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Ode às abelhas sem ferrão 

Por: Mauro Prato 

 

Do néctar, o mel 

Da cera, o ninho 

Um voo, no céu 

O tubo, um caminho 

A flor vai se abrindo 

A operaria apressada 

O Sol vai surgindo 

A corbícula lotada 

Pólen vem, pólen vai 

De toda cor, todo gosto 

A operária entra e sai 

Pólen vem, pólen vai 

Até mesmo em agosto 

A colônia se mantém 

Nos favos, a cria 

Nos potes, o sustento 

Na realera, rainha seria 

É a quantidade alimento! 

O ovo frágil e flutuante 

Pela rainha depositado 

No alvéolo segue adiante 

Pela operária operculado 

Da forma ao abrigo 

Tão diversas e tropicais 

São as abelhas que vos digo 

Da biologia à criação 

Tão ricas e especiais 

São as abelhas sem ferrão. 
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RESUMO  

A obtenção de colônias e espécimes de abelhas nativas na natureza, para qualquer finalidade, 

seja ela para estudos científicos, conservação, formação ou ampliação de meliponários, é 

permitida por meio da utilização de ninhos-isca. Devido à esta exigência legal para obtenção 

de colônias de abelhas sem ferrão na natureza utilizando ninhos-isca. E, ainda, dada à imensa 

dificuldade em inventariar ninhos naturais dessas abelhas na região amazônica, em virtude dos 

métodos e armadilhas convencionais de amostragem entomológica não serem efetivos para 

atração e captura destes insetos. Propusemos aqui testar a eficiência de ninhos-isca para atração 

e obtenção de enxames, por nidificação espontânea, de abelhas sem ferrão amazônicas, de 

maneira a avaliar se há preferência por diferentes atrativos a base de cerume e geoprópolis 

impregnados em ninhos-isca assim como de volumes dos ninhos-isca para atração e para 

nidificação espontânea. Além de identificar que espécies de abelhas são atraídas e quais 

nidificam espontaneamente nos ninhos-isca. Assim, foram testadas três atrativos (essências 

aromáticas naturais) feitos de extrato alcoólico de cerume e geoprópolis de Melipona seminigra 

(Atrativo A1), de M. interrupta (A2) e uma mistura 1:1 dos extratos de ambas as espécies (A3) 

além de um controle sem atrativo (SA); e dois volumes de recipientes (garrafas PET com dois 

e cinco litros). Paralelamente foi feito um ensaio piloto para testar a atratividade das essências 

aromáticas naturais distribuindo-se 12 armadilhas-isca (com algodão embebido com os 

diferentes atrativos) no Campus I do INPA por um período de 20 dias. Os três atrativos foram 

eficientes principalmente para abelhas sem ferrão (Partamona vicina e Melipona seminigra) 

mas também atraíram machos de Euglossini, sendo o atrativo A1 o mais efetivo. O experimento 

com os ninhos-isca foi realizado em três áreas, nas comunidades Menino Deus e Valéria em 

Parintins-AM, que possuem meliponário, e na Reserva Ducke em Manaus-AM, sem 

meliponário, no período de dezembro/2018 a dezembro/2019. Foram distribuídos 216 ninhos-

isca que atraíram 58 visitas de abelhas sem ferrão, independente da ausência ou presença de 

qualquer um dos atrativos e, 12 (5,6%) nidificações das quais nove (75%) tiveram preferência 

pelo volume de 5L. As espécies atraídas foram M. interrupta Latreille, 1811, Cephalotrigona 

femorata (Smith, 1854), Tetragona clavipes (Fabricius, 1804), Trigona branneri Cockerell, 

1912, Lestrimellita aff. spinosa Marchi e Melo, 2006, Ptilotrigona lurida (Smith, 1854) e as 

que nidificaram foram nove de M. interrupta, uma de C. femorata, uma de T. clavipes. Os 

atrativos com essências aromáticas naturais foram eficientes em atrair abelhas sem ferrão. A 

ausência de preferência de atrativo, sugere que a disponibilidade de cavidades é muito mais 

importante do que o odor para a nidificação. E a escolha pelo volume de cinco litros demonstra 

a preferência das abelhas por cavidades maiores, sendo que épocas secas do ano são melhores 

para nidificação. Portanto, os ninhos-isca foram eficientes tanto em atrair quanto em obter 

colônias de abelhas sem ferrão amazônicas por nidificação espontânea. 

Palavras-chave: Meliponini, ninho-isca, atratividade, nidificação. 
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ABSTRACT 

Obtaining colonies and specimens of native bees in the wild, for any purpose, be it for scientific 

studies, conservation, formation or expansion of meliponaries, is permitted through the use of 

trap-nests. Due to this legal requirement to obtain colonies of stingless bees in the wild using 

trap-nests. And, also, given the immense difficulty in inventorying these nests natural in the 

Amazon region, due to the conventional entomological sampling methods and traps not being 

effective for attracting and capturing these insects. We proposed here to test the efficiency of 

trap-nests for attracting and obtaining swarms, by spontaneous nesting, of stingless amazon 

bees, in order to assess whether there is a preference for different attractants based on cerumen 

and geopropolis impregnated in trap-nests as well as volumes of trap-nests for attraction and 

spontaneous nesting. In addition to identifying which species of bees are attracted and which 

spontaneously nest in the trap-nests. Thus, three attractants (natural aromatic essences) made 

from alcoholic cerumen extract and geopropolis of Melipona seminigra (Attractant A1), from 

M. interrupta (A2) and a 1:1 mixture of extracts of both species (A3) were tested in addition a 

control without attractant (SA); and two volumes of containers (PET bottles with two and five 

liters). In parallel, a pilot test was carried out to test the attractiveness of natural aromatic 

essences by distributing 12 bait traps (with cotton soaked with the different attractants) at INPA 

Campus I for a period of 20 days. The three attractants were efficient mainly for stingless bees 

(Partamona vicina and Melipona seminigra) but also attracted males from Euglossini, with the 

A1 attraction being the most effective. The experiment with trap-nests was carried out in three 

areas, in Menino Deus and Valéria communities in Parintins-AM, which have a meliponary, 

and in the Ducke Reserve in Manaus-AM, without meliponary, in the period from December / 

2018 to December / 2019. Were distributed 216 trap-nest, which attracted 58 visits from 

stingless bees, regardless of the absence or presence of any of the attractants, and 12 (5.6%) 

nests, of which nine (75%) preferred the 5L volume. The species attracted were M. interrupta 

Latreille, 1811, Cephalotrigona femorata (Smith, 1854), Tetragona clavipes (Fabricius, 1804), 

Trigona branneri Cockerell, 1912, Lestrimellita aff. spinosa Marchi and Melo, 2006, 

Ptilotrigona lurida (Smith, 1854) and those that nested were nine from M. interrupta, one from 

C. femorata, one from T. clavipes. The attractants with natural aromatic essences were efficient 

in attracting stingless bees. The absence of preference for attractiveness suggests that the 

availability of cavities is much more important than the odor for nesting. And the choice for the 

volume of five liters demonstrates the preference of bees for larger cavities, and dry seasons of 

the year are better for nesting. Therefore, bait nests were efficient both in attracting and in 

obtaining colonies of stingless Amazon bees by spontaneous nesting. 

Keywords: Meliponini, trap-nest, attractiveness, nesting. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1   As abelhas sem ferrão 

Também conhecidas como meliponíneos (Nogueira-Neto 1997), as abelhas sem ferrão 

são pertencentes a ordem Hymenoptera, família Apidae, subfamília Apinae constituída por 20 

tribos, dentre as quais, está Meliponini Lepeletier, 1836 (Camargo e Pedro 2013), com cerca de 

516 espécies distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo (Ascher e Pickering 

2018). Essas abelhas são caracterizadas pelo seu ferrão atrofiado, o que lhes cunhou a 

denominação comum de “abelhas sem ferrão”, e pela venação alar reduzida (Schwarz 1948). 

Estão presentes principalmente na região Neotropical que abriga cerca de 34 gêneros com 417 

espécies válidas (Camargo e Pedro 2013). No Brasil são registradas 238 espécies e 4 

subespécies válidas (Oliveira 2020). No Amazonas existem 116 espécies (Pedro 2014), dentre 

as quais algumas se destacam por serem comumente criadas na região como Scaptotrigona 

xanthotricha Moure, 1950, Melipona eburnea Friese,1900, Melipona interrupta Latreille, 1811 

e Melipona seminigra Friese, 1903 (Carvalho-Zilse et al. 2012).  

Há muito tempo, as abelhas sem ferrão têm sido criadas pelo homem com intuito 

nutricional e como meio de fonte de renda (Kerr et al. 1996; Kerr et al. 2001). Entretanto, estes 

insetos são importantes agentes polinizadores, os quais exercem um papel fundamental na 

reprodução e manutenção da variabilidade genética de várias espécies de plantas tanto agrícolas 

como florestais promovendo a produtividade e sustentabilidade da agricultura e a estabilidade 

dos ecossistemas (Imperatriz-Fonseca et al. 2012; Oliveira et al. 2013). Espécies do gênero 

Melipona são alvos preferenciais para criação por serem abelhas com bom potencial econômico 

na produção de mel e na polinização de angiospermas (Kerr et al. 2001).  

 

1.2   Características gerais de Meliponini 

Os meliponíneos instalam suas colônias em locais variados e com estruturas complexas, 

algumas espécies podem nidificar em cavidades no solo, em cupinzeiros ou formigueiros 

abandonados ou ativos, em ninhos de pássaros desativados, e em galhos de árvores ou fendas 

em rochas (Camargo 1970; Camargo e Pedro 2003). No entanto, em sua maioria, as abelhas 

sem ferrão têm preferência por nidificar em cavidades pré-existentes em tronco de árvores, 

especialmente se houver vestígios de cerume (mistura de cera e própolis) e geoprópolis (mistura 
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de cerume, barro, resinas vegetais e outros) (Michener 1946; Kerr et al. 2001; Silveira et al. 

2002; Oliveira et al. 2009; Oliveira et al. 2013).  

A estrutura interna dos ninhos (Figura 1) possui uma delimitação na parte superior e 

inferior feita com geoprópolis, estrutura rígida porosa de coloração cinza, marrom ou preta, e 

que serve como vedador de frestas. Internamente, também encontram-se potes feitos de cerume 

para armazenar separadamente mel e pólen, além das células de cria dispostas em discos 

sobrepostos na horizontal, ou em “cachos de células de cria”, ambos interligados por pilastras 

de cerume que permitem o fluxo de abelhas entre os discos ou cachos. Existem ainda estruturas 

auxiliares como o invólucro, composto de camadas de lâminas de cerume, que é utilizado para 

proteção térmica; um túnel de ingresso na parte interna, feito de geoprópolis, conectando a área 

externa à área interna do ninho, o qual possui importante função na estratégia de defesa da 

colônia; e a entrada que pode ser projetada para o exterior da colônia, em vários formatos 

(Camargo 1970; Nogueira-Neto 1997; Venturieri 2008, Duarte et al. 2016).  

A arquitetura da entrada e do interior dos ninhos auxilia na identificação e 

reconhecimento destas abelhas, sendo características marcantes para determinar o gênero e até 

mesmo espécie (Roubik 2006). Em algumas espécies de abelhas, como as do gênero Melipona 

Illiger, 1806, a entrada dos ninhos basicamente é constituída de geoprópolis apresentando-se de 

diversas formas conforme a espécie (Camargo 1970; Nogueira Neto 1997; Villas-Bôas 2012). 

 

Figura 1. Aspecto geral de um ninho de abelhas sem ferrão em ambiente natural (oco de árvore). 

Fonte: imagem adaptada de Camargo e Posey (1990). 



14 
 

Os meliponíneos são eussociais, pois possuem um sistema de castas com divisão de 

trabalho e sobreposição de gerações (Kerr 1974; Michener 2007). A colônia é composta por 

fêmeas (uma rainha fecundada, rainhas virgens e operárias) e machos que saem do ninho logo 

após atingirem a maturidade sexual e não retornam. A rainha é responsável pela postura dos 

ovos e harmonização da colônia, cuja coesão dos indivíduos se dá por meio de um sistema 

comportamental e de liberação de feromônios (Kerr et al. 1996). A rainha, quando fecundada, 

é facilmente distinguida dos outros indivíduos devido à fisogastria abdominal que é a dilatação 

do seu abdome (Nogueira-Neto et al. 1986; Kerr et al. 1996). Rainhas não fecundadas são 

denominadas de virgens ou princesas e estão comumente disponíveis nas colônias para uma 

eventual substituição da rainha original em caso de morte ou mesmo podem sair para fundar 

um novo ninho (Kerr 1974; Kerr et al. 1996; Nogueira-Neto 1997). As operárias desempenham 

diferentes atividades ao longo de sua vida o que depende, dentre outros fatores, da idade e das 

necessidades da colônia, fenômeno denominado de polietismo etário (Kerr e Santos Neto 1956; 

Sommeijer 1987, Bustamante 2006). Quando ainda não voam, as operárias trabalham 

internamente no ninho produzindo e manipulando cera para construção de células de cria, potes 

para armazenamento de mel, pólen, provisionamento das células de cria, produção de néctar e 

pólen, além de limpeza da colônia (Kerr et al. 1996; Giannini e Bego 1998, Bustamante 2006). 

Quando vão envelhecendo iniciam os trabalhos fora da colônia, como guarda na entrada do 

ninho, coletoras em busca de néctar, pólen, água, resina, sementes e barro, e quando preciso 

saem em busca de um novo local de nidificação (Kerr et al. 1996; Nogueira-Neto 1997; 

Giannini e Bego 1998). Os machos são indivíduos reprodutores e vivem essencialmente para 

acasalar com rainhas virgens, formam aglomerados próximos de colônias em busca da rainha 

virgem, entretanto, podem realizar alguns pequenos trabalhos, como a desidratação de néctar e 

a manipulação de cera (van Veen et al. 1997; Sommeijer 1987; Kerr et al. 1996; Nogueira-Neto 

1997).  

As colônias de abelhas Melipona, usando Melipona scutellaris Latreille, 1811 como 

referência, se reproduzem, geralmente, uma vez ao ano, formando um novo ninho numa 

distância estimada de 200 metros da colônia original ou “colônia mãe” (Carvalho-Zilse e Kerr 

2004). Isso porque para fundação de um novo ninho as abelhas dependem necessariamente da 

colônia mãe, num trabalho gradual de preparação do novo local realizado pelas operárias 

usando materiais retirados da colônia original. Ao final desta preparação, as operárias recrutam 

uma rainha virgem do ninho original para o novo, de onde esta sairá para o voo de acasalamento 

retornando ao novo ninho e estabelecendo assim a nova colônia de abelhas (Nogueira-Neto 
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1954; Oliveira et al. 2009). Este processo pode durar de dias até meses, dependendo dos 

recursos disponíveis e da espécie de abelha (Nogueira-Neto 1954; Kerr 1987; van Veen e 

Sommeijer 2000; Carvalho-Zilse e Kerr 2004).  Nogueira-Neto (1954) constatou que a 

fundação de um novo ninho ocorre quando a colônia mãe está muito forte e as condições 

ambientais favoráveis.  

 

1.3   Meliponicultura e conservação 

O processo de nidificação dos meliponíneos pode ser induzido pela Meliponicultura, 

por meio de multiplicação de colônias (Carvalho-Zilse 2013). A atividade de manejo técnico 

para criação e reprodução de abelhas sem ferrão praticada desde tempos remotos (Kerr 1996; 

Carvalho-Zilse 2013) tem sido vista como uma forma de conservação dessas abelhas, pois 

criadas em meliponários (agrupamento de colônias de uma determinada espécie de 

meliponíneos) podem ser direcionadas para o aumento populacional de uma determinada 

espécie, reintrodução das mesmas em áreas degradadas e para polinização dirigida (Venturieri 

2008; Oliveira et al. 2013). Na Amazônia, a meliponicultura é praticada por diversas 

comunidades na região (Nogueira-Neto 1997), especificamente no Amazonas, as espécies mais 

utilizadas para criação são M. interrupta e M. seminigra (Carvalho-Zilse 2013). A atividade 

apresenta um potencial estratégico para colaborar com o desenvolvimento sustentável da 

região, contribuindo ao mesmo tempo com aspectos sociais, econômicos e ambientais (Kerr et 

al. 2001). Em vista que os meliponíneos brasileiros estão sendo dizimados em velocidade mais 

rápida que a destruição das nossas florestas e isso devido, essencialmente, a ações antrópicas 

(Kerr, 1997). 

  

1.4   Conservação das abelhas sem ferrão 

Em revisão recente de artigos publicados nos últimos 40 anos associados ao declínio de 

insetos de ecossistemas terrestres no mundo, Sánchez-Bayo e Wyckhuy (2019) constataram que 

entre as ordens mais afetadas está a ordem Hymenoptera, especificamente às abelhas silvestres. 

Múltiplos fatores vêm representando ameaça à polinizadores, especialmente às abelhas 

silvestres, duas das principais causas do declínio por ações antrópicas são: perda de habitat, por 

meio do desmatamento, queimadas e agricultura intensiva, que causa redução de áreas de 
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nidificação e forrageamento (Allen-Wardell et al. 1998; Potts et al. 2010; Viana et al. 2012, 

Ceballos et al. 2017); e o uso de agrotóxicos, que causam desorientação e morte em abelhas 

(Allen-Wardell et al. 1998; Freitas e Pinheiro 2010; Nocelli et al. 2012). 

Partindo da preocupação em relação aos polinizadores, a Convenção da Diversidade 

Biológica (CBD) coordenada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), em 2000, implementou a Iniciativa Internacional para a Conservação e o 

Uso Sustentável dos Polinizadores (IPI) - adotada pelo Brasil por meio da Iniciativa Brasileira 

dos Polinizadores (IBP) criada pela Portaria Interministerial MMA/MCT/MAPA/MDA nº 178, 

de 29.05.2009 – para promover ações mundiais coordenadas para monitorar o declínio de 

polinizadores, suas causas e seu impacto nos serviços de polinização; tratar da falta de 

informações taxonômicas sobre polinizadores; medir o valor econômico da polinização e o 

impacto econômico do declínio dos serviços de polinização; promover a conservação, a 

restauração e o uso sustentável da diversidade de polinizadores na agricultura e ecossistemas 

relacionados (Imperatriz-Fonseca et al. 2007; Wolowski et al. 2019).  

 

1.5   Legislação e o uso do Ninho-isca 

Baseado na Iniciativa Internacional para a Conservação e o Uso Sustentável dos 

Polinizadores (IPI) e visando a ênfase em abelhas nativas brasileira foi estabelecida, em nível 

federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA publicou a Resolução de nº 346 

de 16 de agosto de 2004 que trata da utilização das abelhas silvestres nativas, bem como da 

implantação de meliponários, a qual atualmente está em processo de revisão. Alguns estados 

brasileiros produziram suas normativas para a criação e uso dessas abelhas, como é o caso do 

Amazonas que publicou a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAAM/Nº 

22/2017 em 03/04/2017. De acordo com estas legislações em vigor, a obtenção de colônias e 

espécimes de abelhas silvestres na natureza, para qualquer finalidade, é permitida por meio da 

utilização de “ninhos-isca” ou outros métodos não destrutivos, como adquiri-las de um produtor 

autorizado para vender colônias ou dividir suas colônias, mediante autorização do órgão 

ambiental competente.  

Ninhos-isca, também denominados ninhos-armadilha, compõem uma proposta de 

método alternativo de baixo custo para obter enxames naturais de abelhas em processo de 

nidificação, que consiste em instalar recipientes na natureza com a finalidade específica de 
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imitar cavidades naturais e, assim, obter enxames de abelhas (Oliveira et al. 2012). Essa é uma 

estratégia de aquisição de colônias que se aproveita do processo natural de nidificação de 

abelhas nativas, onde espontaneamente escolhem o recipiente que querem nidificar.  

Essa estratégia de aquisição de colônias surgiu por meio de relatos de criadores, que 

observaram que as abelhas sem ferrão tendiam a estabelecer novos ninhos em locais que foram 

anteriormente ocupados por outras colônias. Com base nessas observações, eles começaram a 

distribuir recipientes vazios contendo própolis e cera ao redor de seus meliponários, a fim de 

atrair os enxames para essas “armadilhas”. Alguns criadores relatam sucesso na obtenção de 

novas colônias dessa maneira (Oliveira et al. 2012). A procura por uma tática para obter 

colônias para criação, monitoramento ou conservação de abelhas nativa sem ferrão é devido a 

grande dificuldade de identificar ninhos dessas abelhas na natureza, pois essas usam ocos de 

árvores em diferentes alturas, chegando a mais de quatro metros (Kerr et al. 1996). Estudos 

preliminares realizados na Mata Atlântica nos estados do Paraná (Scariot 2006), Santa Catarina 

(Barbosa et al. 2007) e São Paulo (Oliveira et al. 2009; 2012) usaram ninhos-isca 

confeccionados com diferentes materiais (garrafa plástica, caixa de leite, caixa de isopor e 

outros) e demonstraram ser possível a atração e obtenção de colônias de espécies de abelhas 

sem ferrão com uso de garrafas plásticas do tipo PET, apesar do pequeno número de nidificação. 

As garrafas plásticas (ninhos-isca) eram impregnadas com atrativos feitos de materiais 

produzidos pelas abelhas sem ferrão como própolis e mel, e ou uso de cera de Apis.  

Apesar dos resultados promissores, estes são os únicos relatos bibliográficos sobre o uso 

de ninhos-isca em cumprimento à exigência legal. Nenhum outro estudo foi realizado para 

outros biomas brasileiros, como é o caso da floresta amazônica. Portanto, faz-se necessária a 

validação deste método legalmente exigido para a obtenção de colônias naturais de espécies de 

abelhas sem ferrão. Tal conhecimento promoverá aos meliponicultores um meio prático, lícito 

e seguro de atender as recomendações das Resoluções do CONAMA (em nível federal) e 

CEMAAM (em nível estadual) subsidiando a atividade de Meliponicultura no Estado. Também 

abrirá uma nova estratégia metodológica a cientistas para acesso, amostragem, monitoramento 

e conservação de ninhos naturais de abelhas sem ferrão, os quais, por questão de natureza e 

comportamento biológico destes insetos, são praticamente inacessíveis pelos métodos 

convencionais de amostragem entomológica.  
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2 OBJETIVOS 

Geral 

Verificar a eficiência de ninhos-isca na atração e na obtenção de enxames, por nidificação 

espontânea, de abelhas sem ferrão amazônicas.  

 

Específicos 

- Testar a eficiência e a preferência de diferentes essências naturais (atrativos) a base de 

extrato alcoólico de cerume e geoprópolis impregnadas em ninhos-isca na atração e na 

obtenção de enxames de abelhas; 

 

- Testar a preferência das espécies de abelhas quanto ao volume dos ninhos-isca para 

nidificação espontânea; 

 

- Identificar que espécies de abelhas são atraídas e quais nidificam espontaneamente nos 

ninhos-isca.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Propomos aqui testar a eficiência de ninhos-iscas distribuídos em três áreas do Estado 

do Amazonas, uma área de reserva natural e as outras duas áreas com prática de 

meliponicultura, onde há relatos de moradores sobre nidificação espontânea de abelhas nativas, 

especificamente Melipona interrupta, em recipientes vazios de vários tipos de materiais (caixas 

de papelão, malas velhas, latas e recipientes plásticos).  

 

3.1   Áreas experimentais (AEs) 

Área Experimental 1 – Área com longo histórico de meliponicultura (mais de dez anos 

de prática da atividade): Comunidade Menino Deus, município de Parintins – AM (2°32’43,5”S 

56°31’ 25,9”W). Esta comunidade está localizada à margem esquerda do rio Paraná de Parintins 

(Paraná do Meio) em uma ilha de área de várzea, possui várias formações lacustre, com 

destaque para o lago comprido, que na enchente e na vazante torna-se a principal fonte de 

alimento para os moradores (Costa e Filho 2019). Os comunitários da ilha praticam a atividade 

de meliponicultura desde 2005 e, atualmente, existem 22 meliponicultores entre as 

comunidades cuidando de nove meliponários com aproximadamente 400 colônias de abelhas 

somente da espécie M. interrupta. Na área onde foi realizado o experimento, meliponário do 

Sr. Adilson da Costa Silva sob autorização do mesmo, há criação de 20 colônias de M. 

interrupta e uma colônia de Cephalotrigona femorata (Smith, 1854). Neste, também são 

realizadas atividades agrícolas pela família, como cultivo de hortaliças e frutíferas (informação 

pessoal do Sr. Adilson, GRANAV – Grupo Ambiental Natureza Viva). Foram escolhidos seis 

Pontos Experimentais (PEs), sendo três pontos distantes do meliponário (pontos 1, 2 e 3) com 

400 metros de distância e no mínimo 400 metros entre si, e três próximos (menos de 10 metros) 

do meliponário (pontos 4, 5 e 6) (Figura 2). Cada PE foi composto por três Conjuntos-Teste 

(CTs) de ninhos-isca (ver descrição detalhada no item 3.2) 
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Figura 2. Vista aérea da Área Experimental 1 - Comunidade Menino Deus – Parintins – AM localizada 

na margem esquerda do paraná de Parintins, com destaque em amarelo para a distribuição dos Pontos 

Experimentais distantes (1, 2 e 3) e próximos ao meliponário (4, 5 e 6). Fonte: Google Earth 2018 / 

Image (2019) Maxar Technologies. 

 

Área Experimental 2 – Área com recente histórico de meliponicultura (menos de cinco 

anos de prática da atividade): Comunidade Valéria, município de Parintins – AM (2°28’33,5”S 

56°26’36,4”W). Situada à margem direita do Paraná de Parintins na confluência com o Rio 

Amazonas, área de terra firme e floresta de várzea. Esta comunidade iniciou as atividades de 

meliponicultura em meados de 2014 tendo hoje cerca de 10 criadores, com aproximadamente 

95 colônias de Melipona interrupta distribuídas em cinco meliponários (informação pessoal do 

Sr. Adilson da Costa Silva, GRANAV – Grupo Ambiental Natureza Viva). Na área onde foi 

realizado o experimento, no meliponário do Sr. Valdenir Ferreira da Silva, sob a autorização 

do mesmo, há criação de 19 colônias de M. interrupta, também há criação de aves para consumo 

próprio. Foram escolhidos seis PEs na área, sendo três pontos distantes do meliponário (PEs  1, 

2 e 3) com 400 metros de distância e no mínimo 400 metros entre si, e três próximos (menos 

de 10 metros) do meliponário (PEs 4, 5 e 6) (Figura 3). 

Meliponário 
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O município de Parintins (onde estão localizadas as Áreas Experimentais 1 e 2) 

apresenta temperatura média mínima de 22 °C e máxima 33 °C ao longo do ano e umidade 

média relativa de 52% e máxima de 100%, com precipitação alta nos meses de fevereiro e abril 

e com nenhuma chuva entre os meses de agosto, setembro e outubro (INMET). De acordo com 

Köppen-Geiger (1928) se enquadra na classificação Am, tropical chuvoso, com chuvas do tipo 

monção, com uma estação seca de pequena duração. 

 

Área Experimental 3 – Área sem nenhum histórico de meliponicultura: Reserva 

Florestal Adolpho Ducke – Área de Proteção Ambiental localizada na Rodovia AM-010 Km 

26, sob gestão do INPA (2º57’44”S, 59º55’19”W). A Reserva tem uma área de 10.000 ha de 

floresta tropical úmida e não há prática de meliponicultura nem registros de meliponários. Está 

situada na periferia de Manaus onde apresenta temperatura média mínima de 24 °C e máxima 

32 °C ao longo do ano; umidade média relativa a 41% e máxima de 91%; e precipitação alta 

nos meses de fevereiro, março e maio e mínima entre os meses de junho, julho e agosto 

(INMET). De acordo com Köppen-Geiger (1928) a região também se enquadra na classificação 

Am.  

A Reserva Ducke possui um sistema de trilhas que dá acesso a 72 parcelas permanentes 

de 1 ha, parte desse sistema de trilhas foi definido como grade (Baccaro et al. 2008). Para a 

instalação dos seis PEs, sendo todos com no mínimo de 400 metros de distância entre si, 

utilizamos a grade para facilitar a localização, assim, escolhemos a primeira trilha, a Norte-Sul 

1 e parte da Leste 2, e na margem esquerda da trilha principal, Leste 1, a 2.000 metros do 

Igarapé do Barro Branco (Figura 4), com aprovação previa do Setor Competente do INPA, a 

Divisão de Suporte às Estações e Reservas – DISER.
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Figura 3. A – Vista aérea da Área Experimental 2 - Comunidade Valéria, Parintins-AM localizada na margem direita do paraná de Parintins; B – Destaque em 

amarelo para a distribuição dos Pontos Experimentais. Cada Ponto Experimental composto por três Conjuntos-Teste de ninhos-isca (ver detalhes na seção 3.2) 

Fonte: Google Earth 2018/Image (2019) Maxar Technologies / Landsat. 

B 

Entrada da Valéria 

Meliponário 

A 

B 

Valéria 
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Figura 4. A – Mapa (adaptado) da Área Experimental 3 - Reserva Ducke, Manaus-AM, situando a grade de trilhas com marcação de bandeiras pretas onde os 

Pontos Experimentais foram instalados; B – Vista aérea ampliada da área de distribuição dos Pontos Experimentais na Reserva Ducke. Cada Ponto Experimental 

composto por três Conjuntos-Teste de ninhos-isca (ver detalhe na seção 3.2). Fontes: https://ppbio.inpa.gov.br/sitios/ducke e Google Earth 2018 / Image (2019) 

Maxar Technologies / CNES, respectivamente.

Alojamento  

Entrada da 
Reserva Ducke 

A B 
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3.2   Experimento em campo 

Para verificar a eficiência dos ninhos-isca, quanto à sua atratividade e sucesso de captura 

de abelhas sem ferrão, foi realizado um desenho experimental visando testar simultaneamente, 

em cada Área Experimental (AE) estabelecida, três diferentes atrativos e dois volumes de 

ninho-isca, de forma a simular um local previamente ocupado por colônia de abelhas nas 

diferentes áreas. 

Foram estabelecidos PEs para testar cada atrativo individualizado. Cada PE consistiu de 

três CTs. Cada CT correspondeu a uma árvore onde foram pendurados quatro ninhos-isca: dois 

ninhos-isca de 2 L sendo um com um dos atrativos (p. ex. extrato de M. seminigra) e um sem 

atrativo; e outros dois ninhos-isca de 5 L, também sendo um com o mesmo atrativo (extrato de 

M. seminigra) e um sem atrativo. Os CTs foram dispostos distantes entre si por, no mínimo, 2 

metros e, no máximo, 11 metros ajustando-se à realidade do local. Desta forma, cada CT testou 

um único atrativo (A1, A2 ou A3) impregnados em dois volumes diferentes de ninho-isca (2 L 

ou 5 L), além do controle de cada volume sem atrativo, totalizando quatro ninhos-isca por CT.  

Os ninhos-isca foram dispostos numa mesma árvore de maneira que os de mesmo 

volume (com e sem atrativo) ficaram com as aberturas voltadas para as direções opostas (p. ex. 

Norte e Noroeste) assim como para os do outro volume (com e sem atrativo) (p. ex. Sul e 

Sudeste). Desta forma, cada PE, composto por três CTs testou simultaneamente os três atrativos 

e os dois volumes (Figura 5). Assim, um total de 216 ninhos-isca foram testados, 4 ninhos-isca 

por CT, 12 ninhos-isca por PE e 72 ninhos-isca por AE. 

Assim, os PEs formados por três CTs foram distribuídos da seguinte forma: nas AEs 

com prática da Meliponicultura (Menino Deus e Valéria), dispôs-se seis PEs sendo três pontos 

distantes do meliponário (PEs  1, 2 e 3) com 400 metros de distância do meliponário e no 

mínimo 400 metros entre si, e três próximos (menos de 10 metros) do meliponário (PEs 4, 5 e 

6), exemplo esquemático na figura 6. Na Reserva Ducke todos os seis PEs foram distribuídos 

com no mínimo 400 metros entre si.  

Essa distância dos PEs é baseada na única estimativa de distância de enxameagem 

registrada para abelhas sem ferrão, no caso para a espécie Melipona scutellaris Latreille, 1811, 

de acordo com dados de Carvalho-Zilse e Kerr (2004) é de distância de 200 metros, por conta 

disso, colocamos o dobro da estimativa. Cada PE teve sua posição georreferenciada pelo 
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Sistema de Posicionamento Global – GPS com auxílio de celular Moto G(5S) (Tabela 1) e 

identificados sobre uma imagem de satélite com uso do Google Earth. 

 
Figura 5. Representação esquemática de um Ponto Experimental (PE) com três Conjuntos-Teste (CT, 

cada árvore), sendo cada CT formado por quatro ninhos-isca sendo testados dois volumes (2L e 5L) e 

um atrativo e seus respectivos controles. Representação real das distâncias entre os CTs no PE  2 da 

Comunidade Menino Deus – Parintins – AM.  

 

Vale ressaltar que os PEs na Comunidade Menino Deus foram instalados em área de 

várzea. Assim, atentando à proposta de se instalar todos os ninhos-isca a cerca de 1,80 metros 

de altura do solo, os ninhos-isca nesta Comunidade tiveram de ser alojados em altura acima da 

marca de água visível nos troncos das árvores correspondendo a altura de alcance das águas 

durante períodos de cheias anteriores. A maior altura de instalação foi de cerca de três metros 

do solo no PE-2, onde ainda assim, a água chegou a cerca de 20 centímetros da entrada dos 

ninhos-isca durante o experimento. De acordo com informação pessoal do Sr. Adilson, as 

enchentes nesta área geralmente iniciam em abril, atingindo os picos mais altos de cheia em 

junho. 

Também é importante registrar que durante o período do experimento as colônias de 

abelhas criadas nos meliponários não foram multiplicadas, nem foi colhido mel das mesmas, 

permitindo seu pleno desenvolvimento. Tal estratégia visou aumentar a possibilidade das 

abelhas, espontaneamente, optarem pela nidificação em ninhos-isca experimentais.  
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Tabela 1. Pontos Experimentais e suas coordenadas em cada área experimental. Cada Ponto Experimental (PE) foi composto por três Conjuntos-Teste (CT) 

para testar simultaneamente três atrativos (A1, A2 e A3) e dois volumes de ninhos-isca (2 e 5 litros) com e sem atrativo. 

Ponto 

Experimental 
Área / Coordenada Geográfica Conjunto 

Teste 
Composição 

Menino Deus Valéria Reserva Ducke 

PE-1 
2°32’47,3”S 

56°31’33,6”W 

2°28’41,4”S 

56°26’39,6”W 

2°55’54,2”S 

59°58’08,9”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo), 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 

PE-2 
2°32’24,0”S 

56°31’25,3”W 

2°28’26,0”S 

56°26’39,2”W 

2°56’00,9”S 

59°57’54,6”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo) 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 

PE-3 
2°32’34,2”S 

56°31’13,2”W 

2°28’28,6”S 

56°26’31,9”W 

2°56’03,3”S 

59°57’43,9”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo) 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 

PE-4 
2°32’38,4”S 

56°31’22,8”W 

2°28’34,1”S 

56°26’37,1”W 

2°56’07,1”S 

59°58’07,3”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo) 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 

PE-5 
2°32’37,8”S 

56°31’22,8”W 

2°28’33,6”S 

56°26’37,1”W 

2°56’20,2”S 

59°58’04,7”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo) 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 

PE-6 
2°32’37,9”S 

56°31’22,3”W 

2°28’33,4”S 

56°26’36,4”W 

2°56’32,8”S 

59°58’02,6”W 

CT-1 2L (Atrativo 1 e sem atrativo) 5L (Atrativo 1 e sem atrativo) 

CT-2 2L (Atrativo 2 e sem atrativo) 5L (Atrativo 2 e sem atrativo) 

CT-3 2L (Atrativo 3 e sem atrativo) 5L (Atrativo 3 e sem atrativo) 
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Figura 6. Representação esquemática da distribuição dos seis Pontos Experimentais (PE) na Área Experimental comunidade Menino Deus que possui 

meliponário. As distâncias entre os PEs, Conjuntos-Teste (A1, A2, A3) e o meliponário estão demonstradas na figura. Cada PE foi composto por três Conjuntos-

Teste (árvores).
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3.2.1 Teste quanto a atratividade do ninho-isca e preferência por atrativo e por volume 

 

Para testar a eficiência dos ninhos-isca na atratividade das abelhas e a preferência destas 

por diferentes atrativos e volumes para nidificação, os 216 ninhos-isca confeccionados com 

garrafas PET de dois volumes sendo com e sem atrativo, os volumes disponibilizados para testar 

atrativos, foram impregnados internamente com extratos preparados de materiais, cerume e 

geoprópolis, produzidos e usados nas colônias pelas espécies M. interrupta e M. seminigra. A 

preparação dos atrativos foi baseada nas informações adquiridas pessoalmente com o Prof. Dr. 

Ademilson Espencer Egea Soares (FMRP-USP), com adaptação. 

Os atrativos testados consistiram em três essências aromáticas naturais:  

Atrativo 1 (A1): extrato alcoólico feito com cerume e geoprópolis de M. interrupta;  

Atrativo 2 (A2): extrato alcoólico feito com cerume e geoprópolis de M. seminigra; e, 

Atrativo 3 (A3): feito com a mistura do A1 com A2 na proporção de 1:1.  

Os extratos alcoólicos A1 e A2 foram preparados separadamente misturando-se 300 g 

de cerume picotado manualmente, previamente lavado em água corrente, com 50 g de 

geoprópolis macerado, ambos de uma única espécie, e com 700 mL de álcool etílico 92, 8º. 

Cada extrato foi mantido em recipiente protegido da luminosidade, em ambiente arejado e foi 

agitado uma vez a cada dois dias por 30 dias, até tornar-se homogêneo. 

A opção de usar cerume e geoprópolis de M. interrupta se deu ao fato desta ser a única 

espécie criada nos respectivos meliponários, além de ser uma espécie de ocorrência natural nas 

AEs estabelecidas para este projeto. Também foi testado o atrativo de materiais de M. seminigra 

por ser espécie nativa do Amazonas e frequentemente criada em meliponários do Estado. Por 

fim, foi proposto testar um mix dos atrativos de ambas as espécies pois, conforme informação 

pessoal do Prof. Dr. Ademilson Espencer Egea Soares, quanto maior a diversidade de odores 

de extratos de diferentes espécies de abelhas potencialmente maior será a eficiência na 

atratividade de diversas espécies de abelhas. Quanto a preferência por volumes, testamos 

volumes de garrafas PET de 2 e 5 litros (Figura 7A). A escolha do volume de 5 litros, 

diferentemente dos trabalhos anteriores que usaram tamanho máximo de garrafas PET de três 

litros, foi para testar volume maior do que os dos estudos anteriores em virtude de se esperar 

colônias mais populosas para as espécies de abelhas amazônicas além da facilidade de se obter 

tal volume de recipiente.   
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3.2.2 Preparação dos ninhos-isca 

 

As garrafas PET foram previamente lavadas com sabão neutro em água corrente. Na 

parte lateral da garrafa, aproximadamente na metade do seu comprimento em altura, fez-se um 

furo com auxílio de um ferro aquecido no diâmetro de 2,5 cm (Figura 7B). No furo acoplou-se 

uma conexão de PVC de ¾ (tubo rosqueável de 22 mm em cotovelo 90°) na parte interna, 

projetada para dentro com o cano para baixo, para evitar a luminosidade no interior do ninho, 

a qual foi fixada com cola quente, vedando-se qualquer fresta (Figura 7F). Nesta conexão foi 

passada internamente uma fina camada de cola e em seguida “polvilhada” de geoprópolis 

macerado (Figura 7D e E), após a fixação do tubo, na parte inferior das garrafas PET foram 

feitos cinco pequenos orifícios, com auxílio de prego (1¼ X 15) aquecido, e adicionados 20 

gramas de geoprópolis macerado no fundo da garrafa permitindo o escoamento de umidade 

excessiva ou água de chuva, auxiliando assim no controle de umidade (Figura 7G e H). Cada 

garrafa foi envolvida com duas folhas de jornal, para propiciar conforto térmico, e coberta com 

plástico de cor preta para impedir a luminosidade, com auxílio de fita adesiva transparente 

(Figura 7I e J). Assim, depois do revestimento foi polvilhado geoprópolis macerado no bocal 

de entrada e ao redor sobre uma fina camada de cola branca atóxica previamente espalhada com 

auxílio de pincel, de maneira a imitar a entrada de um ninho natural no oco de uma árvore 

(Figura 7K e L). Ao final das etapas, no interior da garrafa PET impregnou-se um dos atrativos, 

conforme desenho experimental, simulando o odor de uma colônia previamente povoada.  

Os ninhos-isca foram identificados com etiquetas cobertas com fita adesiva 

impermeável e transparente, seguindo uma codificação, localidade (CM, CV e RD), ponto 

geográfico (P1, P2, P3, P4, P5, P6), volume (L2, L5) e atrativo (A1, A2, A3) (Figura 8M).  

Estes ninhos-isca foram fixados em troncos de árvores, dando preferência para as com 

diâmetros maiores, com auxílio de arame e pregos em altura padronizada de aproximadamente 

1,80 metros do solo (Figura 8O). Os atrativos de cada ninho-isca foram renovados a cada dois 

meses bem como manutenção, troca de ninhos-isca com nidificação ou danificados. 
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Figura 7. Montagem do ninho-isca. A) Garrafas PET com volume de 2 e 5 litros; B) Furo lateral da 

garrafa PET; C) Conexão PVC; D) Conexão com camada de cola; E) Polvilhamento de geoprópolis; F) 

Conexão acoplada à garrafa; G) Furos na base da garrafa; H) Geoprópolis na base da garrafa; I) Garrafas 

envolvidas com jornal; J) Garrafa envolvida com plástico preto; K) Camada de cola na parte externa do 

bocal lateral; L) Polvilhamento de geoprópolis na parte externa do bocal; M) Ninho-isca pronto 

etiquetado; N) Aplicação do atrativo; O) Ninhos-isca fixados em tronco de árvore. 

 

3.3   Monitoramento experimental 

A instalação dos ninhos-isca ocorreu em novembro de 2018 nas AEs 1 e 2 (Comunidade 

Menino Deus e Comunidade Valéria) e em dezembro de 2018 na AE 3 (Reserva Ducke), 

permanecendo em campo por 13 meses, de dezembro/2018 a dezembro/2019. O monitoramento 

nas três áreas ocorreu a cada 20 a 25 dias, entre 8:00h e 14:30h, registrados em planilha 

(Apêndice 1). Nas comunidades de Parintins foram realizadas 5 viagens a campo para instalação 

e monitoramento pessoal e recolhimento dos dados registrados pelos auxiliares de campo, 

meliponicultores locais: Srs. Adilson da Costa Silva – Comunidade Menino Deus, e Josenildo 

da Silva – Comunidade Valéria (Instalação do experimento: 28/11 a 07/12/2018; recolhimento 

dos dados: 28/02 a 08/03/2019; 28/05 a 05/06/2019; 28/08 a 04/09/2019; 28/10 a 08/11/2019). 

Assim, dados da Comunidade Menino Deus e Reserva Ducke foram coletados em sua 

totalidade, no entanto, alguns dados da Comunidade Valéria não foram entregues pelo 

monitorador. 
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Os registros em planilha foram feitos quanto a observação visual em tempo real ou 

vestígios de visitantes (espécimes mortos) de abelhas sem ferrão nos ninhos-isca. Tais registros 

foram considerados marcadores de sucesso na atratividade do ninho-isca. Sempre que possível 

foi coletado material para posterior identificação. Para contabilização de nidificação, 

considerou-se a presença de estrutura parcial ou completa construída no tubo de entrada com 

cerume ou geoprópolis, assim como a presença de vestígios de construção no interior do ninho-

isca (cerume, pote ou restos de disco de cria). Portanto, adotamos neste trabalho sucesso de 

nidificação se houve a formação de entrada do ninho, a construção de estruturas internas de 

cerume ou a permanência da colônia no ninho-isca.  

 

3.4 Análise estatística 

Para os dados categóricos, como preferência de atrativo e volume na visitação e 

nidificação nos ninhos-isca, usamos a análise estatística Qui-Quadrado (X²) com nível de 

significância α 0,05%. A análise estatística foi realizada usando RStudio versão 1.2.1335 (2009-

2019 RStudio, Inc.).  

 

3.5   Identificação espécies de abelhas sem ferrão visitantes e nidificantes, e ocupação por 

outros animais 

 

Exemplares dos espécimes de Meliponini que visitavam ou que nidificaram nos ninhos-

isca, foram identificados até gênero, por meio da chave de identificação para os gêneros de 

abelhas sem ferrão presentes no Brasil disponível em Silveira et al. (2002). Posteriormente, este 

material foi levado a especialista na coleção de invertebrados do INPA para confirmação e 

especificação da espécie. O material será depositado na Coleção de Invertebrados do INPA, 

caso seja de interesse da Coleção. Outros himenópteros, como formigas e vespas também foram 

coletados e transportados até o INPA para identificação. Todas as coletas e transportes foram 

realizadas mediante autorização do SISBIO nº 70576-1. 

Os demais animais foram apenas fotografados com câmera de celular Moto G(5S) para 

posterior identificação por especialistas. As imagens ilustradas das espécies de abelhas sem 

ferrão contidas neste trabalho foram tiradas com uso do equipamento Estereomicroscópio Leica 
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M205A acoplado a câmera Leica DMC4500 com uso do software interativo de mensuração e 

montagem Leica Aplication Suite V4.10.0 disponível na Coleção de Invertebrados do INPA.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1   Eficiência de atratividade do ninho-isca 

 Visitas aos ninhos-isca foram registradas em todas as Áreas Experimentais (AEs) e 

quase todos os Pontos Experimentais (PEs), com exceção do PE-3 na Comunidade Valéria (CV) 

e PE-3, PE-4 e PE-6 na Reserva Ducke (RD) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Ninhos-isca visitados por abelhas durante o período de dezembro/2018 a dezembro/2019 nas 

Áreas Experimentais (AEs). A – Total geral de ninhos-isca visitados nas três AEs (Comunidade Menino 

Deus – CM; Comunidade Valéria – CV; Reserva Ducke – RD). B – Total de ninhos-isca visitados por 

AE. C – Total de ninhos-isca visitados por Pontos Experimentais (PE). 

 

 

 

A 

B C 
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Dos 216 ninhos-isca disponibilizados 58 (26,9 %) foram visitados em 78% dos PEs, 

valores que nos permitem inferir que os ninhos-isca foram eficientes em atrair abelhas sem 

ferrão visitantes em todas as AEs. Especialmente, considerando-se que as AEs compõem áreas 

naturais onde certamente existem ainda cavidades naturais que as abelhas possivelmente 

tenham visitado. Além disto, é preciso levar em conta que é desconhecida a quantidade de 

colônias naturais nestas áreas e, se abelhas de todos estes ninhos naturais, e mesmo todas as 

colônias criadas nos meliponários, efetivamente realizaram o processo de busca por local de 

nidificação durante o período experimental. Mesmo se considerássemos que todos os ninhos 

naturais e todas as colônias criadas nos meliponários houvessem realizado busca por cavidades, 

não foi possível registrar as visitações (e consequente nidificações) em cavidades naturais 

preexistentes comparativamente as visitações e nidificações nos ninhos-isca.  

De maneira geral, observou-se que a maior quantidade de ninhos-isca visitados estava 

distribuída nos PEs distantes do meliponário (37 ninhos-isca, 63,8%) comparado aos PEs 

próximos a meliponários, confirmando a atratividade dos ninhos-isca para abelhas em 

condições naturais (Figura 8C), distantes da influência do meliponário que pressupostamente 

favoreceria o processo de nidificação uma vez que as colônias não foram multiplicadas pelos 

criadores. Diante disto, consideramos expressiva a porcentagem de ninhos-isca visitados, o que 

nos leva à conclusão de que os mesmos foram atrativos para as abelhas sem ferrão.  

Na Comunidade Menino Deus (CM) registrou-se o maior número de ninhos-isca 

visitados relativamente às demais áreas, tanto no total quanto por PE. Isto era esperado uma vez 

que a Comunidade se encontra em uma ilha e a probabilidade de ocos naturais disponíveis 

sugestivamente é menor que na Comunidade Valéria (CV) e na Reserva Ducke (RD), áreas no 

continente. Também há que se considerar que a prática da Meliponicultura na CM se estende 

por ter mais de dez anos, o que nos faz pensar que tais abelhas vêm realizando o processo de 

nidificação e ocupando as cavidades naturais disponíveis na área. Somado à muito provável 

existência de colônias naturais de abelhas em busca de locais para nidificação, era de se esperar 

a maior visitação dos ninhos-isca na CM. A redução no número de árvores com disponibilidade 

de ocos adequados afeta diretamente a dispersão das abelhas sem ferrão, pois reduz o número 

de locais para nidificação, conforme observado por Hubbell e Johnson (1977) e Samejima et 

al. (2004) em floresta da Costa Rica. 

 

 



34 

4.1.1 Atratividade - Preferência por atrativo  

 

Quanto à preferência por atrativos, observou-se a visitação de abelhas em todos os 

atrativos testados (A1=extrato alcoólico de cerume e geoprópolis de Melipona seminigra, 

A2=extrato alcoólico de cerume e geoprópolis de M. interrupta, e A3=mistura 1:1 dos extratos 

A1 e A2, SA=sem atrativo) em todas as AEs (Figura 9). Portanto, todos os atrativos naturais 

foram efetivos em atrair abelhas sem ferrão. 

 

 

Figura 9. Ninhos-isca visitados por abelhas sem ferrão quanto aos atrativos (A1 – extrato alcoólico de 

cerume+geoprópolis de Melipona seminigra; A2 – de M. interrupta; A3 – mix 1:1 de A1+A2; SA- sem 

atrativo) testados durante o período de dezembro/2018 a dezembro/2019 nas Áreas Experimentais. A – 

Total geral de ninhos-isca visitados por atrativo nas três áreas. B – Total de ninhos-isca visitados por 

atrativo em cada Área Experimental. 

 

A 

B 
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No entanto, considerando-se que a maior porcentagem de visitas (36 de 58 ninhos-isca 

visitados, 62%) foram em ninhos-isca sem atrativo e com atrativo A1, seguidos dos atrativos 

A2 e A3 (Figura 9A). Por meio da análise estatística X² (3, N=58) = 4.069, p = 0.2541, não 

houve diferença significativa entre os atrativos, assim, aceitamos a hipótese de que não há 

preferência das abelhas por um único atrativo. É considerável ponderar, que o tipo de atrativo 

parece não ser tão importante para a visitação das abelhas relativamente a disponibilidade de 

oco para nidificação. A visita em ninhos-isca sem atrativo sugere que, ao visualizar um oco, as 

operárias vão se aproximar e possivelmente, se for adequado, o local será escolhido para iniciar 

um processo de nidificação. Neste caso, podemos pressupor também que o odor dos atrativos 

testados pode ter sido primordial para atrair as abelhas até próximo aos CTs. Nesta situação 

puderam perscrutar todas as cavidades artificiais disponíveis, visitando assim os ninhos-isca 

sem atrativo. Atrativos individualizados como os utilizados nos trabalhos de Scariot et al. 

(2006) e Arena (2018), bem como atrativos mix de espécies de abelhas sem ferrão, como os 

utilizados nos trabalhos de Alvarenga (2008) e Oliveira et al. (2012), obtiveram sucesso na 

atração de meliponíneos.  

Em cada AE, todos os ninhos-isca (com ou sem atrativos) atraíram abelhas sem ferrão 

à visitação (Figura 9B). No entanto, não foi possível estabelecer uma preferência única ou 

ordem de preferência, entre os diferentes atrativos considerando-se as diferentes AEs. Isto nos 

faz pressupor que qualquer atrativo odorífero, feito de materiais de espécies de abelhas sem 

ferrão, pode ser efetivo na aproximação das abelhas para as cavidades pré-existentes, 

permitindo que estas (denominadas “abelhas batedouras”) verifiquem todas as cavidades 

disponíveis (com ou sem atrativo) para a escolha definitiva de nidificação. Em teste realizado 

em 2019, utilizando os mesmos atrativos deste experimento em armadilhas de cheiro (ou 

armadilha odorífera, utilizando garrafa PET) instaladas em um fragmento florestal da 

Amazônia (Campus I, Sede do INPA, Manaus-AM), foi confirmada a eficiência dos extratos 

em atrair operárias de abelhas sem ferrão assim como também machos de abelhas Euglossini, 

havendo uma preferência pelo atrativo 1, seguido do A2 e o A3. Detalhes do experimento no 

Apêndice 2.  

4.1.2 Atratividade – Preferência por volume 

Em relação a preferência por volumes de ninhos-isca disponibilizados, de 2 e 5 litros, 

foi observado que, de maneira geral, ambos os volumes foram visitados por abelhas sem ferrão. 

Com base nisto, é possível reafirmar o mesmo princípio colocado para os resultados dos 

atrativos: aparentemente há uma maior importância da disponibilidade de cavidade, 
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independente do volume, ou seja, as abelhas batedouras vasculham todas as cavidades 

disponíveis, comportamento esperado das abelhas em busca de locais para nidificação (Spencer 

et al. 1994). Apesar de não verificada preferência significativa por um dos volumes de acordo 

com o teste estatístico X² (1, N=58) = 1.1034, p = 0,2935 não podemos rejeitar a possibilidade 

de que há uma preferência por cavidades maiores, visto que a quantidade de visitas em ninhos-

isca de volume de 5 litros foi maior que 50%, o que requer ampliação do número amostral para 

confirmação (Figura 10A). Considerando-se cada AE separadamente, também foi possível 

verificar a preferência pelo volume de 5 litros, com exceção da Reserva Ducke (Figura 10B). 

Tal preferência, por volume maiores, foi registrada por Oliveira et al. (2012), no estado de São 

Paulo, os quais concluíram que volumes maiores de ninhos-isca parecem ser mais efetivos para 

diferentes espécies de abelhas sem ferrão. 

 

Figura 10. Ninhos-isca visitados por abelhas quanto aos volumes (2L - 2 litros, 5L - 5 litros) testados 

durante o período de dezembro/2018 a dezembro/2019 nas Áreas Experimentais (Comunidade Menino 

Deus – CM e Comunidade Valéria – CV, Parintins-AM, e Reserva Ducke – RD, Manaus-AM). A – 

Total geral de ninhos-isca visitados por volume nas três Áreas Experimentais. B – Total de ninhos-isca 

visitados por volume em cada Área Experimental. 

A 

B 
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4.2   Preferência de atrativo e volume para nidificação 

Conforme critérios adotados neste trabalho para indicação de nidificação (formação da 

entrada do ninho e construção de estruturas internas de cerume, exemplo pote de alimento), 

observou-se que houve sucesso de nidificação de abelhas sem ferrão apenas em CM e CV, 

considerando-se nidificação a partir de visitas registradas. Na RD nenhuma visitação progrediu 

para o processo de nidificação, na seção 4.4 citamos alguns possíveis fatores relacionados. Dos 

216 ninhos-isca distribuídos nas três AEs, 12 (5,6%) foram ocupados por abelhas sem ferrão, 

ou seja, houve o processo de nidificação. Este percentual de nidificação (colonização) de 

abelhas sem ferrão amazônicas no período de um ano e um mês, vai de acordo com dados de 

outros autores em que realizaram estudos em fragmentos de Mata atlântica, os quais utilizaram 

ninhos-isca de garrafa plástica, como é o caso de Oliveira et al. (2012) que registraram um 

percentual de colonização de 4% (48 de 1.200) em um ano; Silva et al. (2014) que obtiveram 

3,5% (25 de 720) em 2,5 anos, e Arena (2018) que anotou 5,5% (4 de 72).   

Das 12 nidificações que ocorreram nos ninhos-isca, oito (66,7%) foram na comunidade 

Menino Deus, e quatro (33,3%) na comunidade Valéria (Figura 11A). Quando observado por 

Pontos Experimentais próximos e distantes do meliponário é possível ver que do total de 

ninhos-isca que houve nidificação, 50% foram nos pontos distantes e 50% nos próximos ao 

meliponário (Figura 11B e C).  

Não houve preferência de nidificação relacionada a localização dos PEs quanto a 

distância ou proximidade do meliponário, em ambos ocorreu nidificação. Desta forma, a 

captura de colônias de abelhas sem ferrão por nidificação espontânea em locais naturais, em 

que há ou houve prática de meliponicultura é viável, tornando exequível a recomendação legal 

do CONAMA e CEMAAM de uso de ninhos-isca para captura de abelhas sem ferrão na 

natureza.  
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Figura 11. Sucesso de nidificação de abelhas sem ferrão durante o período de dezembro/2018 a 

dezembro/2019 nas áreas experimentais (Comunidade Menino Deus – CM e Comunidade Valéria – CV, 

Parintins-AM). A – Total de nidificação a partir dos ninhos-isca visitados; B – Nidificação por Ponto 

Experimental (PE) na Comunidades Menino Deus; C – Nidificação por PE na Comunidade Valéria. 

 

 

A 

B 

C 

A 
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A maior ocorrência de nidificação na comunidade Menino Deus está relacionada com a 

quantidade de ninhos-isca visitados, o que podemos constatar é que as abelhas estavam à 

procura de um novo local para nidificar. Usando exemplo de áreas que não são ilhas mas que a 

há redução de  disponibilidade de ocos de árvores ocasionada por ações antrópicas, como o 

desmatamento, Oliveira et al. (2013) afirmam que, como reflexo da dependência dos 

meliponíneos em relação à presença de cavidades para nidificação, como em troncos de árvores, 

algumas espécies estão, atualmente, com suas populações em declínio, devido, principalmente, 

às constantes alterações ambientais, sendo que os desmatamentos é um dos fatores importantes 

no processo de perda de biodiversidade. 

 

4.2.1 Nidificação – Preferência por atrativo 

 

 Houve processo de nidificação espontânea em todos os três atrativos testados nos 

ninhos-isca e também em ninhos-isca sem atrativo. Este resultado reforçou a indicação de que 

o atrativo é secundário na escolha da cavidade para as abelhas nidificarem. 

Quanto à preferência por atrativo, foi possível observar uma ordem quantitativa 

decrescente de nidificação por abelhas sem ferrão sendo que o atrativo A1 obteve maior 

quantidade de nidificações, seguido de A2 e SA (com mesma quantidade), e atrativo A3 (Figura 

12A). Observamos que a diferença entre os três atrativos foi mínima, ou seja, não houve 

evidências suficientes para concluir a preferência das abelhas, que nidificaram, por um 

determinado atrativo, uma vez que as quantidades de nidificações foram baixas o que era 

esperado já que este não é um mecanismo controlável neste tipo de experimento, assim, 

aceitamos a hipótese de que não há preferência por atrativo para nidificação X² (3, N=12) = 2, 

p = 0.5724). Na comunidade Menino Deus tanto o ninho-isca com atrativo A1 como o sem 

atrativo foram os de maior prevalência, seguido do A2. E na comunidade Valéria a prevalência 

foi do atrativo mix (A3), seguido de A1 e A2 (Figura 12B).  
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Figura 12. Número de nidificações por abelhas sem ferrão registradas em ninhos-isca conforme 

atrativos nas Áreas Experimentais (Comunidade Menino Deus – CM e Comunidade Valéria – CV, 

Parintins-AM). A – Total de nidificações registradas por atrativos (A1 - A2 - A3). B – Número de 

nidificações por atrativo em cada Área Experimental. 

  

 

 A visita em todos os atrativos disponíveis em ninhos-isca simulando uma colônia que 

foi anteriormente ocupada, vem de encontro com a afirmação de Michener (1946), Kerr et al. 

(2001) e Oliveira et al. (2009) que espécies de abelhas sem ferrão tendem a nidificar em 

cavidades pré-existentes e, especialmente, se houver vestígios de ocupação anterior de colônias 

de abelhas. Ainda, registros de abelhas nidificando nos ninhos-isca sem atrativo reforça a 

afirmação de Schwarz (1948) que, em geral, os locais para nidificação preferido delas é em 

algum oco, e geralmente tal oco está em uma árvore. Na ausência de um oco que fora ocupado 

anteriormente, as abelhas poderão nidificar em qualquer cavidade que seja considerada 

adequada para comportar a futura colônia. 

4.2.2 Nidificação – Preferência por volume 

 

É plausível deduzir que as abelhas apresentaram comportamento com maior preferência 

de nidificação em ninhos-isca com volume de 5 litros, comparativamente ao de 2 litros (Figura 

A 

B 
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13A). No entanto, em razão do baixo número amostral, o resultado da análise estatística revelou 

não haver preferência por volume com valor de X² (1, N=12) = 3, p = 0.08326, o que é 

questionável. Em virtude da natureza experimental não controlável, uma vez que não se 

conhece a disponibilidade de ocos naturais nas AEs, não podemos descartar a hipótese de que 

há preferência por volumes maiores. Esta perspectiva é corroborada pelos achados de Oliveira 

et al. (2012) com uso de ninho-isca, que obtiveram resultados expressivos em relação à 

preferência das abelhas por maior volume. Em favor desta argumentação, se considerarmos as 

nidificações ocorridas nos ninhos-isca disponíveis nos PEs próximos do meliponário, 100% 

delas foram no maior volume disponível (5 litros) comparativamente às que ocorreram nos PEs 

distantes do meliponário, as quais se distribuíram equitativamente em ambos os volumes 

(Figura 13B). Hubbell e Johnson (1977) observaram que as espécies de abelhas sem ferrão são 

limitadas por um volume mínimo de diâmetros de cavidades, mas não por um máximo. 

Novamente aqui, se entende que a necessidade das abelhas é por um oco disponível, mesmo 

que em menor volume, apesar da aparente preferência por volumes maiores em que elas possam 

ajustar às suas necessidades térmicas e coloniais, construindo batume poroso que permite 

ventilação, vedação de frestas ou delimitação de cavidades onde as abelhas nidificam (Kerr 

1996; Nogueira Neto, 1997).  

 

Figura 13. Número de nidificações por abelhas sem ferrão quanto aos volumes testados nas Áreas 

Experimentais 1 (Comunidade Menino Deus – CM) e 2 (Comunidade Valéria – CV) em Parintins-AM. 

A – Número total de nidificações por volume (2L – 2 litros, 5L – 5 litros). B – Número de nidificações 

por volumes e Pontos Experimentais (PE) em cada Área Experimental. 

 

 

B 

A 
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Analisando-se comparativamente os meses de ocorrência de visitação e nidificação 

(Figura 14A e B) com os dados de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

de 2019 (Figura 14C) é possível visualmente constatar uma relação inversa, ou seja, quanto 

menor o índice de precipitação (período mais seco) maior o número de visitação aos ninhos-

isca e ocorrências de nidificação. Tal comportamento era esperado, pois já é sabido de literatura 

que as abelhas tendem a procurar um novo local, e iniciar o processo de nidificação, nos meses 

com precipitação baixa (estação seca) do ano, sendo que em meses de menor precipitação 

geralmente há maior nascimento de rainhas, como constatado por Brito et al. (2013) para a 

espécie Melipona quadrifasciata anthidioides Lepeletier, 1836. Também Oliveira et al. (2012) 

constataram uma tendência para eventos de nidificação no final da estação seca e o aumento no 

número de enxames durante as estações mais quentes para espécies de abelhas sem ferrão do 

Sudeste do Brasil. Esta constatação corrobora dados de literatura, tanto para espécies de abelhas 

sem ferrão brasileiras quanto de outros países, como é o caso de espécies da Costa Rica. Na 

Costa Rica, Slaa (2006) registrou uma alta dinâmica populacional sazonal em 14 espécies 

demonstrando que a reprodução destas espécies era mais frequente durante a estação seca, 

independente do habitat. Épocas mais secas, com baixa precipitação, que são caracterizadas 

como verão amazônico, têm sido associadas a picos de floração em florestas amazônicas 

(Haugaasen e Peres 2005; Araújo 1970). Estas informações concordam com a pressuposição de 

Nogueira-Neto (1954) de que a fundação de um novo ninho acontece quando as condições 

ambientais estão favoráveis.  

É relevante ressaltar que na Amazônia são observados dois períodos bem distintos 

durante o ano, um chuvoso iniciando em dezembro e outro seco com início em junho, tal fato 

leva à uma caracterização destes, os quais passam a ser chamados de inverno e verão 

amazônicos, respectivamente. O que se sabe é que na região amazônica há inversão climática, 

quando é verão por exemplo no norte do Brasil em outros estados será inverno, essa inversão é 

devido a sua localização ao longo da linha do equador (Caldas 2018). Assim, associamos a 

intensa atividade das abelhas sem ferrão no período do verão amazônico. 
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Figura 14. A – Número total mensal de ninhos-isca visitados ao longo de 2019 nas Áreas Experimentais 

1 (Comunidade Menino Deus – CM) e 2 (Comunidade Valéria – CV). B – Número total mensal de 

nidificação em ninhos-isca em ambas as Áreas. C – Índices de precipitação mensal ao longo do ano de 

2019 no município de Parintins-AM. 

A 

B 

C 
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4.3   Espécies de abelhas visitantes e nidificantes nos ninhos-isca 

Foi possível a identificação de seis espécies de abelhas sem ferrão (Figura 15) durante 

o experimento, sendo cinco visitantes dos ninhos-isca e três nidificantes, ou seja, nem todas as 

espécies que visitaram os ninhos-isca realizaram a nidificação (Tabelas 2 e 3). 

 

Tabela 2. Registros de visitação em ninhos-isca nas Áreas Experimentais (AEs) por Ponto Experimental 

(PE). CM = Comunidade Menino Deus, CV = Comunidade Valeria, RD = Reserva Ducke. 

AEs Ponto Experimental Espécie Situação 

CM 

 

CM-P1-L2-A1 

Melipona interrupta Latreille, 1811 Espécimes coletados 

CM-P1-L2-A2 

CM-P1-L2-A3 

CM-P1-L2-SA 

CM-P1-L2-SA 

CM-P1-L2-SA 

CM-P1-L5-A1 

CM-P1-L5-A2 

CM-P1-L5-A3 

CM-P1-L5-SA 

CM-P1-L5-SA 

CMP1-L5-SA 

CM-P2-L2-A1 

CM-P2-L2-A2 

CM-P3-L5-A1 

CM-P3-L5-A2 

CM-P3-L5-SA 

CM-P3-L5-SA 

CM-P4-L2-SA 

CM-P4-L5-A1 

CM-P4-L5-A2 

CM-P4-L5-SA 

CM-P5-L5-A2 

CM-P5-L5-SA 

CM-P6-L2-A1 

CM-P6-L5-SA 

CM-P1-L5-A2 

Trigona branneri Cockerell, 1912 Espécimes coletados CM-P4-L2-A1 

CM-P5-L5-A1 

CM-P3-L2-A1 

Cephalotrigona femorata (Smith,1854) Espécimes coletados 

CM-P3-L2-SA 

CM-P3-L2-SA 

CM-P3-L5-A2 

CM-P3-L5-A3 

CM-P3-L5-SA 

CM-P4-L5-A2 

CM-P6-L5-A1 
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CM-P6-L2-A2 

CV 

 

CV-P1-L2-A3 

Melipona interrupta Latreille, 1811 Espécimes coletados 

CV-P1-L5-A1 

CV-P5-L2-A3 

CV-P5-L5-A1 

CV-P5-L5-A2 

CV-P5-L5-SA 

CV-P6-L2-A1 

CV-P3-L2-A2 Trigona branneri Cockerell, 1912 Espécimes coletados 

CV-P1-L2-A3 

Tetragona clavipes (Fabricius, 1804) Espécimes coletados 
CV-P1-L5-A3 

CV-P2-L5-A1 

CV-P6-L5-A1 

RD 

 

RD-P5-L5-A1 Lestrimelitta aff. spinosa Smith, 1854 
Espécimes coletados 

RD-P5-L2-A3 Ptilotrigona lurida (Smith, 1854) 

  

 

Vestígios de outras abelhas visitantes dos ninhos-isca puderam ser reconhecidos como 

abelhas sem ferrão devido a análise morfológica de asas encontradas dentro dos ninhos-isca 

com as características de venação reduzida ao final do experimento. No entanto, não foi possível 

identificação da espécie visitante. 

Das espécies visitadas, sabe-se por literatura que todas utilizam ocos de árvores para 

nidificação, exceto T. branneri que fazem seus ninhos externos (ou aéreos) (Rasmussen e 

Camargo 2008; Camargo e Posey 1990). Assim, o fato de T. branneri ser encontrada visitando 

ninho-isca provavelmente indica que estava em busca de material para coletar e também reforça 

a eficiência da atração dos extratos naturais. O mesmo se pode dizer de meliponíneos do gênero 

Lestrimelitta os quais possuem o hábito de saquear outras colônias de abelhas para conseguir 

seu alimento, devido a esse comportamento são chamadas de pilhadoras ou cleptobióticas 

(Nogueira-Neto 1997; Roubik 1992). O comportamento cleptobiótico é considerado 

bioindicador de comunidades ricas de abelhas, pois essas vivem exclusivamente de pilhagem 

de outras colônias, necessitando de áreas com grande quantidade de ninhos de meliponíneos 

para sobreviverem (Nogueira-Neto 1997).  
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Figura 15. Abelhas sem ferrão visitantes dos ninhos-isca. A – Melipona interrupta Latreille, 1811. B – 

Cephalotrigona femorata (Smith, 1854). C – Trigona branneri Cockerell, 1912. D – Tetragona clavipes 

(Fabricius, 1804). E – Lestrimellita aff. spinosa Marchi & Melo, 2006. F – Ptilotrigona lurida (Smith, 

1854). 

 

As espécies que nidificaram dentre as que visitaram os ninhos-isca foram: M. interrupta 

e Cephalotrigona femorata – ambas na Comunidade Menino Deus (AE1), M. interrupta, 

Tetragona clavipes e uma espécie não identificada (não foi possível de ser coletada) na 

Comunidade Valéria (AE2). Foi possível o registro de algumas peculiaridades do processo de 

nidificação conforme descritas a seguir: 

- O 1º processo de nidificação observado foi de C. femorata.   As abelhas permaneceram 

por mais de 15 dias no ninho-isca, mas, foram atacadas por formigas, o que certamente 

interrompeu a nidificação e, posteriormente, foi registrada a presença de aranha 

caranguejeira. 

- O 2º registro foi de M. interrupta (AE1) que permaneceu por 12 dias e sofreu ataque 

de formigas. No mesmo mês, observou-se colonização de Tetragona clavipes, 



47 

permanecendo por mais de 30 dias no ninho-isca mas não foi possível realizar a transferência 

para a caixa-padrão INPA pois foi invadida por dípteros, moscas que depositam seus 

imaturos em potes de alimento de abelhas e depois emergem e destroem a colônia inteira. 

De acordo com Duarte (2012) há um censo comum de que T. clavipes é muito suscetível ao 

ataque de dípteros como os forídeos. 

- O 3º registro se deu com M. interrupta, que permaneceram por mais de 30 dias, mas 

que foram atacadas por algum animal. Anteriormente, nesse ninho-isca foi registrada a 

presença de perereca, barata e formigas.  

- A 4ª ocorrência de nidificação foi registrada para três ninhos-isca por M. interrupta. 

A primeira ocupação se estendeu por 15 dias e, posteriormente, o local estava vazio. Na 

segunda, as abelhas permaneceram por 30 dias mas foram interrompidas por ataque de 

formigas, esse ninho-isca, anteriormente, foi trocado, por ter sido encontrado rasgado e 

amassado. Na terceira permaneceram por 35 dias mas, infelizmente, este ninho-isca foi 

furtado junto com outro ninho-isca de mesmo volume mas não ocupado.  

- No 5º registro as abelhas ficaram aproximadamente 30 dias, no entanto, o processo foi 

interrompido, não sendo coletado espécimes para identificação. Dentro da armadilha haviam 

estruturas de cerumes montadas e a entrada formada com o mesmo material (Figura 16).  

 
Figura 16. Vestígios de nidificação em ninho-isca do Ponto Experimental 1 da Área Experimental 1 

(Comunidade Valéria). A – Detalhe da estruturação da entrada do ninho-isca. B – Visão interna do 

ninho-isca com formação de estruturas de cerume. 
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- O 6º registro foi de duas ocupações por M. interrupta. A primeira permaneceu no 

ninho-isca até o final do experimento e, a pedido do meliponicultor (Sr. Adilson), 

permaneceu no ninho-isca para que ele próprio faça a transferência após a construção de um 

novo meliponário. Esse ninho-isca fora anteriormente ocupado por colônia de formigas, as 

quais foram retiradas e procedeu-se a substituição do ninho-isca por um novo, o que 

possibilitou a nidificação. A segunda, provavelmente sofreu ataques de formigas (as abelhas 

já haviam construído no interior do ninho-isca estruturas de cerume – lamelas e um pote) 

pela presença de ovos de formigas e, ainda, de uma perereca.  

- O 7º registro também foi de M. interrupta, que ficaram aproximadamente 15 dias, cujo 

movimento na colônia foi cessado e, possivelmente, tenha ocorrido o ataque por formigas. 

Ao abrir o ninho-isca ao final do experimento, haviam abelhas mortas e algumas formigas e 

seus ovos. 

 - A 8ª ocorrência de ocupação se deu com M. interrupta. Este ninho-isca anteriormente 

tinha sido ocupado por perereca e, em outro momento, foi visitado por vespas. Novamente, 

após a ocupação, houve interrupção do processo provavelmente por perereca a qual foi 

encontrada no ninho-isca. 

A recomendação comum entre pesquisadores e meliponicultores de tempo de espera 

(cerca de 30 dias) para que seja realizada a transferência, deve ser melhor analisado para as 

condições da Amazônia pois aqui registrou-se várias ocorrências de interrupção dos 

processos de nidificação por ocupação por outros animais (e até mesmo roubo de ninhos-

isca) que impediram a permanência das abelhas nos ninhos-isca (Tabela 3). 

Dentre as 12 ocorrências de nidificação nos ninhos-isca nove foram de M. interrupta, 

assim como na ocorrência de visitas também era esperado que houvesse maior nidificação 

dessa espécie (Figura 17). Destacando que das nove nidificações, sete foram no volume de 

cinco litros e duas no volume de dois litros. Abelhas como Melipona tendem a escolher 

cavidades de volumes maiores (Silva et al. 2014; Hubbell e Johnson 1977), bem como T. 

clavipes que nidificou no volume maior disponível neste trabalho (5 litros), assim como no 

trabalho de Oliveira et al. (2012) que também teve preferência pelo volume maior disponível 

no experimento (3 litros).  
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Tabela 3. Registros de nidificação em ninhos-isca nas Áreas Experimentais (AEs). CM = Comunidade 

Menino Deus; CV = Comunidade Valeria, ambas em Parintins-AM. 

 

Meses 
AEs 

Comunidade 

Ponto 

Experimental 
Espécie 

Permanência no 

ninho-isca 
Situação 

Mar/19 1 PE-6 - L5 A1 
Cephalotrigona 

femorata 
15 dias 

Ataque de 

formigas, aranha 

caranguejeira 

Jun/19 1 PE-3 - L5 SA Melipona interrupta 12 dias 
Ataque de 

formiga 

 2 PE-6 - L5 A1 Tetragona clavipes 38 dias 
Ataque de 

forídeos 

Jul/19 1 PE-4 - L5 A1 Melipona interrupta 30 dias 
Processo 

interrompido 

Ago/19 1 PE-2 - L2 A1 Melipona interrupta 15 dias ? 

  PE-2 - L2 A2 Melipona interrupta 30 dias ? 

  PE-3 - L5 SA Melipona interrupta 35 dias Roubado 

Set/19 2 PE-1 - L5 A3 Sp1 (Não identificada) 30 dias 
Processo 

interrompido 

Out/19 1 PE-5 - L5 SA Melipona interrupta +60dias* Será transferida 

 2 PE-1 - L2 A3 Melipona interrupta - 

Interrompido 

(formigas, 

perereca) 

Nov/19 1 PE-5 - L5 A2 Melipona interrupta 15 dias 
Ataque de 

formigas 

Dez/19 2 PE-5 - L5 A2 Melipona interrupta ~10 dias 
Interrompido 

(perereca) 

*Com base no mês (dez/2019 – final de experimento). 

 

 

Figura 17. Total de nidificações por espécie de abelhas sem ferrão em ninhos-isca nas Áreas 

Experimentais 1 (Comunidade Menino Deus) e 2 (Comunidade Valéria) em Parintins-AM. 
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Os gêneros de abelha sem ferrão que nidificaram nos ninhos-isca foram Cephalotrigona 

Schwarz, 1940, Melipona Illiger, 1806 e Tetragona Lepeletier e Serville, 1828. Estes registros 

concordam com a afirmação de Oliveira et al. (2013) que consideram que, de modo geral, as 

principais espécies de meliponíneos manejadas na região Neotropical pertencem aos gêneros: 

Melipona, Cephalotrigona, Scaptotrigona Moure, 1942, Tetragonisca Moure, 1946 e Plebeia 

Schwarz, 1938. Cortopassi-Laurino et al. (2006) incluem ainda Tetragona. A seguir, algumas 

considerações sobre os gêneros representados nas nidificações espontâneas registradas nos 

ninho-isca neste experimento: 

Cephalotrigona -  no Amazonas só ocorre uma espécie do gênero, que é a C. femorata 

(Silveira et al. 2002). Em fragmentação florestal próxima a Manaus, C. femorata somente foi 

encontrada por Oliveira et al. (1995) em ambiente de mata contínua de terra firme. No entanto, 

abelhas deste gênero foram coletadas visitando flores em diferentes ambientes de várzea por 

Oliveira et al. (2013). No presente estudo, foi registrada uma colônia dessa espécie em uma 

caixa de madeira no meliponário da comunidade Menino Deus, uma área de várzea. Vale 

ressaltar que somente uma caixa dessa espécie é mantida no referido meliponário. Kerr et al. 

(1967) encontraram um ninho dessa espécie a dois metros do solo em uma floresta de Manaus. 

No presente estudo esta abelha iniciou o processo de nidificação no ninho-isca a 1,80 m de 

altura (Figura 18). 

 
Figura 18. Nidificação de Cephalotrigona femorata (Smith, 1854) em ninho-isca na comunidade 

Menino Deus, Parintins-AM (PE-6 - L5 A1). A – Detalhe da entrada construída no ninho-isca por C. 

femorata. B – Vista dorsal de um espécime de C. femorata. C – Vista lateral de C. femorata. 
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Melipona - constitui o gênero de Meliponini com maior número de espécies, sendo mais 

diversificado na Bacia Amazônia (Silveira et al. 2002). M. interrupta é uma das principais 

espécies criadas no Norte, em especial no Amazonas (Carvalho-Zilse et al. 2012; Villas-Bôas 

2012). Neste trabalho foram registrados dois ninhos de M. interrupta em uma única árvore, com 

altura aproximada de 1,70 a 1,90 metros do solo (Figura 19), além de vários ninhos de vespas. 

Mesquita et al. (2017) encontraram essa espécie nidificando em alturas entre 0,95 a 6,00 metros. 

Das 12 nidificações nos ninhos-isca desse trabalho, nove foram de M. interrupta a 1,80 de altura 

(Figura 20). 

 

 
Figura 19. Colônias naturais de Melipona interrupta Latreille, 1811 em Apuizeiro (Ficus sp.) na 

Comunidade Menino Deus – Parintins - AM. A – Altura das entradas das colônias indicada pelas setas. 

B – Detalhe da entrada da colônia a cerca de 1,70 metros. C – Detalhe da entrada da colônia a cerca de 

1,90 metros de altura. 
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Figura 20. Nidificação por Melipona interrupta Latreille, 1811 em ninho-isca na Área Experimental 1 

(Comunidade Menino Deus), Parintins-AM. A – Ninho-isca com entrada totalmente construída. B – 

Vista dorsal de um espécime de M. interrupta. C – Vista lateral M. interrupta. 

 

Tetragona - gênero praticamente restrito à Bacia Amazônica. No entanto, a espécie T. 

clavipes apresenta ampla distribuição (em 14 estados) (Silveira et al. 2002). Oliveira et al. 

(1995) registraram a ocorrência dessa espécie somente em áreas desmatadas de terra firme. 

Gonçalves et al. (1996) encontraram T. clavipes em mata secundária intensamente antropizada. 

No presente estudo, a mesma foi encontrada em uma área aberta de terra firme antropizada com 

meliponário e algumas árvores plantadas nas proximidades, casas no entorno e floresta natural 

nas proximidades do local. De acordo com Camargo (1994) essa espécie costuma construir 

ninhos nos estratos superiores da mata. Mesquita et al. (2017) observaram essa espécie 

nidificando entre 3,65 a 6,00 metros de altura e Oliveira et al. (2013) encontraram ninhos em 

torno de 15 metros do chão. Neste trabalho um ninho-isca a 1,80 de altura foi ocupado por essa 

espécie (Figura 21). 
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Figura 21. Nidificação de Tetragona clavipes (Fabricius, 1804) em ninho-isca na Área Experimental 2 

(Comunidade Valéria), Parintins-AM. A – Ninho-isca com entrada totalmente construída. B – Vista 

dorsal de um espécime de T. clavipes. C – Vista lateral T. clavipes. 

 

 

4.4   Outros animais e algumas observações 

 Dos 216 ninhos-isca instalados foi possível observar a presença de abelhas em 58 deles, 

no entanto, na grande maioria dos ninhos-isca (157 ninhos-isca, 72%) foi registrada a presença 

de outros animais, cujas ocupações serão descritas adiante por Área Experimental. 

 

4.4.1 Área Experimental 1 - Comunidade Menino Deus 

 

Na comunidade Menino Deus, dos 72 ninhos-isca distribuídos, 59 (81,9%) tinham 

algum animal, como formigas Camponotus atriceps (Smith, 1858) e Dolichoderus diversus 

Emery, 1894, pererecas identificadas como Scinax aff. x-signatus (Spix, 1824), baratas, aranhas 

(com entrada obstruída por teia) dentre as quais, duas aranhas caranguejeiras, ninhos-isca com 

casulos de barro obstruindo as entradas e ninfas de cupins na parte externas entre o jornal e o 

plástico preto de alguns ninhos-isca (Figura 22A). Todos os PEs próximos ao meliponário na 

Comunidade Menino Deus foram ocupados por outros animais mas não ocorreu o mesmo nos 

PEs distantes do meliponário. Isto pode ser explicado em virtude da antropização próxima ao 
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meliponário (limpeza da área, supressão vegetal) levando os animais a buscarem abrigos em 

cavidades artificiais como os ninhos-isca (Figura 22B). 

 

Figura 22. Outros animais ocupantes nos ninhos-isca na Área Experimental 1 (Comunidade Menino 

Deus - CM). A – Número de ninhos-isca ocupados por diferentes animais. B – Números de ninhos-isca 

disponíveis comparativamente aos ocupados por outros animais em cada Ponto Experimental (PE). 

 

 

 

4.4.2 Área Experimental 2 - Comunidade Valéria 

 

Na comunidade Valéria dentre os 72 ninhos-isca distribuídos, 50 (69,4%) foram 

ocupados por animais como pererecas: Scinax aff. x-signatus (Spix, 1824) e Trachycephalus 

typhonius (Linnaeus, 1758), formigas Dolichoderus diversus Emery, 1894, Dolichoderus 

lutosus (Smith, 1858), Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Camponotus prox. simillimus 

(Smith, 1862), Camponotus atriceps (Smith, 1858), Pheidole sp., Cephalotes atratus (Linnaeus, 

1758), baratas, aranhas, roedor (catita), casulos de barro obstruindo a entrada do ninho-isca, 

entrada obstruída por casulo de parasitoide Ichneumonidae (Cryptinae), ninfas de cupim na 

parte externa entre o plástico preto e o jornal do ninhos-isca, e larvas de dípteros (Figura 23A). 

Em todos os PEs na Comunidade Valéria houve registro de ocupação por algum animal ao 

longo do experimento (Figura 23B). A explicação provavelmente segue a mesma lógica 

colocada para a Comunidade Menino Deus de antropização maior nos PEs próximos ao 

meliponário.  

 

A B 
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Figura 23. Outros animais ocupantes nos ninhos-isca na Área Experimental 2 (Comunidade Valéria - 

CV). A – Número de ninhos-isca ocupados por diferentes animais. B – Números de ninhos-isca 

disponíveis comparativamente aos ocupados por outros animais em cada Ponto Experimental (PE). 

 

4.4.3 Área Experimental 3 – Reserva Ducke 

  

Na Reserva Ducke, de 72 ninhos-isca, 48 (66,7%) foram ocupados por outros animais, 

como pererecas Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862, formigas Crematogaster tenuicula 

Forel, 1904, Camponotus rapax (Fabricius, 1804) e Crematogaster limata Smith, 1858, ninho-

isca com entrada obstruída por teia e aranhas, ninhos-isca com entrada obstruída por casulos de 

barro, ninhos-isca com ninfas de cupins na parte externa entre o plástico preto e o jornal, ninhos-

isca com larvas de dípteros, com baratas, e colonizados por vespas Agelaia myrmecophila 

(Ducke, 1905) e Agelaia pallipes (Olivier, 1791) (Figura 24A). Todos os PEs da Reserva foram 

ocupados por outros animais (Figura 24B) não havendo nenhuma nidificação por abelhas. 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 
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Figura 24. Outros animais ocupantes nos ninhos-isca na Área Experimental 3 (Reserva Ducke - RD). 

A – Número de ninhos-isca ocupados por diferentes animais. B – Números de ninhos-isca disponíveis 

comparativamente aos ocupados por outros animais em cada Ponto Experimental (PE). 

  

Foi observado que em cada AE mais de 50% dos ninhos-isca foram ocupados por outros 

animais o que deve ter influenciado de maneira geral no início e evolução do processo de 

nidificação de abelhas sem ferrão. Animais oportunistas ocupando ninhos-isca foram 

registrados nos trabalhos de Oliveira et al. (2012). Estes autores afirmaram que aranhas e 

formigas foram os “competidores” mais comuns por locais de nidificação. No estudo de Silva 

et al. (2014) realizado em Floresta Atlântica, também registrou-se ocupação de aranhas, 

formigas e vespas nos ninhos-isca. Arena (2018) utilizando ninhos-isca para verificar a 

presença de abelha em um fragmento de Mata Atlântica, avistou nos ninhos-isca aranhas, 

cupins, formigas, células de vespas, uma perereca (não identificada) e um roedor (Didelphidae). 

Na natureza é possível que ocorra essa procura dos animais por locais para se abrigarem.  

Em áreas de várzea, onde ocorre a subida das águas dos rios, como nas comunidades de 

Parintins, este fenômeno pode ter favorecido a subida dos animais para os ninhos-isca à procura 

de abrigos. Adis (1997) afirma que alguns invertebrados terrestres usam estratégias como a 

migração horizontal, subida da área inundada para a área de terra firme, e a migração vertical, 

do chão da floresta para a copa, ou vice-versa, como resposta à dinâmica das águas. Além da 

procura de um novo local para se abrigarem, animais podem utilizar os ninhos-isca como forma 

de coletar seu alimento, pois durante o experimento, em alguns ninhos-isca na RD foram 

encontradas asas e algumas partes do corpo de abelhas sem ferrão, como cabeça e pernas.  

A 

B 
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Em relação à Reserva Ducke, onde se verificou o menor número de visitas de abelhas 

sem ferrão, não ocorreu nidificação nos ninhos-isca. Em alguns monitoramentos foi possível 

verificar que alguns ninhos-isca nesta AE estavam úmidos na base da garrafa PET. Nesta AE 

houve ocupação dos ninhos-isca por formigas e pererecas. Provavelmente, tal situação de 

umidade pode ter favorecido estes animais em detrimento da visitação e nidificação pelas 

abelhas. Ainda, há que se destacar que a RD se trata de uma AE de florestal nativa, com cerca 

de 10.000 hectares, onde muito provavelmente exista maior disponibilidade de ocos naturais 

em árvores.  

Numa visão geral, um dos fatores que podem influenciar o número de nidificações é a 

ocorrência deste processo no ano anterior, ou seja, as abelhas geralmente realizam um único 

processo de formação de um novo ninho quando as condições são favoráveis (Roubik 1992). A 

nidificação em um determinado ano pode influenciar a próxima nidificação, como apontado por 

Oliveira et al. (2012). Estas podem ser as razões para a quantidade de nidificações ocorridas no 

experimento aqui realizado frente ao total de ninhos-isca disponíveis e mesmo considerando as 

interferências de outros animais ocupantes destas cavidades artificiais.  
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5 CONCLUSÃO 

O teste de eficiência dos ninhos-isca na Região Amazônica, nos possibilitou constatar 

informações biológicas sobre o processo de reprodução de abelhas amazônicas que contribuem 

tanto para a comunidade cientifica, ambientalistas como para meliponicultores, especialmente 

quanto à viabilidade do uso de ninhos-isca para atender à exigência legal em nível federal e 

estadual de adquisição de abelhas nativas sem ferrão na natureza.  

Os ninhos-isca foram eficientes tanto na atração (visitação por abelhas) quanto na 

nidificação de espécies de abelhas sem ferrão amazônicas. As espécies visitantes (Melipona 

interrupta, Trigona branneri, Tetragona clavipes, Cephalotrigona femorata, Lestrimelitta aff. 

spinosa, Ptilotrigona lurida) e as nidificantes (Melipona interrupta, Cephalotrigona femorata, 

Tetragona clavipes e uma espécie não identificada) não apresentaram preferência por um único 

atrativo, o que amplia a facilidade de acesso às essências odoríferas para uso em ninhos-isca 

tanto pelo meliponicultor quanto pelo pesquisador ou interessado, pois são confeccionados com 

materiais naturais oriundos das próprias colônias de abelhas.  

Constatamos que as espécies que nidificaram em ambos os volumes mas com 

preferência pelo maior volume, ou seja, certamente na natureza as abelhas preferem cavidades 

com diâmetros maiores, corroborando com os achados anteriores de outros autores. As abelhas 

sem ferrão parecem ter maior preferência pelo diâmetro da cavidade do que pelo atrativo em si, 

impregnado na cavidade, ou seja, mesmo que o atrativo as tenha levado até a cavidade, se esta 

não for adequada as abelhas não nidificarão. 

A maioria das visitas e nidificações ocorreram em meses de baixa pluviosidade, época 

do verão amazônico, demonstrando uma relação entre as atividades das abelhas serem maiores 

em baixa pluviosidade, o que pressupõe que estas abelhas são mais ativas em períodos mais 

secos do ano na Amazônia. 

Vimos que tanto espécies criadas no meliponário quanto de colônias da natureza foram 

atraídas aos ninhos-isca. No entanto, nidificações só ocorreram nas duas Áreas Experimentais 

com histórico de criação de abelhas (inclusive a maior quantidade de nidificação foi da espécie 

comumente criada nas áreas, M. interrupta), que são áreas antropizadas, inclusive uma dessas 

áreas é uma ilha o que pode ter favorecido a nidificação. Na Área Experimental natural (Reserva 

Ducke), não houve nidificação o que pode estar relacionado a fatores como a disponibilidade 

de ocos naturais existentes, condições de umidade nos ninhos-isca e ainda, na natureza, a 
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existência de outros animais que provavelmente competiram na busca por cavidades para se 

abrigarem. Constatou-se que, em havendo a oportunidade de cavidade, mais da metade dos 

ninhos-isca foram ocupados por outros animais nas três Áreas Experimentais, principalmente 

por formigas, pererecas, baratas e aranhas. Assim, torna-se recomendável ao meliponicultor o 

acompanhamento periódico dos ninhos-isca a curto prazo de maneira a identificar e controlar a 

competição pelo ninho-isca por outros animais. 

Numa visão geral, podemos inferir que o aparente baixo número de registros de 

nidificação reflete a natureza biológica da reprodução das abelhas sem ferrão que, conforme 

outros autores, tem frequência estimada em uma vez ao ano. Ainda, mesmo com a eficiência 

do ninho-isca em atrair e obter enxames de abelhas nativas, há variáveis que podem 

comprometer tal sucesso, como a pluviosidade e o oportunismo de outros animais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ninhos-isca sendo eficientes para atrair e capturar abelhas sem ferrão amazônicas, é 

um método que proporcionará aos pesquisadores e ambientalistas o acesso a essas abelhas, para 

realização de levantamentos de espécies e monitoramentos. Também oferecerá aos 

meliponicultores uma forma lícita e de baixo custo para adquirirem colônias de abelhas, em 

áreas naturais e próximas de meliponários, e iniciarem seus meliponários com um método que 

permite a conservação da natureza e, consequentemente, das colônias naturais de abelhas sem 

ferrão da região.  

Na perspectiva de retorno econômico estabelecida paralelamente pela Resolução 

CEMAAM Nº 22, de 03 de Abril de 2017, há que se reforçar a necessidade de multiplicação 

das colônias para fins de comercialização, uma vez que a porcentagem de obtenção de colônias 

da natureza por meio de ninhos-isca é baixa. 

Para melhor desempenho da utilização dos ninhos-isca é importante atentar para alguns 

cuidados: que os ninhos-isca sejam instalados na época mais propícia à reprodução das abelhas 

(períodos secos), que a instalação do ninho-isca seja próximo a colônias naturais ou a 

meliponários, que sejam feitas visitas regulares para limpeza e retirada de possíveis animais, 

que haja renovação do atrativo a cada semana até a percepção do início da nidificação. 
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APÊNDICE 1 – Planilha utilizada na coleta de dados de monitoramento dos ninhos-isca em campo 

Projeto Ninhos-isca / Grupo de Pesquisas em Abelhas – GPA 

Manaus – AM (   )  Parintins – AM Comunidade Menino Deus (   )   Parintins – AM Comunidade Valéria   (   ) 

Cód. Ninho-isca Data Visita de operárias no 

ninho-isca, sim ou não? Se 

sim, qual espécie? 

Ocupação no ninho-isca, 

sim ou não? Se sim, qual o 

tempo estimado? 

Outros animais ocupando 

as iscas, sim ou não? 

Quais? 

     

     

 

Continua... 

Projeto Ninhos-isca / Grupo de Pesquisas em Abelhas – GPA 

Manaus – AM (   )  Parintins – AM Comunidade Menino Deus (   )   Parintins – AM Comunidade Valéria   (   ) 

Renovação do extrato, sim 

ou não? 

Condições do ninho-isca 

(úmido, com água, outros) 

Troca de ninho-isca, sim 

ou não? Se sim, por quê? 

Outras observações (ex. 

roubado, queda de árvore, etc) 
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APÊNDICE 2 – Ensaio paralelo para teste de extratos naturais em armadilha-isca 

para atratividade de abelhas sem ferrão 

Natural extracts as baited trap attractants for stingless bees1 

Iris A. da CRUZ, Gislene A. CARVALHO-ZILSE. 

1 Manuscrito submetido para publicação na Revista Acta Amazonica. 

 

Abstract 

  

The baited trap is a widely-used method in bee surveys, where the attractant is formed of 

synthetic essences. These generally attract Euglossini bees effeciently but only occasionally 

attract stingless bees – Meliponini. To increase the capacity of bait trap to attract stingless bees, 

we tested three natural aromatic baits, made from extracts of cerumen and geopropolis produced 

by the bees Melipona seminigra and M. interrupta. The experiment took place in a forest 

fragment, Campus I of the National Research Institute of the Amazon. All three substances 

attracted stingless bees as well as Euglossini bees, with attractant A1 being the most efficient. 

Attracted bees comprised of Partamona vicina and M. seminigra workers and Euglossini males. 

Results indicate the use of natural product extracts from stingless bee colonies is an effective 

alternative method for sampling Meliponini in natural areas.  

 

Resumo  

 

A armadilha-isca é um método amplamente utilizado em pesquisas de abelhas, onde o atrativo 

é formado por essências sintéticas. Geralmente atraem abelhas Euglossini com eficiência, mas 

apenas ocasionalmente atraem abelhas sem ferrão - Meliponini. Para aumentar a capacidade da 

armadilha isca em atrair abelhas sem ferrão, testamos três iscas aromáticas naturais, feitas a 

partir de extratos de cerume e geoprópolis produzidos pelas abelhas Melipona seminigra e M. 

interrupta. O experimento ocorreu no fragmento florestal do Campus I do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia. Todos as três substâncias atraíram abelhas sem ferrão, bem como 

abelhas Euglossini, sendo o atrativo A1 o mais eficiente. Abelhas atraídas, compostas por 

operárias de Partamona vicina e M. seminigra e machos de Euglossini. Os resultados indicam 

que o uso de extratos naturais de produtos de colônias de abelhas sem ferrão é um método 

alternativo eficaz para amostrar Meliponini em áreas naturais. 
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O experimento foi realizado no fragmento florestal urbano do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – Sede, Campus I (3°05'43.4"S 59°59'20.6"W), localizado no bairro 

Petrópolis, Manaus – AM, sob a devida autorização do setor competente (Coordenação de 

Extensão INPA – COXT). No fragmento florestal existem ninhos naturais de diferentes 

espécies de abelhas sem ferrão além de um meliponário científico (Meliponário GPA/INPA) 

onde são cultivadas as espécies Melipona seminigra e M. interrupta. 

Testamos a atratividade de três extratos alcoólicos naturais disponibilizados 

individualmente em armadilhas-isca convencionais conforme método proposto por Neves e 

Viana (1999) e Bezerra e Martins (2001) com auxílio de garrafas do tipo PET de volume de 

dois litros (2L), com adaptações que serão detalhadas a seguir. As garrafas PETs foram furadas 

estabelecendo-se três orifícios com diâmetro de 2,5 cm, um em cada lateral, dispostos em 

distância triangular, acima do meio da garrafa (Figura 1). Os gargalos de três garrafas foram 

cortados e fixados invertidos nos orifícios feitos nas garrafas armadilhas (Figura 1A). Em 

seguida, na parte interna do gargalo foi espalhada uma fina camada de cola atóxica sobre a qual 

foi polvilhada areia fina para facilitar o pouso e deslocamento das abelhas para o interior da 

armadilha (Figura 1B). No interior da garrafa PET foi inserido um chumaço de algodão, 

embebido com um dos atrativos, preso por um barbante ao topo da garrafa deixando o chumaço 

com o atrativo em posição central (intermédio) entre os orifícios (Figura 1C), constituindo 

assim a armadilha-isca aromática.  

 
Figura 1. Armadilha-isca para teste de atratividade dos extratos alcoólicos feitos de cerume e 

geoprópolis de abelhas sem ferrão. A - Detalhe dos três gargalos invertidos acoplados nas laterais da 

garrafa PET; B -Detalhe da parte interna do gargalo untada de cola branca atóxica e polvilhada com 

areia; C – Armadilha-isca instalada em campo, pendurada com barbante e, internamente, com o 

chumaço de algodão (seta preta) embebido em um atrativo (A1, A2 ou A3). 
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Os atrativos testados consistiram em três tipos aromáticos: Atrativo 1 (A1): extrato 

alcoólico preparado com cerume e geoprópolis coletados de colônias de abelhas Melipona 

interrupta; Atrativo 2 (A2): extrato alcoólico feito com cerume e geoprópolis de M. seminigra; 

e Atrativo 3 (A3): composto do A1 com A2 misturados na proporção de 1:1. 

Um total de 12 armadilhas individuais foram distribuídas em quatro pontos (P1 – atrás 

do prédio da Biblioteca, P2 – Trilha ao lado do lago do peixe elétrico, P3 – entre meliponário 

GPA/INPA e Biotério e P4 – entre meliponário GPA/INPA e lago das tartarugas). Em cada 

ponto foram fixadas três armadilhas-iscas (cada uma com um dos extratos A1, A2 ou A3 

separadamente) com distância mínima de dois metros entre si, amarradas em galhos de árvores 

com aproximadamente 1,5 metros de altura. As armadilhas ficaram em campo entre os dias 1 a 

20 de agosto 2019, sendo vistoriadas a cada três dias e os atrativos foram renovados a cada seis 

dias.  

A atratividade e captura de abelhas usando-se os atrativos naturais em armadilhas-isca 

apresentaram resultados promissores, ou seja, foi observado que todos os três atrativos naturais 

nas armadilhas foram visitados por abelhas sem ferrão, bem como todos os pontos (Figura 2). 

Sendo as armadilhas com o extrato A1 registrado com maior número de abelhas (Figura 2A).  

 
Figura 2. Dados de atratividade e captura de abelhas usando armadilhas isca com três atrativos naturais 

(A1: extrato de cerume+geopropolis de Melipona seminigra; A2: extrato de cerume+geoprópolis de M. 

interrupta; A3: mix de ambos os extratos A1 e A2 na proporção de 1:1) no fragmento florestal do 

Campus I do INPA, Manaus-AM. A – Registros de abelhas em armadilhas-isca quanto a preferência por 

atrativo. B – Registros de espécies de abelhas capturadas por pontos. P1 – atrás do prédio da Biblioteca, 

P2 – Trilha ao lado do lago do peixe elétrico, P3 – entre meliponário GPA/INPA e Biotério e P4 – entre 

meliponário GPA/INPA e lago das tartarugas.  

 

Houve uma variação no número de abelhas capturadas pelas armadilhas-isca entre os 

pontos, sendo o P4 o mais visitado por abelhas e o P1 menos visitado (Figura 3). Isto se justifica 

em virtude de ser o entorno mais bem preservado do fragmento florestal, ou seja, área com 

A 

B 
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menor densidade de prédios laboratoriais, onde possivelmente há mais ninhos dessas espécies, 

inversamente ao P1, que é uma área mais aberta com proximidade a prédios e do muro que 

delimita o fragmento.  

Três espécies foram atraídas pelas armadilhas-isca, a saber, operárias de P. vicina e de 

M. seminigra, e machos de abelhas Euglossini Latreille, 1802. O maior número de indivíduos 

capturados nas armadilhas foi da espécie Partamona vicina Camargo, 1980, especialmente no 

P4. Tal registro pode ser um indicativo de ninho natural desta espécie próximo a este ponto, 

uma vez que esta espécie não é criada no meliponário do GPA/INPA, assim como não são 

cultivadas abelhas Euglossini. 

Os três atrativos naturais foram visitados por abelhas sem ferrão e por Euglossini, 

indicando que estes são efetivos para atrair espécies de ambos os grupos de abelhas. Observou-

se ainda que nas armadilhas com o extrato A1 (extrato natural de cerume e geoprópolis de M. 

seminigra) obteve-se o maior número de indivíduos de abelhas sem ferrão, o que provavelmente 

se explica pela alta volatilidade deste extrato, sendo perceptível ao olfato humano (percepção 

pessoal) comparativamente ao extrato de cerume e geoprópolis de M. interrupta. Todos os 

pontos com as armadilhas-isca foram visitados, presumindo-se que abelhas tanto de ninhos 

naturais quanto de colônias cultivadas no meliponário foram atraídas.  

 
Figura 3.   Registros de capturas de abelhas nas armadilhas-isca. A – Total de capturas por espécies de 

abelhas. B – Total de capturas por espécies de abelhas em cada ponto. 

 

Apesar de haver relatos de captura de abelhas sem ferrão com armadilhas-isca usando-

se aromas sintéticos, como nos trabalhos de Campos et al. (1989), Oliveira et al. (1995) e 

Pereira e Sousa (2015), este é o primeiro registro de efetividade de amostragem de espécies de 

meliponíneos, e mesmo de machos de abelhas Euglossini, usando-se aromas naturais feitos de 

extratos de produtos das próprias abelhas. 
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Portanto, o uso de extratos de produtos naturais obtidos nas próprias colônias de abelhas 

sem ferrão é uma alternativa de baixo custo e de promissor sucesso para amostragem de 

meliponíneos em áreas naturais cuja eficiência de armadilhas entomológicas convencionais 

apresentam pouco ou nenhum sucesso. 
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