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CONSERVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS ABELHAS NATIVAS SEM 

FERRÃO “PROJETO MANDAÇAIA” 

 

1. Diagnóstico  

O município de Franca por meio da promotoria vem se destacando por 

desenvolver um intenso trabalho que visa à rápida recuperação das matas ciliares e 

encostas, bem como o reflorestamento de áreas degradadas. Para tanto, a 

conservação e disseminação das abelhas nativas sem ferrão é parte essencial para 

a perpetuação das espécies vegetais e animais. 

As abelhas apresentam um importante papel na cadeia biológica, 

realizando a polinização e, desta forma, garantindo a continuidade das espécies de 

flores, a produção de frutos e sementes que são alimento a inúmeras espécies da 

fauna. Estas por sua vez, além de garantir a reprodução das espécies vegetais, 

também são alimento de diversas espécies animais.  

Essas abelhas sofrem com a ação do homem, suas espécies são 

dizimadas pela eliminação de suas fontes de alimento (as plantas nativas), perda de 

seus locais de nidificação (buracos em árvores, cupinzeiros e no solo), intoxicação 

com pesticidas e pela ação predatória dos meleiros, que derrubam árvores para 

coletar o mel e abandonam o ninho no chão. 

Uma das ações iniciais é a conscientização de produtores rurais por 

meio de cursos que serão ministrados no Jardim Zoobotânico. Após esses cursos os 

interessados que possuírem em sua propriedade Área de Preservação Permanente 

devidamente preservada levará em forma de comodato uma caixinha de abelha 

nativa da região, para assegurar a polinização e a perpetuação da sua reserva.  

 

2. Proposta  

Criar meliponários na área do Jardim Zoobotânico para atividades de 

educação ambiental, pesquisa e conservação. Incentivar a atividade da 

meliponicultura sob manejo racional. Distribuir em forma de comodato aos pequenos 

produtores da região, como uma forma de renda extra com a extração do mel, pólen 
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e cera entre outros e assim equilibrar interesses ambientais, com interesses sociais 

de melhoria de qualidade de vida das populações que residem na região. 

 

3. Ferramenta de comunicação (Diário Oficial do Município de Franca) 

 

 

4. Execução  

As colmeias foram implantadas em uma área de 30x20 na Unidade de 

Conservação do Jardim Zoobotânico, próximo ao canteiro de plantas medicinais, 

cercada por alambrado (223m), onde foram construídas nove pequenas estruturas 

(6x4m) de eucalipto tratado, cobertas com telhas de Eternit e fixado uma prancha 

onde foram colocadas as colmeias.  

Na divisão de colmeias são usadas caixas de 12x12cm para 

Tetragonisca angustula, e Friesi Omelita caixas de 16x16cm para Scaptotrigona 

bipunctata e caixas de 20x20cm para Melípona quadrisfasciata ,  Melípona 

rutiventris, Melípona marginata.  

A assessoria técnica nos primeiros seis meses é essencial para a 

capacitação de funcionários e técnicos no manejo, alimentação, divisão de colmeias, 

coleta de mel, instalação de ninhos isca e participação das visitas ao meliponário. 
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O melhor método para se criar as abelhas indígenas sem ferrão é 

aquele em que o criador é observador, procura aprender um pouco mais sobre a 

vida das abelhas e utiliza as chamadas “caixas racionais”, que facilitam a 

multiplicação dos ninhos e a colheita do mel. 

O tipo de caixa precisa ser analisado com cuidado para a espécie que 

se pretende criar, pois entre os meliponíneos há uma grande variabilidade de 

tamanho, comportamento e adaptabilidade ao ambiente. Vários tipos de colmeias já 

foram testados e descritos especialmente por Nogueira-Neto (1970, 1997). O volume 

da colmeia é o fator mais importante. As medidas da caixa devem ser, em média, 

equivalentes ao dobro do volume ocupado pela espécie na natureza, não 

esquecendo que algumas tem desenvolvimento diferenciado em regiões distintas. 

O objetivo das caixas é facilitar o manejo com as abelhas, 

proporcionando às mesmas, um ambiente parecido ou melhor do que aquele em 

viviam antes da captura, e ao mesmo tempo manter a qualidade do mel colhido, com 

uma extração adequada e higiênica do produto. É importante lembrar que quanto 

maior o espaço mais alimento será consumido pelas abelhas para obter a energia 

necessária à construção de favos, potes, invólucro e defesa da colônia. 

Quando a produção de mel for prioridade, deve-se optar por colmeias 

com gavetas substituíveis por que permitem o isolamento dos favos proporcionando 

facilidade na manipulação e colheita do mel.  

 

5. Resultado  

Foram implantadas 280 colmeias divididas entre 11 espécies nativas 

de abelhas sem ferrão. 
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Local onde foram implantadas as colmeias 

 

Sede do meliponário 
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Abrigo das colméias 

 

Franca, 4 de maio de 2017. 

 

 


