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A  meliponicultura é a criação 
racional das abelhas da tribo 

meliponini e da tribo trigonini. Conhecidas 
como abelhas sem ferrão ou abelhas nativas 
ou indígenas, são abelhas sociais que se dis-
tinguem das demais por apresentar ferrão 
atrofiado (PEREIRA , 2005).  

 

N o mundo, há cerca de 20 mil 
espécies de abelhas, destas, 

apenas 400 são sem ferrão (RIBEIRO, 2009) 
e cerca de 300 são encontradas no Brasil 
(WITTER; BLOCHTEIN; SANTOS, 2005). A 
sua capacidade de ferroar foi perdida durante 
a evolução, devido a inexistência de predado-
res que as ameaçassem. No entanto, estas 
abelhas desenvolveram outros mecanismos 
de defesa, como depositar gotículas de própo-
lis ou morder com as mandíbulas e enroscar 
no cabelo. A estrutura da entrada dos ninhos 
camuflada é também estratégia de defesa. A 
forma mais agressiva de defesa encontrada é 
a utilizada pela espécie caga-fogo (Oxytrigona 
tataira), que produz secreção cáustica cau-
sando sérias queimaduras aos inimigos 
(WITTER; BLOCHTEIN, 2009). 

 

N o gênero Apis a maneira 
como comunicam a localiza-

ção das fontes de alimentos é através da dan-
ça, os meliponídeos fazem indicações com 
pistas de cheiro e vibração de asas. As colô-
nias de abelhas melíferas exóticas podem 
abrigar até 80 mil indivíduos. Enquanto as 
colônias das nativas contém em média 500 a 
1000 indivíduos. A colônia das abelhas conhe-
cidas como Irapuá pode atingir 30 mil indiví-
duos (RIBEIRO, 2009).  

 

O s tipos básicos de indivíduos 
nos meliponídeos são as 

rainhas, responsáveis pela postura de ovos 
férteis que darão origem as outras castas, as 
operárias que constituem a "mão-de-obra" das 
colônias e realizam a quase totalidade dos 
trabalhos, como o cuidado com a cria, a cons-
trução das estruturas do ninho, limpeza, desi-
dratação do néctar, defesa e coleta de materi-
ais. E os machos das abelhas, responsáveis 
pelo acasalamento com as rainhas, dando 
continuidade a espécie, produzidos em diver-
sos ciclos por ano. Os machos podem ainda 

trabalhar com cerume, desidratam néctar, 
incubar células de cria, defender o ninho 
(NOGUEIRA-NETO, 1997). Em 2009 foi des-
coberta uma casta de "soldados" em popula-
ção de abelhas Jatai, com características físi-
cas apropriadas à defesa do ninho. Atuam na 
defesa contra a invasão por abelhas ladras do 
gênero Lestrimelitta, que, por não coletarem 
alimento, vivem do saque de alimento de ou-
tros ninhos (BRANDÃO , 2012).  

 

N os Meliponíneos, assim co-
mo na Apis melífera os tra-

balhos realizados pelos indivíduos obedecem 
uma sequencia de acordo com a idade e com 
as necessidades da colônia. Abelhas recém 
emergidas cuidam das crias. Em seguida pas-
sam a exercer atividades como limpeza e a 
manipulação de alimentos. Após este período 
passam a trabalhar no exterior do ninho
(NOGUEIRA-NETO, 1997). 

O s ninhos são construídos 
principalmente em ocos de 

arvores, mas também podem ser subterrâ-
neos, em fendas de rochas, muros ou pare-
des, mourões de cerca ou expostos, aéreos. A 
entrada apresenta detalhes arquitetônicos 
característicos de cada espécie (WITTER; 
BLOCHTEIN, 2009). Os ninhos são construí-
dos com materiais diversos encontrados na 
natureza e com a cera, secretada por essas 
abelhas. É utilizado também o cerume, uma 

Você conhece as abelhas nativas sem ferrão? 

Figura 1. Ninho das abelhas sem ferrão Irapuá. 
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Continuando... 

mistura de cera com a resina (própolis) que as abelhas recolhem 
de árvores (NOGUEIRA-NETO, 1997). As reservas de mel e 
pólen são armaze-
nados em estruturas 
com formato de 
potes, e a prole tem 
seu desenvolvimen-
to nas células de 
cria, que são agru-
padas em favos 
horizontais ou heli-
coidais, em forma 
de escada ou em 
forma de cachos 
(WITTER; BLO-
CHTEIN, 2009). 

 

A preciado como alimento, o mel é rico em nutri-
entes básicos, como os açúcares, proteínas, 

gordura e vitaminas, que são essenciais à saúde. O Pólen e o 
mel possuem elevada atividade antibacteriana, por isto, são utili-
zados como medicinais (EMBRAPA, 2007). O mel de espécies 
como a Tiúba (Melipona compressipes), a Mandaguari 
(Scaptotrigona postica), Mandaçaia (M. quadrifasciata anthidioi-
des),Tubuna (S. bipunctata),e Jataí (Tetragonisca angustula) 
são muito ricos em substâncias antibacterianas. O mel apresen-
ta características próprias, diferenciando-se do produzido pelas 
espécies do gênero Apis pela sua consistência, sabor e proprie-
dades físico/químicas. No entanto, nem todas as espécies pro-
duzem mel indicado ao consumo humano (NOGUEIRA-NETO, 
1997).  
 
Tabela 1. Comparação entre a composição química do mel da abelha comum com 
o mel da Jatai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  meliponicultura contribui com a diversificação e 
o uso racional das terras, na integração a planti-

os florestais, frutíferas, culturas anuais, contribuindo também 
com o aumento da produção agrícola através da polinização. 
Podem fornecer, além do mel, o pólen, cerume, geoprópolis e os 
próprios enxames. E ainda outras formas de exploração como 
na educação ambiental, no ecoturismo e paisagismo (PEREIRA, 
2005). A criação destas abelhas não oferece riscos aos produto-
res, pois as abelhas não utilizam o ferrão para defesa, a força 
física exigida é pequena e o manejo é simplificado. Representa 
uma fonte de renda, com pouco investimento para populações 
rurais e indígenas (EMBRAPA, 2004). 

 

A  polinização também pode ser explorada, pois 
podem ser utilizadas com segurança em ambi-

ente fechado. Culturas como o pimentão, necessitam de condi-
ções especificas para a polinização, durante a coleta de alimen-
to, a abelha deve exercer movimentos vibratórios em cima da 
flor para que ocorra a liberação do pólen. Esse comportamento 
não ocorre em abelhas africanizadas, no entanto é típico em 

espécies nativas (PEREIRA, 2005). 
 

A s abelhas nativas são bastante produtivas, po-
rém com enxames pequenos, produz de 1 a 5 

litros/colmeia/ano. Com destaque para a Manduri (Melipona mar-
ginata obscurior) e o 
Guaraipo (Melipona 
bicolor schencki) que 
chegam a produzir 5 
litros/ano. A quanti-
dade reduzida é 
compensada pelo 
preço, a venda é feita 
em frascos de 100 
gramas, ao custo de 
R$ 8,00 a R$ 10,00 
(BERTOLDI, 2008). 

 

N o entanto, a maior contribuição das abelhas 
para humanidade é a sua atuação na poliniza-

ção. Aproximadamente 30% do alimento humano são originados 
de espécies polinizadas por abelhas. Algumas culturas benefici-
adas pela polinização das abelhas sem ferrão são: morango, 
pêssego, ameixa, pêra, cebola, melancia, girassol, abobora, 
goiaba, pepino, laranja, canola, maçã, soja (WITTER; BLO-
CHTEIN, 2009). Apresentam também grande importância ecoló-
gica, pois acredita-se que cerca de 90% da polinização das ár-
vores nativas são feitas pelas abelhas sem ferrão (EMBRAPA, 
2004). Além de garantir a produção de qualidade de frutos e 
diversidade genética. 

 

o  desaparecimento das abelhas nativas causaria 
a extinção de parte da flora brasileira e de toda 

a fauna dependente destas espécies vegetais.  Na lista de ani-
mais em risco de extinção do Ibama há três espécies de abelhas  
(Exomalopsis (Phanomalopsis) atlantica; Melipona capixaba e 
Xylocopa (Diaxylocopa) truxali), no entanto as populações de 
abelhas vem reduzindo a cada ano  (BERTOLDI, 2008). A ma-
nutenção das espécies de abelhas em seus habitats naturais é a 
forma mais simples de conservação (RIBEIRO, 2009).  
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Figura 2. Abelhas Jataí, entrada da colméia. 

C
E

N
T

R
O

 E
C

O
L
Ó

G
IC

O
. 

 M
e
l d

e
 A

b
e
lh

a
s
 N

a
tiv

a
s 

Figura 3. Operária Guaraipo em um pote de mel. 
Foto: Fernando Dias 
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Bacharelados Interdisciplinares: uma nova abordagem  
de ensino 

P resente na Universidade Fe-
deral de Santa Catarina- 

Campus Curitibanos, o curso de Ciências 
Rurais se caracteriza por ser um Bacharelado 
Interdisciplinar (BI). O curso possui conteúdos 
distribuídos em temas como linguagens e 
códigos, ciências humanas, ciências exatas, 
ciências da natureza, ciências biológicas e 
ciências agrárias.   

 

A  implantação dos Bacharela-
dos Interdisciplinares consti-

tui uma proposição alternativa aos modelos 
de formação das universidades europeias do 
século XIX, que ainda predominam no Brasil. 
A primeira proposta de regime de ciclos foi na 
área de ciência e tecnologia, sendo pioneira-
mente iniciada na Universidade Federal do 
ABC, seguida por outras universidades fede-
rais, como UFBA, UFJF, UFRN, UFRB. Cada 
universidade possui uma estrutura própria de 
implementação dos BIs, já que os cursos 
apresentam variações no conteúdo curricular. 
Frente a estas diferenças e visando atender 
os objetivos propostos, é necessário que os 
projetos pedagógicos especifiquem as possi-
bilidades de integralização curricular e de 
fluxo de formação em termos de, pelo menos: 
estrutura, acesso, permanência e sucesso, 
progressão, aprendizagem e avaliação e mo-
bilidade (BRASIL, 2010). 

 

O  primeiro ciclo, que é o Ba-
charelado Interdisciplinar 

tem a formação voltada para um conjunto 
importante de competências, habilidades e 
atitudes, transversais às competências técni-
cas, aliada a uma formação geral com fortes 
bases conceituais, éticas e culturais. Este 
primeiro ciclo ou BI pode ser estruturado por 
eixos, conjuntos de módulos, unidades curri-
culares articuladas entre si, ou ainda de ou-
tras formas, que se adéquem a cada universi-
dade. Esta estruturação deve ser feita de mo-
do que se priorizem arranjos interdisciplinares 
que correlacionem à realidade sociocultural e 
ambiental. O segundo ciclo é a fase de cará-
ter opcional, voltado à formação profissional 
em áreas especificas do conhecimento 
(BRASIL, 2010).  

 

O s Bacharelados Interdiscipli-
nares são programas de 

formação em grandes áreas do conhecimento 
e que conferem diploma ao acadêmico. A 
formação tem foco na interdisciplinaridade e 
no diálogo entre áreas de conhecimento e 
entre componentes curriculares, isto faz com 
que o acadêmico tenha formação geral alicer-

çada em teorias, metodologias e práticas que 
fundamentam os processos de produção cien-
tífica, tecnológica, artística, social e cultural. 
Os BIs também se fundamentam na perma-
nente revisão das práticas educativas, tendo 
em vista o caráter dinâmico e interdisciplinar 
da produção de conhecimentos. O ciclo inter-
disciplinar busca o estímulo à iniciativa indivi-
dual, à capacidade de pensamento crítico, à 
autonomia intelectual, ao espírito inventivo, 
inovador e empreendedor (ALBUQUERQUE, 
2012; BRASIL, 2010). 

 

 

P or apresentar caráter inova-
dor na área de formação, é 

necessário que as entidades envolvidas na 
estruturação dessa modalidade desenvolvam 
mecanismos para que o acompanhamento e 
avaliações sejam realizados (UFABC, 2013). 
Como o BI é um modelo diferencial de forma-
ção, sua vivência nas universidades ainda é 
pouco difundida não tendo disponível um con-
junto de dados sólidos que afirmem seus be-
nefícios. Mas, devido a seus fundamentos e 
diretrizes, os BIs são um diferencial de ensino 
que podem atender as insatisfações atuais da 
educação superior (BRASIL, 2010). 
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Por: Larissa Scheffer 

 

Caldas Naturais 

 

CAMOMILA  

 

 Ingredientes: 50g de flores 
de camomila; 1 litro de 

água.  

 Função: controle de doenças 

fúngicas.  

 Modo de preparar: Misturar 
50 gramas de flores de ca-
momila em 1 litro de água. 

Deixar de molho  

 durante 3 dias, agitando a 
mesma 4 vezes ao dia. Após 

coar, aplicar a mistura 3 

vezes a cada 5 dias. 

 

Medicina Alternativa 

 

Dor de ouvido 

Tratamento: 

 

Salsa: Sumo das folhas e 
talos. Aquecer levemente, 
embeber um pedaço de 

algodão no sumo e usá-lo 
para tamponar o 

ouvido. 
Trevo-cheiroso: Macerar as 

folhas e aquecê-las no 
fogo. Fazer cataplasma 

quente na região externa 
do ouvido, 2 vezes ao dia, 
com duração  de 20 minu-

tos. 
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Seção Projeto  

Nesta seção apresentamos os projetos de conclusão de Curso em Ciências Rurais 2012/2. 

Introdução   

  

 Há muitos anos se tem utilizado o sistema de integra-
ção lavoura pecuária em propriedades familiares, mas na práti-
ca ainda apresenta muitos erros em seu manejo. Por mais que 
muito se tem pesquisado e muitos trabalhos científicos produzi-
dos sobre o assunto, os agricultores e profissionais da área 
estão longe das informações, pois pela própria natureza des-
ses trabalhos, a circulação das informações ocorre apenas 
entre os próprios pesquisadores (ASSMANN et al, 2008).  

 Integração lavoura-pecuária (ILP) é um sistema pro-
dutivo que incentiva a diversificação, a rotação, a consorciação 
e a sucessão das atividades agrícolas e pecuárias dentro da 
propriedade rural de forma planejada, constituindo um mesmo 
sistema, de tal maneira que há benefícios para ambas. Possibi-
lita, como uma das principais vantagens, que o solo seja explo-
rado economicamente durante todo o ano, ou pelo menos, na 
maior parte dele, favorecendo o aumento na oferta de grãos, 
de fibras, de lã, de carne e de leite a um custo mais baixo devi-
do ao sinergismo que se cria entre a lavoura e a pastagem 
(ALVARENGA et al, 2007).  

 

Objetivo 

 

 O projeto busca adequar o sistema de integração la-
voura pecuária em propriedades familiares, através da implan-
tação de uma unidade experimental em uma propriedade fami-
liar no município de Curitibanos, com o objetivo de avaliar a 
ciclagem de nutrientes, o carbono no solo, a produtividade do 
sistema e ao mesmo tempo através de visitas técnicas, dias de 
campo e palestras, aperfeiçoar o manejo de integração lavoura 
pecuária em propriedades familiares.  

   

Metodologia 

 

 O projeto será implantado a campo em uma proprie-
dade familiar, em um período de cinco anos (2013/2018). O 
sistema consta da produção integrada de bovinos de corte em 
pastejo com aveia e azevém no inverno, e soja no verão, em 
plantio direto.  

 O delineamento experimental será conduzido em três 
blocos e quatro tratamentos onde T1-SP (sem pastejo), T2-
P10 (Manejo com manutenção de pastagem a 10 centíme-
tros), T3-P20 (Manejo com manutenção de pastagem a 20 
centímetros) e T4-P40 (Manejo com manutenção de pasta-
gem a 40 centímetros) ( 9). Cada parcela corresponde a uma 
área de 5000 metros quadrados, 0,5 hectares.  

 A altura do pasto será determinada por meio de um 

bastão graduado (Sward stick), cujo marcador corre por uma 
“régua” até tocar a primeira lâmina foliar, procedendo-se en-
tão à leitura da altura. O controle da altura do pasto será feito 
em intervalos de 15 dias, aproximadamente. A leitura será 
realizada em 20 pontos dentro de cada parcela, em caminha-
mento aleatório, a fim de definir a altura média do pasto 
(altura entre a superfície das folhas e o solo). O método de 
pastoreio adotado é o contínuo com lotação variável, com 
animais permanentes e animais reguladores conforme neces-
sidade, buscando as alturas desejadas pela retirada de parte 
dos animais das parcelas quando a altura real está menor que 
a pretendida, e vice-versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Espera-se que com o projeto haja uma melhoria na 
fertilidade do solo, na diversificação da produção, na renda da 
propriedade, e nas relações profissionais e sociais entre agri-
cultores e pesquisadores.  

 

 

Referencias 

 

ALVARENGA, Ramon C. et al; Sistema de Integração Lavoura-
Pecuária: O modelo implantado na Embrapa Milho e Sorgo; Circular 
Técnica, 93 Embrapa milho e sorgo; Sete Lagoas, MG Dezembro, 
2007  

ASSMANN, Alceu Luiz; SOARES, André Brugnara; ASSMANN, Tan-
griani Simioni (Ed.). INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR. Londrina: Instituto Agronômico Do Para-
ná, 2008. 49 p.  

 

Fertilidade do solo em sistema de integração lavoura pecuária sob plantio direto em 
propriedades familiares 

 
Autor: Antonio Eduardo Coelho 

Figura 1: Croqui do experimento de Integração Lavoura Pecuária 
em diferentes intensidade de pastejo: SP (sem pastejo), P10 
(pastejo a 10 cm), P20 (pastejo a 20 cm) e P40 (pastejo a 40 cm) 

que será implantado a campo em propriedade familiar.  



 

BOLETIM INFORMATIVO: EQUIPE PET  DO CURSO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UNIVERSIDADE  
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INTEGRANTES DA EQUIPE:  Alessandra Carvalho Maciel Bastos,  Antônio Eduardo Coelho, Camila Dall Igna,  Fabiane Sartor Grane-

mann,  Fábio Granemann, Heverton Fernando Melo, Kalinka Françoise da Silva, Larissa Scheffer, Leonardo Pellizzaro Tagliari, 
Luiz Henrique Pocai, Renata Franciéli Moraes, Zilma Isabel Peixer (Tutora). 

E-MAIL: petcrctbanos@gmail.com 

HOME-PAGE: petcienciasrurais.wordpress.com 

TIRINHAS 

65ª Reunião Anual da SBPC 

 
De 21 à 26/07, alunos da UFSC-Campus Curitibanos e do PET Ciências Rurais, participaram da 65ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizado na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em Recife 
– PE. Os alunos apresentaram trabalhos científicos e também participaram de minicursos, conferências e encontros, 

além de trocarem experiências com outros alunos de diversas regiões do Brasil.  

Fonte: http://www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/06/gilmar-2.png  

http://petcienciasrurais.wordpress.com

