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PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS EM ESPÉCIES DE ABELHAS SEM FERRÃO 

(Hymenoptera: Apidae) NA REGIÃO AMAZÔNICA 

RESUMO: O própolis é um material de origem vegetal bastante estudado para fins 
farmacológicos. Dentre os principais constituintes desse material estão: resina, ceras 
e ácidos gordurosos, inerentes à vegetação que circunda as colônias de 
meliponíneos.  Existem muitos trabalhos recentes evidenciando grande potencial 
farmacológico do própolis de abelhas sem ferrão, porém não há informações sobre a 
capacidade de produção dessas abelhas e a sua viabilidade econômica. Para a 
realização do trabalho foram utilizadas seis espécies de abelhas sem ferrão, das quais 
três espécies produzem própolis com resinas puras e as outras três produzem 
geoprópolis (Resina + Barro). As espécies utilizadas foram: Frieseomelitta cf. longipes, 
F. flavicornis, Scaptotrigona postica, Melipona flavolineata, M. fasciculata e M. 
melanoventer. Utilizou-se coletores de própolis do tipo CPI adaptados para as 
espécies de abelhas sem ferrão. Entre as espécies produtoras de geoprópolis, a M. 
flavolineata foi a que melhor se destacou ficando com uma produção média de 
173,35g ± 98,69 (média ± desvio padrão). Entre as espécies produtoras de própolis 
com resina pura, a que melhor se destacou foi a Frieseomelitta cf. longipes com uma 
média de 35,35 g ±14,41. Considerando o período chuvoso e o período menos 
chuvoso da cidade de Belém/PA, foi realizada a correlação de Pearson entre a 
precipitação mensal com a produção de própolis e geoprópolis para cada espécie de 
abelha. Houve diferença estatística entre as espécies produtoras própolis e 
geoprópolis e nenhuma das espécies apresentou diferença estatística quanto a 
correlação.  

Palavras-chave: meliponicultura. geoprópolis. amazônia. resina. 

 

 

    

  



 
 

PROPOLIS PRODUCTION IN SPECIES STINGLESS BEES (Hymenoptera: 

Apidae) IN THE AMAZON REGION 

ABSTRACT: Propolis is a plant material extensively studied for pharmacological 

purposes. Among the main components of this material are: resin, waxes and fatty 

acids inherent in the vegetation surrounding the colonies of stingless bees. There are 

many recent studies showing great pharmacological potential of propolis of stingless 

bees, but there is no information about the production capacity of these bees and their 

economic viability. To conduct the study, we used six species of stingless bees, of 

which three species produce propolis with pure resins and the other three produce 

geopropolis (Resin + clay). The species used were: Frieseomelitta cf. Longipes F. 

flavicornis, Scaptotrigona Postica, Melipona flavolineata, fasciculata and M. 

melanoventer. We used CPI type of propolis collectors adapted to the species of 

stingless bees. Among the producing species geopropolis, M. flavolineata was the best 

stood up with an average production of 173,35g ± 98.69 (mean ± standard deviation). 

Among the species that produce propolis with pure resin, the best one out was the 

Frieseomelitta cf. longipes with an average of 14.41 ± 35.35 g. Considering the rainy 

season and less rainy season in the city of Belém / PA, the Pearson correlation 

between the monthly precipitation with the production of propolis and geopropolis for 

each species of bee was held. There was statistical difference between producing 

propolis species and geopropolis and none of the species presented statistical 

difference in the correlation. 

Keywords: beekeeping. geopropolis. amazon. resin.  
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 1 INTRODUÇÃO 

As abelhas são insetos pertencentes à subfamília Apinae, que compreende 

desde organismos com comportamento eusocial, com colônias que variam de 

dezenas a centenas de indivíduos e hábitos sociais avançados (tribos Apinini, 

Meliponini, Bombini), até indivíduos com hábito solitário, não havendo organização de 

colônias (tribo Euglossini) (KERR, 1996; NOGUEIRA-NETO, 1997; MICHENER, 

2007).  

O comportamento eusocial é caracterizado especialmente pela sobreposição de 

gerações, ou seja, a mãe e filhas estão presentes na mesma colônia. Neste tipo de 

convivência existem duas castas de fêmeas que se diferem em sua fisiologia, 

comportamento e morfologia. A rainha possui a função reprodutiva e as operárias 

adquirem funções de trabalho que vão desde os primeiros dias de vida raspando cera 

até a coleta de recursos e o momento de sua morte (KERR, 1996). Dentre grupo de 

abelhas eusociais, o mais conhecido e estudado é subfamília Apinae, possuindo uma 

única espécie no Brasil (Apis mellifera) que foi introduzida no país em 1839 pelo padre 

Antônio Carneiro (MARQUÊS, 1845). Estas abelhas se adaptaram muito bem ao clima 

e às características do nosso pais, facilitando sua dispersão por todo Brasil. A espécie 

A. mellifera possui colônias com mais de quarenta mil indivíduos, são abelhas 

generalistas (visitantes de muitas espécies vegetais) e produzem grande quantidade 

de mel, pólen, cera, geleia real e própolis, por isso essas abelhas têm sido muito 

visada pelos produtores. 

A tribo meliponini é a única cujo os organismos possuem um ferrão não funcional 

(atrofiado), sendo, por esta razão, popularmente conhecidas como abelhas indígenas 

sem ferrão (MICHENER, 2013). Desde o século XVI há indícios sobre a utilização dos 

produtos de abelhas sem ferrão como alimento, medicamentos e como oferendas 

religiosas (CAMARGO E POSEY, 1990; SLAA et al., 2006). Os conhecimentos 

adquiridos pelos povos indígenas foram transmitidos entre as gerações posteriores, 

estes conhecimentos e tradições foram repassados até chegar aos dias de hoje 

(CORTOPASSI-LAURINO et al., 2006). 

A distribuição geográfica das abelhas indígenas sem ferrão vai desde as regiões 

tropicais até as subtropicais do planeta, e atualmente existem cerca de 500 espécies 

descritas, das quais 110 ocorrem somente na região paraense (MICHENER, 2013; 
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PEDRO, 2014). Cada uma dessas espécies possui suas peculiaridades na forma de 

produzir seus produtos, como mel, pólen, cerume, própolis e geoprópolis.  

Apesar da diversidade de produtos gerados por essas abelhas, a falta de 

desenvolvimento de técnicas de produção, colheita e processamento desses 

produtos, ainda não possuem uma comercialização legalizada. Existem muitos 

trabalhos recentes evidenciando grande potencial farmacológico do própolis de 

abelhas sem ferrão, porém não há informações sobre a capacidade de produção 

dessas espécies e a sua viabilidade econômica. Diante disso este trabalho teve como 

objetivo investigar a produção de própolis e geoprópolis em espécies de abelhas sem 

ferrão na região amazônica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PRÓPOLIS E GEOPRÓPOLIS 

As abelhas sem ferrão formam colônias, que são constituídas por uma rainha, 

operárias e zangões. A rainha tem por função colocar os ovos para gerar novos 

indivíduos e de comandar toda a colônia. As operárias são quem compõe a maior 

parte de indivíduos e realizam trabalhos de coleta de recursos estruturais e florais, 

sendo responsáveis também pela manutenção (construção de potes de alimento, 

pilares de sustentação, limpeza e higiene da colônia). Os zangões, após serem 

gerados e atingirem sua maturidade sexual saem da colônia para viverem em 

agregados, razões que ainda não foram muito bem estudadas (MICHENER, 1969; 

NOGUEIRA-NETO, 1997). 

A coleta de recursos na colmeia é feita por abelhas forrageiras, que utilizam de 

suas mandíbulas para captar recursos florais e estruturais para dentro da colônia 

(DOS SANTOS et al., 2009a). Dentre os recursos coletados pelas abelhas, estão 

presentes o pólen, néctar, resinas e o barro (CARVALHO-ZILSE et al., 2007). A coleta 

de resina é feita através da raspagem feita de troncos e brotos de árvores 

(GASTAUER et al., 2011) que serão utilizadas posteriormente para a construção de 

materiais estruturais para dentro e fora da colônia. 

As resinas são substancias balsâmicas que possuem um papel defensivo contra 

lesões causadas por patógenos. Esta produção de resinas é um rápido mecanismo 

de defesa depositado em espaços intercelulares e no interior das células. Este 

mecanismo forma uma barreira de difícil penetração que acaba envolvendo todo o 

patógeno (AGRIOS, 1997).  

Nas abelhas Apis melífera esta resina é coleta e levada para dentro da colônia. 

Neste processo elas adicionam uma enzima salivar chamada de β-glicosidase que 

tem por função hidrolisar os glicosídeos que estão presentes nas resinas coletadas. 

O produto gerado após a adição desta enzima, denomina-se própolis (SILVA, 2011).  

O própolis é um produto constituído de um material resinoso, em que a cor varia 

do amarelo, verde até o marrom claro ou escuro (CAMILO, 2008). Este produto possui 

características muito complexas sendo formados de 50% de resinas e balsamos, 30% 
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de ceras, 10% de óleos voláteis, cerca de 5% de pólen e 5%de detritos de madeira e 

terra (CAMILO, 2008; BANSKOTA et al., 2001). 

Devido a grande riqueza de espécies e hábitos de vida, as abelhas sem ferrão 

apresentam uma grande variação no própolis produzido. Dentre estas existem 

espécies que produzem estoques isolados de própolis pura e sem misturas dentro da 

colônia (DOS SANTOS et al., 2009b). Estes estoques servem para serem utilizados 

na produção de cerume (cera + própolis), geoprópolis e para a desinfecção das 

colônias. 

O cerume é uma junção da produção de cera feita pelas abelhas e a mistura com 

a própolis produzida por elas. Este material é utilizado na colônia como um material 

estrutural muito importante para a confecção de pilares de sustentação, potes de mel 

e pólen, tubos de entrada, células de cria e o invólucro (ROUBIK et al., 2006). O 

involucro tem uma função muito importante dentro das colônias, pois através dele é 

feita a regulação térmica das células de cria e de todo o ninho (CORTOPASSI-

LAURINO e NOGUEIRA-NETO, 2003) 

Algumas espécies de abelhas sem ferrão confeccionam outro tipo de própolis 

conhecido como geoprópolis ou batume, este material é misturado com terra, argila 

ou barro (BARTH, 2006). Formando uma estrutura rígida e porosa, muito utilizada 

pelas meliponas para delimitar o tamanho do ninho, vedar frestas para evitar a entrada 

de inimigos e manter a ventilação dentro do ninho (NOGUEIRA-NETO, 1997).  

Nesse tipo de própolis existe também a presença de substâncias das classes 

dos compostos fenólicos, triterpenos e saponinas. Estes constituintes são importantes 

para determinar parâmetros de qualidade e efeitos terapêuticos do geoprópolis 

(DUTRA et al., 2008; ARAÚJO et al., 2015). 
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2.2 IMPORTÂNCIA DO PRÓPOLIS  

O própolis é um material que tem diversas funções dentro e fora da colônia, 

podendo ser utilizado na defesa, construção, estruturação e desinfecção dos ninhos.  

Na construção do ninho, o própolis é misturado a cera, formando o cerume que é 

utilizado para a confecção de células de cria, pilares de sustentação, potes de alimento 

(NATES-PARRA, 2001). O própolis é utilizado também na confecção das diversas 

entradas das abelhas sem ferrão e em algumas espécies é encontrado ao redor da 

entrada (NOGUEIRA-NETO, 1997).  

Além de estruturas externas, os meliponíneos também se utilizam do própolis 

para a confecção de favos de cria, potes de alimento, invólucro e pilares de 

sustentação do ninho. Além destes fatores é um material muito utilizado protegendo-

as de parasitas, invasores e até contra bactérias e fungos indesejáveis (CAMPOS et 

al., 2011). 

O própolis produzido por abelhas sem ferrão tem sido um produto muito 

estudado e se tem encontrado funções importantes como atividade antimicrobiana 

(CAMPOS, 2015; CUNHA et al., 2013), antifúngica e antioxidante (ARAÚJO et al., 

2016; DA SILVA et al., 2013; SOUZA et al., 2013). Através destas funções tem sido 

utilizado na recuperação de doenças e alimentação de animais de produção 

(HEINZEN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2005). 

Em um trabalho realizado com a abelha sem ferrão Frieseomelitta varia verificou-

se que o própolis produzido por ela possui ações que inibiam tanto bactérias gram-

negativas como Aeromonas hydrophila e Pseudomonas aeruginosa, quanto bactérias 

gram-positiva Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus (CAMPOS et al., 2011). 

Em outro trabalho Hasan et al. (2014) verificaram que o própolis de Trigona spp 

inibiu de forma eficiente colônias das bactérias, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli e Salmonella sp. Visto que muitas doenças e infecções são 

proporcionadas por esses tipos de bactérias, este estudo futuramente poderá servir 

prevenção ou tratamento em pacientes acometidos por essas bactérias. Estes 

trabalhos ressaltam a importância do própolis e do geoprópolis de abelhas sem ferrão 

e suas futuras utilizações nas indústrias farmacêuticas e estética. 
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2.3 FATORES AFETAM NA PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS 

A coleta de própolis nas abelhas está diretamente relacionada aos fatores 

abióticos, visto que os recursos utilizados pelas abelhas se encontram no meio 

externo da colônia. Evidencia-se uma dependência da disponibilidade floral do 

ambiente, condições da colônia e fatores abióticos (precipitação, fotoperíodo e 

temperatura).  

Dois trabalhos recentes realizados na cidade de Belém do Pará mostram que as 

colônias adotam estratégias para economizar energia durante a estação chuvosa, pois 

é um período com escassez de recursos. Em um estudo realizado por Veiga et al. 

(2013), encontrou correlação negativa para a distância intertegular na espécie M. 

flavolineata na cidade de Belém do Pará, ou seja, as operárias diminuem de tamanho 

influenciando sua distância de voo e capacidade de coleta durante esse período. 

Gomes et al. (2015), constataram que no período chuvoso a longevidade das abelhas 

da espécie M. fasciculata aumenta, pois há pouco alimento disponível no ambiente, 

diminuindo a frequência de forrageio. Neste momento as abelhas se utilizam 

prioritariamente do alimento já estocado dentro das colônias. Essas estratégias de 

economia de energia adotada pelas colônias influenciam diretamente o tamanho da 

sua população e indiretamente a capacidade de produção dos seus respectivos 

produtos, como mel e própolis, evidenciando a importância de se avaliar a produção 

principalmente na região amazônica, que é muito influenciada pelas chuvas ao longo 

de todo o ano. 

As características desse própolis dependem da vegetação, da época do ano, da 

espécie de abelha e de fatores abióticos (SALATINO et al., 2005). Essas 

características influenciam diretamente na qualidade e na forma de utilização 

farmacológica deste material.  

Em um trabalho realizado por Souza et al. (2015) coletou amostra de própolis da 

espécie Scaptotrigona aff. postica e através da análise de microscopia óptica mostrou 

que ao longo do ano existe uma variação na coleta de própolis dessa espécie de 

abelha.  

As propriedades biológicas do própolis estão relacionadas diretamente com a 

composição química de material coletado (CASTRO et al., 2007). Neste sentido se 
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ressalta a importância de desenvolver uma forma de coleta, a técnica de produção 

empregada e a espécie de abelhas utilizada para a produção do produto desejado.  

Diante da diversidade de espécies de abelhas sem ferrão e assumindo que cada 

espécie de abelha produz um própolis com diferentes propriedades. Podemos inferir 

que existem mais de 110 tipos de própolis diferentes somente na região paraense, 

que ainda não foram explorados e que certamente possuem características peculiares 

e mais interessantes em relação ao própolis de Apis mellifera. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a produção de própolis e geoprópolis em espécies de abelhas sem 

ferrão na região amazônica. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Quantificar e comparar a produção de própolis em três espécies 

amazônicas de abelhas sem ferrão: Frieseomelitta cf. longipes, 

Frieseomelitta flavicornis e Scaptotrigona postica; 

 Quantificar e comparar a produção de geoprópolis em três espécies 

amazônicas de abelhas sem ferrão: Melipona flavolineata, M. fasciculata e 

M. melanoventer; 

 Testar se existe influência da pluviosidade na produção de própolis e 

geoprópolis de espécies de abelhas sem ferrão na região amazônica. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no laboratório de Botânica da Embrapa Amazônia 

Oriental (Figura 1), localizado na cidade de Belém do Pará. Este trabalho foi 

desenvolvido no período de setembro/2013 a agosto/2014. O clima da cidade é 

classificado com o padrão Af, de acordo com a escala de Köppen (PEEL et al., 2007). 

De acordo com esta classificação, a cidade tem clima tropical e está situada na floresta 

tropical do planeta. O local em que fica situado o meliponário, possui em seu entorno 

uma vegetação predominante da floresta amazônica 

De acordo com dados coletados do ano de 2013 e 2014 da estação 

meteorológica da Embrapa Amazônia Oriental, foi observado que há meses em que a 

cidade de Belém é acometida por índices de precipitação maiores, que vão de 

Dezembro a Maio (estação chuvosa) e nos meses de Junho a Novembro (estação 

menos chuvosa) a precipitação tende a cair. 

Figura 1: Laboratório de botânica da Embrapa Amazônia Oriental. 

  

Fonte: Google Maps (2016).  

 

Foram utilizadas seis espécies de abelhas sem ferrão, sendo três delas 

produtoras de própolis com resinas puras e três produtoras de geoprópolis (mistura 

de resinas e barro). As espécies de abelhas sem ferrão utilizadas foram: 
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Frieseomelitta cf. longipes (Figura 2), Frieseomelitta flavicornis (Figura 3), 

Scaptotrigona postica (Figura 4), Melipona flavolineata (Figura 5), M. fasciculata 

(Figura 6) e M. melanoventer (Figura 7). Todas essas espécies utilizadas têm 

ocorrência no estado do Pará (Pedro, 2014) e são muito conhecidas pelos produtores. 

Algumas dessas abelhas como a M. flavolineata e M. fasciculata são importantes 

produtoras de mel no estado, enquanto que a M. melanoventer, F. cf. longipes, F. 

flavicornis e S. postica ainda são pouco exploradas. 

Figura 2: F. cf. longipes   Figura 3: F. flavicornis 
 

 

 

Fonte: Cristiano Menezes, 2015. 

Figura 4: S. postica    Figura 5: M. flavolineata 

  

 

Fonte: Cristiano Menezes, 2015. 
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Figura 6: M. fasciculata   Figura 7: M. melanoventer 

    

Fonte: Cristiano Menezes, 2015. 

 

Foram selecionadas três colônias de cada espécie, seguindo um protocolo pré-

estabelecido para minimizar as variações existentes entre elas, levando em 

consideração características estruturais das colônias (colônias saudáveis que 

possuíam uma boa quantidade de abelhas e potes de alimento e, rainha fazendo 

postura. 

Todas as colônias selecionadas foram mantidas em caixas racionais (Figura 8), 

feitas de madeira e possuíam dois tamanhos: 22X22 cm (Tamanho 1) e 30X30 cm 

(Tamanho 2). A escolha dessas caixas se dá pelo tamanho de cada colônia, bem 

como em função das estratégias de ocupação e construção dos ninhos apresentadas 

por cada espécie. Assim, M. flavolineata, F. cf. longipes e F. flavicornis foram 

acondicionadas em caixas do tamanho 1, enquanto para M. fasciculata, M. 

melanoventer e S. postica se utilizou caixas do tamanho 2. 

Figura 8: Caixa racional para abelhas sem ferrão 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 
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As caixas contendo as colônias foram mantidas em abrigos coletivos que 

possuem telhados para a proteção contra as chuvas e insolação. Utilizou-se também 

estopa de algodão encharcadas com óleo queimado para evitar que formigas 

subissem pela base dos meliponários (CONTRERA E VENTURIERI, 2008). 

A técnica de produção de própolis consiste em estimular as abelhas através de 

aberturas de frestas nas laterais das colmeias. Este princípio visa causar desconforto 

térmico e entrada de luminosidade, fazendo com que os indivíduos se sintam 

“desconfortáveis” e ameaçados para que possam preencher as frestas com o produto 

desejado (própolis e/ou geoprópolis). 

Partindo desse princípio foi utilizada uma adaptação do modelo de coletor de 

própolis inteligente (CPI) (INOUE et al., 2007) utilizado para Apis mellifera, que 

possuem todas as partes do coletor articuladas, sendo duas com abertura de frestas 

(com 2,5 cm de altura) e as outras duas eram totalmente fechadas (Figura 9a). Antes 

do coletor ser inserido na colmeia, o mesmo foi todo revertido por fita adesiva 

transparente, no qual facilitaria futuramente a retirada do produto desejado. O intuito 

dessa fita também foi fazer com que houvesse incidência de luz para dentro da 

colônia, estimulando assim o preenchimento total da fresta (abertura de 2,5 cm) 

presente no coletor. O coletor de própolis era colocado entre a tampa e a caixa da 

abelha (sobreninho) (Figura 9b). 

Figura 9a. Coletor de própolis articulado e adaptado para as caixas de abelhas 

sem ferrão. b. Colocação do coletor de própolis entre a tampa e o sobreninho da caixa. 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

Os coletores eram trocados no período de quinze em quinze dias, tempo hábil 

em que as abelhas conseguiam preencher as frestas, nesta troca tirava-se um coletor 
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cheio de própolis e colocava-se um vazio no lugar. Utilizou-se de um instrumento 

cortante e formão para fazer a retirada do material desejado. Logo após o produto era 

pesado com o auxílio de uma balança e acondicionados em sacos devidamente 

identificados. 

As colônias foram alimentadas após a troca de coletores com xarope (60 % 

açúcar + 40% água) para suprir os gastos energéticos e manter as colônias saudáveis 

(NOGUEIRA-NETO, 1997).  

5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar diferenças na produção de própolis e geoprópolis entre as espécies 

selecionadas nesse estudo, foram realizadas comparações múltiplas (ANOVA one-

way) considerando as coletas quinzenais como amostras independentes de cada 

colônia. Inicialmente os pressupostos dos testes foram avaliados e, quando não foi 

possível realizar análises paramétricas optou-se pelas análises não-paramétricas 

correspondentes (Kuskal-Wallis). As análises foram realizadas com o software 

Stastistica 7. 

Para avaliar a correlação entre a precipitação mensal da cidade e a produção 

mensal de própolis e geoprópolis foi utilizado a correlação linear de Pearson em nível 

de 95% de confiança. Para obter o valor da produção mensal de própolis e 

geoprópolis, fez-se a soma das duas quinzenas de cada mês de produção. Para estas 

análises se utilizou o software GraphPad Prisma versão 6.1. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Produção de própolis 

Entre as espécies que produzem própolis com resinas puras (figura 10), a que 

mais se destacou foi a Frieseomelitta cf. longipes que produziu em média 35,35 g 

±14,41 (média ± desvio padrão) durante os doze meses de avaliação. Já a 

Frieseomelitta flavicornis produziu em média 9,74 g ±4,24 e a Scaptotrigona postica 

com 18,30 g ± 15,92. Houve diferença na produção de própolis entre as três espécies 

analisadas nesse estudo (H ( 2, N= 216) =91.884 p < 0,001). Em média F. cf longipes 

produziu 25,61 g de própolis a mais do que a F. flavicornis (P < 0,001) e 17,04g a mais 

quando comparada com a S. postica (P< 0,001). A espécie S. postica produziu cerca 

de 8,56 g de própolis a mais do que a F. flavicornis (P = 0,012) (Figura 10) 

Figura 10: Coletor totalmente preenchido com resinas puras 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notou-se que a S. postica apresentou dificuldade de preencher totalmente a 

fresta presente no coletor, pois se percebeu que estas abelhas a preenchiam com 

uma fina camada de cerume. Este fato ocorrido se deve possivelmente ao tempo, visto 

que algumas espécies demoram um pouco mais para estocarem esse própolis no 

coletor, descaracterizando assim o produto esperado. 
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Figura 11. Comparação da produção de própolis, em gramas, entre espécies F. 

longipes, F. flavicornis e S. postica do Meliponário da Embrapa Amazônia Ocidental, 

Belém, Brasil. As barras representam o intervalo de confiança. 

 

No gráfico abaixo, se percebeu que houve variação de produção de própolis ao 

longo do ano pela espécie S. postica, que obteve sua maior produção em outubro de 

2013 com 35,27 g e sua mínima em maio de 2014 com 9,77 g. Enquanto que as outras 

espécies produtoras de própolis (sem barro) não variaram de forma tão discrepante. 

Considerando o período chuvoso da cidade (dezembro a maio), percebe-se que a 

produção do própolis da espécie S. postica cai a partir de dezembro e volta a subir 

após o mês de Maio (Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Produção mensal de própolis em comparação com a precipitação da 

cidade de Belém. 

 

 

No período chuvoso é o momento que a disponibilidade de recursos florais é 

mais limitado e apenas quando chega a época em que as chuvas diminuem é que a 

maioria das flores se abrem e o alimento está mais disponível para as abelhas. No 

período em que as chuvas são intensas, a atividade externa da colônia (coleta de 

recursos) diminui, pois, as abelhas ficam dentro da colônia para economizar energia 

e evitar predadores (ROUBIK, 1982). 

 O fato de uma espécie produzir de forma diferente da outra, provavelmente 

está na forma com que cada espécie coleta seus recursos e os meios utilizados para 

essa coleta. 

Ao testar a correlação de Pearson entre a precipitação da cidade com a 

produção de própolis ao longo do ano, observou-se que as espécies F. cf. longipes e 

a F. flavicornis apresentaram uma correlação positiva e que a S. postica foi 

inversamente correlacionada a este parâmetro, mas nenhuma das espécies 

apresentaram resultados significativos estatisticamente (tabela 1).  

Tabela  1: Efeito da precipitação da cidade de Belém do Pará na produção de 

própolis nas espécies F. cf. longipes, F. flavicornis e S. postica. 

  F. cf longipes F. flavicornis S. postica 

 R P- valor (P <0,05) R P- valor (P <0,05) R P- valor (P <0,05) 

Precipitação 
vs. 

Produção de própolis 
0,2314 0,1746 0,2378 0,1625 -0,144 0,4022 
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6.2 Produção de geoprópolis 

Já entre as espécies que produzem geoprópolis, a M. flavolineata apresentou 

um grande potencial de produção. Entre outubro de 2013 e setembro de 2014 as 

colônias produziram em média 173,35g ± 98,69. Em contrapartida foi a espécie que 

apresentou maior variação na produção entre as colônias testadas (min de 20,50 g / 

max de 530,60 g). Já a espécie M. fasciculata obteve uma média de 104,71g ±93,58, 

e menor variação nas coletas (min de 0 g / max de 376,50 g). A espécie M. 

melanoventer apresentou média de 90,07g ±75,67 ao longo dos 12 meses. Houve 

diferença na produção de geoprópolis entre as três espécies analisadas (H (2, N=216) 

= 31.827; p<0.001). Em média, M. flavolineata produziu 68.63g a mais quando 

comparada com M. fasciculata (p<0.001) e 83.27g a mais do que M. melanoventer 

(p<0.001). Por outro lado, M. fasciculata e M. melanoventer apresentaram valores 

bastante similares na quantidade de geoprópolis coletada durante o período da 

avaliação (p>0.05) (Figura 12). 

Figura 12. Comparação da produção de geoprópolis, em gramas, entre espécies 

de Melipona do Meliponário da Embrapa Amazônia Ocidental, Belém, Brasil. As barras  
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Estas espécies produzem um tipo de própolis que não é constituído somente por 

resinas, ocorrendo a adição de barro e terra para formar uma estrutura enrijecida 

(Figura 13). 

    Figura 13: Geoprópolis no coletor CPI adaptado as abelhas sem ferrão. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Este tipo de própolis ainda é pouco utilizado, mas também apresenta um grande 

potencial de produção já que alguns meliponicultores utilizam o mesmo para a 

produção de verniz natural, muito utilizado para conservação de caixas de abelhas 

sem ferrão.  Os estudos que tratam sobre a atividade biológica desse material têm 

sido bem aplicados e eficientes para algumas bactérias, como o estudo feito por 

Duailibe et al. (2007) em que o extrato de geoprópolis da M. fasciculata inibiu colônias 

de Streptococcus mutans na cavidade oral de pacientes em tratamento odontológico. 

Como resultado obtiveram uma redução de 62% do número de colônias da bactéria 

estudada, podendo ser utilizado como alternativa para prevenção contra cárie. 

A variação na produção de geoprópolis também está relacionada a fatores 

abióticos, como as chuvas presentes na região. Por isso verificamos a relação da 

produção de geoprópolis com a precipitação da cidade de Belém (gráfico 2).  

No gráfico abaixo, percebe-se que a produção do geoprópolis cai bruscamente 

nos meses do período chuvoso (dezembro à maio) da cidade. Momento em que todas 

as espécies tiveram sua produção mínima nesse período, sendo a M. flavolineata com 

60,62 g (abril/2014), M. fasciculata com 44,73 g (março/2014) e a M. melanoventer 

obtendo 54,91 g (março/2014).  
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Gráfico 2- Influência da precipitação na produção mensal de geoprópolis nas 

espécies M. flavolineata, M. fasciculata e M. melanoventer. 

      

 

Na tabela abaixo se observa que embora não tenha apresentado diferença 

estatística, a precipitação da cidade se correlaciona negativamente com a produção 

de geoprópolis de todas as espécies ao longo do ano (Tabela 2). 

Tabela 2- Efeito da precipitação da cidade de Belém do Pará na produção de 

geoprópolis nas espécies M. flavolineata, M. fasciculata e M. melanoventer. 

 

  M. flavolineta M. fasciculata M. melanoventer 

 R P- valor (P <0,05) R P- valor (P <0,05) R P- valor (P <0,05) 

Precipitação 
vs. 

Produção de própolis 
-0,1192 0,4888 -0,3288 0,0502 -0,138 0,4223 

 

 

Apesar dos resultados de correlação não apresentarem diferença estatística, a 

produção anual das colônias que produzem própolis e geoprópolis pode ser 

considerada satisfatória. Entre as espécies produtoras de própolis a que mais se 

destacou foi a F. cf longipes com uma produção anual de 946,50 g de própolis bruto, 

seguido da S. postica com 467,14g e da F. flavicornis com uma produção de 257,21g 

(Tabela 3). 
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Tabela 3- Produção anual de própolis das espécies F.  cf longipes, F. flavicornis 

e S. postica.   

Espécie Produção/ g/ ano/ colônia 

F. cf longipes 946,5 

F. flavicornis 467,14 

S. postica 257,21 

 

Enquanto que nas produtoras de geoprópolis, a M. flavolineata foi a que mais 

produziu com 4,725 kg por ano, seguida da M. fasciculata com 2,697 kg/ano e a M. 

melanoventer com 2,371 kg/ano (Tabela 4). No geoprópolis, o própolis em si não está 

prontamente disponível para ser utilizado, sendo necessário a obtenção de um extrato 

etanólico. Neste processo é feita a maceração do geoprópolis bruto, sendo extraído 

com etanol, a 70° C, durante 30 minutos, que logo em seguida é filtrado para obter o 

extrato etanólico de própolis (Cunha et al., 2013). 

 

Tabela 4- Produção anual de geoprópolis das espécies M. flavolineata, M. 

fasciculata e M. melanoventer. 

Espécie Produção/kg/ ano/ colônia 

M. flavolineata 4,725 

M. fasciculata 2,697 

M. melanoventer 2,371 

 

Apesar de parecer uma baixa produção comparado com Apis mellifera, que 

chega a produzir 3kg por ano (Globo Rural, 2015). Temos que levar em consideração 

outros fatores nessa comparação, como: o tamanho das colônias, o custo de 

equipamento de manejo e a densidade de colônias. A população das colônias das 

espécies do gênero Melipona é cerca de 1500 a 2000 abelhas e para as demais é 

entre 5000 e 10000 abelhas. Ou seja, a população delas é entre 4 e 30 vezes menor 

que a população de Apis mellifera (geralmente em torno de 40000 abelhas), portanto 

a produção delas é bastante relevante nesse contexto. Além disso, na criação de 

abelhas sem ferrão, não é necessário roupa de apicultor, luvas, botas, fumegador e 

não oferece risco à saúde do produtor. Por fim, é possível compensar essa diferença 
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na produção aumentando a densidade de colônias em comparação com a criação da 

Apis mellifera. 

As Apis mellifera são abelhas que possuem um sistema de produção pré-

estabelecido para cada tipo de própolis produzido, entre estes estão a própolis 

comum, própolis verde e a própolis vermelha. Os tipos de própolis estão relacionados 

à origem botânica. Própolis verde é originado de uma planta conhecida como 

vassourinha do campo ou alecrim do campo, cujo nome científico é Baccharis 

dracunculifolia e é vendida a R$140 o quilo (Globo Rural, 2015), enquanto o própolis 

comum é produzido a partir de fontes diversas e comercializado a R$70 o quilo. Cada 

colônia de Apis mellifera chega a produzir em torno de três quilos de própolis por ano. 

Tendo em vista que o valor da própolis comum está em torno de R$70 (Globo Rural, 

2015), o produtor terá um retorno de R$210 por colônia/ano. Se esse produtor tiver 

100 colônias em seu apiário e produzir própolis comum, seu lucro pode chegar a 

R$21.000,00/ano. 

Se levarmos em consideração a produção de própolis das espécies F. cf longipes 

e M. flavolineata e tomarmos como base o preço da própolis comum de Apis mellifera. 

Percebemos que se o produtor criasse a espécie F. cf longipes que produz própolis 

com resinas sem misturas, teria um lucro de R$ 66,25/caixa/ano e para a produção 

de 100 colônias, um lucro de R$6625,00. Enquanto que na M. flavolineata, o lucro 

anual desse meliponicultor seria de R$330,76/caixa, em uma proporção de 100 

colônias, esse produtor expandiria seu lucro para R$33.076,00/ano (Tabela 5).  

 

Tabela 5- Análise de lucro bruto entre as espécies Apis mellifera, F. cf. longipes, 

M. flavolineata. 

Espécie Produção/ kg Própolis comum Lucro bruto/ 100 colônias/ano 

Apis mellifera 3 R$ 70 R$ 21.000 

F. cf longipes 0,946 R$ 70 R$ 6.622 

M. flavolineata 4,725 R$ 70 R$ 33.075 

 

Essa extensa comparação entre as abelhas Apis mellifera e as abelhas sem 

ferrão é interessante para abordar a questão da viabilidade de produção dessas 

espécies. Porém, é importante ressaltar que são produtos diferentes e provavelmente 
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terão aplicações diferentes no futuro. Cada espécie de abelha utiliza fontes vegetais 

diferentes e produz um tipo de própolis peculiar. 

Ainda não há uma legislação vigente para a utilização comercial dos tipos de 

própolis de abelhas sem ferrão que descreva os aspectos físico-químicos e sanitários 

de produção. Desta forma, é utilizada a Instrução Normativa n°3 de janeiro de 2001 

(BRASIL, 2001), regulamentando todos os produtos comerciais de Apis mellifera, 

entre eles o própolis e seu extrato. 

Mesmo que essa legislação ainda não contemple a comercialização dos tipos de 

própolis de abelhas sem ferrão, muitos estudos de produção e atividade biológica têm 

sido feitos para que este material entre em destaque (CAMPOS et al., 2014; KOTHAI 

e JAYANTHI, 2014). 

Em um trabalho realizado por Manrique e Santana (2008), constatou-se que o 

geoprópolis e o própolis produzidos pelas espécies de abelhas sem ferrão: Melipona 

quadrifasciata, Melipona compressipes, Tetragonisca angustula e Nannotrigona sp. 

possuíam um alto poder de inibição das bactérias Micrococcus luteus e 

Staphylococcus aureus.  

Araújo et al., (2010) testaram o efeito do própolis de Scaptotrigona aff. postica 

em camundongos que possuíam tumor de Ehrlich, neste trabalho houve inibição do 

crescimento tumoral após o 6º dia de inoculação do extrato de própolis (doses únicas 

de 5 e 50 mg/ kg).  

Portanto, o própolis de abelhas sem ferrão possui diversas formas de aplicação 

já conhecidas pela ciência. A legislação ainda é uma barreira que precisa avançar 

para que esses produtos sejam comercializados dentro da lei e com as devidas 

comprovações. 
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7 CONCLUSÃO 

As espécies de abelhas sem ferrão Frieseomelitta cf. longipes, F. flavicornis, 

Scaptotrigona postica, Melipona flavolineata, M. fasciculata e M. melanoventer 

possuem potencial para produção de própolis e geoprópolis na região. A precipitação 

não diferiu estatisticamente da produção de própolis e geoprópolis na cidade de Belém 

do Pará. 
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