
 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO DE ABELHA URUÇU (Melipona scutellaris) EM UMA PROPRIEDADE DE 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 

 Apresentação: Relato de Experiência 
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Introdução 

 A experiência foi realizada na propriedade de agricultura familiar do Sr. Ronaldo dos Reis 

Braga, na comunidade rural Alagoinha dos Bragas, em Serraria-PB. O objetivo da visita foi o de 

conhecer a criação de abelhas nativas e a experiência do agricultor nessa atividade, que 

predominantemente possui a criação da espécie de abelha Uruçu (Melipona scutellaris), além de 

outras ações na produção vegetal e animal característica da agricultura familiar camponesa.  

 A meliponicultura é a criação racional de abelhas nativas sem ferrão (NOGUEIRA-NETO, 

1953). A criação racional de abelhas indígenas é uma atividade auxiliar na geração de trabalho e 

renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar, além de ser uma 

atividade economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justa (VENTURIERI 

et al., 2003). 

 

Relato de Experiência 

 A Meliponicultura é uma atividade muito importante para a agricultura familiar, tendo em 

vista que se apresenta como uma alternativa sustentável de produção. Por ser uma atividade pouco 

conhecida e com políticas públicas incipientes, torna-se imperativo o esforço para disseminar a 

informação dos benefícios oriundos da criação de abelhas nativas.  
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 Inicialmente foi realizada uma visita à propriedade de Sr. Ronaldo, na qual se pôde conhecer 

a área de criação da abelha Uruçu (M. scutellaris). A estrutura de criação (meliponário) é feita de 

madeira e de telhado comum, possuindo 5 colmeias (caixas nordestinas) racionais dispostas em 

piquetes de madeira.  

 Através de um diagnóstico participativo, foi possível conhecer a criação de abelhas nativas, 

no qual o agricultor expos a motivação que lhe levou a criar estes insetos, os mecanismos de 

manejo, a finalidade da criação, a renda advinda do meliponário resultante da comercialização do 

mel (produto principal) e da multiplicação das colmeias, bem como as principais dificuldades 

enfrentadas. Conforme relatou o agricultor-meliponicultor, estas dificuldades são duas: falta de 

incentivo de políticas públicas e a violência no campo, fator que tem levado ao êxodo rural.  

 Num segundo momento foi realizada uma divisão de colmeia, de uma caixa nordestina para 

uma caixa racional. Este meliponicultor tem preferência pela caixa racional, uma vez que esta 

favorece a uma menor perda de ninhos com cria durante a divisão de colmeia e na extração do mel, 

conforme demonstrado na Figura 1. 

   Figura 1: Atividade de divisão da colmeia (A) e extração do mel (B)  

                                                            de Melipona scutellaris. Fonte: Própria 

                                                       

 Durante a divisão da colmeia, a esposa de Sr. Ronaldo fez a extração do mel, perfurando 

com um garfo (alumínio) os favos de mel, o qual escorria numa peneira (alumínio) para um 

recipiente de plástico. Na oportunidade foi oferecido o mel (in natura) para degustação.  

Considerações 

 Esta experiência permitiu obter conhecimentos sobre a criação de abelhas nativas, bem 

como reconhecer sua importância para a agricultura familiar, a potencialidade da criação e as 

dificuldades enfrentadas pelos camponeses em uma comunidade rural de Serraria-PB.  
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