
Atividade de Meliponicultura 

na Terra Indígena de São Jerônimo 

 

A atividade de meliponicultura da Terra Indígena (T.I.) São Jerônimo é 

fruto do trabalho do Guarani Claudinei Vargas (Chebinha). A atividade de 

criação das abelhas indígenas sem ferrão foi iniciada a três anos, estimulada 

por um curso realizado na T.I. São Jerônimo que veio se somar o interesse e o 

conhecimento tradicional que o meliponicultor detinha em relação a estas 

abelhas indígenas. Vale ressaltar que o Guarani Claudinei pertence ao ramo dos 

Guaraní Mybiá que se caracteriza por ter um amplo e destacado conhecimento 

tradicional de manejo das abelhas indígenas sem ferrão.  

 O meliponicultor Guarani utiliza o método de distribuir armadilhas nas 

áreas de floresta da Terra Indígena para a captura dos exames de abelha Jataí 

(Tetragonisca sp.), entretanto, algumas vezes, captura enxames de Tubuna 

(Scaptotrigona bipunctata) e Mirim (Plebeia sp.). Quando captura os enxames 

destas duas últimas espécies também as transfere para as caixas.  Afirma que 

apesar de conhecer uma técnica de divisão de colmeias prefere não utiliza-la, 

pois com as armadilhas ele captura os enxames que são decorrentes da divisão 

natural (enxameamento). As armadilhas ele mesmo constrói são 

confeccionadas com garrafas PET de refrigerante embaladas em um saco 

plástico preto e, para atrair o enxame, aplica no interior da garrafa uma solução 

de própolis em álcool por ele preparada. As armadilhas são montadas 

principalmente a partir de setembro até o final do ano.  

Manejo das abelhas Jataí 

As caixas para os enxames capturados de Jataí são por ele construídas 

utilizando madeira de árvores mortas. As tábuas da caixa tem 3 cm de 

espessura, 15 cm de altura e dois lados de 17 cm na base. A colmeia segue o 

padrão onde a caixa inferior será utilizada para o ninho e a superior para a 

melgueira. Ele observa em quais espécies de árvores as abelhas sem ferrão 

constroem seus ninhos na floresta e busca quando possível utilizar estas 

madeiras para a construção das caixas.  Afirma também não ter tido uma boa 

experiência com o uso do pinus.  

Observa-se que desenvolveu uma inovação na construção dessa caixa 

criando uma divisão da melgueira em duas partes, desta forma afirma que, na 

colheita, retira mel de um lado (metade) e o outro deixa para fortalecer o 

enxame.  



 

Manejo das abelhas Tubuna e Mirim 

Para os enxames capturados de abelhas Tubuna está desenvolvendo 

caixas de outro padrão de tamanho, porque observou que precisam ser caixas 

maiores que as utilizadas para as abelhas Jataí. A criação Tubuna tem sido 

avaliada como uma opção interessante por produzir relativamente bastante mel 

quando comparada à Jataí, mas mesmo não tendo ferrão são mais agressivas.  

No caso das abelhas Mirim, que produzem muito pouco mel, a sua 

criação está mais relacionada às questões culturais. 

Em relação à disponibilidade de néctar, pólen e resina para as abelhas 

afirma que nas áreas de floresta existentes na Terra Indígena estes recursos 

são abundantes e, mesmo na época de inverno quando existem menos 

espécies florescendo, a florada dos cipós é suficiente para alimentar as abelhas 

nativas. 

Atualmente a meliponicultura de Claudinei possui cerca de 70 colmeias 

de Jataí, 10 colmeias de Tubuna e 3 colmeias de Mirim. O mel produzido é 

comercializado na comunidade indígena e no município de São Jerônimo. Neste 

ano pretende distribuir 150 armadilhas para capturar novos enxames e desta 

forma aumentar a criação.  

 

 

Observações sobre a visita dos Kaingang da Terra 

Indígena Barão de Antonina à Meliponicultura  

da Terra Indígena São Jerônimo 
 

No dia 02/06/2017 foi realizada uma visita dos indígenas Kaingang da 

Terra Indígena Barão de Antonina a meliponicultura do indígena Guarani 

Claudinei Vargas na T.I. São Jerônimo. Nesta visita participaram os indígenas 

Américo Rodrigues, Cris Gino, Zavirda Gino, Elivelton Felipe Moraes, Deniz Piraí, 

Miguel Jerônimo Gonçalvez, Valdenir S. Gino e Felipe Daka.  

 



 

Foto 1. Vista geral das colmeias de Jataí (Tetragonisca sp.) da Meliponicultura da Terra 

Indígena São Jerônimo e dos indígenas Kaingang da T.I. Barão de Antonina observando as 

colmeias. 

 

Foto 2. Troca de conhecimento e experiência entre o meliponicultor Guarani Claudinei Vargas e 

os indígenas Kaingang da T.I. Barão de Antonina observando uma colmeia de Jataí 

(Tetragonisca sp.). 

 



 

Foto 3. Troca de conhecimento e experiência entre o meliponicultor Guarani Claudinei Vargas e 

os indígenas Kaingang da T.I. Barão de Antonina observando as colmeias de Tubuna 

(Scaptotrigona bipunctata). 

 

Foto 4. Troca de conhecimento e experiência entre o indígena meliponicultor Guarani Claudinei 

Vargas e os indígenas Kaingang da T.I.  Barão de Antonina observando as colmeias de Tubuna 

(Scaptotrigona bipunctata). Detalhe o indígena Gino ao lado de uma colmeia de Tubuna 

experimentando o sabor do mel que eles apreciaram muito. 

 



 

Foto 5. Troca de conhecimento e experiência entre o meliponicultor Guarani Claudinei Vargas e 

os indígenas Kaingang da T.I. Barão de Antonina observando as colmeias de Mirim (Plebeia 

sp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observações sobre a visita dos Guarani Nhandeva  

das Terras  Indígenas Laranjinha e Pinhalzinho à 

Meliponicultura da Terra Indígena São Jerônimo 
 

 

No dia 11/06/2017 foi realizada uma visita dos Guarani Nhandeva das 

Terras Indígenas Laranjinha e Pinhalzinho a meliponicultura do Guarani 

Claudinei Vargas na T.I. São Jerônimo. Nesta visita participaram os indígenas 

Reginaldo A. Alves, Samuel A. de Carvalho, Marcito J. de Paula, Rafael D. 

Matias, Wilson N. de Oliveira e Nilson Norato. 

 

Foto 1. Vista geral das colmeias de Jataí (Tetragonisca sp.) da Meliponicultura da Terra 

Indígena São Jerônimo e os indígenas Guarani Nhandeva das T.I.s Laranjinha e Pinhalzinho 

observando as colmeias. 



 

Foto 2. Troca de conhecimento entre o meliponicultor Guarani Claudinei Vargas e os indígenas 

Guarani Nhandeva das T.I.s Laranjinha e Pinhalzinho observando uma colmeia de Jataí 

(Tetragonisca sp.). 

 

 

 

Foto 3. Troca de conhecimento e experiência entre o meliponicultor Guarani Claudinei Vargas e 

os indígenas Guarani Nhandeva das T.I.s Laranjinha e Pinhalzinho observando uma colmeia de 

Tubuna (Scaptotrigona bipunctata). 

 

 


