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RESUMO 

 
O Campus Sede da Universidade Estadual de Maringá (Campus-UEM), localizado na área urbana da cidade 
de Maringá (PR), encontra-se amplamente arborizado, com espécies da flora nativa e exótica. Nos anos de 
1980 a 2000 foram realizados grandes levantamentos de insetos polinizadores no Campus-UEM, revelando 
13 espécies de abelhas sem ferrão da família Apidae (ASF-Apidae). De acordo com o plano de conservação 
da biodiversidade do Paraná, é de extrema importância a atualização da lista de espécies de abelhas nativas 
e a realização de levantamentos para aprimorar os dados existentes, sendo o objetivo do presente estudo a 
realização do levantamento das ASF-Apidae que ocorrem no Campus-UEM, verificando também quais são 
os locais usados para nidificação. Foram realizadas coletas entre fevereiro e agosto de 2019, e as amostras 
encaminhadas para identificação por especialistas do grupo Meliponinae. Até o momento foram encontradas 
50 colônias de ASF-Apidae, sendo identificadas sete espécies (Lestrimelitta sp., Nannotrigona testaceicornis, 
Plebeia aff. droryana, Scaptotrigona bipunctata, Scaura sp., Tetragonisca angustula e Trigona spinipes), 
nidificando em espaços naturais ou em artefatos antrópicos. Tetragonisca angustula (abelha-jatai) foi a 
espécie com maior diversidade de locais de nidificação. Com esse estudo, foi revelado que, embora a 
vegetação e a estrutura física do Campus-UEM permitam a sobrevivência de ASF-Apidae, apenas 38,46% 
das espécies foram reencontradas até o momento.  
 
Palavras-Chave: ambiente urbano; Tetragonisca angustula; polinização. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país com ampla biodiversidade, contando com inúmeras variações nas 
relações ecológicas e ecossistêmicas, sendo umas destas a zoofilia, ou seja, a relação 
entre animais e angiospermas (AGOSTINI; LOPES; MACHADO, 2014). As abelhas são os 
principais agentes da zoofilia, as quais utilizam recursos florais (grãos de pólen, néctar, 
lipídios ou óleos, perfumes, gomas e resinas) para satisfazer suas necessidades biológicas, 
visitando as flores e atuando principalmente como polinizadores efetivos de 22% a 89% das 
espécies das angiospermas das florestas tropicais, conforme concluíram Pinheiro et al. 
(2014).  
 No grupo das abelhas sociais estão, aproximadamente, 390 espécies abelhas sem 
ferrão (ASF), distribuídas nas regiões neotropicais de todo o mundo (KERR; CARVALHO; 
NASCIMENTO, 1996; CAMARGO; PEDRO, 2007). 
 Segundo Pedro (2014), há cerca de 244 espécies de ASF (Apidae) no Brasil, ao 
exemplo da ‘jataí’ (Tetragonisca angustula), ‘uruçu’ (Melipona scutellaris) e ‘mandaçaia’ 
(Melipona quadrifasciata). No Paraná, ocorrem 32 espécies, como a ‘mirim’ (Plebeia spp.), 
a ‘tubuna’ (Scaptotrigona bipunctata) e a ‘irapuá’ (Trigona spinipes) (Pedro, 2014). Mas de 
acordo com Taura et al. (2007), na região Norte e Noroeste do Paraná, especialmente em 
Maringá e arredores, não existem informações quantitativas e qualitativas que estruturem 
o conhecimento sobre as abelhas sociais. Assim, é pouco trabalhada a riqueza de espécies, 
a abundância relativa, as espécies em risco de extinção, as relações destas com flores e 
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as possibilidades de sua atuação como polinizadores em plantas silvestres e de culturas 
vegetais de interesse medicinal e/ou econômico. 
 De acordo com o plano de conservação do Paraná (IAP, 2009) é de extrema 
importância, a atualização da lista de espécies de abelhas nativas e levantamento para 
aprimorar os dados existentes, sendo o objetivo do presente estudo a realização do 
levantamento das espécies de abelhas sem ferrão que ocorrem no Campus Sede da 
Universidade Estadual de Maringá (Campus-UEM). 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
  A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e agosto de 2019, no Campus-
UEM. Todos os setores da universidade foram detalhadamente percorridos em busca de 
ninhos, servindo de base para o mapeamento das colônias (ainda em andamento). Cada 
ninho foi registrado com base nas coordenadas geográficas e tipo de ambiente de 
nidificação, ocorrendo a coleta de indivíduos de cada colônia, para identificação taxonômica 
posterior. Os insetos coletados encontram-se acervados na Coleção Entomológica Profa. 
Yoko Terada, do Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI/UEM). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Na coleção entomológica do MUDI/UEM, organizada nos anos de 1980 a 2000 estão 
os insetos polinizadores coletados no Campus-UEM, revelando 13 espécies de ASF da 
família Apidae (Friesella schrottkyi, Geotrigona Mombuca, Leurotrigona muelleri, 
Nannotrigona testaceicornis, Oxaea flavescens, Plebeia droryana, Plebeia emerina, Plebeia 
sp., Scaptotrigona bipunctata, Tetragonisca angustula, Tetragonisca fiebrigi, Trigona 
hyalinata e Trigona spinipes). Nos levantamentos recentemente realizados, na mesma 
área, foram reencontradas cinco dessas espécies de ASF: Nannotrigona testaceicornis, 
Plebeia aff. droryana, Scaptotrigona bipunctata, Tetragonisca angustula (Fig. 1) e Trigona 
spinipes, representando 38,46% das ASF obtidas nos levantamentos realizados no final do 
século passado. Tais números e espécies se repetem no levantamento realizado por Taura 
et al. (2007) no Parque Florestal dos Pioneiros, também na área urbana de Maringá. 

No levantamento atual, também foram identificadas Lestrimelitta sp. (abelha-limão) 
e Scaura sp. (abelha-do-cupinzeiro). Esta última é uma ‘nova espécie’ encontrada pelo 
grupo de estudos de abelhas nativas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e está sob 
perigo constante nas áreas urbanas, pois nidifica em cupinzeiros abandonados, os quais 
são removidos, do ambiente urbano, por questões paisagísticas. 

 

 
Figura 1: Tetragonisca angustula, abelha ‘jataí’. 

 
No total foram encontrados e analisados 50 ninhos de ASF, sendo que 14 são de 

Tetragonisca angustula, 18 de Plebeia aff. droryana, 6 de Nannotrigona testaceicornis, 6 de 
Scaura sp., 2 de Scaptotrigona bipunctata, 2 de Trigona spinipes, e 2 de Lestrimelitta sp. 
Os locais de nidificação das ASF no Campus-UEM encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Padrão de nidificação apresentado pelas espécies de abelhas sem ferrão no 
Campus Sede da Universidade Estadual de Maringá. 

Espécies 

Local de Nidificação 

Tronco 
de 

árvore 

Mureta 
de 

alvenaria 

Parede de 
alvenaria 

Cano de 
água 

abandona
do 

Cupinzeiro 
abandonado, 

em árvore 

Chão 
(terra) 
ou piso 

de 
ciment

o 

Tomada 
de 

eletricida
de 

Lestrimelitta 
sp. 

X  X     

Nannotrigona 
testaceicornis 

     X  

Plebeia aff. 
droryana 

 X     X 

Scaptotrigona 
bipunctata 

     X  

Scaura sp.     X   

Tetragonisca 
angustula 

X  X X   X 

Trigona 
spinipes 

X  X     

 
Tetragonisca angustula (jataí) foi a espécie com maior diversidade de locais de 

nidificação (4), desde troncos de árvores, paredes de alvenaria e artefatos plásticos ou 
metálicos (Tabela 1), estando de acordo com os dados de Antunes et al. (2012) ao 
concluírem que as abelhas da tribo Trigonini predominaram no Campus da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Piracicaba, SP), devido à alta plasticidade e facilidade de 
nidificação. Assim, como observado neste estudo, Brun; Linck; Brun (2007), tendo por base 
uma ampla revisão de literatura, puderam concluir que a função da arborização de centros 
urbanos reflete-se diretamente na manutenção de abrigos e na diversificação de fontes de 
alimento para a fauna urbana (inclusive para abelhas), principalmente para espécies de 
hábitos generalistas. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Tendo em vista os resultados alcançados, até o presente momento, é notória a 
diversidade de ASF no Campus Sede da UEM, ficando evidente que há grande 
probabilidade da existência de outras espécies no local.  

Sendo assim, são necessários mais estudos sobre esses insetos e o seu modo de 
vida, a fim de divulgar a riqueza e a importância das ASF, no que diz respeito à polinização 
e à conservação de suas espécies, mesmo que no meio urbano. 
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