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RESUMO 

Os meliponíneos constituem um grupo de abelhas eussociais bem diversificado que ocorre 

principalmente em países da região Tropical. Melipona quinquefasciata pertence a este grupo 

e ocorre na parte sul do Estado do Ceará, na Bahia, Piauí, Pernambuco, sul do Estado do 

Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Conhecida como mandaçaia-do-chão, a espécie 

diferencia-se das demais do gênero por nidificar no subsolo. O estudo foi desenvolvido no 

Parque Estadual Veredas do Peruaçú, uma área de Cerrado no norte de Minas Gerais. O 

objetivo deste trabalho foi descrever a biologia da nidificação de Melipona quinquefasciata por 

meio da avaliação dos recursos florais utilizados, caracterizar as propriedades físico-químicas 

do mel e verificar a diversidade e a abundância de leveduras associadas à espécie. A técnica 

de transferência dos ninhos naturais para caixas de criação racional modelo Uberlândia 

obteve sucesso e pode ser utilizada para o manejo desta espécie. Melipona 

quinquefasciata mostrou-se uma espécie generalista, porém com preferência por 

determinadas famílias e espécies botânicas. As principais fontes de néctar foram: 

Anacardiaceae (Anacardium cf. humile), Fabaceae (Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), 

Melastomataceae (Mouriri pusa, Macairea radula), Ochnaceae (Ouratea sp.), 

Polygalaceae (Bredemeyera barbeyana) e Sapindaceae (Cupania paniculata). As principais 

fontes de pólen foram: Fabaceae (Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), Myrtaceae (Eugenia 

dysenterica) e Ochnaceae (Ouratea sp.). As propriedades físico-químicas do mel de M. 

quinquefasciata foram similares aos méis de outras espécies de Melipona, com 28,02% de 

umidade, 73,93% de açúcares redutores, 0,94% de sacarose aparente, 6,45 UI de 

atividade de invertase, 44,61 meq.kg-1 de acidez livre, e 3,70 de pH. O número médio de 

leveduras no saburá foi de 6,0x103 ufc/g, no mel maduro foi de 6,0x102 ufc/mL e no mel 

imaturo foi de 8,4x103 ufc/mL. A contagem de leveduras foi maior em amostras de mel 

imaturo, em todas as três coletas o que evidencia que a abundância e a diversidade de 

leveduras diminuem, na medida em que ocorre o processo de maturação do mel. A 

espécie Candida sp. MUCL 45721, uma espécie para a qual ainda não foi feita descrição 

taxonômica, foi a mais freqüente nas amostras. A maior diversidade de leveduras esteve 

associada ao corpo das abelhas adultas e dentre estas, muitas são características do 

filoplano de plantas e do néctar de flores. M. quinquefasciata tem papel de vetor na 

distribuição de microrganismos entre plantas. 

Palavras-chave: Meliponíneos, Melipona quinquefasciata, mel, pólen, levedura. 
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ABSTRACT 

Meliponins designate a group of eussocial bees that occurs mainly in Neotropics. 

Melipona quinquefasciata is a species belonging to this group, and in Brazil occurs in Southern 

border of Ceará, in Bahia, Piauí, Pernambuco, and from southern Espírito Santo State, to Rio 

Grande do Sul. Its underground nesting habit is one of the main differences of this species for 

others Melipona. The aim of this study was to describe the biology of M. quinquefasciata 

nests, by investigating its floral resources throughout the year in the Parque Estadual Veredas 

do Peruaçú, a Cerrado area located in the northern Minas Gerais State; to characterize honey´s 

physicochemical properties, and verify abundance and diversity of yeasts living associated to 

species nest. The transference of original nests to rational Uberlandia boxes was successful, 

once nests survived for a long time, and can be used in developing techniques for managing 

the species. Melipona quinquefasciata is generalist in the use of floral resources, although 

showed a preference for some families and plant species. Its main nectar sources were: 

Anacardiaceae (Anacardium cf. humile), Fabaceae (Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), 

Melastomataceae (Mouriri pusa, Macairea radula), Ochnaceae (Ouratea sp.), 

Polygalaceae (Bredemeyera barbeyana) e Sapindaceae (Cupania paniculata). The main 

pollen sources were: Fabaceae (Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), Myrtaceae (Eugenia 

dysenterica) e Ochnaceae (Ouratea sp.). Physicochemical properties of M. 

quinquefasciata honey, were similar to other Melipona honeys, and presented 28,02% 

humidity, 73,93% of reducing sugars, 0,94% of sucrose, 6,45 UI invertase activity, 44,61 

meq.kg-1 of free acidity, and 3,70 of pH. The mean number of yeast cells in saburá was 

6,0x103 ufc/g, in mature honey was 6,0x102 ufc/mL and in fresh honey was 8,4x103 

ufc/mL. The number of yeast cells was higher in unripe honey than in ripe honey, and that 

indicates that abundance and diversity of yeasts decreases during honey ripeness. The 

species Candida sp. MUCL 45721, wich has not yet been formally described, was the 

prevalent species in samples. Adult bees showed higher diversity than honey or saburá 

samples, and many species associated to bee body are found in phylloplane or in flower 

nectar, so M. quinquefasciata can be considered a vector of yeasts among plant species. 

Key-words: Meliponins, Melipona quinquefasciata, honey, pollen, yeast. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

As abelhas são os principais visitantes florais na maior parte dos ecossistemas (Roubik 

1989). As diferentes relações existentes entre abelhas e flores têm sido extensivamente 

documentadas tanto para a região tropical quanto para região temperada (Roubik 1989, Barth 

1991, Kevan & Imperatriz-Fonseca 2002). Estima-se que existam aproximadamente 16.000 

espécies de abelhas no mundo (Michener 2000). Este grupo de insetos se alimenta 

basicamente de pólen e néctar, com exceção de algumas espécies que se alimentam de carne 

e outros tecidos animais (Nogueira-Neto 1997, Michener 2000). 

As espécies de abelhas sociais são generalistas na utilização dos recursos alimentares 

(néctar e pólen), pois suas colônias perenes necessitam de alimento durante todo o ano, e 

para tal utilizam diversas espécies vegetais como fontes de recursos (Nagamitsu & Inoue, 

2002). Os meliponíneos são abelhas eussociais que ocorrem principalmente na região Tropical 

e Sybtropical do Globo, tais como África, Índia, Austrália, Malásia, em países da América 

central e principalmente no Brasil (Michener 1974; Sakagami 1982). Atualmente são descritas 

cerca de 600 espécies de Meliponina, distribuídas em 56 gêneros (Cortopassi-Laurino et al. 

2006). No Brasil concentra-se grande parte das espécies conhecidas, sendo mais de 300 formas 

descritas (Kerr & Maule 1964, Camargo & Pedro 1992, Velthius 1997) e estima-se que existam, 

aproximadamente, 500 espécies de meliponíneos (Silveira et al. 2002). Também conhecidas 

como abelhas indígenas sem ferrão este grupo pertence à família Apidae e a sub-tribo 

Meliponina (Silveira et al. 2002). Estas abelhas nidificam em cavidade pré-existentes 

(subterrâneas ou em árvores) e ocasionalmente, em associação com cupinzeiros (Michener 

1974; Sakagami 1982). A entrada de seus ninhos é diferente para cada espécie, e em geral, 

tem um diâmetro tal que apenas um indivíduo consegue passar, de acordo com o fluxo de 

entra e saída de abelhas, conferindo segurança ( Wille 1983, Nogueira-Neto 1997, Couvillon et 

al. 2008). Por serem abelhas com colônias perenes, estocam grande quantidade de alimento 

em seus ninhos e utilizam diversas espécies de plantas como fontes de recurso alimentar 

(Wille 1983, Imperatriz-Fonseca et al. 1989, Pirani & Cortopassi-Laurino 1994, Nogueira-Neto 

1997). Estudos demontram que as espécies de abelhas sociais diferem entre si nas fontes de 

pólen e néctar que utilizam (Ramalho et al. 1989, Ramalho et al. 1990, Ramalho 1990, 

Nagamitsu & Inoue 2002, Kerr et al. 2001, Araújo et al. 2006). Desta forma, as abelhas deste 

grupo são consideradas importantes polinizadores de espécies nativas e cultivadas (Heard 

1999, Kerr et al. 1996, Slaa et al. 2006). 

Uma característica distintiva de espécies de Melipona é a sua capacidade de realizar  

coleta de pólen em espécies de plantas com anteras poricidas, por meio da vibração de seus 
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músculos, processo conhecido como polinização por vibração (Roubik 1989). Ademais, estas 

abelhas são especialmente sensíveis à impactos antrópicos tais como: o desmatatamento, uma 

vez que grande parte das espécies nidificam em cavidades de árvores (Camargo 1994, Kerr et 

al. 1999). As rainhas das espécies deste gênero têm o abdômen muito desenvolvido o que as 

impede de voar, e torna a colônia ainda mais sucetível à degradação de seu ambiente. Além 

disso, no processo de divisão de colônias as operárias providenciam o estoque de alimento no 

novo ninho antes de ocupá-lo o que impossibilita as colônias de se dispersarem mais do que 

poucas centenas de metros (Michener 1979). 

O mel dos meliponíneos é um produto valioso com um longo histórico de consumo, e 

diversas propriedades terapêuticas são atribuídas à eles (Nogueira-Neto 1997). Estas 

características tornam o valor do mel dos meliponíneos em até 20 vezes maior do que o mel 

de Apis mellifera (Vit et al. 1998). Devido à escassez de conhecimento sobre estes méis, os 

mesmos não são incluídos na legislação internacional que estabelece padrões internacionais 

de qualidade pra o mel (Codex Alimentarius 2001). 

As propriedades teraupêuticas do mel estão diretamente ligadas à presença de substâncias 

e ou de microorganismos. O mel tem propriedades distintivas que inibem o crescimento de 

muitos microrganismos, tais como elevadas concentrações de açúcares, e a acidez. Os 

principais microrganismos encontrados em ninhos são bactérias e leveduras. As fontes 

primárias de microrganismos presentes no mel são o pólen, o trato digestivo das abelhas, 

poeira, o ar, solo e as flores (Snowdon & Cliver 1996). Em estudos recentes, Rosa e 

colaboradores identificaram vários grupos de leveduras associadas à espécies de abelhas sem 

ferrão e testaram sua eficiência como agente antimicrobiano (Rosa et al. 1999, Rosa et al. 

2003, Teixeira et al. 2003, Rosa & Lachance 2005, Pardo 2007). 

A espécie de meliponíneo estudada neste trabalho pertence ao gênero Melipona e é 

conhecida como uruçú, uruçú de buraco, uruçú do chão, mandaçaia do chão ou mandaçaia da 

terra, por construir seus nihos no subsolo. O mel de Melipona quinquefasciata é muito 

apreciado por seu sabor, e existem relatos de sua extração predatória na região nordeste 

(Pereira 2006) e no presente trabalho, de acordo com a população local, que habita a região 

do Parque Estadual Veredas do Peruaçú, região norte do Estado de Minas Gerais. 

O Capítulo 1 dessa dissertação traz a descrição das principais estruturas dos ninhos de M. 

quinquefasciata estudados, bem como informações sobre o estoque de alimento e atividade 

de forrageamento desta espécie. No Capítulo 2 são apresentados os resultados relacionados 

aos recursos alimentares utilizados pela espécie ao longo do ano, as análises físico-químicas do 

mel e as leveduras que foram identificadas associadas aos ninhos de M. quinquefasciata. 
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OBJETIVO GERAL 

Descrever as principais estruturas de ninhos de Melipona quinquefasciata e as 

características de seu mel, as suas relações de busca de recursos alimentares na flora local, 

além das  avaliar a diversidade e a abundância de leveduras associadas à espécie. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Descrever a estrutura interna e o desenvolvimento dos ninhos transferidos para caixas 

racionais. 

2) Verificar a variação na produtividade de mel e estocagem de pólen ao longo de um 

ano. 

3) Avaliar a variação na largura do nicho trófico da espécie ao longo do ano de coleta. 

4) Avaliar as características físico-químicas do mel de M. quinquefasciata. 

5) Avaliar a comunidade de leveduras associadas à espécie.  

6) Fornecer subsídios para a conservação da espécie. 
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HIPÓTESES 

Para atingir os objetivos propostos as previsões das seguintes hipóteses foram testadas 

1) A quantidade de alimento estocado no interior do ninho apresenta diferença entre 

períodos de seca e chuva. 

Previsão: A quantidade de alimento estocado será maior no período chuvoso, quando há 

maior disponibilidade de alimento. 

2) Melipona quinquefasciata é uma espécie generalista na utilização dos recursos 

alimentares, mas apresenta preferência por determinadas famílias. 

Previsão: Tendo em vista que é uma espécie social, espera-se encontrar uma alta riqueza de 

tipos polínicos estocados nos ninhos com uma variação ao longo do ano. 

3) As abelhas são vetores de microrganismos de ocorrência natural em plantas, 

principalmente em flores. 

Previsão: Grande parte da diversidade de leveduras associadas à Melipona quinquefasciata 

tem sua origem nas plantas. 
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CAPÍTULO 1 

Aspectos bionômicos de Melipona quinquefasciata Lepeletier. 
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1. INTRODUÇÃO 

Melipona quinquefasciata (Figura 1), pertence ao subgênero Melikerria, e foi descrita por 

Lepeletier em 1836 (Moure 1975). Recentemente a distribuição desta espécie incluiu o Sul do 

estado do Ceará (Lima-Verde & Freitas 2002), na Bahia, Piauí e Pernambuco (Alves et al. 2006), 

além do sul do Estado do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, áreas de Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ocorre também no sudeste da Bolívia, no Paraguai e no 

Norte e Nordeste da Argentina (Mariano-Filho 1911, Schwarz 1932, Kerr 1948, Moure 1948, 

1975, Viana & Melo 1987, Silveira et al. 2002). Popularmente, a espécie é conhecida como 

uruçú, uruçú de buraco, uruçú do chão, mandaçaia do chão ou mandaçaia da terra (Nogueira-

Neto 1970, Freitas et al. 2002, Pereira 2006). 

 

Figura 1. Melipona quinquefasciata entrando no ninho subterrâneo, localizado no Parque 

Estadual Veredas do Peruaçú, MG. Foto: William Sabino. 

 
Seu ninho é construído sob a superfície em profundidades de até quatro metros, com 

favos horizontais ou verticais, potes de alimento grandes (cerca de 3-4cm). Melipona 

quinquefasciata em geral, utiliza cavidades no solo, normalmente formigueiros ou cupinzeiros 

abandonados e túneis formados por raízes de plantas já decompostas para a construção de 

seu ninho (Nogueira-Neto 1997, Lima-Verde & Freitas 2002). 

O mel dessa abelha é bastante saboroso, o que estimula meleiros a buscarem e 

escavarem seus ninhos, levando inúmeras colônias à destruição. Outras ameaças às 

populações de M. quinquefasciata são a redução das áreas cobertas por vegetação nativa, uso 

indiscriminado de pesticidas e outros agrotóxicos em áreas antropizadas (Lima-Verde & Freitas 

2002, Pereira 2006). A espécie é ainda pouco estudada, devido a dificuldade de localização e 

acesso aos seus ninhos, sendo que descrições destes a partir da escavação e transferência das 



 

22 
 

colônias para caixas racionais foram feitos recentemente por Alves et al. (2006) e São-Thiago 

et al. (2010). 

 O objetivo deste estudo foi descrever as principais estruturas do ninho de Melipona 

quinquefasciata, bem como a técnica de transferência destes para caixas de criação racional 

no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, avaliar a intensidade de sua atividade de 

forrageamento e as variações nos estoques de alimento. Com isso, espera-se contribuir com o 

fornecimento de subsídios para o manejo e conservação de Melipona quinquefasciata. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

Os estudos de campo foram realizados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú (PEVP), 

localizado na região norte do Estado de Minas Gerais (Figura 2). A Unidade de Conservação 

caracteriza-se por apresentar vastas áreas de Cerrado, com trechos de áreas em regeneração 

ocasionados por práticas anteriores de cultivo de Eucalyptus sp., criação de bovinos e 

queimadas. No entanto, a área é uma das poucas bem preservadas no contexto do Cerrado 

brasileiro e possui grandes áreas contínuas de veredas (Alencar-Silva & Maillard 2007). 

O clima é considerado semi-árido, com temperaturas médias superiores a 25o C, com duas 

estações bem definidas: um período de excedente hídrico (úmido) e outro de déficit (seco). 

Durante o período de estudo a precipitação média entre outubro e abril foi de 138mm por 

mês, e entre maio e setembro foi de 12mm. No ano, a precipitação total foi de 970mm (Figura 

3). 
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Figura 2. Mapa de localização do Parque Estadual Veredas do Peruaçú (PEVP) no Estado de 

Minas Gerais. Ponto vermelho: ninhos localizados dentro dos limites do PEVP. Ponto azul: 

ninhos localizados fora dos limites do PEVP, na comunidade do Borrachudo, MG. 
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Figura 3. Médias de precipitação pluviométrica e temperatura registradas na estação 

climatológica de Januária, MG, período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010. Fonte: Instituto 

Nacional de Meteorologia - INMET. 

A presença de Melipona quinquefasciata no PEVP já havia sido descrita por Antonini (2005, 

dados não publicados) durante Avaliação Ecológica Rápida para a elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçú. 

2.2. Instalação de colônias de M. quinquefasciata e medições realizadas 

Na primeira expedição ao Parque foram localizados 15 ninhos situados nos arredores 

da sede do PEVP (UTM 539913 e 8348752) (Figura 4) e outros três na comunidade do 

Borrachudo (UTM 538359 e 8326539), uma comunidade adjacente ao Parque (Figura 5). 

Dentre os 15 ninhos encontrados foram escolhidos os ninhos 01, 06, 08, 09 e 15 (Figura 4) para 

serem escavados. Para tal buscamos ninhos menos profundos e com maior distância uns dos 

outros. A profundidade de cada ninho foi estimada por meio de um fio colocado a partir da 

torre de entrada. As colônias escavadas foram transferidas para caixas modelo Uberlândia que 

foram deixadas enterradas no mesmo lugar dos ninhos originais, porém a uma profundidade 

menor, de aproximadamente 25 cm. A entrada das caixas foi conectada à torre de entrada do 

ninho na superfície, por meio de uma “mangueira de chuveiro” ou conduíte. Em cada coleta, 

para a abertura do ninho era necessário retirar somente uma pequena quantidade de terra 

que cobria a tampa da caixa para expor o interior do ninho e realizar a coleta das amostras 

(Figura 6). 
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Figura 4. Detalhe da localização dos ninhos de Melipona quinquefasciata encontrados dentro 

dos limites Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 
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Figura 5. Detalhe da localização dos ninhos de Melipona quinquefasciata encontrados fora dos 

limites Parque Estadual Veredas do Peruaçú, na comunidade do Borrachudo, MG. 
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Figura 6. Ninho de Melipona quinquefasciata escavado no Parque Estadual Veredas do 

Peruaçú, transferido para caixa racional modelo Uberlândia. a-c. Ninho no interior da caixa. d. 

Caixa conectada à torre de entrada original do ninho (seta). 

 

Com a finalidade de caracterizar o solo onde foram encontrados ninhos de M. 

quinquefasciata, amostras da área ao redor de dois ninhos (Q8 e Q15) foram coletadas e 

enviadas para análise no Laboratório de Análises de Solos de Viçosa. Também foi descrita a 

estrutura da torre de entrada, a estrutura interna do ninho, a localização de deposição de 

própolis e outras substâncias encontradas. 

Para caracterizar as variáveis bióticas e abióticas relativas aos ninhos, foram realizadas 

as seguintes medições: 

− Umidade e temperatura interna. 

− Número e diâmetro dos discos de cria. 

− Altura e diâmetro das células. 

− Número, altura e diâmetro de potes de mel, saburá e de potes vazios. 

As medições foram realizadas com auxílio de termohigrômetro e paquímetro.  

Para verificar a diferença entre as dimensões dos potes de mel e de saburá, foi 

utilizado o teste de comparação de medianas de Mann-Whitney (Mann & Whitney 1947). 
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O volume de mel armazenado de até três potes, em cada ninho, foi mensurado por 

meio de uma seringa, utilizada para coleta de mel. A relação entre a dimensão dos potes de 

mel e o seu volume, foi verificada por meio de regressão linear simples, onde a variável 

resposta foi o volume de mel do pote, e a variável explicativa foi a dimensão do pote de mel. A 

dimensão do pote é igual a multiplicação entre altura e diâmetro de cada pote, conforme 

equação abaixo: 

������ã� 
��� � ���� 
��� � ��â����� 
��� 

O volume de mel produzido por ninho foi obtido por meio da multiplicação do número 

de potes de mel encontrados, pelo volume médio dos potes de mel em cada coleta. 

A atividade de forrageamento das operárias ao longo do dia foi monitorada por meio 

de observações, realizadas em 10 ninhos distintos dentre os quais dois escavados e oito não 

escavados. Durante três dias em fevereiro, março e maio de 2009 das 6:00 as 18:00 foram 

contabilizados indivíduos que saíam e que entravam nos ninhos, durante intervalos de 15 

minutos. A relação entre a atividade de forrageamento dos indivíduos e a variação de 

temperatura média por hora, ao longo dos dias de observação, foi verificada descritivamente. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R (R version 

2.11.1). 

3. RESULTADOS 

Os 15 ninhos localizados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú (PEVP) estavam 

localizados em uma área de aproximadamente 1440 m2, próximo uns aos outros, assim como 

os ninhos localizados na comunidade do Borrachudo (Figura 5), e portanto, apresentaram uma 

distribuição agreagada em ambas as áreas. No Parque Estadual Veredas do Peruaçú, os ninhos 

estavam em solo de consistência arenosa, com alto índice de saturação por alumínio (98,5%), e 

pH ácido (5,0). A torre de entrada dos ninhos é formada por batume, não apresenta raios e 

pode ser curta ou longa, com altura média de 2,4cm, mínimo de 1,8cm e máximo de 3,0cm 

(N=5). A profundidade dos ninhos escavados no PEVP (N=5) variou de 1,10m a 0,57m e o 

volume médio da cavidade foi de 3,3 litros. As caixas modelo Uberlândia para onde os ninhos 

foram transferidos possuem 26,5cm de comprimento e 26,5cm de largura.  Depósitos de uma 

resina de coloração avermelhada e consistência dura foram observados em locais sempre 

próximos ao túnel de entrada do ninho. Outra substância resinosa de coloração amarelada e 

consistência viscosa foi localizada próxima à parte superior da região dos discos de cria. 
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Em janeiro de 2011, um ano e dez meses após a transferência dos ninhos para as 

caixas modelo Uberlândia, dois, dos cinco ninhos continuavam vivos. Os outros três ninhos 

foram eliminados por ataques de tatu (Sr. João Barbosa, Diretor do PEVP, comunicação 

pessoal). 

 A temperatura média no interior dos ninhos foi de 29,8oC, com mínimo de 24,3oC no 

mês de julho e máxima de 35,6oC no mês de março (Figura 7). A umidade interna média dos 

ninhos foi de 47,4%, com mínimo de 27% no mês de setembro e máxima de 84% no mês de 

dezembro (Figura 7). 

 

Figura 7. Valores percentuais médios de umidade e temperatura interna dos ninhos de 

Melipona quinquefasciata localizados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, em cada 

mês de coleta. 

 A região dos discos de cria é envolvida por diversas camadas finas, como invólucros de 

cerume, que a separa da região dos potes de alimento. O número médio de discos de cria por 

ninho foi de 6, e foram observados de 3 até 9 discos de cria por ninho (Tabela 1). Os discos têm 

em média 5,9 cm de diâmetro, e apresentam grande variação de diâmetro, de acordo com sua 

localização na região da cria. Freqüentemente, os maiores discos encontravam-se na parte 

superior da região de cria, e os discos inferiores tinham tamanho reduzido. As células 

apresentaram pouca variação de tamanho, com altura média de 0,9 cm e diâmetro médio de 

0,5 cm (Tabela 1). 
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 Com relação aos potes de alimento, a altura média dos potes de mel foi de 3,5 cm, a 

dos potes de saburá foi de 3,3 cm, e esta diferença foi significativa (Teste de Mann-Whitney, 

W=7951, p-valor=0,049). O diâmetro médio dos potes de mel (2,1cm) foi significativamente 

maior do que o diâmetro dos potes de saburá, que foi de 1,9 cm (Teste de Mann-Whitney, 

W=8596, p-valor=0,0024). 

 
Tabela 1. Medidas descritivas de estruturas dos ninhos de Melipona quinquefasciata escavados 

no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

Variáveis N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Número de discos de cria 126 6,0 1,4 3,0 6,0 9,0 

Diâmetro discos de cria (cm) 101 5,9 2,3 1,4 6,2 11,6 

Altura células (cm) 111 0,9 0,1 0,6 0,9 1,1 

Diâmetro células (cm) 111 0,5 0,1 0,3 0,5 0,6 

Altura potes de mel (cm) 96 3,5 0,6 2,2 3,6 4,9 

Diâmetro potes de mel 96 2,1 0,9 0,9 2,0 9,7 

Volume potes de mel (mL) 74 7,8 2,8 3,0 7,5 15,0 

Altura potes de saburá (cm) 65 3,3 0,7 2,1 3,2 5,2 

Diâmetro potes de saburá 65 1,9 0,5 1,2 1,8 3,8 

Volume potes de saburá (g) 65 6,4 2,5 3,1 6,0 15,2 

 

 

Dezoito potes de mel, em média, foram encontrados por ninho, com mínimo de zero e 

máximo de 38; 7,5 potes de saburá, com mínimo de zero e máximo de 15; e 2,1 potes vazios, 

com mínimo de zero e máximo de 9. A variação do número de potes de alimento nos ninhos ao 

longo do ano está na Figura 8. 
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Figura 8. Número médio de potes de mel, vazios e de saburá encontrados nos ninhos de 

Melipona quinquefasciata localizados no Parque Estadual veredas do Peruaçú, MG, em cada 

mês de coleta. 

As operárias iniciaram suas atividades de forrageamento no início da manhã (6h00min) 

e continuaram até aproximadamente às 18h00min (Figura 9). Durante os dias de observação 

da atividade de forrageamento das abelhas, a temperatura média mais baixa registrada foi de 

18oC às 6h00min, e a mais alta foi de 28,9oC às 13h00min (Figura 9). Foi observada uma relação 

entre as variações de temperatura ao longo do dia e o fluxo de entrada e saída de indivíduos. 

No início do dia, até aproximadamente 10h30min, há um maior fluxo de saída de indivíduos, 

assim como no fim do dia, após as 16h00min. Estes períodos coincidem com as médias de 

temperatura mais baixas (<28oC). Quando as temperaturas atingem os maiores valores médios 

(>28oC), o número de indivíduos entrando nos ninhos é maior (Figura 9). 
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Figura 9. Número médio de indivíduos que entram e saem por hora do dia, em ninhos de 

Melipona quinquefasciata observados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, e a 

temperatura (oC) média por hora. 

 
Foi encontrada relação positiva significativa entre o volume de mel armazenado nos 

potes e sua dimensão (F=585, gl=1 e 69, p-valor< 0,001). O resultado encontrado explica 89,4% 

(R2) da variabilidade do volume dos potes de mel (Figura 10) e a análise dos resíduos foi 

considerada adequada. 
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Figura 10. Relação entre a dimensão dos potes de mel (altura x diâmetro do pote de mel) e seu 

volume (mL). 

 O ninho Q8 apresentou maior produtividade de volume de mel, e o Q1 a menor (Figura 

11). O volume de mel produzido pelos cinco ninhos em cada mês de coleta foi menor nos 

meses de maio e julho, e maior nos meses de dezembro e janeiro (Figura 12). A Figura 13 

mostra o volume total de mel produzido pelos cinco ninhos, que chegou a 1145,0 mL no mês 

de dezembro. A produtividade média de mel dos cinco ninhos foi de 132,00 mL. 

 

Figura 11. Volume de mel (mL) produzido por cada ninho de Melipona quinquefasciata 

escavado no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 
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Figura 12. Produtividade média de mel (mL) por mês de ninhos de Melipona 

quinquefasciata, no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. Os círculos 

representam os outliers. 

 

Figura 13. Volume total de mel (mL) produzido pelos cinco ninhos de Melipona 

quinquefasciata escavados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 
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4. DISCUSSÃO 

 
Os ninhos localizados no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, bem como os ninhos 

localizados na comunidade do Borrachudo apresentaram uma distribuição agregada, ou seja, 

estavam localizados bem próximos uns aos outros. O solo da região onde foram localizados os 

ninhos apresentarou características típicas de solos de Cerrado, pobre nutrientes, e com alto 

teor de alumínio. 

A estrutura do ninho de Melipona quinquefasciata está de acordo com a descrição 

feita Wille (1983), Kerr (1996) e Souza et al. (2008) para ninhos de algumas espécies do gênero 

Melipona. De modo geral, os ninhos são construídos em cavidades e possuem discos de cria 

horizontais na região central, que são envolvidos por diversas camadas de finas folhas de 

cerume. Também chamados de invólucros estas finas folhas de cerume tem a função de evitar 

flutuações de temperatura que podem atrapalhar o desenvolvimento das larvas (Wille 1983). 

O número médio de discos de cria por ninho de M. quinquefasciata foi semelhante ao número 

encontrado por Souza et al. (2008) para Melipona asilvai. 

A cavidade do ninho de M. quinquefasciata no solo é delimitada por placas de batume, 

que constitui uma mistura de cerume e barro. As paredes internas do ninho são revestidas 

com uma fina camada de resina ou cerume. Em insetos sociais existem diversas formas de 

controle homeostático com o objetivo de manter as condições biológicas dos ninhos. Em 

ninhos de Melipona, as placas de batume, que delimitam as cavidades dos ninhos, possuem 

poros diminutos que permitem a entrada do ar e a saída deste ocorre pela entrada do ninho, 

desta forma a espécie mantém as condições de temperatura e umidade em níveis ótimos para 

a colônia (Wille 1983). Tal controle pode ser importante para a incubação da cria em condições 

controladas e para a sobrevivência de colônias no inverno, por exemplo. A capacidade 

termorreguladora nas colônias de abelhas sem ferrão pode ser atribuída, em parte, às 

características estruturais do próprio ninho, como a presença de invólucro e batume, que 

garantem bom isolamento térmico (Zucchi & Sakagami 1972). Por outro lado, a 

termorregulação colonial pode se dar também devido à ocorrência de endotermia em 

Melipona spp (Roubik & Peralta 1983). Nos meliponíneos, os graus de controle de temperatura 

são variados, onde algumas espécies possuem boa termorregulação, enquanto outras são 

deficientes e muito dependentes do ambiente, das estruturas de ninho ou de ambos (Darchen 

1973, Michener 1974, Pacheco & Kerr 1989). Diante disso, há uma grande variação de padrões 

térmicos das colônias de uma espécie para a outra, uma vez que há uma grande variedade de 

comportamentos, arquiteturas de ninho, locais de ocorrência, entre outros (Loli 2008). 
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A utilização de marcação da entrada de colônias com raios de barro é comum em 

várias espécies de Melipona (Nogueira-Neto 1997), porém este padrão não foi observado para 

M. quinquefasciata, cuja entrada é um tubo semelhante a uma torre lisa feita de batume. 

Os potes de alimento desta espécie são ovóides, grandes e se assemelham aos potes 

de outras espécies, e assim como de outros meliponíneos, são construídos com a cera 

secretada pelas abelhas, misturadas à resina de plantas (cerume) (Michener 1974, Roubik 

1983). Os potes de alimento de M. quinquefasciata assemelham-se aos descritos por Kerr et al. 

(1967) para Melipona seminigra que constroem grandes potes de alimento ovais em contato 

uns com os outros, e sem diferenciação morfológica entre potes de mel e de pólen. De acordo 

com Camargo (1970), a distribuição irregular dos potes de alimento dentro do local de 

nidificação, aproveitando todas as reentrâncias da cavidade, é comum em diversas espécies de 

meliponíneos. 

O número médio de potes de alimento foi menor nos meses de maio e julho, período 

de seca. Nos meses de dezembro e janeiro os ninhos apresentaram maior estoque de 

alimento, ou seja, maior número de potes, o que vem a corroborar uma das hipóteses deste 

trabalho de que a quantidade de alimento estocado nos ninhos durante a estação chuvosa 

seria maior. O número de potes de mel foi maior do que o número de potes de saburá em 

todos os meses. Potes vazios ocorreram durante todo o período de amostragem, e estes 

representaram a menor parte dos potes de alimentos dos ninhos. A produção de mel por M. 

quinquefasciata foi maior no período chuvoso. O aumento na precipitação média mensal, 

temperatura média mensal e fotoperíodo correlacionam-se positivamente com o 

aumento no número de espécies vegetais em floração no bioma Cerrado (Mantovani & 

Martins 1988, Ivizi & Araújo 1997) o que consequentemente aumenta a oferta de 

recursos florais disponíveis. Neste estudo a estação seca apresentou os menores valores de 

produtividade de mel, período em que as temperaturas e os índices de precipitação estiveram 

mais baixos. A produtividade de mel anual da espécie, de 1584,00 mL, está dentro da faixa de 

produção de 1 a 2 litros de mel, conforme descrito por Cortopassi-Laurino et al. (2006) para 

algumas espécies de meliponíneos. 

O pico da atividade de forrageamento de M. quinquefasciata ocorreu no período das 

7:00 até as 10:00h quando as temperaturas estão entre 18oC e 26oC, e a partir de então, há 

maior fluxo de entrada de indivíduos. Esta inversão no fluxo de entrada/saída após as 10:00 

coincide com os horários mais quentes do dia, o que pode explicar a redução da intensidade 

de forrageamento destas abelhas. Após as 16:00, ocorre uma nova inversão do fluxo de 

entrada/saída, quando também ocorre uma diminuição da temperatura média. O fim das 

atividades de forrageamento das operárias ocorre por volta das 18h00min. Estes resultados 
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sugerem, portanto, haver um período ótimo de forrageamento desta espécie, que seria entre 

as 6h00min e 11h00min, pois é neste intervalo que há o maior número de operárias fora dos 

ninhos, forrageando. O mesmo comportamento foi relatado para M. quinquefasciata por 

Mesquita et al. (2002). De maneira similar, o forrageamento de operárias de Melipona 

quadrifasciata tem seu pico entre 9:00 e 11:00 (Del Sarto 2005). O padrão de forrageamento 

de abelhas é variável entre espécies e é influenciado por diversos fatores além da 

temperatura, como o tamanho do corpo da espécie, a umidade e a luminosidade (Hilário et al. 

2000). O conhecimento do intervalo ótimo de temperatura de forrageamento de espécies de 

abelhas sociais é muito importante em projetos de polinização (Corbet et al. 1993). 

O registro de escavação de ninhos de Melipona quinquefasciata realizado por Alves et 

al. (2006), mostrou que após um determinado período, os ninhos definharam. Os dados deste 

estudo demonstram que a transferência de ninhos naturais de M. quinquefasciata para caixas 

racionais deixadas enterradas sob o solo, obteve sucesso na manutenção das colônias vivas ao 

longo do ano, e propiciou a retirada sistemática de seu mel, como descrito por São-Thiago et 

al. (2010). Desta forma, as caixas modelo Uberlândia se mostraram adequadas para a criação 

racional desta espécie. O que pode ser evidenciado pelo aumento do número de potes de 

alimento, e consequentemente do volume de mel estocado, nos ninhos em meses de maior 

oferta de alimento, como dezembro e janeiro. 

Melipona quinquefasciata, apesar de seu habito de nidificação peculiar no subsolo, 

apresentou características que favoreceram seu manejo, tais como a baixa agressividade e boa 

produtividade de mel. Técnicas de manejo desta espécie poderão ser transferidas à população 

local da região do entorno do Parque Estadual Veredas do Peruaçú, que há muito consome o 

mel da espécie, e que realiza a extração deste de forma predatória, segundo relatos dos 

moradores locais. Diversos estudos têm apontado a necessidade de se conhecer melhor a 

biologia de espécies de abelhas nativas, seja para o desenvolvimento de técnicas para sua 

criação racional, seja para seu uso como polinizador de culturas, ou sua conservação, e de seus 

habitats (Eardley et al. 2006, Souza et al. 2006, Cortopassi-Laurino et al. 2006, Fabian & Castro 

2007, Imperatriz-Fonseca et al. 2007). 
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CAPÍTULO 2 

Recursos alimentares, caracterização físico-química do mel e leveduras associadas à 

Melipona quinquefasciata Lepeletier. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Recursos alimentares utilizados por abelhas 

O conjunto de espécies vegetais que as abelhas utilizam como fonte de néctar ou pólen, 

para sua sobrevivência e produção de mel, define o que é conhecido como flora apícola 

(Pereira 1990). O potencial de uma espécie de planta considerada apícola está ligado à 

qualidade e à quantidade de néctar produzido, além de sua oferta polínica (Pirani & 

Cortopassi-Laurino 1993). A utilização destas plantas como recursos alimentares pelas abelhas 

apresenta uma sazonalidade que corresponde aos períodos de florescimento das espécies 

vegetais, quando se tornam produtivas às abelhas. O conhecimento da flora apícola é 

importante na identificação de espécies vegetais que contribuem para a formação do mel, e 

também na preservação e multiplicação destas plantas de potencial melífero, com vistas a 

estabelecer uma exploração racional de recursos naturais (Kevan & Baker 1983). 

Os grãos de pólen são utilizados como indicadores da origem botânica do mel, onde 

ocorrem de forma ocasional quando da coleta de néctar pelas abelhas nas flores (Barth 1989). 

Neste momento, as abelhas, se sujam com os grãos de pólen no momento do pouso e, ou no 

momento da coleta de néctar, o que varia conforme a morfologia floral de cada espécie. O mel 

é a fonte de energia para as abelhas, pois em sua composição predominam os carboidratos 

(Donner 1977). Já o pólen constitui fonte de proteínas, lipídeos, vitaminas e sais minerais para 

as larvas e são coletados nas flores em vôo distinto dos vôos destinados à coleta de néctar 

(Howes 1953, Ioirich 1986, Minckley et al. 2000, Barth 2004). 

A análise polínica constitui uma forma indireta de avaliação do hábito alimentar das 

abelhas, que permite inferir sobre a contribuição relativa de cada fonte floral em sua dieta 

(Imperatriz-Fonseca et al. 1994). Essa abordagem permite estimar o espectro de fontes florais 

e sua atratividade relativa sobre as colônias, em dado período ou habitat (Barth 1989, Ramalho 

et al. 1991, Imperatriz-Fonseca et al. 1994). 

As abelhas sem ferrão (Apidae: Meliponina) tem comportamento de forrageamento 

generalista, ou seja, utilizam um grande número de espécies vegetais para a coleta de néctar e 

de pólen devido à suas colônias perenes, que necessitam de estoque de alimento durante todo 

ano (Roubik 1979, Engel & Dingemans-Bakels 1980, Absy et al. 1984, Biesmeijer & Slaa 2006). 

No entanto, sugere-se que espécies do gênero Melipona apresentem seletividade ou 

preferência no uso de fontes florais (p. ex. Ramalho et al 1989, Ramalho et al. 1991, Antonini 

et al. 2006). Ademais, as abelhas do gênero Melipona se diferenciam de outros Meliponina e 

da maioria dos Apidae (inclusive Apis mellifera L.), pela capacidade de coleta de pólen por 

meio da vibração da musculatura de vôo. Esta característica possibilita a coleta de pólen de 
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anteras poricidas, além de coletarem em muitas flores com anteras não-poricidas (Buchmann 

1983, Roubik 1989, Endress 1994). As famílias botânicas mais visitadas pelas abelhas no 

Cerrado são Asteraceae, Fabaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae, Vochysiaceae, Styracaceae, 

Solanaceae, Bignoniaceae, Melastomataceae, entre outras (Campos 1989, Silveira 1988, 

Carvalho 1990, Martins 1990, Pedro 1992, Mateus 1998). 

 O nicho trófico de Melipona quinquefasciata, até o presente, não foi descrito. No 

entanto, em inventários de abelhas em flores, em que a espécie foi coletada é possível obter 

algumas informações (Silveira 1988, Pedro 1992, Faria 1994), ou de estudos de biologia 

reprodutiva de espécies de plantas (Morgado et al. 2002, Carvalho & Oliveira 2003). Foram 

registradas visitas de M. quinquefasciata nas espécies de Cerrado: Kielmeyera grandiflora, 

Marcetia taxifolia, Ouratea castaneafolia, Qualea parviflora, Zeyheria digitalis, Acosmium cf. 

dasycarpum, Roupala montana, Baccharis pseudomyriocephala, Bidens segetum, Chamaecrista 

desvauxii, Diplusodon orbicularis, Helianthus annuus, Ilex nummularia, Luxemburgia 

schwackeana, Senna sylvestris, Styrax camporum, Symphyopappus reticulatus var. 

itacolumensis, Symplocos nitens, Vernonia brasiliana, Vernonia ferruginea, Vernonia 

polyanthes e Vernonia rubriramea. 

Contudo, até o momento desconhece-se a importância relativa das espécies de plantas 

visitadas por M. quinquefasciata, como fornecedoras de pólen e, ou de néctar para a 

sobrevivência e manutenção de colônias em áreas de Cerrado. 

1.2. O mel e suas propriedades físico-químicas 

O mel é um produto natural que possui elevada qualidade nutricional (vitaminas, minerais 

e valor energético elevado) e algumas propriedades medicinais tais como ação antioxidante e 

antisséptica estão relacionadas à presença de compostos fenólicos (Zumlai & Lulat 1989). É 

uma substância naturalmente doce, produzida pelas abelhas a partir do néctar de plantas, de 

secreções de outras partes das plantas (p. e. nectários extraflorais), e pode ainda ser produzido 

a partir de secreções de insetos sugadores (p. e. pulgões). Estas substâncias coletadas pelas 

abelhas são transformadas por meio da adição de substâncias específicas, desidratadas e 

armazenadas nas células dos favos, onde ocorrerá o processo de maturação do mel (Codex 

Alimentarius 2001). Após a coleta, o néctar é misturado a secreções das glândulas salivares e 

hipofaringeanas de abelhas forrageadoras, receptoras e desidratadoras o que favorece a 

transformação do néctar em mel por meio da ação enzimática e ação física com a diminuição 

da quantidade de água e aumento da concentração de açúcares (Crane 1983; Maurizio 1975). 
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Em sua composição, o mel possui em maior proporção os açúcares redutores, 

predominantemente frutose e glicose, mas também outras substâncias como ácidos orgânicos, 

enzimas e partículas sólidas derivadas da coleta feita pelas abelhas (Bogdanov 1997). A fração 

monossacarídica do mel é composta basicamente pelos açúcares simples frutose e glicose. 

Estes açúcares têm sua origem principalmente a partir da inversão da sacarose em açúcares 

redutores, por meio da ação da enzima invertase (Moreira & Maria 2001). 

A glicose é o monossacarídeo responsável pela granulação ou cristalização do mel, que 

nada mais é que a precipitação de glicose. Ocorre que o processo de cristalização acarreta no 

aumento do teor de umidade da fase líquida, o que permite que células de leveduras 

osmofílicas (microorganismos que se desenvolvem em condições desfavoráveis: atividade de 

água baixa e concentração de glicídios alta), que ocorrem naturalmente no mel, se 

multipliquem e provoquem a fermentação do produto (Moreira & Maria 2001). A acidez do 

mel também está fortemente associada à glicose, que pode ser convertida, através da ação da 

enzima D-glicose oxidase, no ácido glicônico, que constitui de 70 a 90% dos ácidos orgânicos 

presentes no mel (Stinson et al. 1960, White et al. 1963). 

A fração dos oligo e polissacarídeos do mel é bastante complexa e já foram descritos 29 

açúcares na literatura como constituintes da matriz mel, dentre estes está a sacarose. Os 

açúcares deste grupo podem ter origem diversa, como a partir do néctar, a partir da ação de 

enzimas de leveduras osmofílicas, ou mesmo a partir do armazenamento do produto durante 

longos períodos, quando pode ocorrer conversão de monossacarídeos a dissacarídeos, ainda 

que em pequenas quantidades (Moreira & Maria 2001). O perfil de oligossacarídeos do mel 

pode ser utilizado como um dos parâmetros na identificação da origem botânica do mel 

(Moreira & Maria 2001). 

A conversão de sacarose em frutose e glicose é realizada pela enzima invertase, que tem 

sua origem nas glândulas hipofaringeanas das abelhas. O mel contém pequenas quantidades 

de diferentes enzimas, e, além da invertase (α-glicosidase), estão presentes a diastase (α-

amilase), a glicose oxidase, catalase e fosfatase ácida (White 1975, Oddo et al. 1998). No mel 

acabado existe uma pequena quantidade de invertase e a quebra da sacarose em glicose e 

frutose pode também ocorrer durante o período de armazenamento do produto. 

A umidade do mel além de influenciar em sua viscosidade, tem importância na 

capacidade do mel de permanecer estável e de resistir à degradação por meio da fermentação 

por leveduras. Quanto maior a umidade do mel, maior a probabilidade de que a fermentação 

ocorra durante o armazenamento (Seemann & Neira 1988, Bogdanov 1997). 

O baixo pH dos méis deve-se à presença de ácidos, que contribuem para o baixo 

crescimento de microrganismos e também tem importância para seu sabor, de acordo com 
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Crane (1983), para os méis de Apis mellifera. Como descrito anteriormente o ácido 

predominante é o ácido glicônico, porém diversos outros ácidos em menor quantidade, já 

foram encontrados no mel. São eles: acético, benzóico, butírico, cítrico, isovalérico, láctico, 

maléico, málico, oxálico, fenilacético, propiônico, succínico e valérico (Crane 1983). 

Outros componentes encontrados nos méis são os aminoácidos e os minerais. O 

aminoácido mais freqüente é a prolina seguida pela lisina, ácido glutâmico e o ácido aspártico, 

dentre outros presentes em menor quantidade. Estes aminoácidos têm sua origem no pólen e 

são importantes na dieta das abelhas (Haydak 1970). Os minerais estão presentes no mel em 

quantidades mínimas, tem composição variável em cada tipo de mel, uma vez que podem ter 

origem nas plantas, no solo, no ar e atmosfera (Magalhães 2010). A cor do mel é influenciada 

por sua origem botânica e pelo seu conteúdo de minerais (Bogdanov et al. 1999; Crane 1983). 

O mel das abelhas nativas (Apidae: Meliponina) é pouco conhecido em termos de sua 

composição, e muitas vezes são associados às características do mel das abelhas africanizadas 

Apis mellifera (Nogueira-Neto 1997). Embora produzam mel em menor quantidade, os 

meliponíneos fornecem um produto diferenciado do mel de Apis mellifera, pela doçura e 

aroma inigualáveis (Carvalho et al. 2005). Seus méis são em geral, mais ácidos e com maior 

quantidade de água (Vit et al. 2004, Villas-Bôas & Malaspina 2005). 

1.3. O saburá 

As abelhas necessitam para seu crescimento, desenvolvimento, manutenção e 

reprodução, de alimentos que contenham carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas e 

água (Machado 1971). Estes constituintes são obtidos no néctar, que é a fonte de 

carboidratos, e no pólen que é a fonte de proteínas lipídeos, vitaminas e minerais (Gilliam 

1979, Hartfelder & Engels 1989, Penedo et al. 1976, Zerbo et al. 2001). 

O pólen armazenado nos ninhos dos meliponíneos é popularmente chamado de 

saburá (Nogueira-Neto 1997) e após ser coletado pelas abelhas campeiras é armazenado 

no interior da colônia, onde sofre processos fermentativos que o tornam 

bioquimicamente diferente do pólen coletado nas flores e confere característica de 

estocagem (Machado 1971, 1973, Gilliam 1979, Gilliam et al. 1990, Camargo et al. 1992, 

Nogueira-Neto 1997, Fernandes-da-Silva & Serrão 2000). Este processo é associado a 

atividade microbiana, principalmente à fermentação realizada por bactérias e leveduras 

(Foote 1957; Haydak 1958). 
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1.4. Leveduras e abelhas 

As relações mutualísticas entre microrganismos e outros organismos são importantes 

para espécies de abelhas que estocam alimentos especialmente nos ambientes tropicais 

(Gilliam et al. 1990). Estes microrganismos estão associados à conversão metabólica do 

alimento, à fermentação e à preservação do alimento armazenado no interior da colônia 

(Gilliam & Prest 1987, Camargo et al. 1992). Entretanto, algumas espécies de 

microrganismos podem infectar as abelhas e deteriorar o alimento estocado (Batra et al. 

1973). 

Os microrganismos encontrados naturalmente no mel (bactérias e leveduras) têm sua 

origem no ambiente ligado à produção do mel, como as próprias abelhas adultas, o ninho, 

o pólen, as flores e o solo e são, em sua maioria, desconhecidos (Machado 1973). Estas 

são consideradas as fontes primárias dos microrganismos que são encontrados no mel. 

No entanto, devido às propriedades físico-químicas distintivas, tais como elevadas 

concentrações de açúcares, alta acidez e atividade antimicrobiana, o mel, inibe o 

crescimento de muitos microrganismos (Snowdon & Cliver 1996). 

As leveduras são comumente encontradas no néctar das flores onde podem atingir 

densidades altas. São capazes ainda, de modificar a composição físico-química do néctar, 

especialmente por meio da conversão de sacarose nos açúcares redutores, glicose e 

frutose (Herrera et al. 2009). As abelhas, dentre outros visitantes florais, são 

considerados vetores que distribuem as leveduras entre as flores (Brysch-Herzberg 2004). 

Algumas leveduras são capazes de crescer no mel por tolerar as condições ácidas e níveis 

altos de sacarose, enquanto que as leveduras osmofílicas crescem quando a pressão 

osmótica é alta, inclusive no mel maduro, fermentando-o facilmente (Snowdon 1999). 

Estudos têm mostrado que as espécies de abelhas abrigam comunidades específicas 

de leveduras, e que esta diversidade microbiológica constitui uma rica fonte para estudos 

e descoberta de novas espécies (Machado 1973)). Rosa et al. (1999) descreveram uma 

nova espécie do gênero Candida (Candida batistae) associada ao alimento aprovisionado, 

às larvas e pupas das abelhas solitárias Diadasina distincta e Ptilotrix plumata. Estudos 

com a espécie Tetragonisca angustula (abelha jataí) descreveram duas espécies novas de 

leveduras: Starmerella meliponinorum (Teixeira et al. 2003), espécie encontrada em 

ninhos de diversas espécies de abelhas sem ferrão, e Zygosaccharomyces machadoi, 

isolada a partir de fragmentos da “lixeira” do ninho (Rosa & Lachance 2005). Novas 

espécies do clado Starmerella foram descritas por Pimentel et al. (2005). Candida 

riodocensis foi isolada a partir do aprovisionamento larval, de larvas e de fezes das larvas 
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em ninhos de Megachile sp. Candida cellae foi encontrada no aprovisionamento de 

ninhos de Centris tarsata (Pimentel et al. 2005). 

Os objetivos deste capítulo foram: verificar a utilização dos recursos forais por M. 

quinquefasciata ao longo do ano, caracterizar as propriedades físico-químicas do mel da 

espécie e quantificar, bem como identificar as leveduras presentes em amostras de mel 

imaturo e maduro, e em amostras de saburá. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Recursos alimentares 

2.1.1. Coleta botânica e montagem do laminário de referência 

Coletas bimensais foram realizadas no período de março de 2009 a janeiro de 2010. 

Somente as espécies floridas nas áreas do entorno dos ninhos foram coletadas e herborizadas 

de acordo com as técnicas convencionais. As exsicatas foram depositadas no Herbário do 

Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (OUPR). A 

identificação dos espécimes foi realizada por meio de consulta à literatura especializada e por 

comparação com exsicatas depositadas nos seguintes herbários: Herbário do Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (OUPR), Herbário do Departamento 

de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais (BHCB), Herbário do Departamento de 

Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa (VIC). 

Para confecção de lâminas de grãos de pólen a partir das flores ou inflorescências das 

espécies vegetais coletadas no PEVP, estas foram submetidas ao processo de acetólise 

(Erdtman 1960). Para tal, as flores ou inflorescências foram colocadas em ácido acético glacial 

por 10 minutos a 24 horas e foram centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos. Após a 

centrifugação o sobrenadante foi desprezado e, ao sedimento foi acrescentado 5 mL da 

mistura de acetólise, composta por ácido sulfúrico e anidrido acético, na proporção de 1:9, 

respectivamente. Os tubos com a mistura permaneceram em banho-maria, durante 3 minutos, 

a 75oC. Em seguida, as amostras foram novamente centrifugadas, por 3 minutos a 3000 rpm. 

Após, o sobrenadante foi novamente eliminado. Foram adicionados a cada tubo 10 mL de água 

destilada mais uma gota de álcool, a fim de diminuir a quantidade de espuma formada. 

Centrifugou-se novamente os tubos (3000 rpm por 3 minutos) e descartou-se o sobrenadante. 

Finalmente foram acrescentados aos tubos, 5 mL de uma mistura de água destilada mais 

glicerina (1:1), que foi deixada em repouso no tubo por 30 minutos. Após este intervalo, as 

amostras foram centrifugadas e o sobrenadante eliminado. Os tubos foram colocados com a 

boca para baixo sobre papel de filtro e com o sedimento foram montadas lâminas de 
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microscopia com gelatina glicerinada de Kaiser (Kaiser 1880 appud Kraus & Ardium 1997) e 

lutadas com parafina (Louveaux et al. 1970). As lâminas foram depositadas no laminário de 

referência de grãos de pólen do Laboratório de Recursos Vegetais e Opoterápicos (LRVO) da 

Fundação Ezequiel Dias. 

2.1.2. Obtenção e preparo das amostras de mel e saburá 

A cada coleta os cinco ninhos foram amostrados. Porém, na coleta de maio, o ninho Q1 

não apresentava mel depositado devido à uma recente inundação do local e o ninho Q15 

sofreu um ataque de tatu no mês de janeiro o que provocou sua eliminação. 

As amostras de mel e saburá foram coletadas diretamente dos potes de alimento, com o 

auxílio de seringa e espátula, respectivamente. Foram amostrados até três potes de mel por 

ninho, de acordo com a disponibilidade de alimento. As amostras foram armazenadas em 

tubos de centrífuga do tipo falcon, de 15 mL sob refrigeração, para posteriores análises físico-

químicas e palinológicas. 

Os ninhos foram mapeados, por meio de desenhos manuais feitos em papel de 

transparência para retroprojeção, a fim de garantir que apenas os potes de alimento 

depositados pelas abelhas entre uma amostragem e outra fosse coletado. As amostras de mel 

e de saburá foram submetidas ao método de acetólise (Erdtman 1960, modificado por 

Louveaux et al. 1970, com a quantidade inicial de mel disponível. 

As amostras de mel foram pesadas e preparadas dissolvendo-se 2g em 4 mL de água 

destilada. A mistura foi homogeneizada, aquecida em banho-maria até 40oC e depois 

centrifugada durante 5 minutos a 3000 rpm. Após o descarte do sobrenadante, foram 

acrescentados 2 mL de ácido acético glacial ao sedimento, e a partir deste ponto foram 

processadas conforme descrito no item anterior (ver item 2.1.1 página 44). 

A acetólise do saburá foi realizada da seguinte forma: foram adicionados 2 mL de ácido 

acético glacial a 0,5 g de alimento homogeneizado e a partir deste ponto, foram processadas 

conforme descrito no item anterior (ver item 2.1.1 página 44). 

Para cada amostra de mel e saburá foram confeccionada uma lâmina para análise 

microscópica. 
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2.1.3. Identificação e contagem dos tipos polínicos presentes nas amostras de 

saburá e de mel 

Em cada lâmina foi realizada a contagem de grãos na lâmina inteira. Durante a análise 

polínica das amostras, os grãos das diferentes espécies foram agrupados de acordo com suas 

freqüências relativas (Maurizio & Louveaux 1965) nas seguintes categorias: Pólen dominante 

(PD), quando determinada espécie representa mais de 45% do total de grãos de pólen; Pólen 

acessório (PA), de 15 a 45%; Pólen isolado importante (PIi), de 3 a 15%, e Pólen isolado 

ocasional (PIo), até 3%. 

As lâminas obtidas a partir das amostras de saburá e de mel foram analisadas sob 

microscópio óptico (modelo Olympus BX50) para identificação dos tipos polínicos presentes, e 

quantificação dos mesmos. A identificação polínica foi realizada com auxílio de especialistas 

(Dra. Esther M. A. F. Bastos), de literatura especializada e de comparação com o laminário de 

referência confeccionado a partir das plantas coletadas no local do estudo, assim como 

lâminas depositadas no laminário de referência do Laboratório de Recursos Vegetais 

Opoterápicos, Fundação Ezequiel Dias, MG. 

2.2. Análises físico-químicas 

2.2.1. Cor 

Foi verificada por método espectrofotométrico a 560 nm, de acordo com a 

classificação da tabela de Pfund, utilizando glicerina pura como branco (Brice et al. 1956). 

2.2.2. Umidade 

A umidade das amostras de mel foi determinada a temperatura ambiente e luz natural 

pelo método de refratométrico, utilizando refratômetro modelo Handheld Model REF 107, 

de acordo com (AOAC 1984). 

2.2.3. Açúcares redutores e Sacarose aparente 

Os açúcares presentes no mel foram determinados pelo método titulométrico 

recomendado pela (Codex Alimentarius 2001). Este consiste na redução do cobre presente 

na solução de Fehling em ebulição, pelos açúcares presentes na amostra de mel, utilizando 

azul de metileno como indicador. 
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2.2.4. pH e Acidez Livre 

O pH foi determinado utilizando a solução de mel preparada para a análise de acidez. 

A acidez foi obtida por meio da neutralização da solução de mel por solução de 

hidróxido de sódio, com auxílio de pHmetro (Moraes & Teixeira 1998). 

2.2.5. Atividade de invertase 

A determinação da atividade de invertase no mel foi realizada segundo o método 

proposto por Siegenthaler (1977). A atividade da enzima foi avaliada fotometricamente, 

por meio da quantificação da decomposição do substrato p-nitrophenyl-α-D 

glucopyranoside em p-nitrophenol, que por sua vez, tem sua máxima absorbância a 

400nm. 

2.3. Leveduras associadas 

2.3.1. Coleta das amostras 

Três coletas de amostras foram realizadas para análise microbiológica, a primeira 

em julho, a segunda em setembro e a terceira em dezembro de 2009, em até cinco ninhos 

de Melipona quinquefasciata. De cada ninho foram coletadas até três amostras de 

saburá, mel imaturo e mel maduro. Mel imaturo foi considerado como aquele depositado 

em potes ainda abertos e, mel maduro, aquele depositado em potes fechados. Também 

foram amostrados indivíduos adultos, sendo cinco abelhas para cada um dos ninhos. 

Estes indivíduos permaneceram por 15 a 30 minutos caminhando em placas com agar 

extrato de malte-extrato de levedura (YM) e foram liberados após este período. 

O número de amostras dos diferentes tipos de alimento coletas em cada mês está 

resumido na Tabela 2. O desbalanceamento no número de amostras foi causado por 

indisponibilidade do tipo de alimento nos ninhos à época da coleta. 

 
Tabela 2. Número de amostra de cada tipo de alimento coletadas durante o período de 

estudo no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. Todas as coletas foram realizadas no 

ano de 2009. 

Coleta Mel Imaturo Mel maduro Saburá 

Julho 4 4 2 
Setembro 8 9 7 
Dezembro 5 10 10 

Total 17 23 19 
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As amostras de mel (maduro e imaturo) foram coletadas diretamente dos potes 

de alimento, com auxílio de ponteira estéril. As amostras de saburá foram coletadas com 

auxílio de espátula esterilizadas. Todas as amostras foram transferidas para microtubos 

também estéreis. Após a coleta, foram diluídas alíquotas de 0,1 mL de mel 

sucessivamente, em 0,9 mL água peptonada 0,1%, totalizando duas diluições (10-1 e 10-2). 

Cada uma delas foi plaqueada em duplicata em meio agar extrato de malte-extrato de 

levedura (YM), suplementado com 100 mg/L de cloranfenicol, e incubadas a temperatura 

ambiente por 4 a 5 dias. O mesmo procedimento foi realizado para as amostras de 

saburá, porém as diluições foram preparadas utilizando-se 0,1g de cada amostra. 

2.3.2. Isolamento e identificação das leveduras 

Após o período de incubação, as colônias de cada morfotipo de levedura diferente 

foram contadas, purificadas e congeladas à -86oC em caldo GYMP (2% glicose, 1% extrato 

de malte, 0,5% extrato de levedura e 0,2% NaH2PO4) acrescido de 15% de glicerol, para 

identificação posterior. 

As leveduras foram fisiologicamente caracterizadas seguindo métodos 

padronizados (Yarrow 1998). O método molecular utilizado para caracterização das 

leveduras foi o sequenciamento dos domínios D1/D2 da subunidade maior (26S) do gene 

do RNA ribossomal. O DNA total das células foi extraído e os domínios D1/D2 da 

subunidade maior do gene do DNA ribossomal foram amplificados por PCR (Reação em 

Cadeia de Polimerase) como descrito por (Lachance et al. 1999). 

Leveduras que apresentaram seqüências com similaridade menor ou igual a 98% 

na região do DNA analisada foram designados com o termo “similar”, e podem 

representar uma nova espécie. O poder discriminatório das seqüências da região D1/D2 

da subunidade maior do gene do DNA ribossomal é considerado suficiente para descrever 

novas espécies de leveduras, pois isolados da mesma espécie apresentam no máximo de 

duas a três bases diferentes não-contíguas em uma região de cerca de 600 nucleotídeos 

(Kurtzman & Robnett 1998). 

As seqüências de DNA foram analisadas utilizando o programa BLASTn (Basic Local 

Alignment Serch Tool - versão 2.215 do BLAST 2.0) disponível no portal NCBI desenvolvido 

pelo National Center For Biothecnology (Altschul et al. 1997). As seqüências obtidas 

foram comparadas com seqüências depositadas no GenBank, e as seqüências similares 

foram alinhadas usando o programa CLUSTAL W software package (EMBL-EBI). Isolados 
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apresentando similaridade na seqüência analisada de 99% ou mais em relação a outro já 

depositado no GenBank foram considerados como pertencentes a mesma espécie. 

2.4. Análise estatística 

Com o objetivo de investigar as relações entre variáveis que não possuem distribuição 

normal, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Foi realizada análise de 

Cluster hierárquica (método de Ward), para verificar o agrupamento dos tipos polínicos 

identificados nas amostras de mel. As análises foram realizadas no software R (R version 

2.11.1). 

Foram calculados os índices de diversidade de Shanonn e de Equitabilidade para cada um 

dos meses de coleta, levando em consideração o número de tipos polínicos. O software 

utilizado para esta análise foi o PAST versão 1.88 (Hammer et al. 2001). 

3. RESULTADOS 

3.1. Recursos alimentares utilizados por Melipona quinquefasciata 

3.1.1. Avaliação da flora no entorno dos ninhos 

Na área no entorno dos ninhos do PEVP foram identificadas 155 espécies de plantas, 

pertencentes a 43 famílias botânicas (Tabela 7 - Anexo I). Grande parte delas, espécies 

identificadas são características de Cerrado. 

A família Fabaceae foi a que apresentou maior número de espécies (42), seguida por 

Asteraceae com 15 espécies e Malpighiaceae com 9 espécies (Figura 14). 
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Figura 14. Número de espécies de cada família botânica coletada no entorno dos ninhos de 

Melipona quinquefasciata, no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

3.1.2. Fontes de pólen para o saburá 

Foram identificados 45 tipos polínicos presentes nas amostras de saburá de Melipona 

quinquefasciata. A espécie Mimosa cf. arenosa (Figura 26c – Anexo IV) foi predominante nos 

meses de março, maio, julho e janeiro, meses em que ocorreu em proporções de no mínimo 

47% (julho) e no máximo 92% (março). No mês de julho, o saburá foi composto basicamente 

por Mimosa cf. arenosa e por Ouratea sp. (Figura 26r – Anexo IV). No mês de setembro, a 

principal espécie nas amostras de saburá foi Eugenia dysenterica (Figura 26o – Anexo IV), 

conhecida popularmente como Cagaita. Em dezembro, Copaifera sp. (Figura 26a, b – Anexo IV) 

foi a principal espécie fornecedora do pólen armazenado nos ninhos (Tabela 8 – Anexo II), 

época em que também é importante fonte de néctar. No saburá de janeiro, espécies como 

Chamaecrista sp. (Figura 25s, t – Anexo IV) e Copaifera sp. estiveram presentes na proporção 

de 9,8% e 8,5%, respectivamente. Janeiro foi o mês em que o saburá apresentou o menor 

número de tipos polínicos e maio o maior (Tabela 8 – Anexo II). 
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Na estação chuvosa, cerca de 90% dos pólens encontrados no saburá são de Mimosa 

cf. arenosa e Copaifera sp., esta última em menor proporção. Na estação seca, as espécies que 

mais contribuíram na composição do saburá, além de Mimosa cf. arenosa, foram Eugenia 

dysenterica e Ouratea sp. (Tabela 9 – Anexo II). O número de tipos polínicos identificados nas 

duas estações foi muito próximo, 34 na chuvosa e 33 na seca. Dois tipos polínicos 

corresponderam a mais de 80% dos grãos presentes no saburá na estação chuvosa (Mimosa cf. 

arenosa e Copaifera sp.), e na estação seca foram três os tipos polínicos (Mimosa cf. arenosa, 

Eugenia dysenterica e Ouratea sp.) que tiveram contribuição superior a 90% (Tabela 9– Anexo 

II). 

As demais espécies, em ambas as estações, apresentaram frequências abaixo de 3%, 

exceto Psidium cf. cattleianum (Figura 26q – Anexo IV) com 8,4%, no mês de dezembro (Tabela 

8 – Anexo II). 

3.1.3. Fontes de néctar para o mel 

Foram encontrados 49 tipos polínicos nas amostras de mel de Melipona 

quinquefasciata, pertencentes a 23 famílias botânicas distintas. Dentre as famílias mais 

representativas no mel estão: Fabaceae, seguida por Melastomataceae, Anacardiaceae, 

Polygalaceae e Sapindaceae, em ordem decrescente de importância (Figura 15). 
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Figura 15. Freqüência das principais famílias botânicas encontradas em amostras de mel de 

Melipona quinquefasciata, coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

 
 Na estação chuvosa, as espécies pertencentes à família Fabaceae foram as mais 

utilizadas e esta família atinge freqüência superior a 50%. Famílias como: Ochnaceae e 

Anacardiaceae também estiveram presentes com frequência relevante, porém bem inferior à 

Fabaceae (Figura 16). Já na estação seca, ocorre que um maior número de famílias possui 

freqüências altas, e não há uma única família dominante. Nesta estação, a família 

Melastomataceae juntamente com Polygalaceae e Ochnaceae foram as mais freqüentes, 

seguidas por Fabaceae, Sapindaceae e Anacardiaceae (Figura 16). 
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Figura 16. Gráfico de pareto mostrando o percentual de contribuição de cada família botânica 

nas estações seca e chuvosa, em amostras de mel de Melipona quinquefasciata, coletadas no 

Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

 

No mês de março o mel foi caracterizado como silvestre com contribuição de Mimosa 

cf. arenosa (Figura 26c – Anexo IV), que ocorreu como pólen dominante e de Anacardium cf. 

humile (Figura 25c, d – Anexo IV), que ocorreu como pólen acessório. As espécies Ouratea sp. 

(Figura 26r – Anexo IV) e Euphorbiaceae não identificada 1 (Figura 25p – Anexo IV), ocorreram 

como pólen isolado importante (Tabela 10 – Anexo III, Figura 17). As espécies típicas de 

Cerrado, Tapirira guianensis (Figura 25g, h, i – Anexo IV), Bredemeyera barbeyana (Figura 26s, 

t – Anexo IV), Solanum lycocarpum (Figura 26x, y – Anexo IV) Cambessedesia hilariana (Figura 

26h, i – Anexo IV), e Stryphnodendron adstringens (Figura 26d – Anexo IV) estiveram presentes 

nas amostras deste mês, porém como pólen isolado ocasional (Tabela 10 – Anexo III, Figura 

17). 

 O mel de maio também foi considerado silvestre, com contribuição de Mimosa cf. 

arenosa,  Ouratea sp. e Mouriri pusa, que ocorreram como pólen acessório. As espécies 

Eugenia dysenterica (Figura 26o, p – Anexo IV), Anacardium cf. humile, Psidium cattleianum 

(Figura 26q – Anexo IV) ocorreram como pólen isolado importante. Uma espécie não 

identificada de Euphorbiaceae 2 (Figura 25q – Anexo IV), e Sebastiania sp. (Figura 25r – Anexo 

IV) ocorreu com pólen isolado ocasional (Tabela 10 – Anexo III, Figura 17). 

O mel de julho também foi considerado silvestre e caracteriza-se por ter a contribuição 

de  Mimosa cf. arenosa  e Bredemeyera barbeyana e Cupania paniculata (Figura 26u, v - Anexo 
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IV) que ocorreram com pólen acessório. Ouratea sp., Astronium fraxinifolium (Figura 25e, f - 

Anexo IV), ocorrem como pólen isolado importante e os tipos e espécies: Vernonia sp. (Figura 

25l, m - Anexo IV), Hyptis suaveolens (Figura 26e, f - Anexo IV), Serjania sp. e Eucalyptus sp., 

Alternanthera brasiliana (Figura 25a, b - Anexo IV), ocorrem como pólen isolado ocasional 

(Tabela 10 - Anexo III, Figura 17). 

 No mês de setembro o mel de Melipona quinquefasciata foi considerado silvestre com 

contribuição de Macairea radula (Figura 26j – Anexo IV), que ocorre como pólen dominante 

nas amostras e Ouratea sp. que ocorre como pólen acessório. Cupania paniculata ocorre como 

pólen isolado importante e Cedrela fissilis (Figura 26m – Anexo IV) como pólen isolado 

ocasional (Tabela 10 – Anexo III, Figura 17). 

O mel do mês de dezembro foi considerado monofloral de Copaifera sp. (Figura 26a, b 

– Anexo IV). Neste mês ocorrem ainda como pólen isolado importante Ouratea sp. e a espécie 

de Vochysiaceae Qualea sp. (Figura 26z – Anexo IV) como pólen isolado ocasional (Tabela 10 – 

Anexo III, Figura 17). 

 Em janeiro, o mel é silvestre com contribuição de Copaifera sp. e Mimosa cf. arenosa, 

e as espécies Psidium cattleianum, Eugenia dysenterica, Tapirira guianensis ocorrem como 

pólen isolado importante e Euphorbiaceae não identificada 1, Dalbergia sp., Cuphea cf. pulchra 

(Figura 26g – Anexo IV), Miconia albicans (Figura 26k, l – Anexo IV), Acanthospermum australe 

(Figura 25j – Anexo IV), Tipo Aspilia (Figura 25k – Anexo IV) ocorrem como pólen isolado 

ocasional (Tabela 10 – Anexo III, Figura 17). 

 O mês que apresentou maior número de tipos polínicos foi janeiro, seguido por maio, 

e os meses que apresentaram o menor número de tipos polínicos foram setembro e dezembro 

(Tabela 10 – Anexo III). 

 Durante a estação chuvosa Copaifera sp., foi a principal espécie, com freqüência média 

de 41,6% seguida por Mimosa cf. arenosa com 18,9%. Também são importantes fontes de 

néctar, nesta estação as espécies Anacardium cf. humile (4,5%), Tapirira guianensis (4,2%), 

Ouratea sp. (4,4%), uma espécie não identificada de Euphorbiaceae 1 (3,6%), e Psidium 

cattleianum com 3,1% (Tabela 11 – Anexo III). Durante a estação seca, as principais espécies 

fornecedoras de néctar para Melipona quinquefasciata foram Macairea radula (18%), seguida 

por Mimosa cf. arenosa (12,6%), Bredemeyera barbeyana (11,7%), Mouriri pusa (11,2%), 

Ouratea sp. (9,3%), Cupania paniculata (7,4%), Anacardium humile (3,5%), Eugenia dysenterica 

(3%), Astronium fraxinifolium (2,9%) e Tapirira guianensis (2,4%)  (Tabela 11 – Anexo III). O 

número de tipos polínicos presentes nas amostras de mel da estação chuvosa foi 40 e na 

estação seca foi 39 (Tabela 11 – Anexo III). 
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Figura 17. Representatividade percentual (%) dos principais tipos polínicos encontrados nas amostras de mel (n=27) de Melipona quinquefasciata, em cada um dos meses 

de coleta, no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 
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 Os índices de diversidade de Shannon e de Equitabilidade para cada um dos meses de coleta 

estão resumidos na Tabela 3. Os meses com menor índice de diversidade foram dezembro e 

setembro, e os maiores foram as amostras dos meses de março e maio. Com relação à 

equitabilidade, os meses de dezembro e setembro apresentaram os menores valores e os meses de 

março e maio os maiores valores deste índice (Tabela 3). 

A análise de agrupamento dos tipos polínicos identificados nas amostras de mel (Figura 18) 

mostrou que é possível distinguir três grandes grupos, um deles composto somente pela espécie 

Copaifera sp., que se difere de todas as outras por ser dominante em todas as amostras de mel nas 

quais ocorre (dezembro e janeiro, Tabela 10 – Anexo III). O segundo grupo formado pelas espécies 

que têm freqüência alta como Bredemeyera barbeyana no mês de julho, e algumas que são 

dominantes como  Macairea radula no mês de setembro, e Mimosa cf. arenosa no mês de março. 

No terceiro grupo, estão as espécies com freqüências baixas (<3%), considerados como pólen isolado 

ocasional e pertencente às famílias: Amaranthaceae, Arecaceae, Asteraceae, Caryocaraceae, 

Clusiaceae, Euphorbiaceae (com exceção de Euphorbiaceae não identificada 1), Lamiaceae, 

Loranthaceae, Lythraceae, Malpighiceae, Malvaceae,  Poaceae, Rubiaceae, Solanaceae, 

Vochysiaceae (Figura 18). 

 

Tabela 3. Índices de diversidade, levando em consideração o número de tipos polínicos, de cada um 

dos meses de coleta do mel de Melipona quinquefasciata no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, 

MG. 

Índices 
2009   2010 

Março Maio Julho Setembro Dezembro 
 

Janeiro 

Shannon (H) 2,4 2,3 1,9 1,3 0,8 
 

2,0 

Equitability (J) 0,8 0,7 0,7 0,4 0,3 
 

0,6 

 



 

57 
 

 

 

 
Figura 18. Análise de agrupamento hierárquica (método de Ward) dos tipos polínicos encontrados em amostras de mel de Melipona quinquefasciata, coletadas no Parque 

Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 
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Figura 19. Cor das amostras de mel (n=74) de 

Estadual Veredas do Peruaçú, no período de março de 2009 a janeiro de 2010.
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Tabela 4. Análises físico-químicas realizadas em amostras de mel (n=6) de Melipona quinquefasciata, 
coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

Variáveis 
físico-químicas Média 

Desvio 
padrão 

Erro 
padrão Mínimo Mediana Máximo 

Umidade (%) 28,02 1,49 0,28 26,52 27,48 30,82 

Açúcares redutores (%) 73,93 3,80 0,74 68,14 74,02 79,17 

Sacarose aparente (%) 0,94 0,75 0,15 0,00 1,23 2,17 

Invertase (UI) 6,45 4,22 0,80 1,86 5,15 15,00 

Acide livre (meq.kg-1) 44,61 18,97 3,59 24,67 44,48 80,13 

pH 3,70 0,21 0,04 3,43 3,64 3,97 

  

 

 
Figura 20. Valores dos variáveis físico-químicas em cada mês de coleta do mel de Melipona 

quinquefasciata. 
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Figura 21. Valores dos variáveis físico-químicas em cada mês de coleta do mel de Melipona 

quinquefasciata. 
 
 
Tabela 5. Valores do coeficiente de correlação de Spearman e p-valores (entre parênteses). 

Variáveis Umidade 
Açúcares 

Redutores 
Sacarose 
aparente 

Invertase Acidez livre pH 

Umidade 
1,00 -0,06 -0,19 0,05 0,05 -0,10 

 (0,78) (0,36) (0,80) (0,80) (0,63) 

Açúcares Redutores 
 1,00 -0,35 -0,73 -0,73 0,23 

  (0,08) (0,00) (0,0000) (0,25) 

Sacarose aparente 
  1,00 -0,36 -0,36 -0,66 

   (0,07) (0,0689) (0,00) 

Invertase 
   1,00 1,00 0,27 

    (0,00) (0,18) 

Acidez livre 
    1,00 0,27 

     (0,18) 

Os valores em negrito indicam correlação significativa entre as variáveis ao nível de significância de 
5%. 
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3.3. Leveduras associadas 

3.3.1. Contagem de leveduras 

O número médio de leveduras no saburá foi de 6,0x103 ufc/g, no mel maduro foi de 

6,0x102 ufc/mL e no mel imaturo foi de 8,4x103 ufc/mL. A contagem de leveduras foi maior em 

amostras de mel imaturo, em todas as três coletas (Figura 22). Dezesseis amostras de saburá 

(68%) não apresentaram crescimento de leveduras. Na coleta de setembro, houve crescimento 

de leveduras em somente uma amostra de saburá, ao passo que na coleta do mês de 

dezembro, ocorreu o maior número de leveduras dentre os três meses (Figura 22). Quanto ao 

mel maduro, oito amostras (35%) não apresentaram crescimento. O número de leveduras neste 

tipo de amostra foi menor em relação ao mel imaturo (Figura 22). Em média, as amostras de 

mel coletadas no mês de julho apresentaram maior crescimento de leveduras em relação aos 

meses de setembro e dezembro (Figura 22). O alimento larval, coletado somente em julho, não 

apresentou crescimento de nenhuma colônia. 

 

 

Figura 22. Contagem de ufc.mL-1 para as amostras de mel e de ufc.g-1 para amostras de saburá, 

das amostras coletas nos meses de julho, setembro e dezembro de 2009, em ninhos de 

Melipona quinquefasciata. 
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3.3.2. Diversidade de leveduras 

Vinte e cinco espécies diferentes de leveduras foram identificadas associadas à 

Melipona quinquefasciata, pertencentes a 15 gêneros (Tabela 6). O substrato a partir do qual 

foi isolado o maior número de espécies foi o corpo das abelhas com 19 espécies identificadas, 

seguido pelo mel imaturo, com 15 espécies, mel maduro com 10 espécies e o saburá, com 8 

espécies (Tabela 6). As espécies Candida ranongensis, Debaryomyces castellii, Debaryomyces 

polymorphus e Tetracladium sp. - yeast like (fungo leveduriforme), foram isoladas apenas a 

partir do corpo de abelhas adultas (Tabela 6). 

As espécies dos gêneros Candida e Starmerella, representaram 43,3% dos isolados 

identificados, sendo que Candida sp. MUCL 45721 foi a espécie prevalente, e representou 25% 

dos isolados identificados. A árvore filogenética com um dos isolados de Melipona 

quinquefasciata (PST85), identificado como Candida sp. MUCL 45721 e sua espécie mais 

próxima filogeneticamente: Candida apicola, estão na Figura 23, construída de acordo com 

Lachance et al. (2009). Candida sp. MUCL 45721 é uma levedura para a qual não foi feita ainda 

a descrição formal (Lachance et al. 2009) e foi isolada a partir do saburá, do mel imaturo e 

principalmente do corpo de abelhas adultas de M. quinquefasciata (Tabela 6). 

O gênero Metschnikowia representou 10,8% dos isolados e destes a espécie 

Metschnikowia koreensis representou 9,2%. Esta foi a segunda espécie mais freqüente nas 

amostras. Espécies do gênero Debaryomyces representaram 8,3% dos isolados e a espécie 

Debaryomyces hansenii foi a mais freqüente (6,7%). Dentre as espécies de Cryptococcus 

identificadas, Cryptococcus laurentii foi a mais freqüente (4,2%) (Tabela 6). A frequência de 

Aureobasidium pullulans dentre os isolados foi alta (7,5%) e a maior parte foi isolada a partir de 

amostras de mel imaturo (Tabela 6). 

Foi obtido um isolado, a partir de uma amostra de mel maduro, possivelmente outra 

nova espécie (PST206). A Figura 24 mostra que a espécie mais próxima filogeneticamente deste 

isolado foi Sympodiomycopsis kandeliae. As demais espécies identificadas e suas respectivas 

frequências nas amostras estão listadas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Frequência de espécies de leveduras isoladas a partir do mel imaturo, mel maduro, 

do saburá e de abelhas adultas de ninhos escavados de Melipona quinquefasciata, no Parque 

Estadual Veredas do Peruaçú, MG. 

Espécies 

Mel 

imaturo 

N=17 

Mel 

maduro 

N=23 

Saburá 

N=19 

Abelhas 

adultas 

(N=75) 

Aureobasidium pullulans 6 1 1 1 

Candida cf. etchellsii  2  1  

Candida parapsilosis   1 4 

Candida rugosa 1 1  6 

Candida ranongensis    3 

Candida sp. MUCL 457211
 9  2 22 

Cryptococcus flavus  1   

Cryptococcus laurentii 2 2  1 

Cryptococcus nemorosus 1   1 

Debaryomyces hansenii 1 1  6 

Debaryomyces castellii    1 

Debaryomyces polymorphus    1 

Kodamaea ohmeri 2   2 

Metschnikowia koreensis 7 1  3 

Metschnikowia sp. 1 1   

Pichia guilliermondii 1   2 

Rhodosporidium toruloides  1  1  

Rhodotorula mucilaginosa 1 1  1 

Starmerella bombicola  2   

Sympodiomycopsis kandeliae - like2  1   

Tetracladium sp. - yeast like    1 

Trichosporon mycotoxinivorans 1   4 

Trichosporon sp.   1 1 

Wickerhamomyces anomalus 1   2 

Zygosaccharomyces mellis   1 1 

Número de espécies 15 10 07 19 

1
Candida apicola - complex, espécie ainda não descrita formalmente; 2Provavelmente uma 

espécie nova, geneticamente similar a espécie indicada. 
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Figura 23. Árvore filogenética baseado nas seqüências da região D1/D2 da subunidade maior do 

gene do DNA ribossomal, mostrando relações entre o isolado PST85 (Candida sp. MUCL 45721) 

e algumas espécies de leveduras filogeneticamente próximas. Os valores percentuais de 

boostrap (1000 repetições) estão mostrados. 

 

 

Figura 24. Árvore filogenética baseado nas seqüências da região D1/D2 da subunidade maior do 

gene do DNA ribossomal, mostrando relações entre o isolado PST206 (Sympodiomycopsis 

kandeliae - like) e algumas espécies de leveduras filogeneticamente próximas. Os valores 

percentuais de boostrap (1000 repetições) estão mostrados. 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Recursos Alimentares utilizados por Melipona quinquefasciata no Parque Estadual 

Veredas do Peruaçú 

Por apresentar elevado número de tipos polínicos (49) no espectro do mel, a hipótese de 

que Melipona quinquefasciata é uma espécie generalista na utilização dos recursos alimentares 

foi confirmada. De acordo com (Absy et al. 1984) espécies de Melipona que utilizam mais do 

que 10 tipos polínicos distintos são consideradas generalistas. O hábito generalista é 

considerado uma necessidade básica e, portanto, aceito como padrão entre essas abelhas 

eussociais da família Apidae, que formam grandes colônias perenes, com altas taxas de 

produção de prole, e que precisam de muito alimento, ao longo de todo ano (Ramalho et al. 

2007). Além disso, diversos estudos realizados com espécies de Meliponíneos tais como Absy et 

al. (1984) com 5 espécies de Melipona, Carvalho et al. (2001) com Melipona scutellaris, Soares 

(2003) com Melipona rufiventris, Landaverde et al. (2004) com Melipona beecheii, Antonini et 

al. (2006) com Melipona quadrifasciata, Ramalho et al. (2007) com Melipona scutellaris, 

mostram que, muito embora abelhas deste gênero tendam a concentrar a atividade de 

forrageio de pólen e néctar em poucas fontes florais (Cortopassi-Laurino & Ramalho 1988, 

Ramalho et al. 1989, Ramalho 1990). Essa tendência convergente, muito provavelmente resulta 

da conjunção entre constância floral das campeiras, restrições econômicas do forrageio com 

ponto central fixo e troca de informações sobre as fontes florais no interior das colônias. A 

comunicação entre os indivíduos para indicar as fontes florais acredita-se que seja eficiente o 

suficiente para levar à rápida concentração da atividade de forrageio das colônias em poucas 

fontes produtivas (Ramalho et al. 2007). 

Dentre as 43 famílias botânicas identificadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, 

Melipona quinquefasciata utilizou majoritariamente seis. Espécies das famílias Fabaceae, 

Melastomataceae, Anacardiaceae, Polygalaceae, Sapindaceae e Myrtaceae, somadas 

constituem mais de 85% dos recursos vegetais utilizados ao longo do ano, e somente as 

espécies da família Fabaceae, representam 41% deste total. As plantas desta família são 

polinizadas principalmente por abelhas, e ainda, as da sub-família Caesalpinioideae apresentam 

uma grande variedade de agentes polinizadores e incluem flores nectaríferas ou flores de pólen 

com anteras poricidas (Arroyo 1981, Endress 1994). Esta família figura dentre as mais 

importantes para espécies de meliponíneos, tal como foi relatado para Melipona rufiventris 

(Soares 2003) e para Melipona scutellaris por Ramalho et al. (2007). Oliveira et al. (2009), em 

estudo sobre recursos alimentares utilizados pelas espécies Melipona seminigra merrillae, 

Melipona fulva, Trigona fulviventris e Cephalotrigona femorata, na Amazônia Brasileira, 

relataram que somente a família Fabaceae representou 23% do número total de espécies 
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coletadas pelas abelhas. Espécies de Fabaceae são fontes importantes de néctar e pólen para 

as abelhas e outros animais que necessitam destes recursos. 

A principal espécie fornecedora de pólen para M. quinquefasciata foi Mimosa cf. arenosa, 

que foi predominante no saburá na maior parte dos meses, principalmente durante a estação 

chuvosa, e em alguns meses durante a estação seca. Espécies pertencentes à sub-família 

Mimosoideae têm grande potencial apícola e são muito procuradas por Meliponíneos (Ramalho 

et al. 1989, Alves et al. 2006). Espécies de Mimosoideae estiveram dentre as fontes mais 

procuradas por M. scutellaris em três municípios Baianos (Dantas 2005), e outros trabalhos 

com espécies de Melipona indicam que, em geral, espécies de Mimosa são procuradas como 

fonte de alimento (Sommeijer et al. 1983, Ramalho et al. 1989, 1990, Carvalho et al. 2001, 

Almeida 2002, Landaverde et al. 2004, Alves et al. 2006, Ramalho et al. 2007, Oliveira et al. 

2009). 

Eugenia dysenterica, conhecida como Cagaita foi a fonte mais importante de pólen durante 

o mês de setembro. As espécies de Eugenia apresentam grãos de pólen como recurso floral, 

assim como muitas outras espécies de Myrtaceae (Faegri & Van Der Pijl 1979, Proença & Gibbs 

1994, Lughadha & Proença 1996). Eugenia dysenterica faz parte da flora apícola do Cerrado 

(Brandão & Ferreira 1991), e seu florescimento ocorre de agosto a setembro, geralmente 

sincronizado com o início das primeiras chuvas (Proença & Gibbs 1994). 

Ouratea sp. (Ochnaceae) foi uma importante fonte de pólen e néctar para M. 

quinquefasciata durante a estação seca. No mês de julho, foi a segunda fonte mais importante 

de pólen e nos meses de maio e setembro esteve presente de maneira relevante no mel. 

Espécies de Ouratea têm anteras poricidas (Salvador et al. 2010), e seu pólen pode ser coletado 

por abelhas do gênero Melipona devido à capacidade das abelhas deste grupo de extração do 

pólen de anteras poricidas por vibração da musculatura de vôo (Buchmann 1983, Roubik 1989). 

O pólen de Ouratea castaenifolia foi encontrado em maior proporção no mel de Melipona 

rufiventris por Soares (2003) em uma área de Cerrado de Minas Gerais. 

O número de tipos polínicos no saburá de M. quinquefasciata foi menor se comparado ao 

mel. Durante a estação chuvosa, apenas as espécies Mimosa cf. arenosa e Copaifera spp. 

correspondem a 84% da composição do saburá e durante a estação seca, Mimosa cf. arenosa, 

Ouratea sp. e Eugenia dysenterica correspondem a 91%. Estas espécies têm o florescimento em 

massa no PEVP e apresentam períodos de floração em sucessão, de modo que cada uma 

constitui uma fonte de pólen em diferentes épocas do ano. A menor diversidade de fontes 

poliníferas, em relação às fontes nectaríferas também foi relatada para Melipona rufiventris em 

Brasilândia de Minas, uma área de Cerrado (Soares 2003), para Melipona bicolor e para 

Melipona quadrifasciata na Mata Atlântica da estação Biológica da Boracéia (Wilms & Wiechers 
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1997). Em geral as abelhas têm maior especificidade em relação às suas fontes de pólen do que 

em relação à suas fontes de néctar (Linsley 1958). 

De modo geral as principais espécies fornecedoras de pólen para o saburá de M. 

quinquefasciata foram encontradas em grandes quantidades no mel também. Sabe-se que 

algumas destas espécies são também fontes de néctar, no entanto algumas podem estar super-

representadas no mel, como é o caso de Mimosa cf. arenosa. Algumas espécies de Mimosa são 

registradas na literatura como supre-representadas, de modo que não se pode fazer uma 

relação geral e constante entre a quantidade de néctar e a de grãos de pólen produzidos por 

estas espécies (Barth 1989). Esta super-representação de espécies do gênero Mimosa também 

foi relatada para o mel de Melipona rufiventris em uma área de Cerrado de Minas Gerais 

(Soares 2003). 

O mel de Melipona quinquefasciata foi considerado silvestre na maior parte do ano, exceto 

no mês de dezembro, que foi monofloral de Copaifera sp. É importante ressaltar que as 

espécies de Anacardiaceae, que são importantes fontes de néctar, estiveram subrepresentadas 

no mel de março, maio e julho, muito devido a uma superrepresentação de Mimosa cf. 

arenosa. As espécies de Anacardiaceae: Anacardium cf. humile, Tapirira guianensis e Astronium 

fraxinifolium, foram importantes espécies fornecedoras de néctar no fim da estação chuvosa e 

início da estação seca. O recurso floral oferecido aos visitantes, na maioria das espécies de 

Anacardiaceae, é o néctar. Espécies desta família estiveram dentre as mais coletadas por 

Melipona scutellaris, juntamente com espécies de Myrtaceae, Mimosaceae, Anacardiaceae, 

Sapindaceae e Fabaceae (Ramalho et al. 2007). Tapirira guianensis foi uma das espécies mais 

visitada pelas campeiras de Melipona seminigra merrillae e Melipona fulva em estudo realizado 

no Campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no Município de Manaus (Oliveira et 

al. 2009). 

Espécies de plantas com anteras poricidas apresentaram expressiva contribuição no 

espectro polínico do mel de M. quinquefasciata, em especial, espécies de Melastomataceae e 

do gênero Chamaecrista (Fabaceae, Caesalpinioideae). A espécie Macairea radula 

(Melastomataceae) foi a fonte dominante de néctar no mês de setembro. Em estudo sobre os 

recursos alimentares utilizados por operárias de Melipona seminigra merrillae Cockerell, 

Melipona fulva Lepeletier, Trigona fulviventris (Smith) e Cephalotrigona femorata Guérin, no 

Campus da UFAM, Manaus (AM), Oliveira et al. (2009) observaram que a família 

Melastomataceae apresentou maior contribuição para o saburá. 

No mês de dezembro, o mel de Melipona quinquefasciata foi considerado monofloral de 

Copaifera sp. e no mês de janeiro esta espécie representou mais de 40% de contribuição 

percentual. As flores de C. langsdorffii possuem atributos que as enquadram na síndrome de 

melitofilia (Faegri & Van Der Pijl 1979). Freitas & Oliveira (2002) em estudo sobre a biologia 
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floral de Copaifera langsdorffii, observaram que o período de floração inicia-se com a estação 

chuvosa e a mais intensa floração de Copaifera langsdorffii ocorreu em janeiro e fevereiro e os 

recursos oferecidos pelas flores da espécie aos visitantes são pólen e néctar. Ainda neste 

estudo, foram observadas sete espécies de abelhas, pertencentes a quatro famílias, além de 

outros insetos em visitas às flores de C. langsdorffii, que forma frutos preferencialmente 

através de polinizações cruzadas, o que evidencia a importância dos polinizadores. Soares 

(2003) verificou que as amostras de mel de Melipona rufiventris de janeiro eram monoflorais 

de Copaifera langsdorffii, com contribuição acima de 90%. De modo geral, as principais fontes 

de néctar e pólen para M. quinquefasciata ao longo do ano, são espécies que possuem floração 

em larga escala no PEVP e mecanismos de recrutamento eficiente e capacidade de vibração dos 

músculos do corpo, são alguns dos fatores de podem ter influência nesta seletividade das 

fontes de recursos florais. 

A variação do nicho trófico de Melipona quinquefasciata ao longo dos meses de coleta 

mostrou que nos meses em que há dominância de uma ou poucas espécies no mel, o nicho 

trófico é menor, assim como a equitabilidade. Este é o caso dos meses de setembro, quando há 

predominância de Macairea radula e de dezembro, quando o mel é considerado monofloral de 

Copaifera sp.. Nos meses de março e maio, quando mais tipos polínicos estiveram presentes na 

composição do mel, o nicho trófico da espécie foi maior, assim como a equitabilidade. 

Um grande número de espécies vegetais esteve presente no mel e no saburá de M. 

quinquefasciata, em pequenas quantidades, com freqüências baixas. Estas espécies podem ter 

papel importante na composição nutricional do alimento das abelhas, uma vez que os grão de 

pólen apresentam diferenças em suas composição química (Buchman & O’Rouke 1991, 

Roulston et al. 2000), e consequentemente possuem valor nutricional distinto para as abelhas 

(Herbert & Shimanuki 1978). Estas espécies também podem ter importância na caracterização 

da origem e procedência geográfica do mel, pois refletem a flora local (Barth 1989). 

4.2. Caracterização físico-química do mel de Melipona quinquefasciata 

De modo geral, o mel de Melipona quinquefasciata apresentou propriedades físico-

químicas semelhantes aos resultados obtidos para méis de outras espécies de Meliponini 

(Souza et al. 2006). A cor âmbar claro foi predominante nas amostras de mel. Esta também foi 

a cor predominante em amostras de mel de Melipona mandacaia, em amostras coletadas na 

Bahia (Alves et al. 2005) e foi a segunda cor mais freqüente em amostras de mel das espécies 

de Melipona: Melipona asilvai, M. mandacaia, M. quadrifasciata anthidioides e M. scutellaris 

originadas do Nordeste Brasileiro (Souza et al. 2009). A cor âmbar claro foi predominante em 

amostras de méis coletadas no Estado de Tocantins das espécies: M. scutellaris, M. 

compressipes e T. angustula (Azeredo et al. 2000) e também para amostras de méis de Plebeia 
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droryana coletadas no Cerrado paulista (Almeida 2002). A cor do mel é um importante fator em 

sua comercialização (Carvalho et al. 2005) e diversos fatores tais como: a proporção de 

frutose/glicose, o conteúdo de nitrogênio e aminoácidos livres, as substâncias polifenólicas 

como sais de ferro, o conteúdo de minerais e a instabilidade da frutose em solução ácida tem 

influência na coloração deste produto (Lynn et al. 1936, Schade et al. 1958 appud Barth & Singh 

1999). 

Os valores de umidade do mel de 21 espécies de Meliponini compiladas em Souza et al. 

(2006), variaram entre 23.9% a 42% e a umidade média do mel de M. quinquefasciata (28.02%) 

esteve dentro deste intervalo. Em estudo sobre as propriedades físico-químicas do mel de 

Melipona compressipes manaoense (Jupará) e Melipona seminigra merribae na Amazônia 

Brasileira, Almeida-Muradian et al. (2007) encontraram umidade de 28,60%. Souza et al. (2009) 

relataram variação nos valores de umidade entre 26,8 e 43,8% em amostras de mel de 

Melipona e ressaltam que estes elevados valores para umidade são característicos do mel de 

meliponíneos e tem influência em sua viscosidade, fluidez, conservação (Souza et al. 2009), 

além de constitui um fator que tem relação com o crescimento de microrganismos no mel 

(Cortopassi-Laurino et al. 2006). A variação nos valores de umidade do mel de M. 

quinquefasciata foi pequena ao longo dos meses (4%), o que caracteriza o mel da espécie 

dentro desta faixa, de 26,5% a 30,8%. 

Os valores percentuais de açúcares redutores de M. quinquefasciata estão bem próximos 

dos obtidos para amostras de mel coletadas na Venezuela das espécies: Melipona compressipes 

(75,7%), Melipona favosa (72,1%) e Melipona trinitatis (73,7%) (Vit et al. 1994) e de Melipona 

mandacaia (74,8%) coletadas Bahia, Brasil (Alves et al. 2005). Souza et al. (2009) encontraram 

de 57,9% a 95,6% de açúcares redutores em amostras de Melipona asilvai, M. mandacaia, M. 

quadrifasciata anthidioides e M. scutellaris. A sacarose aparente média do mel de M. 

quinquefasciata foi baixa, devido à ausência deste açúcar nas amostras de maio e de julho. 

De modo geral, nos meses em que os açúcares redutores foram altos no mel de M. 

quinquefasciata, os percentuais de sacarose aparente foram baixos, e vice-versa. Fato que está 

relacionado à conversão deste polissacarídeo nos oligossacarídeos frutose e glicose, por meio 

da enzima invertase. Muito embora a correlação entre a sacarose aparente e os açúcares redutores 

não tenha sido significativa, provavelmente devido ao pequeno número amostral, é importante 

ressaltar que há uma relação inversa entre estas duas variáveis, uma vez que a maior parte dos 

açúcares redutores do mel tem sua origem na quebra da sacarose originada em grande parte do 

néctar. 

O mel de M. quinquefasciata apresentou pequena variação do pH ao longo dos meses e seu 

valor médio (3,70) esteve próximo do pH do mel de outras espécies de Melipona, tais como: M. 

compessipes (3,65), M. quadrifasciata anthidioides (3,35) (Gonnet et al. 1964). Almeida-
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Muradian et al. (2007), encontraram pH médio de 3,41 para Melipona compressipes manaoense 

e Melipona seminigra merribae na Amazônia Brasileira. O pH do mel das espécies M. 

quadrifasciata (3,99), M. mandacaia (3,70) e M. asilvai (3,55), coletados na região Nordeste do 

Brasil (Souza et al. 2009) também apresentou valores próximos ao de M. quinquefasciata neste 

estudo. 

A acidez livre dos méis de M. quinquefasciata apresentou grande variação ao longo do ano, 

e no mês de setembro atingiu seu valor máximo (80,13 meq.Kg-1). Neste mesmo mês o pH foi 

baixo (3,51), o que pode ser um reflexo da elevada acidez do mel deste mês. O contrário 

aconteceu no mês de julho, quando a acidez livre foi baixa (27,48 meq.Kg-1), e o pH atingiu 

valores não tão baixos quanto nos meses de dezembro e setembro (3,95). No entanto no mês 

de dezembro ambos, pH (3,43) e acidez livre (24,7 meq.Kg-1) foram baixos e isto pode estar 

ligado ao fato deste mel ser monofloral de Copaifera sp., e as propriedades físico-químicas 

deste mel estarem ligadas às características físico-químicas do néctar desta espécie, ou ainda 

estar relacionado à menor quantidade de leveduras presentes nesta época no mel.  

A acidez do mel das abelhas sem ferrão costuma ser mais alta em relação ao de Apis 

mellifera, fato que pode ser detectado pelo sabor (Vit et al. 2004) e constitui um dos 

parâmetros distintivos do mel das abelhas nativas (Villas-Bôas & Malaspina 2005). Entretanto, a 

acidez pode estar diretamente relacionada ao estado de maturação do mel, de modo que 

aumenta com a fermentação (Vit et al. 2004). 

A atividade da enzima invertase no mel de M. quinquefasciata apresentou grande variação 

nos meses de coleta, e atingiu seu valor máximo no mês de setembro (15,0 UI) e mínimo em 

dezembro (1,8 UI). A grande variação da quantidade de invertase presente no mel é comum e 

já foi reportada em outros estudos com mel de Apis mellifera (Krauze & Zalewski 1991, 

Dutsmann 1993, Huidobro et al. 1995). Tal fato ocorre conforme se modifica a origem do mel, e 

fatores como: período de coleta de néctar pelas abelhas, e consequentemente o estágio 

fisiológico da colônia; a abundância do fluxo de néctar e sua quantidade de açúcares, sendo 

que um grande fluxo de néctar leva a uma baixa quantidade de enzima; a idade das abelhas, 

pois as glândulas de abelhas que se tornam forrageiras produzem mais enzimas; e o consumo 

de pólen, interferem diretamente na quantidade de invertase detectada no mel (Simpson et al. 

1968, Brouwers 1982, 1983, Fluri et al. 1982, Huang & Otis 1989, Huang et al. 1989). De acordo 

com Crane (1983) níveis enzimáticos mais baixos são encontrados em méis provenientes de 

fluxos de néctar rápidos, devido ao acúmulo deste material que deverá ser processado no 

interior da colônia. Entretanto, em situações de fluxo de néctar menos ricos, estes níveis 

enzimáticos são geralmente mais elevados, pois as abelhas têm tempo para o processamento. 

Ademais, o néctar com um conteúdo alto de açúcar necessita de menos manipulação pelas 
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abelhas para serem convertidos em mel, e tendem a apresentar níveis mais baixos de invertase 

(Oddo et al. 1998). 

O mel do mês de dezembro de M. quinquefasciata foi considerado monofloral de Copaifera 

e, de acordo com Freitas & Oliveira (2002) o néctar de Copaifera langsdorffii possui a 

concentração de açúcares (em equivalentes de sacarose) de 49%. Desta forma é possível que a 

baixa quantidade de invertase, e o alto percentual de sacarose detectados no mel deste mês, 

estejam relacionados à alta concentração de açúcares no néctar de Copaifera langsdorffii. A 

atividade média de invertase no mel de M. quinquefasciata permaneceu dentro da faixa 

estabelecida por Souza et al. (2006) para a atividade desta enzima em méis de meliponíneos, 

de 19,8 a 90.1 UI (Unidades de Invertase). Comparativamente aos resultados obtidos por Vit et 

al. (1998) ao analisar a atividade de invertase nas espécies de Melipona da Venezuela: 

Melipona favosa (90,1 UI), M. lateralis kangarumensis (58,1 UI), M. paraensis (19,8 UI), o mel 

de M. quinquefasciata apresentou uma baixa quantidade da enzima. A acidez livre e a invertase, 

apesar de apresentarem variação semelhante ao longo dos meses e alta correlação, não têm 

qualquer relação direta no mel e refletem características distintas deste produto. 

Os resultados obtidos para as variáveis físico-químicas analisadas neste estudo, 

apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos por Vit et al. (2004) e por Villas-Bôas & 

Malaspina (2005). No primeiro estudo, Vit et al. (2004) buscou estabelecer padrões de 

qualidade para o uso medicinal do mel de meliponíneos na Guatemala, México e Venezuela. Já 

Villas-Bôas & Malaspina (2005) propuseram uma caracterização das propriedades físico-

químicas do mel de abelhas indígenas sem ferrão, para o controle de qualidade deste produto 

no Brasil. 

4.3. Comunidade de leveduras associadas à Melipona quinquefasciata 

O número de leveduras presentes no mel imaturo de M. quinquefasciata foi superior ao 

encontrado no mel maduro, o que reflete a diminuição dos microrganismos durante seu 

processo de maturação. Neste processo o néctar sofre diversas transformações, dentre elas a 

desidratação. Desta forma, a quantidade de água presente no mel maduro se torna menor do 

que no mel imaturo, e a concentração de leveduras no mel está diretamente relacionada à 

disponibilidade de água (Crane 1979, Quilez & Barrado 1976). Além disso, o mel dos 

meliponíneos possui caracteristicamente valores elevados de umidade (Cortopassi-Laurino & 

Gelli 1991, Cortopassi-Laurino et al. 2006) e diversos estudos com estes méis reportam a 

presença de leveduras em número elevado (>100 UFC.mL-1) (Rosa et al. 2003, Teixeira et al. 

2003, Oliveira et al. 2005, Souza et al. 2006, Almeida-Anacleto 2007, Souza et al. 2009). 

Foi encontrada uma alta diversidade de leveduras associadas aos ninhos de M. 

quinquefasciata. Dentre as 25 espécies identificadas, estão espécies que vivem associadas ao 
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filoplano de plantas, às flores, outras acredita-se que são responsáveis pela fermentação do 

alimento no interior do ninho, outras pela sua deterioração. A origem de leveduras presentes 

no mel muitas vezes é natural e muitos destes microrganismos associados às abelhas 

representam uma microflora não patogênica (Gilliam 1997). 

A maior parte das leveduras identificadas associadas aos ninhos de M. quinquefasciata, 

pertence ao clado Starmerella, que neste trabalho inclui as espécies do gênero Candida e 

Starmerella bombicola, sendo que Candida sp. MUCL 45721, além de ter sido a espécie mais 

freqüente, foi isolada a partir de todos os substratos amostrados. Starmerella meliponinorum, 

uma espécie também pertencente ao caldo Starmerella, foi isolada em altas freqüências a 

partir de amostras de mel, saburá, abelhas adultas e do “lixo” das espécies de meliponíneos: 

Tetragonisca angustula, Friesomellita varia e Melipona quadrifasciata (Rosa et al. 2003). 

Sabendo que leveduras constituem uma conhecida fonte de alimento para insetos (Starmer 

1981, Morais et al. 1994, Lachance et al. 2001), Rosa et al. (2003) sugerem que a espécie seja 

metabolicamente ativa no ninho e importante no aumento da qualidade nutricional dos 

alimentos da colméia (mel e saburá). 

A maior diversidade de leveduras esteve associada ao corpo das abelhas adultas, seguida 

pelo mel imaturo, depois o mel maduro e finalmente o saburá, que apresentou o menor 

número de espécies. De acordo com Snowdon & Cliver (1996), os microrganismos presentes no 

intestino das abelhas teriam sua origem principalmente no pólen coletado nas flores e os 

mesmo seriam introduzidos no mel pelas abelhas. A maior diversidade de microrganismos 

encontrada no corpo de indivíduos adultos indica que estas podem ter origem no ambiente de 

forrageamento e que ao serem introduzidas no mel, algumas espécies não são capazes de 

sobreviver neste meio. 

Algumas das espécies de leveduras isoladas neste trabalho, também foram isoladas por 

Phai & Starmer (1987) a partir do filoplano de folhas e flores, tais como Aureobasidium 

pullulans, algumas espécies de Cryptococcus e de Rhodotorula. Landell (2006), em estudo sobre 

a biodiversidade de leveduras associadas ao filoplano de bromélias, isolou espécies também 

encontradas nos ninhos de M. quinquefasciata, tais como: A. pullulans, Cryptococcus flavus, 

Cryptococcus flavus, espécies de Rhodotorula e Debaryomyces hansenii. A espécie Kodamaea 

ohmeri já foi isolada a partir de besouros Nitidulidae, encontrados em flores (Lachance, dados 

não publicados, appud Rosa et al. 2003) e esta espécie apresenta especificidade com besouros 

florícolas (Lachance et al. 2001). De acordo com Herrera et al. (2009), espécies de leveduras 

dos seguintes gêneros foram identificadas no néctar de diversas espécies de plantas na 

Espanha: Metschnikowia, Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Aureobasidium. Espécies de 

Metschnikowia também foram encontradas no trato digestivo de abelhas Bombus sp., e em 

besouros Nitidulidae (Herrera et al. 2009). 
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Debaryomyces hansenii é uma espécie generalista, amplamente distribuída, halotolerante, 

abundante em habitats com altas concentrações de açúcares (osmotolerante), comumente 

encontrada no filoplano e como contaminante de alimentos (Rosa et al. 2003, Brysch-Herzberg 

2004). Esta foi isolada a partir de indivíduos adultos, e da “lixeira” do ninho de Melipona 

quadrifasciata, e a partir da própolis de Tetragonisca angustula (Rosa et al. 2003). Esta espécie 

também foi encontrada no mel e em indivíduos adultos de Melipona quinquefasciata e foi 

reportada por Snowdon & Cliver (1996) juntamente com Zygosaccharomyces mellis como 

causadoras de deterioração no mel de Apis mellifera. Espécies de Rhodotorula, Debaryomyces, 

Pichia, Torulopsis, Tricosporon e Zygosaccharomyces já foram isoladas a partir de méis de Apis 

mellifera (Tysset & Rousseau 1981). 

A espécie Sympodiomycopsis kandeliae foi isolada de flores de Kandelia candel em uma 

área de mangue em Taiwan (Wei et al. 2011). Sympodiomycopsis kandeliae – like foi isolada a 

partir do mel de M. quinquefasciata, e é possível que a origem desta espécie esteja associada 

às flores. 

Diversas espécies do grupo de leveduras associadas às plantas, flores ou aos visitantes 

florais identificadas no presente estudo, também foram identificadas por Rosa et al. (2003) a 

partir de adultos de Tetragonisca angustula, Friesomellita varia e Melipona quadrifasciata, e 

segundo os autores, isto indica que as abelhas seriam vetores de espécies de leveduras entre 

plantas. Grande parte das espécies de leveduras encontradas associadas aos ninhos de M. 

quinquefasciata estão também associadas às espécies de plantas e ao néctar das flores, 

conforme descrito acima. Desta forma, é possível que a origem de diversas espécies de 

leveduras encontradas associadas a M. quinquefasciata tenham sua origem nas plantas. No 

entanto, estudo sobre a comunidade de leveduras associadas às espécies de plantas visitadas 

por M. quinquefasciata, poderiam confirmar esta hipótese. Finalmente, assim como levantado 

por Rosa et al. (2003), M. quinquefasciata também parece atuar como vetor de leveduras entre 

plantas. 
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5. CONCLUSÕES GERAIS 

1. A técnica de transferência dos ninhos naturais para caixas de criação racional modelo 

Uberlândia obteve sucesso, pois os ninhos mantiveram-se vivos e o volume de alimento 

estocado aumentou em épocas de grande oferta de alimento, como a estação chuvosa. 

Desta forma, esta técnica pode ser utilizada para o desenvolvimento de metodologias 

de manejo desta espécie. 

2. Melipona quinquefasciata é uma espécie generalista, assim como outras espécies de 

meliponíneos. 

3. De modo geral Melipona quinquefasciata apresentou um padrão de utilização de 

recursos vegetais similar ao descrito para outras espécies do gênero, guardadas as 

devidas diferenças florísticas de cada região, com uma seletividade quanto às espécies 

utilizadas no PEVP. 

4. As principais fontes de néctar para Melipona quinquefasciata foram: Anacardiaceae 

(Anacardium cf. humile), Fabaceae (Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), 

Melastomataceae (Mouriri pusa, Macairea radula), Ochnaceae (Ouratea sp.), 

Polygalaceae (Bredemeyera barbeyana) e Sapindaceae (Cupania paniculata). 

5. As principais fontes de pólen para Melipona quinquefasciata foram: Fabaceae 

(Copaifera sp., Mimosa cf. arenosa), Myrtaceae (Eugenia dysenterica) e Ochnaceae 

(Ouratea sp.). 

6. Existe uma grande diversidade de leveduras que vivem associadas aos ninhos de M. 

quinquefasciata e é possível que algumas destas espécies, potencialmente as espécies 

pertencentes ao clado Starmerella, desempenhem um papel benéfico para as abelhas.  

7. A abundância e a diversidade de leveduras diminuem, na medida em que ocorre o 

processo de maturação do mel. 

8. Diversas espécies de leveduras presentes no corpo das abelhas e no mel, 

principalmente no mel imaturo são características do filoplano de plantas e do néctar 

de flores, o que pode indicar que Melipona quinquefasciata tem potencial para atuar 

como vetor na distribuição de microrganismos entre plantas. 

  



 

75 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Absy, M.L., Camargo, J.M.F., Kerr, W.E. & Miranda, I.P.A. (1984) Espécies de plantas visitadas por 

Meliponinae (Hymenoptera: Apoidea), para coleta de pólen na região do médio Amazonas. 

Revista Brasileira de Biologia = Brazilian Journal of Biology, 44, 227-237. 

Alencar-Silva, T. & Maillard, P. (2007) Delimitação e Caracterização do Ambiente de Vereda: I. O 

potencial das imagens RADARSAT-1. Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 

pp. 4751-4758. INPE, Florianópolis. 

Almeida-Anacleto, D. (2007) Recursos alimentares, desenvolvimento das colônias e características 

físico químicas, microbiológicas e polínicas de mel e cargas de pólen de meliponíneos, do 

município de Piracicaba, Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo, 134. [Dissertação de 

Mestrado] 

Almeida-Muradian, L.B., Matsuda, A.H. & Bastos, D.H.M. (2007) Physicochemical parameters of 

Amazon Melipona honey. Química Nova, 30, 707-708. 

Almeida, D. (2002) Espécies de abelhas (Hymenoptera, Apoidea) e tipificação dos méis por elas 

produzidos em área de Cerrado do município de Pirassununga, Estado de São Paulo. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, 116p. [Dissertação de 

Mestrado] 

Altschul, S.F., Madden, T.L., Schäffer, A.A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. & Lipman, D.J. (1997) 

Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic 

Acids Research, 25, 3389-3402. 

Alves, R.M.O., Carvalho, C.A.L. & Souza, B.A. (2006) Espectro polínico de amostras de mel de 

Melipona mandacaia Smith, 1863 (Hymenoptera: Apidae). Acta Scientiarum Biological Sciences, 

28, 65-70. 

Alves, J.E., Freitas, B.M., Lima-Verde, L.W. & Ribeiro, M.F. (2006) A uruçú-do-chão (Melipona 

quinquefasciata) no nordeste: estrativismo de mel e esforços para a preservação da espécie. 

Mensagem Doce, 85, 19-23. 

Alves, R.M.O., Carvalho, C.A.L., Souza, B.A., Sodré, G.S. & Marchini, L.C. (2005) Características físico-

químicas de amostras de mel de Melipona mandacaia Smith (Hymenoptera: Apidae). Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, 25, 644-650. 

Antonini, Y., Costa, R.G. & Martins, R.P. (2006) Floral preferences of a neotropical stingless bee, 

Melipona quadrifasciata Lepeletier (Apidae: Meliponina) in an urban forest fragment. Brazilian 

Journal of Biology, 66, 463-471. 

Araújo, V.A., Antonini, Y. & Araújo, A.P.A. (2006) Diversity of bees and their floral resources at 

altitudinal areas in the Southern Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil. Neotropical 

Entomology, 35, 30-40. 

Arroyo, M.T.K. (1981) Breeding systems and pollination biology in Leguminosae. Advances in Legume 

Systematics. (eds R.M. Polhill & P.H. Raven), pp. 723-769. Royal Botanic Gardens, Kew. 

Azeredo, L.C., Azeredo, M.A.A., Beser, L.B.O., Costa, V.C.S. & Silva, V.A.G. (2000) Características 

físico-químicas de amostras de méis de melíponas coletadas no Estado de Tocantins. In: 

Congresso Brasileiro de Apicultura, 13. Florianópolis. Anais…Florianópolis. CBA, 2000. 1 CD- 

ROM. 



 

76 
 

Barth, F.G. (1991) Insects and Flowers – The biology of a partnership. Princeton University Press, 

Princeton. 

Barth, O.M. (2004) Melissopalynology in Brazil: a review of pollen analysis of honeys, propolis and 

pollen loads of bees. Scientia Agricola, 61, 342-350. 

Barth, O.M. (1989) O pólen no mel brasileiro. Gráfica Luxor, Rio de Janeiro. 

Barth, P.K. & Singh, N. (1999) A comparison between Helianthus annuus and Eucalyptus lanceolatus 

honey. Food Chemistry, 67, 389-397. 

Batra, L., Batra, S.W.T. & Bohart, G.E. (1973) The mycoflora of domesticated and wild bees 

(Apoidea). Mycopathologia et Mycologia Applicata, 49, 13-44. 

Biesmeijer, J.C. & Slaa, E.J. (2006) The structure of eusocial bee assemblages in Brazil. Apidologie, 37, 

240-258. 

Bogdanov S., Martin P., Lüllmann C. (1997) Harmonised methods of the European Honey Commis- 

sion, Apidologie, Extra Issue, 1–59. 

Bogdanov, S., Lullmann, C., Martin, P., Ohe, W. von der, Russmann, H., Vorwohl, G., Persano-Oddo, 

L., Sabatini, A.G., Marcazzan, G.L., Piro, R., Flamini, C., Morlot, M., Lhéritier, J., Borneck, R., 

Marioleas, P., Tsigouri, A., Kerkvliet, J., Ortiz, A., Ivanov, T., D’Arcy, B., Mossel, B. & Vit, P. 

(1999) Honey quality and international regulatory standards: review by International Honey 

Commission. Bee World, 80, 61-69 

Brandão, M. & Ferreira, P.B.D. (1991) Flora apícola do cerrado. Informe Agropecuário, 15, 7-14. 

Brice, B.A., Turner, A. & White, J.W. (1956) Glass color standards for extracted honey. Journal of the 

Association of Official Agricultural Chemists, 11, 919-937. 

Brouwers, E.V.M. (1982) Measurement of hypofaringeal gland activity in the honeybee. Journal of 

Apicultural Research, 21, 193-198. 

Brouwers, E.V.M. (1983) Activation of hypopharingeal glands of honeybees in winter. Journal of 

Apicultural Research, 22, 137-141. 

Brysch-Herzberg, M. (2004) Ecology of yeasts in plant – bumblebee mutualism in Central Europe. 

Microbiology Ecology, 50, 87-100. 

Buchmann, S.L. (1983) Buzz pollination in angiosperms. Handbook of Experimental Pollination 

Biology. (eds C.E. Jones & R. Little), pp. 73- 114. Van Nostrand, New York. 

Buchman, S.L. & O’Rouke, M.K. (1991) Importance of pollen grain volumes for calculating bee diets. 

Grana, 30, 591-595. 

Camargo, J.M.F. & Pedro, S.R.M. (1992) Systematics, phylogeny and biogeography of the 

Meliponinae (Hymenoptera, Apidae): a mini-review. Apidologie, 23, 509-522. 

Camargo, J.M.F., Garcia, M.V.B., Júnior, E.R.Q. & Castrillon, A. (1992) Notas Prévias sobre a Bionomia 

de Ptilotrigona lurida (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae): Associação em Pólen estocado. 

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Zoológica, 8, 391-395. 

Camargo, J.M.F. (1970) Ninhos e biologia de algumas espécies de Meliponideos (Hymenoptera: 

Apidae) da região de Porto Velho, Território de Rondônia, Brasil. Revista de Biologia Tropical, 

16, 207-239. 



 

77 
 

Camargo, J.M.F. (1994) Biogeografia de Meliponini (Hymenoptera, Apidae, Apinae): a fauna 

Amazônica. In: II Encontro Sobre Abelhas. Anais...Legis Summa Ltda, Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil. 

Campos, M.J.O. (1989) Estudo das interações entre a comunidade de Apoidea, na procura de 

recursos alimentares, e a vegetação de Cerrado da reserva de Corumbataí-SP. Universidade 

Federal de São Carlos, SP. 114p. [Tese de Doutorado] 

Carvalho, A.M.C. (1990) Estudo das interações entre a apifauna e a flora apícola em vegetação de 

Cerrado - Reserva Ecológica do Panga - Uberlândia – MG. Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 125p. [Dissertação de Mestrado] 

Carvalho, C.A.L., Moreti, A.C., Marchini, L.C., Alves, R.M.O. & Oliveira, P.C.F. (2001) Pollen spectrum 

of honey of "Uruçú" bee (Melipona scutellaris Latreille, 1811). Revista Brasileira de Biologia, 61, 

63-67. 

Carvalho, C.A.L., Souza, B.A., Sodré, G.S., Marchini, L.C. & Alves, R.M.O. (2005) Mel de abelha sem 

ferrão: contribuição para a caracterização físico-química (C.A.L. Carvalho, Ed.). Universidade 

Federal da Bahia/SEAGRI-BA, Cruz das Almas. 

Carvalho, D. a & Oliveira, P.E. (2003) Biologia reprodutiva e polinização de Senna sylvestris (Vell.) H.S. 

Irwin & Barneby (Leguminosae, Caesalpinioideae). Revista Brasileira de Botânica, 26, 319-328. 

Codex Alimentarius. (2001) Codex Standard 12, Revised Codex Standard for Honey, Standards and 

Standard Methods, Volume 11. 

Corbet, S.A., Fussel, M., Ake, R., Fraser, A., Gunson, C., Savage, A. & Smith, K. (1993) Temperature 

and pollination activity of social bees. Ecological Entomology, 18, 17-30. 

Cortopassi-Laurino, M. & Gelli, D.S. (1991) Analyse pollinique, propriétés physico-chimiques et action 

antibactérienne des miels d’abeilles africanisées Apis mellifera et de Méliponinés du Brésil. 

Apidologie, 22, 61-73. 

Cortopassi-Laurino, M., Imperatriz-fonseca, V.L., Roubik, D.W., Dollin, A., Heard, T.A., Aguilard, I., 

Venturieri, G., Eardley, C. & Nogueira-Neto, P. (2006) Global meliponiculture: challenges and 

opportunities. Apidologie, 37, 275-292. 

Cortopassi-Laurino, M. & Ramalho, M. (1988) Pollen harvest by Africanized Apis mellifera and 

Trigona spinipes in São Paulo: botanical and ecological views. Apidologie, 19, 1-24. 

Cortopassi-Laurino, M., Imperatriz-Fonseca, V.L., Roubik, D.W., Dollin, A., Heard, T., Aguilar, I., 

Venturieri, G.C., Eardley, C. & Nogueira-Neto, P. (2006) Global meliponiculture: challenges and 

opportunities. Apidologie, 37, 275-292. 

Couvillon, M.J., Wenseleers, T., Imperatriz-Fonseca, V.L., Nogueira-Neto, P. & Ratnieks, F.L.W. (2008) 

Comparative Study in Stingless Bees (Meliponini) Demonstrates that Nest Entrance Size Predicts 

Traffic and Defensivity. Journal of Evolutionary Biology, 21, 194-201. 

Crane, E. (1979) Honey: A comprehensive survey. Heinemann, London. 

Crane, E. (1983) O livro do mel. Nobel, São Paulo. 

Dantas, M. (2005) Nicho trófico e atividade de vôo de Melipona scutellaris Latreille (1811) 

(Meliponina, Apidae) em ambientes da Mata Atlântica. Universidade Federal da Bahia. 

[Dissertação de Mestrado] 



 

78 
 

Del Sarto, M.C.L. (2005) Avaliação de Melipona quadrifasciata Lepeletier (Hymenoptera: Apidae) 

como Polinizador da Cultura do Tomateiro em Cultivo Protegido. Universidade Federal de 

Viçosa, 51p. [Dissertação de Mestrado] 

Darchen, R. (1973) La thermorégulation et l’écologie de quelques espèces d'abeilles sociales 

d'afrique (Apidae, Trigonini et Apis mellifica var. adansonii). Apidologie, 4, 341-370. 

Donner, L.W. (1977) The sugars of honey: a review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 

28, 443-456. 

Dutsmann, J.H. (1993) Honey, quality and its control. American Bee Journal, 133, 648-651. 

Eardley, C., Roth, D., Clarke, J., Buchman, S. & Gemmil, B. (2006) Pollinators and pollination: A 

resource book for policy and practice. African Pollinator Initiative (API), Pretoria. 

Endress, P.K. (1994) Diversity and evolutionary biology of tropical flowers. Cambridge University 

Press. 

Engel, M.S. & Dingemans-Bakels, F. (1980) Nectar end pollen resources for stingless bees 

(Meliponinae, Hymenoptera) in Surinam (South America). Apidologie, 11, 341-350. 

Erdtman, G. (1960) The acetolysis method: a revised description. Svensk Botanisk Tidskrift, 54, 561-

564. 

Fabian, A.F. & Castro, M.S.D. (2007) Criação agroecológica de abelhas sem ferrão em Muquém do 

São Francisco, Bahia - dados preliminares. Revista Brasileira de Agroecologia, 2, 1291-1294. 

Faegri, K. & Van Der Pijl, L. (1979) The principles of pollination ecology. Oxford, Pergamon Press. 

Faria, G.M. (1994) A flora e fauna apícola de um ecossistema de campo rupestre, Serra do Cipó - MG, 

Brasil: composição, fenologia e suas interações, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 

239p. [Tese de Doutorado] 

Fernandes-da-Silva, P.G. & Serrão, J.E. (2000) Nutritive value and apparent digestibility of bee-

collected and bee-stored pollen in the stingless bee, Sacaptotrigona postica Latr. 

(Hymenoptera, Apidae, Meliponini). Apidologie, 31, 39-45. 

Fluri, P., Luscher, M.M., Wille, H. & Gerig, L. (1982) Changes in weight of the pharingeal gland and 

haemolymph titres of juvenil hormone, protein and vitellogenin in worker honeybees. Journal 

of Insect Physiology, 28, 61-68. 

Foote, H.L. (1957) The possible use of microrganisms in syntetic bee bread production. American Bee 

Journal, 97, 476-478. 

Freitas, B.M., Alves, J.E., Mesquita, F.L.A. & Araújo, Z.B. (2002) Adaptação de uruçu do chão 

(Melipona quinquefasciata) em colméias de madeira ao nível do solo. In: V Encontro sobre 

Abelhas. p. 289. Anais...Ribeirão Preto, SP. 

Freitas, C.V. & Oliveira, P.E. (2002) Biologia reprodutiva de Copaifera langsdorffii Desf. 

(Leguminosae, Caesalpinioideae). Revista Brasileira de Botânica, 25, 311-321. 

Gilliam, M. (1997) Identification and roles of non-pathogenic microflora associated with honey bees. 

FEMS Microbiology Letter, 155, 1-10. 

Gilliam, M. (1979) Microbiology of pollen and bee bread: the yeasts. Apidologie, 10, 43-53. 



 

79 
 

Gilliam, M. & Prest, D.B. (1987) Microbiology of feces of the larval honey bee, Apis mellifera. Journal 

of Invertebrate Pathology, 49, 70-75. 

Gilliam, M., Roubik, D.W. & Lorenz, B.J. (1990) Microorganisms associated with pollen, honey, and 

brood provisions in the nest of a stingless bee, Melipona fasciata. Apidologie, 21, 89-97. 

Gonnet, M., Lavie, P. & Nogueira-Neto, P. (1964) Étude de quelques characteristiques des miels 

récoltés para certains Méliponines brésiliens. Compte Rendus de l'Academie de Sciences de 

Paris, 258, 3107-3109. 

Hammer, O., Harper, D.A.T. & Ryan, P.D. (2001) PAST: Paleontological Statistics software package for 

education and data analysis. Paleontologia Eletronica, 4, 9p. 

Hartfelder, K. & Engels, W. (1989) The Composition of Larval Food in Stingless Bees: Evaluating 

Nutricional Balance by Chemosystematic Methods. Insectes Sociaux, 36, 1-14. 

Haydak, M.H. (1970) Honey bee nutrition. Annual Review of Entomology, 15, 143-153. 

Haydak, M.H. (1958) Pollen - pollen substitutes - beebread. American Bee Journal, 98, 145-146. 

Heard, T.A. (1999) The role of stingless bees in crop pollination. Annual Review of Entomology, 44, 

183-206. 

Herbert, E.W. & Shimanuki, H. (1978) Chemical composition and nutritive value of bee-collected and 

bee-stored pollen. Apidologie, 9, 33-40. 

Herrera, C.M., Vega, C., Canto, A. & Pozo, M.I. (2009) Yeasts in floral nectar: a quantitative survey. 

Annals of Botany, 103, 1415- 1423. 

Hilário, S.D., Imperatriz-fonseca, V.L. & Kleinert, A.M.P. (2000) Flight activity and colony strength in 

the stingless bee Melipona bicolor bicolor (APIDAE, Meliponinae). Revista Brasileira de Biologia 

= Brazilian Journal of Biology, 60, 299-306. 

Howes, F.N. (1953) Plantas meliferas. Reverté, Barcelona. 

Huang, Z.-Y. & Otis, G.W. (1989) Factors determining hypopharingeal gland activity of worker 

honeybees (Apis mellifera L.). Insectes Sociaux, 36, 264-276. 

Huang, Z.Y., Otis, G.W. & Teal, P.E.A. (1989) Nature of brood signal activating the protein synthesis of 

hypopharingeal gland in honey bee Apis mellifera (Apidae: Hymenoptera). Apidologie, 20, 455-

464. 

Huidobro, J.F., Santana, F.J., Sanchez, M.P., Sancho, M.T., Maniategui, S. & Simal-Lozano, J. (1995) 

Diastase, invertase and alpha-glucosidase activities in fresh honey from north-west Spain. 

Journal of Apicultural Research, 34, 39-44. 

Imperatriz-Fonseca, V.L., Kleinert-Giovannini, A. & Ramalho, M. (1989) Pollen harvest by eusocial 

bees in a non-natural community in Brazil. Journal of Tropical Ecology, 5, 239-242. 

Imperatriz-Fonseca, V.L., Ramalho, M. & Kleinert-Giovannini, A. (1994) Abelhas sociais e flores: 

Análise polínica como método de estudo. Flores e abelhas em São Paulo. (eds J.R. Pirani & M. 

Cortopassi-Laurino), p. 192. USP-FAPESP, São Paulo. 

Imperatriz-Fonseca, V.L., Saraiva, A.M. & Gonçalves, L. (2007) A iniciativa brasileira de polinizadores 

e os avanços para a compreensão do papel dos polinizadores como produtores de serviços 

ambientais. Bioscience Journal, 23, 100-106. 



 

80 
 

Ioirich, N.P. (1986) As abelhas farmacêuticas com asas. Mir, Moscou. 

Ivizi, L. & Araújo, G.M. (1997) Fenologia de 14 espécies arbóreas de uma floresta estacional decídua 

no município de Uberlândia, MG. Arquivos de Biologia e Tecnologia, 40, 883-892. 

Kaiser, E. (1880) Verfahren zur Herstellung einer tadellosen Glycerin-Gelatine. Botanisch Zentralb, 

180, 25-26. 

Kerr, W.E. & Maule, V. (1964) Geographic distribution of stingless bees and its implications. Journal 

of the New York Entomological Society, 72, 2-18. 

Kerr, W., Carvalho, G.A. & Nascimento, V.A. (1999) The probable consequences of the destruction of 

Brazilian stingless bees. Várzea: diversity, development and conservation of amazonian’s 

whitewater floodplains. (eds C. Padoch, J.M. Ayres & A. Henderson), pp. 395-403. The New 

York Botanical Garden Press, New York. 

Kerr, W.E. (1996) Biologia e Manejo da Tiuba: a abelha do Maranhão. EDUFMA, São Luis. 

Kerr, W.E. (1948) Estudos sobre a genética de Melipona. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, São Paulo, 276p. [Tese de Doutorado] 

Kerr, W.E., Carvalho, A.G., Silva, A.C. & Assis, M.G.P. (2001) Aspectos pouco mencionados da 

biodiversidade amazônica. Parcerias Estratégicas, 12, 20-41. 

Kerr, W.E., Carvalho, G.A. & Nascimento, V.A. (1996) Abelha Uruçú: Biologia, Manejo e Conservação. 

Acangaú, Belo Horizonte, MG. 

Kerr, W.E., Sakagami, S., Zucchi, R., Portugal-Araújo, N. & Camargo, J.M.F. (1967) Observações sobre 

a arquitetura dos ninhos e comportamento de algumas espécies de abelhas sem ferrão das 

vizinhanças de Manaus, Amazonas (Hymenoptera, Apoidea). Atas do Simpósio sobre a biota 

Amazônica, 5, 255-309. 

Kevan, P.G. & Baker, H.G. (1983) Insects as flower visitors and pollinators. Annual Review of 

Entomology, 28, 407-453. 

Kevan, P.G. & Imperatriz-Fonseca, V.L. (2002) Pollinating bees – The conservation link between 

agriculture and nature. Ministry of Environment, Brasília, DF, Brazil. 

Kraus, J.E. & Ardium, M. (1997) Manual básico de métodos em morfologia vegetal. EDUR, 

Seropédica. 

Krauze, A. & Zalewski, R.I. (1991) Classification of honeys by principal component analysis on the 

basis of chemical and physical parameters. Zeitschrift Fur Lebensmittel-Untersuchung Und-

Forschung, 192, 19-23. 

Kurtzman, C.P. & Robnett, C.J. (1998) Identification and phylogeny of ascomycetous yeasts from 

analysis of nuclear large subunit (26S) ribosomal DNA partial sequences. Antonie van 

Leeuwenhoek, 73, 331-71. 

Lachance, M.A., Dobson, J., Wijayanayaka, D.N. & Smith, A.M. (2009) The use of parsimony network 

analysis for the formal delineation of phylogenetic species of yeasts: Candida apicola, Candida 

azyma, and Candida parazyma sp. nov., cosmopolitan yeasts associated with floricolous 

insects. Antonie van Leeuwenhoek, 97, 155-170. 



 

81 
 

Lachance, M.A., Bowles, J.M., Starmer, W.T. & Barker, J.S.F. (1999) Kodamaea kakaduensis and 

Candida tolerans, two new ascomycetous yeast species from Australian Hibiscus flowers. 

Canadian Journal of Microbiology, 45, 172-177. 

Lachance, M.A., Starmer, W.T., Rosa, C.A., Bowles, J.M., Barker, J.S.F. & Janzen, D.H. (2001) 

Biogeography of the yeasts of ephemeral fowers and their insects. FEMS Yeast Research, 1, 1-8. 

Landaverde, V., Sánchez, L., Ruano, C. & Smeets, M. (2004) Temporary dominance of pollen of 

nectiferous and polliniferous plants collected by Melipona beecheii in El Salvador and pollen of 

polliniferous plants collected by Tetragonisca angustula and Melipona beecheii in Costa Rica. 

Tropical Beekeeping: Research and Development for Pollination and Conservation. pp. 22-25. 

San José. 

Landell, M. (2006) Biodiversidade e potencial biotecnológico de leveduras e fungos leveduriformes 

associados ao filoplano de bromélias no Parque de Itapuã-Viamão/RS. Faculdade de 

Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 136p. [Dissertação de Mestrado] 

Lima-Verde, L.W. & Freitas, B.M. (2002) Occurrence and biogeographic aspects of Melipona 

quinquefasciata in NE Brazil (Hymenoptera, Apidae). Revista Brasileira de Biologia=Brazilian 

Journal of Biology, 62, 479-86. 

Linsley, E.G. (1958) The ecology of solitary bees. Hilgardia, 27, 543-597. 

Loli, D. (2008) Termorregulação colonial e energética individual em abelhas sem ferrão Melipona 

quadrifasciata Lepeletier (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, 229p. [Tese de Doutorado] 

Louveaux, J., Maurizio, A. & Vorwohl, G. (1970) Methods of melissopalynology. Bee World, 59, 139-

157. 

Lughadha, E.N. & Proença, C. (1996) A survey of the reproductive biology of the Myrtoideae 

(Myrtaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden, 83, 480-503. 

Lynn, E.G., Englis, D.T. & Milum, V.G. (1936) Effect of processing and storage on composition and 

color of honey. Food Research, 1, 23-27. 

Machado, J.O. (1971) Simbiose entre abelhas sociais brasileiras (Meliponinae, Apidae) e uma espécie 

de bactéria. Ciência e Cultura, 23, 625-633. 

Machado, J.O. (1973) Isolamento e caracterização de bactérias aeróbicas do pólen, alimento de 

larvas e alimento contido no papo e esôfago de Melipona quadrifasciata anthidioides. FFCLF, 

Universidade Estadual de São Paulo. [Tese de Doutorado] 

Magalhães, M.S. (2010) Mel e pólen de abelhas Apis mellifera como bioindicadores de poluição 

ambiental por metais pesados. Universidade Federal de Ouro Preto, 65p. [Dissertação de 

Mestrado] 

Mann, H.B. & Whitney, D.R. (1947) On a test of whether one of two random variables is 

stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics, 18, 50-60. 

Mantovani, W. & Martins, F.R. (1988) Variações fenológicas das espécies do cerrado da Reserva 

Biológica de Moji Guaçu, Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Botânica, 11, 101-102. 

Mariano-Filho, J. (1911) Ensaios sobre os meliponidas do Brasil. Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, 140p. [Tese de Doutorado] 



 

82 
 

Martins, C.F. (1990) Estrutura da comunidade de abelhas (Hymenoptera, Apoidea) na caatinga (Casa 

Nova, BA) e na Chapada Diamantina (Lençóis, BA). Universidade de São Paulo, 159p. [Tese de 

Doutorado] 

Mateus, S. (1998) Abundância relativa, fenologia e visita às flores pelos Apoidea do Cerrado da 

Estação Ecológica de Jataí- Luiz Antônio- SP. Universidade de São Paulo, 159p. [Dissertação de 

Mestrado] 

Maurizio, A. (1975) How bees make honey. A comprehensive survey of honey. (ed E. Crane), pp. 77-

105. Heinemann, London. 

Maurizio, A. & Louveaux, J. (1965) Pollens des plantes mellifères d’Europe. U.G.A.F., Paris. 

Mesquita, F.L.A., Alves, J.E. & Freitas, B.M. (2002) Fluxo de entrada e saída de operárias dos ninhos 

de Uruçu do Chão (Melipona quinquefasciata) em caixas de madeira ao longo do dia. V 

Encontro Sobre Abelhas. p. 310.Anais…Ribeirão Preto, SP. 

Michener, C.D. (1974) The social behavior of the bees. Cambridge: Belknap Press. 

Michener, C.D. (1979) Biogeography of bees. Annals of the Missouri Botanical Garden, 66, 277-347. 

Michener, C.D. (2000) The Bees of the World. The Johns Hopkins University Press, Maryland. 

Minckley, R.L., Cane, J.H. & Kervin, L. (2000) Origins and ecological consequences of pollen 

specialization among desert bees. Proceedings of the Royal Society of London B - Biological 

Sciences, 267, 265-271. 

Moraes, R.M. & Teixeira, E.W. (1998) Análises de mel (Manual Técnico). SAA/AMA, 

Pindamonhangaba. 

Morais, P.B., Rosa, C.A., Hagler, A.N. & Mendonça-Hagler, L.C. (1994) Yeast communities of the 

cactus Pilosocereus arrabidae as resources for larval and adult stages of Drosophila serido. 

Antonie van Leeuwenhoek, 66, 313-317. 

Moreira, R.F.A. & Maria, C.A.B. (2001) Glicídios no mel. Química Nova, 24, 516-525. 

Morgado, L.N., Carvalho, C.F. & Souza, B. (2002) Fauna de abelhas (Hymenoptera: Apoidea) nas 

flores de girassol Helianthus annuus L., em Lavras-MG. Ciência e Agrotecnologia, 26, 1167-

1177. 

Moure, J.S. (1948) Estudando as Abelhas do Brasil (pareceres de sistemática). Chácaras e Quintais, 

77, 339-341. 

Moure, J.S. (1975) Notas sobre as espécies de Melipona descritas por Lepeletier em 1836 

(Hymenoptera - Apidae). Revista Brasileira de Biologia = Brazilian Jouranl of Biology, 35, 615-

623. 

Nagamitsu, T. & Inoue, T. (2002) Foraging activity and pollen diets of subterranean stingless bee 

colonies in response to general flowering in Sarawak, Malaysia. Apidologie, 33, 303–314. 

Nogueira-Neto, P. (1970) A criação de abelhas indígenas sem ferrão (Meliponinae). Tecnapis: 

Chácaras e Quintais, São Paulo. 

Nogueira-Neto, P. (1997) Vida e criação de abelhas indígenas sem ferrão. Ed. Nogueirapis, São Paulo. 

Oddo, L.P., Piazza, M.G. & Pulchini, P. (1998) Invertase activity in honey. Apidologie, 30, 57-65. 



 

83 
 

Oliveira, E.G., Nascimento, A.R., Costa, M.C.P. & Al., E. (2005) Qualidade microbiológica do mel de 

“Tiúba” (Melipona compressipes fasciculata) produzido no Estado do Maranhão. Higiene 

Alimentar, 19, 96-99. 

Oliveira, F.P.M., Absy, M.L. & Miranda, I.S. (2009) Recurso polínico coletado por abelhas sem ferrão 

(Apidae, Meliponinae) em um fragmento de floresta na região de Manaus–Amazonas. Acta 

Amazonica, 39, 505-518. 

Pacheco, R.L.F. & Kerr, W.E. (1989) Temperaturas em abelhas da espécie Melipona compressipes 

fasciculata. Ciência e Cultura, 41, 490-495. 

Pardo, M.L.A. (2007) Comparação entre a atividade antimicrobiana de própolis de abelhas indígenas 

sem ferrão e de própolis verde de Apis mellifera. Departamento de Microbiologia, Universidade 

Federal de Minas Gerais, 108p. [Dissertação de Mestrado] 

Pedro, S.R.M. (1992) Sobre as abelhas (Hymenoptera, Apoidea) em um ecossistema de cerrado 

(Cajurú, NE do Estado de São Paulo): composição fenologia e visita às flores. Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 200p. [Dissertação de 

Mestrado] 

Penedo, M.C.T., Testa, P.R. & Zucoloto, F.S. (1976) Valor Nutritivo do Gevral e do Levedo de Cerveja 

em Diferentes Misturas com Pólen para Scaptotrigona (Scaptotrigona) postica (Hymenoptera, 

Apidae). Ciência & Cultura, 28, 536-538. 

Pereira, B.A.D.S. (1990) Espécies apícolas da flora da Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia do 

rio São Bartolomeu, DF. Cadernos de Geociências, Rio de Janeiro, 5, 7-19. 

Pereira, J.O.P. (2006) Diversidade genética da abelha sem ferrão Melipona quinquefasciata baseada 

no seqüenciamento das regiões ITS1 parcial e 18S do DNA ribossômico nuclear. Departamento 

de Zootecnia, Universidade Federal do Ceará, 141p. [Tese de Doutorado] 

Pha¡, H.J. & Starmer, W.T. (1987) Yeasts associated with plants, insects and soil. The Yeasts. (eds A.H. 

Rose & J.S. Harrison), pp. 123-180. Academic Press, London. 

Pimentel, M.R.C., Antonini, Y., Martins, R.P., Lachance, M.A. & Rosa, C.A. (2005) Candida riodocencis 

and Candida cellae, two new yeast species from Starmerella clade associated with solitary bees 

in the Atlantic rain forest of Brazil. FEMS Yeast Research, 5, 875-879. 

Pirani, J.R. & Cortopassi-Laurino, M. (1994) Flores e abelhas de São Paulo. Editora da Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

Proença, C.E.B. & Gibbs, P.E. (1994) Reproductive biology of eight sympatric Myrtaceae from Central 

Brazil. New Phytologist, 126, 343-354. 

Quilez, E.M.A. & Barrado, M.A. (1976) Water activity of honey and the growth of osmotolerant 

yeasts. Anales de Bromatologia, 28, 33-44. 

Ramalho, M. (1990) Foraging by stingless bees of the genus, Scaptotrigona (Apidae, Meliponinae). 

Journal of Apicultural Research, 29, 61–67. 

Ramalho, M., Guibu, L.S., Giannini, T.C., Kleinert-Giovannini, A. & Imperatriz-fonseca, V.L. (1991) 

Characterization of some southern Brazilian honey and bee plants through pollen analysis. 

Journal of Apicultural Research, 30, 81-86. 



 

84 
 

Ramalho, M., Kleinert-Giovannini, A. & Imperatriz-Fonseca, V.L. (1989) Utilization of floral resources 

by species of Melipona (Apidae, Meliponinae): floral preferences. Apidologie, 20, 185–195. 

Ramalho, M., Kleinert-Giovannini, A. & Imperatriz-fonseca, V.L. (1990) Review article Important bee 

plants for stingless bees (Melipona and Trigonini) and Africanized honeybees (Apis mellifera) in 

neotropical habitats: a review. Apidologie, 21, 469-488. 

Ramalho, M., Silva, M.D. & Carvalho, C.A.L. (2007) Dinâmica de Uso de Fontes de Pólen por Melipona 

scutellaris Latreille (Hymenoptera: Apidae): Uma Análise Comparativa com Apis mellifera L. 

(Hymenoptera: Apidae), no Domínio Tropical Atlântico. Neotropical Entomology, 36, 38-45. 

R Development Core Team (2010) R: A language and environment for statistical computing. R 

Foudation for Statistical Computing. 

Rosa, C.A. & Lachance, M.A. (2005) Zygosaccharomyces machadoi sp. n., a yeast species isolated 

from a nest of stingless bee Tetragonisca angustula. Lundiana, 6(supplement), 27-29. 

Rosa, C.A., Lachance, M.A., Silva, J.O.C., Teixeira, A.C.P., Marini, M.M., Antonini, Y. & Martins, R.P. 

(2003) Yeast communities associated with stingless bees. FEMS Yeast Research, 4, 271-275. 

Rosa, C.A., Viana, E., Martins, R.P., Antonini, Y. & Lachance, M.A. (1999) Candida batistae, a new 

yeast species associated with solitary digger nesting bees in Brazil. Mycologia, 91, 428-433. 

Roubik D.W. (1979) Africanized honey bees, stingless bees, and the structure of tropical plant-

pollinator communities. In: Proceedings of the IVth Interational Symposium on Pollination. 

Maryland Agricultural Experiment Station, 1, 403-417. 

Roubik, D.W. (1983) Nest and colony characteristics of stingless bees from Panama (Hymenoptera: 

Apidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 56, 327–355. 

Roubik, D.W. & Peralta, F.J.A. (1983) Thermodynamics in nests of two Melipona species in Brazil. 

Acta Amazonica, 13, 453-466. 

Roubik, D.W. (1989) Ecology and natural history of tropical bees. Cambridge University Press. 

Roulston, T.H., Cane, J.H. & Buchman, S.L. (2000) What governs protein content of pollen: pollinator 

preference, pollen-pistil interactions, or phylogeny? Ecological Monographs, 70, 617-643. 

Sakagami, S.F. (1982) Stingless bees. Social insects. (ed H.R. Hermann), pp. 361-423. Academic Press, 

New York. 

Salvador, G.S., Cervi, A.C., Brotto, M.L. & Santos, E.P. (2010) A família Ochnaceae DC. no estado do 

Paraná , Brasil 1. Acta Botanica Brasilica., 24, 423-434. 

São-Thiago, P.S., Bastos, E.M.A.F., Sabino, W.O., Silveira, M. & Antonini, Y. (2010) Ecologia da 

nidificação de Mandaçaia-do-chão (M. quinquefasciata) no Parque Estadual Veredas do 

Peruaçu. MG.BIOTA, 3, 4-14. 

Schade, J.W., Marsh, G. & Leckert, J.E. (1958) Diastase activity and hydroxymethylfurfural in honey 

and their influence in detecting heat alteration. Food Research, 23, 446-463. 

Schwarz, H.F. (1932) The genus Melipona. The type genus of Meliponidae or stingless bees. Bulletin 

of the American Museum of Natural History, 63, 231-459. 

Seemann, P. & Neira, M. (1988) Tecnología de la producción apícola. Universidad Austral de Chile 

Facultad de Ciencias Agrarias Empaste, Valdivia. 



 

85 
 

Siegenthaler, U. (1977) Eine einfache und rasche Methode zur Bestimung der alpha-Glucosidase 

(Saccharase) im Honig. Mitt Geb Lebensmittelunters Hyg, 68, 251-258. 

Silveira, F.A. (1988) Abelhas silvestres (Hymenoptera, Apoidea) e suas fontes de alimento no cerrado 

da Estação de Experimentação de Paraopeba – MG. , 50. 

Silveira, F.A., Melo, G.A.R. & Almeida, E.A.B. (2002) Abelhas Brasileiras: Sistemática e Identificação. 

Fundação Araucária, Belo Horizonte. 

Simpson, J., Riedel, I.B.M. & Wilding, N. (1968) Invertase in hypopharingeal glands of the honeybee. 

Journal of Apicultural Research, 7, 29-36. 

Slaa, E.J., Sanchez-Chaves, L.A., Malagodi-Braga, K.S. & Hofstede, F.E. (2006) Stingless bees in applied 

pollination: practice and perspectives. Apidologie, 37, 293-315. 

Snowdon, J.A. (1999) The microbiology of honey-meeting your buyers’specifications (Why they do 

what they do). American Bee Journal, 1, 51-60. 

Snowdon, J.A. & Cliver, D. (1996) Microorganisms in honey. International Journal of Food 

Microbiology, 31, 1-26. 

Soares, S.M. (2003) Utilização de recursos alimentares por Melipona rufiventris (Apidea, Meliponina) 

no Cerrado de Brasilândia de Minas, M.G. Universidade Federal de Minas Gerais, 96p. 

[Dissertação de Mestrado] 

Sommeijer, M.J., Rooy, G.A., Punt, W. & Bruijn, L.L.M. (1983) A comparative study of foraging 

behavior and pollen resources of various stingless bees (Hym., Meliponinae) and honeybees 

(Hym., Apinae) in Trinidad, West-Indies. Apidologie, 14, 205-224. 

Souza, B., Roubik, D.W., Barth, O.M., Heard, T.A., Enríquez, E., Carvalho, C., Villas-Bôas, J., Marchini, 

L., Locatelli, J., Persano-Oddo, L., Almeida-Muradian, L., Bogdanov, S. & Vit, P. (2006) 

Composition of stingless bee honey: setting quality standards. Interciencia, 31, 867-875. 

Souza, B.A., Carvalho, C.A.L. & Alves, R.M.O. (2008) Notas sobre a bionomia de Melipona asilvai 

(Apidae: Meliponini) como subsídio à sua criação racional. Archivos De Zootecnia, 57, 53-62. 

Souza, B.A., Marchini, L.C., Alves, R.M.O. & Carvalho, A.L. (2006) Qualidade microbiológica de 

amostras de méis de Melipona scutellaris, provenientes do Estado da Bahia. In: 16
o
 Congresso 

Brasileiro de Apicultura. Anais...Confederação Brasileira de Apicultura, 1 CD-ROM., Aracajú. 

Souza, B.A., Marchini, L.C., Dias, C.T.S., Oda-Souza, M., Carvalho, C.A.L. & Alves, R.M.O. (2009) 

Avaliação microbiológica de amostras de mel de trigoníneos (Apidae: Trigonini) do Estado da 

Bahia. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 29, 798-802. 

Souza, B.D.A., Marchini, L.C., Oda-Souza, M., Carvalho, C.A.L.D. & Alves, R.M.D.O. (2009) 

Caracterização do mel produzido por espécies de Melipona Illiger, 1806 (Apidae: Meliponini) da 

região Nordeste do Brasil: 1. Características físico-químicas. Química Nova, 32, 303-308. 

Starmer, W.T. (1981) A comparison of Drosophila habitats according to the physiological attributes 

of the associated yeast communities. Evolution, 35, 38-52. 

Stinson, E.E., Subers, M.H., Petty, J. & White, J.W.J. (1960) The composition of honey. V. Separation 

and identification of the organic acids. Archives of Biochemistry and Biophysics, 89, 6-12. 



 

86 
 

Teixeira, A.C.P., Marini, M.M., Nicoli, J.R., Antonini, Y., Martins, R.P., Lachance, M. & Rosa, C.A. 

(2003) Starmerella meliponinorum sp. nov., a novel ascomycetous yeast species associated 

with stingless bees. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 53, 339-

343. 

Tysset, C. & Rousseau, M. (1981) Problem of microbes and hygiene of commercial honey. Journal of 

Medicine Veterinary, 132, 591-600. 

Velthius, H.H.W. (Org ). (1997) Biologia das abelhas sem ferrão. USP, São Paulo. 

Viana, L.S. & Melo, G.A.R. (1987) Conservação de abelhas. Informativo Agropecuário, 13, 23-26. 

Villas-Bôas, J.K. & Malaspina, O. (2005) Parâmetros físico-químicos propostos para o controle de 

qualidade do mel de abelhas indígenas sem ferrão no Brasil. Mensagem Doce, 82, 6-16. 

Vit, P., Bogdanov, S. & Kilchenmann, V. (1994) Composition of Venezuelan honeys from stingless 

bees (Apidae: Meliponinae) and Apis mellifera L. Apidologie, 25, 278-288. 

Vit, P., Medina, M. & Enríquez, M.E. (2004) Quality standards for medicinal uses of Meliponinae 

honey in Guatemala, Mexico and Venezuela. Bee World, 85, 2-5. 

Vit, P., Oddo, L.P., Marano, M.L. & Mejias, E.S. (1998) Venezuelan stingless bee honeys characterized 

by multivariate analysis of physicochemical properties. Apidologie, 29, 377-389. 

Wei, Y.-hui, Liou, G.-Y., Liu, H.Y. & Lee, F.L. (2011) Sympodiomycopsis kandeliae sp. nov., a novel 

basidiomycetous anamorphic fungus from mangroves in Taiwan. International Journal of 

Systematic and Evolutionary Microbiology. 61, 469-473. 

White, J.W.J. (1975) Composition of Honey. Honey: a comprehensive survey. (ed E. Crane), pp. 180-

194. Heinemann, London. 

White, J.W.J., Subers, M.H. & Schepartz, A.I. (1963) The identification of Inhibine. The antibacterial 

factor in honey as hydrogen peroxidase and its origin in a honey glucose oxidase system. 

Biochimica et Biophysica Acta, 73, 57-70. 

Wille, A. (1983) Biology of the stingless bees. Annual Review Entomology, 28, 41-64. 

Wilms, W. & Wiechers, B. (1997) Floral resource partitioning between native Melipona bees and the 

introduced Africanized honeybee in the Brazilian Atlantic rain forest. Apidologie, 28, 339-355. 

Yarrow, D. (1998) The Yeasts, a Toxonomic Study. (eds C.P. Kurtzman & J.W. Fell), pp. 77-100. 

Elsevier Science, Amsterdam. 

Zerbo, A.C., Moraes, R.L.M.S. & Braga, M.R.B. (2001) Protein requirements in larvae and adults of 

Scaptotrigona postica (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae): midgut proteolytic activity and 

pollen digestion. Comparative Biochemistry and Physiology B, 129, 139-147. 

Zumlai, A. & Lulat, A. (1989) Honey, a remedy rediscovered. Journal of the Royal Society of Medicine, 

83, 384-385. 

Zucchi, R. & Sakagami, S.F. (1972) Capacidade termo-reguladora em Trigona spinipes e em algumas 

outras espécies de abelhas sem ferrão (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae). Livro em 

Homenagem a Warwik Estevan Kerr. (eds C. Cruz-Landim, N.J. Hebling, E. Lello & C.S. 

Takahashi), pp. 301-309. UNESP, Rio Claro. 

  



 

87 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE PLANTAS COLETADAS NO  
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Tabela 7. Listagem das plantas coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, no período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010. 

Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Acanthaceae              

Ruellia cf. macrantha (Mart. ex Ness) Lindau        X       

Amaranthaceae              

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze       X       

Gomphrena agrestis Mart.        X       

Anacardiaceae             

Anacardium cf. humile A.St.-Hil.       X X     

Mangifera indica L.         X      

Tapirira guianensis Aubl.          X     

Annonaceae              

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff.   X             

Apocynaceae              

Aspidosperma cf. macrocarpon Mart.       X      

Aspidosperma cf. tomentosum Mart.         X    

Odontadenia lutea (Vell.) Markgr.             X 

Prestonia cf. reidelii (Müll. Arg.) Markgr. X             

Araliaceae              

Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi        X        

Asteraceae              

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze  X             

Aspilia cf. bishoplecta H.Rob. X             

Aspilia cylindrocephala H.Rob.         X   

Aspilia foliosa (Gardner) Baker X    X     X   

Barrosoa cf. betonicaeformis (DC.) R.M.King & H.Rob.       X       

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.     X         

Cosmos cf. caudatus Kunth     X         

Dasyphyllum cf. candolleanum (Gardner) Cabrera        X      

Eremanthus capitatus (Spreng.) MacLeish    X       

Lepidaploa aurea (Mart. ex DC.) H.Rob. X X   X       
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Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Lepidaploa grisea (Baker) H.Rob.    X     

Piptocarpha cf. axillaris (Less.) Baker    X    

Trichogonia cf. attenuata G.M.Barroso  X    X  

Vernonanthura brasiliana (L.) H.Rob.    X    

Wedelia sp. X       

Bignoniaceae        

Jacaranda paucifoliolata Mart. ex DC. X X      

Bixaceae        

Cochlospermum cf. regium (Mart. ex Schrank) Pilg.    X    

Burseraceae         

Protium brasiliense Engl.    X    

Caryocaraceae        

Caryocar brasiliense Cambess.     X   

Celastraceae        

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don     X   

Clusiaceae        

Kielmeyera lathrophyton Saddi      X X 

Combretaceae        

Combretum cf. laxum Jacq.       X 

Terminalia cf. glabrescens Mart.     X   

Terminalia fagifolia Mart.     X X   

Commelinaceae        

Commelina cf. benghalensis L.   X     

Convolvulaceae        

Evolvulus cf. rufus A.St.-Hil. X       

Evolvulus pterygophyllus Mart.   X     

Jacquemontia martii Meisn.    X     

Erythroxylaceae        

Erythroxylum cf. amplifolium (Mart.) O.E. Schulz      X  

Erythroxylum stipulosum Plowman     X   
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Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Euphorbiaceae        

Croton glandulosus L.  X       

Sebastiania bidentata (Mart. & Zucc.) J. Paxson  X       

Sebastiania cf. corniculata (Vahl) Müll. Arg. X  X     

Sebastiania glandulosa (Mart.) Pax  X      

Fabaceae        

Bauhinia acuruana Moric. X       

Bauhinia cf. holophylla (Bong.) Steud.     X   

Bauhinia pulchella Benth.    X    

Bowdichia virgilioides Kunth    X     

Calliandra dysantha Benth.  X X      

Camptosema cf. isopetalum (Lam.) Taub.    X    

Canavalia sp. 1  X      

Canavalia sp. 2   X     

Chamaecrista acosmifolia (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby X X  X    

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip    X     

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene        X 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby     X    

Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby  X       

Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.     X   

Copaifera langsdorffii Desf.   X      

Copaifera luetzelburgii Harms X X      

Crotalaria maypurensis Kunth  X      

Dalbergia cf. villosa (Benth.) Benth.      X  

Dalbergia sp. X       

Desmodium incanum DC. X       

Dimorphandra gardneriana Tul. X X      

Dimorphandra mollis Benth.      X  

Hymenaea cf. stigonocarpa Mart. ex Hayne        X 

Hymenaea courbaril L.    X    
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Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Leptolobium dasycarpum Vogel           X   

Macroptilium bracteatum (Ness & Mart.) Maréchal & Baudet    X         

Mimosa cf. arenosa (Willd.) Poir.  X             

Mimosa cf. filipes Mart. X            

Mimosa cf. setosa Benth.      X       

Mimosa sensitiva L.      X X       

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.       X      

Pterodon emarginatus Vogel          X    

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake          X 

Senna cana (Nees & C. Mart.) H.S. Irwin & Barneby   X   X       

Senna cf. spectabilis  (DC.) H.S.Irwin & Barneby X            

Senna cf. splendida  (Vogel) H.S.Irwin & Barneby     X        

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville           X   

Stylosanthes capitata Vogel     X         

Swartzia acutifolia Vogel  X           

Tachigali aurea Tul.     X     X   

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho        X     

Zornia cf. latifolia Sm.     X         

Iridaceae              

Trimezia cf. juncifolia (Klatt) Benth. & Hook. X             

Lamiaceae              

Aegiphila cf. integrifolia (Jacq.) Moldenke        X      

Aegiphila verticillata Vell.         X     

Eriope cf. polyphylla Mart. ex Benth.      X       

Hyptis suaveolens Poit. X      X       

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze X            

Peltodon cf. tomentosus Pohl  X           

Rhaphiodon echinus Schauer X             

Lauraceae              

Cinnamomum quadrangulum Kosterm.        X       



Tabela 7. Continuação… 

92 
 

Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Loranthaceae              

Phthirusa cf. podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt        X       

Lythraceae              

Cuphea cf. pulchra Moric. X         

Diplusodon cf. macrodon Koehne X X   X       

Malphigiaceae               

Banisteriopsis sp.   X           

Banisteriopsis cf. stellaris (Griseb.) B.Gates X X         

Byrsonima cf. dealbata Griseb.       X X     

Byrsonima vacciniifolia A.Juss.         X    

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.        X   

Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss.   X   X       

Janusia sp.     X X       

Peixotoa sp. 1       X       

Peixotoa sp. 2       X       

Malvaceae              

Abutilon sp. X            

Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns     X        

Pavonia cancellata (L.) Cav.  X   X          

Waltheria cf. albicans Turcz. X             

Waltheria cf. communis A.St.-Hil. X            

Waltheria cf. ferruginea A.St.-Hil.    X           

Melastomataceae              

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.     X          

Macairea radula (Bonpl.) DC.      X      

Miconia albicans (Sw.) Triana     X X X     

Mouriri pusa Gardner     X         

Rhynchanthera cf. grandiflora (Aubl.) DC.     X         
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Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Meliaceae              

Cedrela fissilis Vell.       X       

Moraceae              

Brosimum gaudichaudii Trécul        X       

Myrtaceae              

Eugenia sp.       X      

Myrcia cf. tomentosa (Aubl.) DC.        X     

Psidium cf. cattleianum Sabine X             

Nyctaginaceae              

Bougainvillea sp.       X      

Guapira opposita (Vell.) Reitz          X     

Ochnaceae              

Ouratea cf. blanchetiana (Planch.) Engl.        X      

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.         X     

Olacaceae              

Heisteria cf. ovata Benth       X       

Ximenia americana L.  X             

Onagraceae              

Ludwigia cf. nervosa (Poir.) H.Hara     X          

Passifloraceae             

Passiflora cf. cincinnata Mast. X    X         

Plantaginaceae              

Angelonia cf. campestris Nees & Mart.           X   

Polygalaceae             

Bredemeyera barbeyana Chodat X      X       

Securidaca cf. tomentosa A.St.-Hil. & Moq. X             



Tabela 7. Fim. 

94 
 

Identificação 
Meses de coleta 

Fevereiro Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

Rubiaceae              

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. X             

Borreria cf. verticillata (L.) G.Mey. X            

Galianthe sp.   X         

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. X   X         

Salicaceae              

Casearia cf. sylvestris Sw.        X       

Sapindaceae              

Allophylus cf. sericeus (Cambess.) Radlk.          X   

Cupania paniculata Cambess.        X      

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.        X     

Serjania sp.        X       

Solanaceae              

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. X             

Verbenaceae              

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. X            

Lippia cf. sidoides Cham.       X       

Lippia gracilis Schauer     X         

Lippia rotundifolia Cham.        X       

Vochysiaceae              

Qualea grandiflora Mart.          X  

Qualea parviflora Mart.        X X X 

Salvertia convallariodora A. St.-Hil.        X       

Vochysia cf. elliptica Mart.     X         

Vochysia cf. emarginata (Vahl) Poir.     X    
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ANEXO II 
 

TIPOS POLÍNICOS ENCONTRADOS EM AMOSTRAS DE SABURÁ DE MELIPONA QUINQUEFASCIATA COLETADAS NO 

PARQUE ESTADUAL VEREDAS DO PERUAÇÚ, MG. 
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Tabela 8. Contribuição percentual (%) dos tipos polínicos encontrado nas amostras de saburá de Melipona 

quinquefasciata, coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, no período de março de 2009 a janeiro de 

2010. 

Tipos polínicos 

2009 2010 

Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

n=5 n=5 n=4 n=5 n=5 n=4 

Amaranthaceae       

Alternanthera brasiliana 0,01 0,01     

Anacardiaceae       

Anacardium cf. humile   0,02 0,44 0,07  

Tapirira guianensis 0,04      

Arecaceae       

Tipo Arecaceae    1,22 0,08  

Asteraceae       

Acanthospermum australe      0,23 

Aspilia sp. 0,04 0,06 0,02   0,42 

Tipo Vernonia  0,02     

Trichogonia cf. attenuata 0,07      

Caryocaraceae       

Caryocar brasiliense    0,08  0,09 

Clusiaceae       

Kielmeyera latrophytum      1,07 

Euphorbiaceae       

Croton glandulosus  0,04     

Euphorbiaceae não identificada 1      0,02 

Euphorbiaceae não identificada 2 0,18     0,60 

Euphorbiaceae não identificada 3  0,11  0,06   

Euphorbiaceae não identificada 4   0,02  0,04  

Sebastiania sp. 1,50 1,36 0,51    

Fabaceae       

Chamaecrista sp. 0,34 1,57 0,11 0,02 0,01 9,73 

Copaifera sp. 0,76 1,47 0,80 0,08 82,06 8,54 

Dalbergia sp. 0,53 0,56 0,19    

Fabaceae não identificada 1   0,40 1,19 0,02 0,01 

Fabaceae não identificada 3     0,74  

Fabaceae não identificada 4 0,10    0,07 0,05 

Mimosa cf. arenosa 92,33 80,40 47,23 0,02 1,55 73,75 

Stryphnodendron adstringens 0,04 0,02 0,01  0,13 2,85 

Lamiaceae       

Aegiphila sp.     0,41  

Hyptis suaveolens 0,02 0,01 0,04    

Tipo Hyptis  0,03     

Loranthaceae       

Phthirusa cf. podoptera     0,07  

Lythraceae       

Diplusodon cf. macrodon   0,53 0,03    

Malvaceae       

Tipo Sida 0,08 0,07 0,01    
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Tipos polínicos 

2009 2010 

Março Maio Julho Setembro Dezembro Janeiro 

n=5 n=5 n=4 n=5 n=5 n=4 

Mapighiaceae       

Tipo Mapighiaceae 1  0,01  0,12   

Melastomataceae       

Cambessedesia hilariana 0,01 0,07   0,17 0,05 

Macairea radula   0,10 0,09   

Meliaceae       

Cedrela fissilis   0,01 0,01  0,01 

Myrtaceae       

Eucalyptus sp.    4,19   

Eugenia dysenterica    61,82 3,69 0,18 

Psidium cf. cattleianum 0,53 0,76 0,56 1,83 8,42 1,96 

Ochnaceae       

Ouratea sp. 3,02 12,45 49,51 26,82 2,29 0,43 

Poaceae       

Graminea  0,01     

Polygalaceae       

Bredemeyera barbeyana  0,03 0,02   0,03  

Sapindaceae       

Cupania paniculata    1,44   

Serjania sp. 0,04 0,01  0,02 0,05  

Solanaceae       

Solanum lycocarpum 0,33 0,44 0,44 0,55   

Vochysiaceae       

Qualea sp.     0,09  

Vochysia sp. 0,04      

Número de Tipo polínicos 21 23 18 18 19 17 

Número total de grãos 56267 66028 42986 41686 35414 31483 

 
 



 

98 
 

Tabela 9. Contribuição percentual (%) dos tipos polínicos encontrados em amostras de saburá de Melipona 

quinquefasciata, nas estações chuvosa (n=14) e seca (n=14), coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, 

no período de março de 2009 a janeiro de 2010. 

Tipos polínicos 
Estação 

Chuvosa Seca 

Amaranthaceae 
  Alternanthera brasiliana 0,10 0,10 

Anacardiaceae 
  Anacardium cf. humile 0,50 0,12 

Tapirira guianensis 0,40 
 Arecaceae 

  Tipo Arecaceae 0,60 0,65 

Asteraceae 
  Acanthospermum australe 0,20 

 Aspilia sp. 0,21 0,40 

Tipo Vernonia 
 

0,10 

Trichogonia cf. attenuata 0,80 
 Caryocaraceae 

  Caryocar brasiliense 0,70 0,40 

Clusiaceae 
  Kielmeyera latrophytum 0,93 

 Euphorbiaceae 
  Croton glandulosus 

 
0,30 

Euphorbiaceae não identificada 1 0,15 0,70 

Euphorbiaceae não identificada 2 0,28 0,30 

Sebastiania sp. 1,80 0,89 

Fabaceae 
  Chamaecrista sp. 2,98 0,66 

Copaifera sp. 25,83 0,86 

Dalbergia sp. 0,64 0,32 

Fabaceae não identificada 1 0,10 0,55 

Fabaceae não identificada 3 0,59 
 Fabaceae não identificada 4 0,70 
 Mimosa cf. arenosa 58,32 38,87 

Stryphnodendron adstringens 0,67 0,10 

Lamiaceae 
  Aegiphila sp. 0,33 

 Hyptis suaveolens 0,20 0,20 

Tipo Hyptis 
 

0,20 

Loranthaceae 
  Phthirusa cf. podoptera 0,50 

 Lythraceae 
  Diplusodon cf. macrodon  
 

0,29 

Malvaceae 
  Sida 0,10 0,50 

Mapighiaceae 
  Tipo Mapighiaceae 1 
 

0,40 
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Tipos polínicos 

Estação 

Chuvosa Seca 

Melastomataceae 0,90 0,60 

Macairea radula 

 
0,60 

Meliaceae 
  Cedrela fissilis 0,10 0,10 

Myrtaceae 
  Eucalyptus sp. 
 

2,24 

Eugenia dysenterica 0,85 33,13 

Psidium cf. cattleianum 3,40 0,57 

Ochnaceae 
  Ouratea sp. 1,93 19,22 

Poaceae 
  Graminea 
 

0,10 

Polygalaceae 
  Bredemeyera barbeyana  0,30 0,20 

Sapindaceae 
  Cupania paniculata 

 
0,77 

Serjania sp. 0,40 0,10 

Solanaceae 
  Solanum lycocarpum 0,39 0,33 

Vochysiaceae 
  Qualea sp. 0,70 

 Vochysia sp. 0,40 
 Número de tipos polínicos 34 33 

Número de grãos 123164 150700 
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ANEXO III 
 

TIPOS POLÍNICOS ENCONTRADOS NAS AMOSTRAS DE MEL DE MELIPONA QUINQUEFASCIATA, COLETADAS NO 

PARQUE ESTADUAL VEREDAS DO PERUAÇÚ, MG. 
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Tabela 10. Contribuição percentual (%) dos tipos polínicos encontrado nas amostras de mel de Melipona 

quinquefasciata, coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, MG, no período de março de 2009 a janeiro de 

2010. 

Tipos polínicos 

2009   2010 

Março Maio Julho Setembro Dezembro 
 

Janeiro 

n=5 n=4 n=5 n=4 n=5 
 

n=4 

Amaranthaceae 
       Alternanthera brasiliana 

  
0,15 

    Anacardiaceae 
       Anacardium cf. humile 19,57 6,75 

 
0,25 0,32 

 
0,36 

Astronium fraxinifolium 

  
3,52 

    Tapirira guianensis 2,28 3,69 
 

1,76 
  

3,87 

Arecaceae 
       Tipo Arecaceae 
    

0,16 
  Asteraceae 

       Acanthospermum australe 

      
0,86 

Aspilia sp. 
 

0,40 
  

0,16 
 

0,79 

Tipo Vernonia 
  

1,84 
    Trichogonia cf. attenuata 

      
0,83 

Caryocaraceae 
       Caryocar brasiliense 

   
0,58 

  
0,52 

Clusiaceae 
       Kielmeyra lathrophytum 0,32 

      Euphorbiaceae 
       Croton glandulosus 0,32 

      Euphorbiaceae não identificada 1 3,39 0,45 
    

1,85 

Euphorbiaceae não identificada 2 
 

0,18 
    

0,13 

Euphorbiaceae não identificada 3 
  

0,30 
    Sebastiania sp. 0,35 

 
0,18 0,19 

  
0,70 

Fabaceae 
       Chamaecrista sp. 0,48 0,21 0,24 0,38 

  
0,29 

Copaifera sp. 0,67 1,44 0,19 0,58 82,94 
 

43,52 

Dalbergia sp. 3,26 1,38 
    

1,33 

Fabaceae não identificada 1 
   

0,36 
  

0,70 

Fabaceae não identificada 2 
 

0,40 
     Fabaceae não identificada 3 

 
0,86 0,30 

 
0,16 

  Fabaceae não identificada 4 
    

0,92 
  Mimosa cf. arenosa 53,46 28,15 35,67 1,29 4,27 
 

31,42 

Stryphnodendron adstringens 0,32 0,20 
  

0,65 
 

0,24 

Lamiaceae 
       Aegiphila sp. 
    

0,11 
  Hyptis suaveolens 0,96 0,40 1,24 

    Loranthaceae 
       Phtirusa sp. 
    

0,38 
 

0,14 

Lythraceae 
       Cuphea cf. pulchra 0,45 

     
0,52 
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Tipos polínicos 

2009   2010 

Março Maio Julho Setembro Dezembro 
 

Janeiro 

n=5 n=4 n=5 n=4 n=5 
 

n=4 

Diplusodon sp. 0,32 
      Lythraceae não identificada 

  
0,12 

    Malpighiaceae 
       Tipo Malpighiaceae 1 
 

0,23 
     Tipo Malpighiaceae 2 

  
0,43 

    Malvaceae 
       Tipo Sida 0,32 0,20 

    
0,17 

Melastomataceae 
       Cambessedesia hilariana 1,44 

      Macairea radula 

  
0,70 56,15 

   Miconia albicans 
    

0,45 
 

1,12 

Mouriri pusa 
 

18,42 
     Meliaceae 

       Cedrela fissilis 

 
0,57 0,44 1,67 

  
0,62 

Myrtaceae 
       Eucalyptus sp. 
  

1,58 1,41 0,62 
 

0,28 

Eugenia dysenterica 2,15 9,11 
 

1,75 0,45 
 

4,32 

Psidium sp. 1,87 4,39 0,22 
 

0,29 
 

5,18 

Nao_identificado 
       Não identificado 1 
  

0,30 0,38 
   Ochnaceae 

       Ouratea sp. 7,78 21,49 4,98 27,64 7,90 
 

2,35 

Poaceae 
       Graminea 0,64 0,20 

     Polygalaceae 
       Bredemeyera barbeyana 1,15 0,98 32,19 0,19 0,65 

 
0,52 

Rubiaceae 
       Borreria sp. 
      

0,35 

Sapindaceae 
       Cupania paniculata 

  
14,87 7,22 0,13 

 
0,57 

Sapindaceae não identificada 
  

0,52 
    Serjania sp. 0,32 0,23 1,70 0,19 

  
0,35 

Solanaceae 
       Solanum lycocarpum 2,75 2,61 0,36 0,47 

   Vochysiaceae 
       Qualea sp. 
 

0,78 
 

0,48 2,14 
 

0,36 

Número de tipos polínicos 23 25 23 19 18 
 

29 

Número de grãos 3127 5127 6753 5209 6178 
 

5790 
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Tabela 11. Contribuição percentual (%) dos tipos polínicos encontrados em amostras de mel de Melipona 

quinquefasciata, nas estações chuvosa (n=14) e seca (n=13), coletadas no Parque Estadual Veredas do Peruaçú, no 

período de março de 2009 a janeiro de 2010. 

  
Tipos polínicos 

Estação 

Chuvosa Seca 

Amaranthaceae 
 Alternanthera brasiliana 0,10 

Anacardiaceae 
 Anacardium cf. humile 4,50 3,50 

Astronium fraxinifolium 2,90 

Tapirira guianensis 4,20 2,40 

Arecaceae 
 Tipo Arecaceae 0,10 
 Asteraceae 
 Acanthospermum australe 0,40 
 Aspilia sp. 1,00 0,10 

Tipo Vernonia 2,00 

Trichogonia cf. attenuata 1,70 
 Caryocaraceae 
 Caryocar brasiliense 0,20 0,10 

Clusiaceae 
 Kielmeyra lathrophytum 0,10 
 Euphorbiaceae 
 Croton glandulosus 0,10 
 Euphorbiaceae não identificada 1 3,60 0,60 

Euphorbiaceae não identificada 2 0,30 0,20 

Euphorbiaceae não identificada 3 0,10 

Sebastiania sp. 0,30 0,10 

Fabaceae 
  Chamaecrista sp. 0,50 0,20 

Copaifera sp. 41,60 0,70 

Dalbergia sp. 1,20 1,10 

Fabaceae não identificada 1 0,30 0,30 

Fabaceae não identificada 2 0,10 

Fabaceae não identificada 3 0,10 0,70 

Fabaceae não identificada 4 1,30 
 Mimosa cf. arenosa 18,90 12,60 

Stryphnodendron adstringens 0,30 0,10 

Lamiaceae 
 Aegiphila sp. 0,20 
 Hyptis suaveolens 0,10 0,70 

Loranthaceae 
 Phtirusa sp. 0,40 
 Lythraceae 
 Cuphea cf. pulchra 0,60 
 Diplusodon sp. 0,10 
 Lythraceae não identificada 0,40 
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Tipos polínicos 
Estação 

Chuvosa Seca 

Malpighiaceae 
 Tipo Malpighiaceae 1 0,60 

Tipo Malpighiaceae 2 0,70 

Malvaceae 
 Tipo Sida 0,10 0,10 

Melastomataceae 
 Cambessedesia hilariana 0,60 
 Macairea radula 18,00 

Miconia albicans 0,90 
 Mouriri pusa 11,20 

Meliaceae 
 Cedrela fissilis 0,90 0,60 

Myrtaceae 
 Eucalyptus sp. 0,60 1,10 

Eugenia dysenterica 2,70 3,00 

Psidium sp. 3,10 1,70 

Nao_identificado 
 Não identificado 1 0,10 

Ochnaceae 
 Ouratea sp. 4,40 9,30 

Poaceae 
  Graminea 0,10 0,10 

Polygalaceae 
 Bredemeyera barbeyana 0,60 11,70 

Rubiaceae 
 Borreria sp. 0,10 
 Sapindaceae 
 Cupania paniculata 0,60 7,40 

Sapindaceae não identificada 1,70 

Serjania sp. 0,10 0,50 

Solanaceae 
 Solanum lycocarpum 2,00 0,60 

Vochysiaceae 
 Qualea sp. 1,50 0,20 

Número de tipos polínicos 40 39 

Número de grãos 15095 17089 
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ANEXO IV 
 

FOTOMICROGRAFIAS DOS GRÃOS DE PÓLENS ENCONTRADOS NAS AMOSTRAS DE MEL E SABURÁ DE  

MELIPONA QUINQUEFASCIATA COLETADAS NO PARQUE ESTADUAL VEREDAS DO PERUAÇÚ, MG.
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Figura 25. Fotomicrografias de grãos de pólen em aumento de 1000x: Amaranthaceae – a. Althernanthera brasiliana 

(detalhe sexina); b. Althernanthera brasiliana; Anacardiaceae – c. Anacardium cf. humile (VP); d. Anacardium cf. 
humile (VE); e. Astronium fraxinifolium (VP); f. Astronium fraxinifolium (VE); g. Tapirira guianensis (VP); h. Tapirira 

guianensis (VE); i. Tapirira guianensis (detalhe sexina); Asteraceae -  j. Acanthospermum australe; k. Tipo Aspilia; l. 
Tipo Vernonia; m. Tipo Vernonia (detalhe sexina); n. Trichogonia cf. attenuata (VP); o. Trichogonia cf. attenuata (VE); 
Euphorbiaceae – p. Euphorbiaceae não identificada 1 (VP); q. Euphorbiaceae não identificada 2 (VP); r. Sebastiania 
sp.; Fabaceae - s. Chamaecrista sp. (VP); t. Chamaecrista sp. (VE). VP- Vista polar; VE- Vista equatorial. 
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Figura 26. Fotomicrografias de grãos de pólen em aumento de 1000x: Fabaceae– a. Copaifera sp. (VP); b. Copaifera 

sp. (VE); c. Mimosa cf. arenosa; d. Stryphnodendron adstringens; Lamiaceae – e. Hyptis suaveolens (VP); f. Hyptis 

suaveolens (detalhe sexina); Lythraceae – g. Cuphea cf. pulchra (VE); Melastomataceae - h. Cambessedesia hilariana  

(VP); i. Cambessedesia hilariana  (VE); j. Macairea radula (VP); k. Miconia albicans (VP); l. Miconia albicans (VE); 

Meliaceae – m. Cedrela fissilis (VP); Myrtaceae – n. Eucalyptus sp. (VP); o. Eugenia dysenterica (VP); p. Eugenia 

dysenterica (VE); q. Psidium cf. catleianum (VP); Ochnaceae – r. Ouratea sp. (VP); Polygalaceae – s. Bredemeyera 

barbeyana (VP); t. Bredemeyera barbeyana (VE); Sapindaceae – u. Cupania paniculata (VP); v. Cupania paniculata 

(VE); Solanaceae – x. Solanum lycocarpum (VP); y. Solanum lycocarpum (VE); Vochysiaceae – z. Qualea sp. (VE); VP- 

vista polar; VE- vista equatorial. 


