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O esforço para dominar e transformar a natureza 

segundo nossos desejos e nossas necessidades, a ideia 

de que ela é uma espécie de máquina viva à disposição 

de nossa inteligência e nossas tecnologias, está na raiz 

da crise socioambiental dos dias de hoje. Os povos da 

floresta encontram-se então na fronteira do que tanto a 

ciência como as humanidades preconizam: reunificar 

aquilo que a era moderna tão radicalmente separou, 

sociedade e natureza (VILLAS-BÔAS, 2017, p. 8).  



RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi estimular a (re)introdução do manejo de abelhas 
indígenas sem ferrão (meliponicultura) como uma possibilidade viável para que os 
Guaranis Mbya possam reestabelecer seus vínculos com estes seres e seus 
significados ancestrais. O estudo foi realizado entre os anos de 2018 e 2021, em 
aldeias indígenas na planície litorânea e na Região Metropolitana de Curitiba, Mata 
Atlântica, Paraná. O presente estudo está estruturado em 4 capítulos: no capítulo I 
são expostas as contribuições teóricas realizadas através da revisão de literatura 
sobre conhecimento tradicional; etnoecologia; abelhas indígenas sem ferrão; povo 
Guarani Mbya; cosmologia, medicina tradicional, meliponicultura e sustentabilidade. 
O capítulo II aborda contribuições teóricas das pesquisas realizadas por Marylin 
Cebolla Badie, com detalhes da cosmologia e medicina tradicional em práticas 
ritualísticas dos Guarani Mbya sobre as abelhas sem ferrão. As descrições 
apresentadas revelam que a relação dos Mbya com as abelhas sem ferrão nas 
aldeias indígenas no Paraguai e Argentina é permeada por um intricado sistema de 
construções simbólicas, representado por crenças, ritos e mitos, cuja análise é de 
fundamental importância para a compreensão do entendimento que essa etnia tem 
sobre as abelhas. O Capítulo III, destaca as análises apresentadas na literatura, 
acrescida de levantamento de campo sobre a utilização que os indígenas  fazem dos 
produtos fornecidos pelas abelhas sem ferrão. Foram aplicadas técnicas adicionais 
como a observação-participante e a realização de uma entrevista livre. Foi registrado 
o uso do mel, cera (cerume)    e da própolis uma vez que são utilizados na medicina 
tradicional, na confecção de velas, no artesanato, nos rituais, entre outros. O 
Capítulo IV, apresenta um estudo de caso que visa relatar a experiência da 
implementação de meliponários em aldeias indígenas do litoral do Paraná e Região 
Metropolitana de Curitiba. Definida a abordagem qualitativa optou-se por aportar a 
este um Estudo de Caso com enfoque holístico, a partir da reunião de informações 
detalhadas e sistemáticas. Na primeira etapa (novembro 2019) foram adquiridas 10 
caixas racionais, contendo enxames de jate’i, inicialmente implantadas em quatro 
aldeias. Na segunda etapa (dezembro 2020; março e abril 2021), foram adquiridas 
22 caixas, totalizando 32. A partir das demandas dos indígenas, foi oferecido um 
curso de meliponicultura teórico-prático de 24 horas, onde realizou-se uma oficina  de 
confecção de vela de cera de abelha sem ferrão, utilizada no ritual do “Ñemongarai” 
na opy (casa de rezas). Desta forma, a valorização dos conhecimentos tradicionais 
e a meliponicultura, poderão contribuir nas aldeias participantes deste estudo, com 
uma prática de uso sustentável, com potencial de melhorar a qualidade de vida a 
partir, do respeito aos seus modos de vida e tradições, a partir da sua forma de 
entender o mundo Nhandereko (nosso modo de viver). Conclui-se que as abelhas 
sem ferrão, têm grande relevância para os Guarani Mbya que vivem na Mata 
Atlântica do Paraná. Os saberes do Mbya então poderão contribuir como aportes 
para novas abordagens interdisciplinares de desenvolvimento de estratégias  de uso 
e conservação da biodiversidade e de sustentabilidade na Mata Atlântica. 
 
Palavras-chave: povos tradicionais; etnoecologia; meliponíneos; criação de abelhas 
sem ferrão; desenvolvimento sustentável. 

 
 
 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to encourage the (re)introduction of indigenous bee 
management stingless (meliponiculture) as a viable possibility for the Guarani Mbya 
they can re-establish their links with these beings and their ancestral meanings. The 
study was carried out between 2018 and 2021, in indigenous villages on the plain 
coast and in the Metropolitan Region of Curitiba, Atlantic Forest, Paraná. This study 
is divided into 4 chapters: in Chapter I they are exposed as theoretical contributions 
made through the literature review on traditional knowledge; ethnoecology; 
indigenous stingless bees; Guarani Mbya people; cosmology, traditional medicine, 
meliponiculture and sustainability. Chapter II addresses theoretical contributions from 
research carried out by Marylin Cebolla Badie, with details of cosmology and 
traditional medicine in ritualistic practices of the Guarani Mbya about the stingless 
bees. The descriptions reveal that the Mbya's relationship with the stingless bees in 
indigenous villages in Paraguay and Argentina is permeated by an intricate system of 
symbolic constructions, represented by beliefs, rites and myths, whose analysis is of 
fundamental importance for understanding the understanding that this ethnicity has 
about the bees. Chapter III highlights analytical analyzes in the literature, in addition 
to field research on the use that indigenous peoples make the products supplied by 
bees stingless. Additional techniques were applied, such as participant observation 
and conducting a free interview. The use of honey, wax (cerumen) and propolis has 
been recorded as they are used in traditional medicine, in the making of candles, in 
handicrafts, in rituals, among others. Chapter IV presents a case study that aims to 
report the experience the implementation of meliponários in indigenous villages on 
the coast of Paraná and the Metropolitan Region of Curitiba. Having defined the 
qualitative approach, it was decided to provide a Case Study with a holistic approach, 
from the gathering of rules and systematic information. In the first stage (November 
2019), 10 rational boxes were acquired, containing swarms of jate’i, initially 
implemented in four villages. In the second stage (December 2020; March and April 
2021), 22 boxes were acquired, totaling 32. Based on the demands of the indigenous 
people, a 24-hour theoretical-practical meliponiculture course was offered, where 
there was a workshop for making a stingless beeswax candle, used in the ritual of 
“Ñemongarai” at opy (house). In this way, the appreciation of traditional knowledge 
and meliponiculture, participate by contributing in the villages participating in this 
study, with a sustainable use practice, with the potential to improve the quality of life 
from, respect their ways of life and traditions, from your way of understanding the 
world Nhandereko (our way of life). It is concluded that stingless bees have large 
relevance for the Guarani Mbya who live in the Atlantic Forest of Paraná. Mbya 
knowledge thus contributing to new approaches interdisciplinary development of the 
use and conservation of the biodiversity and sustainability in the Atlantic Forest. 

 
Keywords: traditional peoples 1. ethnoecology 2. meliponines 3. stingless beekeeping 
4. sustainable development 5. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O amplo acervo de conhecimentos e tecnologias das diferentes sociedades 

indígenas têm grande importância para a humanidade e para a ciência ocidental. 

Durante séculos esses povos praticaram modelos de manejo e gestão de 

ecossistemas complexos, em uma técnica que hoje seria chamada de 

“desenvolvimento sustentável” (LITTLE, 2002). A exemplo disso, as populações 

tradicionais indígenas detêm um imenso conhecimento sobre a biologia, ecologia e 

manejo das abelhas sem ferrão. O mel e outros produtos das abelhas são de grande 

importância social, além da mitologia associada às abelhas. Os conhecimentos 

absorvidos durante milhares de anos de experiência na floresta e no campo estão se 

perdendo, acarretando na aculturação (CAMARGO; POSEY, 1990).  

Para Rodrigues (2006) a transmissão e retransmissão do conhecimento 

sobre as abelhas indígenas sem ferrão entre os Guarani Mbya, que tradicionalmente 

aconteciam entre gerações, de pai para filho, conectando a interpretação da 

natureza, suas forças e a compreensão entre o indígena e as variadas formas de 

vida, têm sido cada vez menos frequentes. 

De acordo com Batista (2017) os indígenas manejam os recursos naturais 

disponíveis em suas áreas, aplicando saberes transmitidos por seus ancestrais. Para 

a ciência moderna é importante a valorização do conhecimento tradicional, através 

da adoção de métodos e de técnicas sustentáveis de interações dos indígenas com 

a natureza (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009; ELOY et al., 2014; SOUZA et al., 

2015).  

Os povos tradicionais indígenas utilizam saberes tradicionais e técnicas 

culturais que poderão ser alternativas na construção de novos conhecimentos 

científicos, que buscam formas de resolução aos impactos socioambientais da 

atualidade (BATISTA, 2017; CAVALLO, 2018). Tratam-se de saberes de extrema 

importância para as políticas ambientais de manejo e utilização dos recursos 

biológicos e de desenvolvimento científico e tecnológico que visem a utilização 

sustentável dos recursos da biodiversidade (FERRO; BONACELLI; ASSAD, 2006; 

RODRIGUES; GADENZ; RUE, 2014). Da mesma forma, para as populações 

indígenas, preservar e garantir a continuidade da produção de práticas, atividades e 

inovações, ressalta a estreita relação que estes povos têm com a floresta (ABREU; 

NUNES, 2012; APODONEPA; BARRETO et al., 2015).  



20 

A relação socioambiental dos indígenas com a floresta tem conexão com a 

cosmologia e forte ligação cultural (ANJOS, 2004; SOUZA et al., 2015; BATISTA, 

2017). A exploração indiscriminada e a redução drástica da Mata Atlântica são 

causas de impacto direto para o povo Guarani Mbya. As expropriações dos povos 

tradicionais de seus territórios, as referências culturais e os saberes tradicionais têm 

sofrido impactos e assim as práticas sustentáveis de relações com a natureza, 

mantidas ancestralmente pelos povos indígenas, estão, em muitos casos, sendo 

perdidas (BATISTA, 2017). 

Levantado este contexto e considerando que o conhecimento tradicional 

sobre as abelhas sem ferrão e a meliponicultura na Mata Atlântica é pouco 

investigado (RODRIGUES, 2005, 2006; BADIE, 2009a), motivou-nos o interesse em 

ampliar os conhecimentos sobre esse tema e contribuir com esta lacuna acerca dos 

saberes tradicionais, bem como pesquisar o debate acadêmico sobre as 

contribuições culturais e científicas atreladas aos saberes tradicionais de povos 

indígenas para a sustentabilidade socioambiental, a partir do enfoque da 

etnoecologia. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

O povo Guarani Mbya procura formar suas aldeias (Tekoas) com base nos 

preceitos culturais e míticos que fundamentam, especialmente, a sua relação com a 

Mata Atlântica, por meio da qual as práticas simbólicas condicionam sua 

sobrevivência (BATISTA, 2017). 

Embora os impactos socioambientais sofridos pelo povo Guarani Mbya 

tenham sido de grande intensidade ao longo da história moderna, os saberes de 

manejo com a biodiversidade e suas relações com a Mata Atlântica continuam muito 

presentes (BATISTA; MILIOLI; ZANETTE-CITADINI, 2020). 

Assim sendo, destruir a biodiversidade dos territórios indígenas e das terras 

ocupadas por comunidades locais reduz as chances de preservação de sua cultura e 

de sua sobrevivência, uma vez que, ao se destruir sua cultura, língua, ritos, mitos, 

entre outros conhecimentos, perde-se em diversidade humana (cultural) e também 

em conhecimentos sobre manejo e utilização dos bens naturais, perdendo-se 

potencial para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica 

(RODRIGUES; GADENZ; RUE, 2014). 
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Devido as situações de confinamento e restrição da ocupação do território 

tradicional, somadas à pressão, os povos indígenas têm enfrentado dificuldades 

para a realização de algumas práticas culturais: 

Conscientes da falta de opções, os Guarani insistem em preservar suas 
pequenas áreas onde foram confinados e que estão longe de garantir o 
sustento da comunidade, por meio de atividades produtivas, de conter os 
recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e de garantir sua 
reprodução física e cultural, segundos seus usos, costumes e tradições, 
conforme afirma o parágrafo 1º do art. 231 da Constituição (LADEIRA, 2008, 
pág. 95). 

Somem-se ainda as políticas públicas e a imposição de modelos 

civilizatórios às dificuldades oriundas da ocupação de seus territórios. No caso da 

política de educação, o modelo imposto pelo Estado não leva em conta os saberes 

tradicionais, nem mesmo a importância dos mais velhos nos processos educativos 

(RODRIGUES, 2005). 

O conhecimento tradicional constitui um patrimônio das populações 

indígenas, transmitido pela oralidade através de processos intergeracionais, que 

apresentam peculiaridades em virtude de sua formação ser favorecida pela relação 

de proximidade dessas populações com a riqueza da biodiversidade (ELOY et al., 

2014). 

Neste sentido as ações que foram previstas para o desenvolvimento desta 

dissertação estão em sincronicidade com a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) 1 que trata como um dever das nações:  

Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e 
manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar 
sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores 
desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição 
equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 
inovações e práticas (CDB, 1992). 

Assim como aos princípios e objetivos gerais da Política Nacional de Gestão 

Ambiental e Territorial de Terras Indígenas - PNGATI, instituída pelo Decreto n.º 

                                                   
1 A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da Organização das Nações Unidas 
e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente (BRASIL, 
2021). Seu texto foi aprovado por meio do Decreto Legislativo n.o 4 de 4 de fevereiro de 1992. A 
Convenção foi assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992.  
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7.477 de 15 de junho de 2012, de modo que esta visa garantir e promover a 

proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos bens comuns 

naturais das terras e territórios indígenas, em um processo democrático que objetive 

assegurar a integridade do patrimônio indígena, como também a melhoria da 

qualidade de vida, e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 

futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural 

(BRASIL, 2012). 

Também encontramos respaldo e conformidade com a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 

instituída pelo Decreto n.º 60.040, de 7 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007), 

conforme o Art. 1º, inciso V: 

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da 
qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações 
atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e 
respeitando os seus modos de vida e as suas tradições (BRASIL, 2007). 

A justificativa se da também pela importância acadêmica de pesquisas 

etnoecológicas a respeito das abelhas sem ferrão, além de contribuir para a 

conservação e preservação das espécies de abelhas sem ferrão em territórios 

indígenas na Mata Atlântica, um dos maiores hotspots de biodiversidade do planeta, 

podem servir de modelo para programas de conservação e desenvolvimento 

sustentável, melhorando a qualidade de vida e constituindo uma fonte alternativa 

para povos indígenas (RODRIGUES, 2005).  

Esta pesquisa encontrou apoio, suporte e iniciativa dos próprios indígenas, 

que buscam formas de fortalecer sua cultura dentro das adversidades impostas 

pelas sociedades modernas. 
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1.2  OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Estimular a (re)introdução do manejo de abelhas indígenas sem ferrão 

(meliponicultura) como uma possibilidade viável para que o povo Guarani Mbya 

reestabeleça seus vínculos com estes seres e seus significados ancestrais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Registrar o conhecimento tradicional, destacando a relação dos indígenas 

com as abelhas sem ferrão e seus diversos usos. 

Estabelecer de maneira participativa, o manejo das colônias de abelhas nas 

aldeias participantes. 

Acompanhar, apoiar e descrever a implantação e o manejo do meliponário 

nas aldeias selecionadas e os desafios observados. 

Contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a cosmovisão do povo 

Guarani Mbya da Mata Atlântica do Paraná, com vistas a sustentabilidade. 

 

1.2.3 Covid -19 
 

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

a infecção pelo novo coronavírus como emergência global e a seguir nomeou a 

doença de Covid-19. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em 26 de 

fevereiro de 2020. A doença se propagou rapidamente. Em menos de um mês após 

a confirmação do primeiro caso, já havia transmissão comunitária em algumas 

cidades. Em 20 de março de 2020, foi reconhecida a transmissão comunitária da 

Covid-19 em todo o território nacional (OLIVEIRA et al., 2020). 

Foi possível realizar o acompamento das atividades nos meses de 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e início de março de 2020. Após esses 

meses não pudemos mais entrar nas aldeias devido a pandemia do novo 

coronavírus, doença na qual fez as autoridades de todo o país restringirem o acesso 

a praticamente todas as atividades não essenciais. Soma-se a isso, a delicada 

fragilidade que os povos indígenas historicamente possuem em relação a doenças 

transmissíveis, como gripes. A continuidade dos trabalhos de campo poderia colocar 
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as aldeias em contato com este vírus e causar profundo impacto na saúde de seus 

moradores.  

O tempo de permanência nas aldeias foi escasso, comprometendo o registro 

de informações. Portanto, o curto período de permanência nas aldeias não tornou 

possível o aprofundamento almejado. 

 

1.2.4 Estrutura da dissertação  
 

A presente dissertação foi estruturada em quatro capítulos:  

No Capítulo I, Conhecimento tradicional e as Abelhas Sem Ferrão: Diálogos 

sobre a Meliponicultura e a Sustentabilidade, são expostas as contribuições teóricas 

realizadas através da revisão de literatura sobre conhecimento tradicional; 

etnoecologia; abelhas indígenas sem ferrão; povo Guarani Mbya; cosmologia, 

medicina tradicional, meliponicultura e sustentabilidade. 

No Capítulo II, Contribuições Teóricas sobre as Histórias Míticas e 

Cosmológicas dos Guarani Mbya em relação as Abelhas Sem Ferrão, procurou-se 

dar ênfase ao aprofundamento das reflexões sobre trabalhos realizados por Marylin 

Cebolla Badie (2009a, 2009b, 2013), relacionado as etnoespécies de abelhas sem 

ferrão e os Guarani Mbya em aldeias no Paraguai e Argentina. O capítulo aborda 

contribuições teóricas das pesquisas realizadas com detalhes da cosmologia e 

medicina tradicional em práticas ritualísticas das abelhas sem ferrão, bem como a 

construção da imagem mítica e simbólica dos antepassados, na personificação das 

abelhas. 

O Capítulo III, Saberes Tradicionais do Guarani Mbya sobre Abelhas 

Indígenas Sem Ferrão, teve destaque as análises apresentadas na literatura sobre 

os saberes, usos e utilização dos proveitos das abelhas sem ferrão: mel, cera 

(cerume), pólen, própolis, entre outros. Da mesma forma, são trazidos os relatos 

oriundos de uma entrevista e da observação participante. As referências culturais e 

as relações socioambientais das abelhas com os povos indígenas também são 

apresentadas. 

O Capítulo IV, Experiência de Implantação da Meliponicultura em Aldeias 

Indígenas da Mata Atlântica do Paraná, apresenta um estudo de caso que visa 

relatar a experiência da implementação de meliponários em aldeias indígenas do 

litoral do Paraná e Região Metropolitana de Curitiba. Aprofunda-se o debate sobre o 
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fato da introdução de uma atividade de criação de abelhas sem ferrão de maneira 

racional. Por meio das análises conceituais e das observações realizadas em 

campo, ressalta-se a importância do tema para os estudos voltados a pesquisas 

sobre a atividade de meliponicultura como uma estratégia de uso sustentável por 

povos indígenas. 

As considerações finais dos capítulos desta dissertação visam estabelecer 

conclusões a respeito do trabalho e sugerir algumas recomendações para futuros 

trabalhos relacionados ao tema principal. 
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2. CAPÍTULO I: CONHECIMENTO TRADICIONAL E AS ABELHAS SEM 
FERRÃO: DIÁLOGOS SOBRE A MELIPONICULTURA E A 
SUSTENTABILIDADE 

 
2.1 CONHECIMENTO TRADICIONAL E ETNOECOLOGIA 

 

O conhecimento tradicional seria todo o conjunto de conhecimentos 

construídos pela humanidade através dos tempos, desde que o ser humano surgiu 

na história evolutiva, propiciando a este a sobrevivência neste planeta, desde os 

tempos das cavernas. Para muitas sociedades, este conhecimento construído 

empiricamente pela humanidade, têm sido sua principal forma de sobrevivência 

(SILVA; BATISTA, 2018). Diegues e Arruda (2001) afirmam ser o conhecimento 

tradicional a forma mais antiga de produção de teorias, experiências, regras e 

conceitos, isto é, a mais ancestral forma de produzir ciência.  

O conhecimento tradicional é a ciência que se refere ao conhecimento 

descritivo da natureza, desenvolvido através da experiência com a mesma. Dessa 

forma, se defende a existência de muitas diferentes legítimas “ciências”. É o 

conhecimento ecológico descritivo sobre a natureza, adquirido através de longos 

anos de experiência com o seu ambiente natural, que têm sido vital para a 

sobrevivência de muitos povos (SILVA; BATISTA, 2018). 

A sabedoria tradicional constitui um todo complexo estabelecido na inter-

relação entre conhecimentos, práticas e crenças pertencentes às sociedades ditas 

tradicionais. Através desse saber tais sociedades realizam a apropriação da 

natureza permitindo, assim, sua manutenção e reprodução ao longo da história 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). 

Como parte destes saberes, as sociedades tradicionais albergam um 

repertório de conhecimento ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico, 

sincrético, dinâmico e holístico (TOLEDO, 2002). Por sua vez, estas sociedades ou 

povos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição. No Brasil, esta definição é proposta, 

amplamente aceita e amparada pelo Decreto no 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 que 

instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
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Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007). 

No campo das ciências modernas, o surgimento e o desenvolvimento da 

etnoecologia, com seu enfoque holístico e multidisciplinar, permitiram o estudo do 

complexo integrado pelo sistema de crenças, de representações simbólicas 

(kosmos), o conjunto de conhecimentos e percepções (corpus) e de práticas 

produtivas (praxis), o que torna possível compreender satisfatoriamente as relações 

que se estabelecem entre a interpretação, leitura e o uso ou manejo da natureza e 

seus processos (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009). 

Para muitas dessas sociedades, sobretudo para as indígenas, existe uma 

interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. 

Esses saberes são o resultado de uma co-evolução entre as sociedades e seus 

ambientes naturais (DIEGUES, 2000).  

Os conhecimentos tradicionais indígenas, forjados através da experiência 

prática e das vivências e observações no decorrer dos séculos de convivência, 

constituem-se num dos pilares dos usos e manejos que os povos indígenas realizam 

da natureza, de suas terras e dos recursos naturais (CAVALLO, 2018). A memória é, 

portanto, o recurso intelectual mais importante entre as culturas indígenas 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015). 

O conhecimento indígena é holístico porque é intrinsecamente ligada às 

necessidades práticas de uso e gestão de ecossistemas locais. As mentes indígenas 

não só apresentam informações detalhadas sobre espécies de plantas, animais, 

fungos e alguns microrganismos, mas também reconhecem tipos de minerais, 

pântanos, águas, encostas, topografia, vegetação e paisagem (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2009). 

As comunidades, que se utilizam do conhecimento tradicional, 

desempenham um papel fundamental para a conservação da biodiversidade, uma 

vez que vários desses recursos têm se mantido até os dias de hoje, devido às 

práticas sustentáveis que elas empregam (DIEGUES, 2000; FERRO; BONACELLI; 

ASSAD, 2006; ELOY et al., 2014, SILVA, 2015). 

Os conhecimentos tradicionais trazem exemplos de modelos alternativos de 

uso e manejo sustentável dos recursos naturais, importantes para a conservação da 

biodiversidade (DIEGUES, 2000). 

A partir dessas reflexões, considera-se importante a valorização do 

conhecimento tradicional para a ciência moderna, por meio da adoção de métodos e 
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de técnicas sustentáveis de interações dos indígenas com a natureza. Também 

como manejam os recursos naturais disponíveis em suas áreas, utilizando saberes 

transmitidos por seus ancestrais (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009). 

Para esses povos, mais que um valor de uso, os recursos da diversidade 

biológica têm um valor simbólico e espiritual, os seres da natureza estão presentes 

na cosmologia, nos símbolos e em seus mitos de origem. Os conhecimentos 

tradicionais sobre a natureza não se motivam por razões utilitárias. Transcendem a 

dimensão econômica e permeiam o domínio das representações simbólicas e 

identitárias (SANTILLI, 2005). 

As reflexões teóricas, metodológicas e as aprendizagens empíricas 

realizadas pelos pesquisadores durante quase três décadas (TOLEDO, 2002; 

TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008) promoveram o surgimento de um novo 

enfoque, isto é, a etnoecologia, baseado na pressa de que os conhecimentos 

tradicionais na realidade fazem parte de uma sabedoria tradicional, que é o 

verdadeiro núcleo intelectual e prático por meio do qual essas sociedades se 

apropriam da natureza, mantêm-se e reproduzem-se ao longo da história (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2009). 

A etnoecologia também contribui à crítica do mundo moderno, ao mostrar 

que existe uma memória biocultural representada pelas muitas sabedorias locais, 

com antiguidades de centenas e milhares de anos, as quais foram avassaladas 

pelos modelos de caráter agroindustrial (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2008). Em 

suma, a etnoecologia tem a singular tarefa de decifrar a “memória da espécie” e de 

reivindicar e revalorizar, de passagem, aqueles que a representam e a mantêm viva 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009). 

A etnoecologia não somente promove o diálogo de saberes, como a 

investigação participativa e suas contribuições coadjuvam com a revalorização das 

culturas indígenas geralmente ignoradas, exploradas e marginalizadas (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2009). 

O enfoque etnoecológico busca então integrar, comparar e validar ambos os 

modelos para criar diretrizes que apontem a implementação de propostas de 

desenvolvimento local sustentável com a plena participação dos atores locais. 

Assim, seu enfoque busca encontrar possíveis sinergias entre ambas as maneiras 

de valorizar o mundo e o consequente aproveitamento dos recursos naturais 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009). 



29 

2.2  POVO GUARANI MBYA E A RELAÇÃO COM A MATA ATLÂNTICA 
 

Os Guarani Mbya se concentram no leste do Paraguai, no Norte da 

Argentina, no Uruguai, regiões no interior e litoral dos estados do Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em uma 

área de reservas no Maranhão e em algumas localidades do Tocantins (LADEIRA, 

1992). 

Os Guarani Mbya do Estado do Paraná constituem a segunda maior etnia 

indígena do estado (ROSA, 1999). São pertencentes aos tronco linguístico Tupi e a 

família linguística Tupi-Guarani (RODRIGUES, 2013). Tendo a língua portuguesa do 

Brasil como segunda língua (RODRIGUES, 2006). 

Estão divididos em três grupos, Mbya, Kaiovás e Nhandewa diferenciando-

se na organização sociopolítica dos territórios, nas práticas religiosas, nos costumes, 

na percepção da realidade vivida e na maneira de comunicar-se (MELIÁ, 1988). 

O “tekoa” é o termo utilizado em Guarani mais aproximado de território. Para 

o Mbya a concepção de território possui suas singularidades e está diretamente 

relacionada ao modo de vida próprio à sua cultura, uma vez que possui 

características específicas que possibilita aos Guarani realizar o seu modo de ser 

(Nhandereko) (LADEIRA, 1990). Teao (2015) observa que os Guarani Mbya são um 

grupo que luta arduamente pela defesa de seus interesses, pela afirmação de sua 

identidade étnica e pela busca de um território adequado ao seu modo de ser. 

Na cosmologia Mbya, o seu território é muito bem delimitado, sendo 

constituído por uma extensão de terra que teria o seu começo na Argentina, no 

Uruguai e no Paraguai e o seu final (yvy apy), final do mundo, no litoral sul brasileiro 

(ROSA, 1999). 

E é justamente essa ameaça escatológica que faz com que o complexo 

Serra do Mar Mata Atlântica se configure como estratégico pois, segundo a tradição, 

é sobre o mar e atravessando-o que aqueles que conseguirem alcançar a “plenitude” 

alcançarão a “Terra sem Mal” e, portanto, a salvação (LADEIRA, 1994). 

Os Guarani Mbya vivem em aldeias localizadas nos territórios onde 

habitavam os históricos Carijós, também de cultura Guarani (BUENO, 1999). O 

Mbya mantém uma relação simbólica e prática com o que denominam por “mundo 

original”. Deste modo, não são os limites geográficos que determinam a 

configuração atual de um território Mbya, mas, sobretudo, as relações estabelecidas 



30 

entre aldeias, ainda hoje localizadas nas regiões de ocupação tradicional (LADEIRA, 

2008). Rosa (1999, p. 42) relata a ocupação de determinados pontos, em relação à 

ocupação do litoral do Paraná: 

Assim, pode dizer que a população Mbya que atualmente habita o litoral 
paranaense é composta por pessoas que teriam migrado da Argentina e do 
Paraguai para o litoral das regiões sul e sudeste brasileiras, e que, segundo 
Ladeira, estariam buscando reocupar territórios que já eram seus em 
tempos imemoriais (ROSA, 1999, p. 42). 

A migração para a costa atlântica em busca da Yvy marãey “Terra Sem 

Males” promove uma aproximação entre grupos familiares devido a uma vivência 

similar através das caminhadas e da recriação constante da tradição e formas de 

sobrevivência em 'novos' lugares (LADEIRA, 2008). Assim Ladeira (1992, p. 199) 

afirma que para os Guarani Mbya: 

Esses lugares, procurados ainda hoje, apresentam através de elementos da 
flora e fauna típicos da Mata Atlântica, formações rochosas e mesmo de 
ruínas de edificações antigas, indícios que confirmam essa tradição. 
“Formar aldeias nesses lugares eleitos significa estar mais perto do mundo 
celestial, pois, para muitos, é a partir desses locais que o acesso a – yvy 
marãe – terra sem mal, é facilitado – objetivo histórico perpetuado através 
de seus mitos (LADEIRA, 1992, p. 199). 

Segundo Teao (2015) os Guarani Mbya ao realizarem os seus 

deslocamentos, não são motivados apenas pela crença na “Terra sem Mal”. É por 

meio desses deslocamentos que constroem suas histórias e suas identidades 

sociais. Uma das principais causas dos deslocamentos consiste nos intensos 

conflitos fundiários. Caminhar é estar em movimento do corpo, do espírito e em 

busca de terras, pois oguata porã (caminhadas) age dimensionando novos territórios 

diante das pressões interétnicas e dos conflitos fundiários. Nas palavras de Schaden 

(1974): 

Lá não há doenças, nem a morte. E lá tornarão a encontrar vivos os 
companheiros falecidos. No verão os anciãos voltam à infância e 
recomeçam a crescer. No fundo, portanto, o paraíso sonhado outra coisa 
não é senão a continuação da existência terrena, com a diferença apenas 
de lá não se passar pelas provações e dissabores que caracterizam a vida 
neste mundo” (SCHADEN, 1974, p. 172). 

Neste contexto, ocupar esses lugares significa viver num espaço 

intermediário entre a terra e o espaço celeste e, portanto, já no caminho da “Terra 
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sem Mal”. Significa ainda cumprir a profecia de que aqueles que se obstinarem a 

viver em conformidade com as normas originais da conduta humana Mbya 

alcançarão em vida, “com o corpo e a alma”, a “terra sem mal”. O fato do litoral do 

Paraná e de São Paulo apresentarem áreas de mata preservada, possibilita aos 

Mbya o consumo e o uso de recursos naturais que compõem o seu acervo cultural, e 

portanto, o não distanciamento total das normas tradicionais (LADEIRA, 1994). 

Os Guarani conscientes do cerceamento por parte dos não indígenas, 

insistem em preservar suas pequenas áreas, cada vez mais restritas pelo 

crescimento urbano, pela instalação de projetos econômicos e pela diminuição da 

Mata Atlântica (LADEIRA, 2008). 

As causas externas consistem nas disputas com não indígenas em torno de 

terras. As causas de ordem interna consistem na busca de alianças para 

casamentos, na visita e busca de parentes, de sementes, de mudas de plantas, de 

rituais, em aspectos mítico-religiosos (sonhos e revelações), em visões sobre saúde-

morte e doença, e de conhecimentos adquiridos nas relações com as diversas 

sociedades envolventes (GARLET, 1997; RODRIGUES, 2006).  

A organização entre os Guarani Mbya se fundamenta nas relações 

familiares, sustentando-se na solidariedade entre os componentes da família 

extensa, composta segundo a tradição, em princípio, pelo casal, as filhas, os genros 

e os netos (RODRIGUES, 2005).  

As famílias mantêm uma mobilidade que lhes garante um importante 

intercâmbio entre as aldeias. O deslocamento reflete as questões da dimensão 

ecológico-cultural (busca de terras apropriadas à caça, à pesca, ao cultivo) e da 

dimensão social (referente às relações de reciprocidade) (TEAO, 2015). As regras 

de reciprocidade e de convivência social mantêm a dinâmica de ocupação territorial 

Guarani Mbya (LADEIRA, 2008). 

 

2.3  ABELHAS NA COSMOLOGIA E MEDICINA TRADICIONAL 
 

As abelhas sem ferrão desempenharam, e ainda desempenham um papel 

significativo na religião, mitos, ritos, crenças e também na medicina de vários povos 

do mundo especialmente os indígenas (POSEY, 1982a; PALAZUELOS-BALLIVIÁN, 

2008; ALVES; ALVES, 2011). 

Estudos do Códice Tro-Cortesiano (Códice Maya depositado no Museu da 
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América de Madrid) realizados por Cappas e Sousa (1995), demonstram que os 

Maya desenvolveram uma íntima relação com as abelhas sem ferrão e que esses 

insetos estavam relacionados às questões religiosas e à cosmologia, segundo as 

concepções daquela etnia. Adornos específicos eram especialmente desenvolvidos, 

reproduzindo abelhas sagradas e o próprio deus-abelha. 

Na América Central, por exemplo, a relação dos descendentes Mayas e 

Aztecas com os meliponíneos transcende o uso alimentar. Algumas espécies de 

abelhas sem ferrão ocupam lugar de destaque na cosmologia e medicina tradicional 

(VILLAS-BÔAS, 2018).  

O antropólogo Jean Vellard (1939 citado por Rodrigues, 2005) realizou um 

criterioso estudo sobre a importância das abelhas para os Guaiaky, índios do 

Paraguai. Segundo o autor, esses índios desenvolveram uma convivência não 

apenas relacionada a questão de uso alimentar dos produtos desses insetos, mas 

envolve também sua influência nos mais diversos aspectos da vida coletiva daquela 

etnia. Esses índios foram considerados pelo autor como profundos conhecedores de 

uma grande variedade de abelhas. 

No Brasil, Mato Grosso do Sul, para os Ofaié a relevância do mel e das 

abelhas é tão importante que esse povo foi ou é identificado, e se reconhecem como 

sendo ‘povos do mel’, ‘sociedades do mel’, ‘civilizações do mel’ ou outra forma de 

identidade coletiva relacionada à abelha. Para os Ofaié a interação com a natureza 

era de forma sistêmica a fim de aproveitar o tempo certo para as colheitas, as 

pescas e as caças. Esta era uma época muito prezada, principalmente, porque 

conseguiam uma grande colheita de mel, extração natural mais apreciada pelo grupo 

(DUTRA, 1991).   

Os mitos e lendas confirmam que o mel e as abelhas sempre ocuparam um 

lugar muito importante na vida cerimonial e no pensamento religioso dos índios. 

Onde, mitologicamente os indígenas teriam se espelhado nestes animais para 

entender a origem e a organização da sua tribo (PALAZUELOS-BALLIVIÁN, 2008). 

De acordo com Posey (1982a) e Palazuelos-Ballivián 2008 o mel sempre foi 

mais valorizado por suas propriedades medicinais e por ter sido, no passado, 

praticamente a única fonte de açúcar disponível. Os indígenas costumam levar uma 

vida cerimonial marcada por festas e rituais que movimentam as comunidades. Em 

muitos desses eventos e rituais o mel e a cera (cerume) das abelhas têm sido 

utilizados (RODRIGUES, 2005). Sua importância agrega valores simbólicos, 
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místicos, cosmológicos e ecológicos em suas relações (CAMARGO; POSEY, 1990; 

POSEY, 1982b). 

 

2.4  POPULAÇÕES TRADICIONAIS INDÍGENAS E A RELAÇÃO COM A 
MELIPONICULTURA 

 

A meliponicultura é, por definição, a criação de abelhas sem ferrão, e deve 

ser realizada em caixas padronizadas que facilitam o manejo e diminuem a predação 

de ninhos e a derrubada de árvores (CARVALHO-ZILSE; NUNES-SILVA, 2012). 

Consiste em uma alternativa para a utilização dos recursos naturais, contando com 

os conhecimentos tradicionais das populações humanas (MAGALHÃES; 

VENTURIERI, 2010; BARBOSA-COSTA; SANTIAGO; FRAXE, 2011).  

O conhecimento sobre as abelhas sem ferrão e a meliponicultura nas 

Américas é ancestral (VILLAS-BÔAS, 2018). Com exceção do Chile, em todos os 

países latinos existem evidências da relação de povos indígenas com produtos das 

colônias, principalmente por exploração extrativista, mas também por meio de 

técnicas rústicas de criação (VILLAS-BÔAS, 2017). Já o termo Meliponicultura 

(criação de abelhas indígenas sem ferrão) foi citado pela primeira vez no livro do 

Paulo Nogueira Neto (1953) 2. 

De acordo com Palazuelos-Ballivián (2008) antes da invasão dos europeus e 

da colonização das Américas, o uso de produtos de abelhas sem ferrão, e, em 

alguns casos, a sua criação, fazia parte dos costumes socioculturais, inclusive 

alimentares, medicinais, ritualísticos e comerciais de muitos povos indígenas das 

Américas (povos pré-colombianos).  

O manejo de abelhas sem ferrão de maneira sistemática, parece ter sido 

uma prática das culturas pré-hispânicas avançadas da Mesoamérica. Os povos 

indígenas da América do Sul, devido às suas características de coletores e 

caçadores nômades, eram coletores exclusivos dos ninhos estabelecidos na floresta 

                                                   
2 Paulo Nogueira-Neto, paulistano nascido em 1922, desenvolveu sua trajetória acadêmica na 
Universidade de São Paulo; graduou-se em ciências jurídicas e sociais (1945) e em história natural 
(1958), possui doutorado em Zoologia (1963) e foi professor titular emérito de Ecologia geral no 
Instituto de Biociências. Foi o primeiro secretário da SEMA/Secretaria Especial do Meio Ambiente 
(1974-1986), depois transformada em ministério. Foi membro da Comissão Brundtland para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (ONU), presidente do Conama/Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
presidente do Conselho de Administração da Cetesb/Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental de São Paulo e presidente da Ademasp/Associação de Defesa do Meio Ambiente, a mais 
antiga entidade de defesa do meio ambiente do país. Foi também presidente da Fundação Florestal e 
vice-presidente da SOS Mata Atlântica (NOGUEIRA-NETO, 2007). 
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para obter produtos de abelhas como mel, cera e pólen (VILLAS-BÔAS, 2012). 

O lugar predominante do mel na comida dos povos indígenas das terras 

baixas da América do Sul têm registrado as obras de viajantes como o francês 

Jehan Vellard (1939) que em seu encontro com os Guaiaky do Paraguai descreveu 

seu ápice chamando-o de "uma civilização do mel" porque grande parte das 

atividades desses povos indígenas e até mesmo a fabricação de utensílios, girava 

em torno da busca e extração de mel (BADIE, 2009a). 

Na América Central, as abelhas sem ferrão foram efetivamente 

domesticadas pelos povos pré-colombianos e os sistemas tradicionais de criação até 

hoje são utilizados (VILLAS- BÔAS, 2018). 

Schwarz (1948), realizou um dos mais completos estudos sobre as abelhas 

sem ferrão entre os Maya da América Central. Em seus estudos foram constatados 

que os Maya manipulavam geneticamente diferentes espécies de abelhas, 

realizando melhoramento genético para aumentar a produção de mel, garantir 

matrizes mais adequadas ao ambiente e manter a diversidade de forma sustentável 

(RODRIGUES, 2005).  

No Brasil por sua vez, quase não existem relatos de criação tradicional. Com 

exceção de práticas de semi-domesticação, registradas pelo antropólogo Darrel 

Posey na aldeia Gorotire em meados da década de 1980, onde eventualmente os 

Kayapó extraíam o mel das árvores sem matar as abelhas, podendo assim acessar 

o produto sucessivas vezes, a exploração extrativista e predatória das colônias foi a 

prática mais comum (CAMARGO; POSEY 1990; VILLAS-BÔAS, 2017; VILLAS-

BÔAS, 2018). De acordo com POSEY (1986), entre os índios Kayapó todos os 

especialistas de abelhas são “xamãs”. Foram eles que conceberam o “modelo 

natural” da organização social desses índios, baseando-se na observação da 

ordenação social dos insetos. 

De acordo com Posey (1982b) os índios Kayapó, do tronco linguístico Jê, 

que habitam no sul do Pará, Brasil, reconhecem, denominam e classificam 56 

espécies de abelhas indígenas sem ferrão e utilizam técnicas sofisticadas de manejo 

de enxames na natureza, das quais nove são consideradas "manipuladas" ou 

"semidomesticadas". Geralmente são abertos buracos nas árvores para a extração 

de mel, deixando partes de crias, pólen e mel para o reestabelecimento do enxame.  

A pratica de semidomesticação consiste em deixar intacto o ninho quando o 

mel é extraído para permitir a reinstalação das abelhas, e também na deslocação 
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dos ninhos para locais próximos da localidade, variando a nova localização de 

acordo com as preferências da espécie de abelha em questão, que pode ser a 

floresta envolvente, os pomares de pousio ou a própria casa, consoante o sucesso 

da transferência, que mostra o conhecimento detalhado dos índios Kayapó sobre a 

etologia desses insetos (POSEY, 2002; BADIE, 2009a). 

Os produtos de muitas dessas espécies de abelhas sem ferrão são 

utilizados pelos Kayapó, por exemplo, o cerume e as resinas, na confecção de 

artefatos e nas pontas de flechas; o mel, o pólen e as larvas, na alimentação; várias 

misturas de abelhas e parte dos ninhos, na medicina tradicional (POSEY, 1986). 

Apesar do conhecimento que os Mbya têm sobre as espécies de abelhas, 

não foram registradas informações sobre as formas de semi-domesticação dos 

meliponíneos pelos Mbya (BADIE, 2009a). Segundo Ambrosetti (1894 citado por 

Badie, 2009a), no então distante Território Nacional de Misiones no final do século 

19, o naturalista teve contato com os indígenas Guarani Mbya a quem chamou de 

cainguás, descreveu o que poderia ser considerado uma semi-domesticação das 

abelhas sem ferrão.  

Os Mbya, ao encontrarem uma colônia, extraem-na, recolhendo o mel nas 

juntas de porongos ou taquaras. Geralmente, após a operação, deixam parte dos 

discos de cria no buraco e procuram de alguma forma tapar o buraco feito com os 

fragmentos de madeira, para que as abelhas componham a colônia e continuem seu 

trabalho (BADIE, 2009a). 

Oliveira (2020) observou a criação ou a semi-domesticação das abelhas sem 

ferrão pelos Guaranis, onde sua relação de respeito se baseia numa relação de fé. O 

Mbya destaca a jataí como uma espécie sagrada e o seu mel possui propriedades 

medicinais capazes de curar e prevenir doenças. 

A meliponicultura, portanto, é uma atividade historicamente desenvolvida por 

comunidades tradicionais indígenas para subsistência, em escala artesanal e 

extrativista, sem destaque na agricultura do país. No Brasil, é o resultado da fusão 

entre o conhecimento tradicional sobre os recursos naturais dos povos indígenas 

com a predileção europeia de domesticar animais incorporada pelos colonizadores 

(VILLAS-BÔAS, 2018). 
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2.5  SUSTENTABILIDADE E MELIPONICULTURA 
 

Para Sachs (1993) o conceito de sustentabilidade aponta cinco dimensões 

interconectadas: sustentabilidade social (redução da pobreza e organização social), 

econômica (manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas), ecológica 

(preservação dos recursos naturais), espacial (voltada para uma configuração rural-

urbana equilibrada) e cultural (respeito pelas especificidades culturais, identidades e 

tradições das comunidades locais. 

Uma estratégia alternativa de desenvolvimento, baseada em condições 

ecológicas para o uso produtivo do ecossistema primário, deve baseá-la na 

integração de processos ecológicos que geram valores naturais de uso, com os 

processos tecnológicos que os transformam em valores de uso socialmente 

necessários (LEFF, 1994). 

De acordo com Nascimento (2012) a noção de sustentabilidade tem duas 

origens, na biologia refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos 

ecossistemas (resiliência) em face de agressões antrópicas ou naturais. Na 

economia, como adjetivo de desenvolvimento, a noção de sustentabilidade emerge 

sobre a percepção da finitude dos recursos naturais e sua gradativa e perigosa 

redução (SACHS, 2004). 

A sustentabilidade emerge como uma necessidade de restabelecer o lugar 

da natureza na perspectiva da teoria econômica e das práticas de desenvolvimento 

e, por conseguinte, de assegurar a sobrevivência da humanidade por meio da 

internalização das condições ecológicas da produção (LEFF, 2001). 

Para pensar a sustentabilidade ambiental, é fundamental garantir a 

diminuição dos fluxos de energia e matéria que perpassam o sistema econômico 

(VEIGA, 2010). É preciso pensar em um novo modelo econômico em que se valorize 

a natureza e a biodiversidade, dentro dos parâmetros ambientalmente sustentáveis 

para o futuro do humano e do planeta (MARQUES, 2007). Há uma questão de fundo 

para reflexão: este novo modelo que valoriza a natureza e a biodiversidade, sempre 

existiu, ele é baseado no conhecimento tradicional dos povos ancestrais. 

A busca da proteção à biodiversidade deve amparar o conhecimento 

tradicional não apenas como fonte de conhecimento em si, mas também como 

aliada à conservação da biodiversidade por trazer implícito o conceito de 

sustentabilidade (ELOY et al., 2014). Ora, se esse conhecimento permanece e 



37 

somente existe porque se baseia no uso dessa biodiversidade, é inegável afirmar 

que as populações locais que dele se utilizam representam papel fundamental para 

a conservação. O reconhecimento do valor das tradições e práticas sustentáveis dos 

povos tradicionais caminha junto com a conservação dos recursos naturais que lhe 

dão origem (ELOY et al., 2014). 

Para tal, deve-se estabelecer a condição de formação de princípios éticos e 

teóricos que possam formar um conjunto de valores para os novos fundamentos que 

reorientam o modelo sustentável, passando pela valorização dos direitos e pela 

autonomia cultural para autogerenciar e autodeterminar tecnologias de uso dos 

recursos naturais nesses espaços em que se encontram as comunidades 

tradicionais (LEFF, 1994). De acordo com Diegues (2000, p. 208): 

[...] as comunidades tradicionais possuem uma relação diferenciada e 
intrínseca com a natureza que permitiu a manutenção da sua existência até 
o presente. Estes povos requerem uma alta diversidade dos recursos 
naturais para sua manutenção, desenvolvendo práticas agrícolas 
diferenciadas que exigem a permanência desta diversidade, onde são 
atribuídos valores de uso e de símbolos que estão integrados numa 
complexa cosmologia. O reconhecimento desta interação torna o aspecto 
cultural um veículo necessário para as comunidades tradicionais manejarem 
o ambiente, configurando uma etnobiodiversidade (DIEGUES et al., 2000, p. 
208). 

Assim sendo, a legitimação das tecnologias locais poderá permitir a 

identificação de modelos de produção sustentável, o aprimoramento e a 

incrementação de técnicas de manuseio agroecológico. Ao se considerar a 

ocorrência da etnobiodiversidade nesses espaços, será possível a visualização de 

diferentes técnicas de manejo utilizadas pelos povos indígenas (BATISTA, 2017). 

Para Kriegel et al. (2014), muitos povos indígenas dominavam sistemas 

sofisticados de produção, que incluíam desde conhecimentos de calendários 

agrícolas, baseados na astrologia, até sistemas de seleção e manejo de solos e 

diversificação de culturas, em função de uma correlação estabelecida pelo 

aparecimento de várias constelações e pela ocorrência de chuvas. O 

desenvolvimento sustentável é utilizado e difundido a partir da própria cultura 

indígena.  

O povo Guarani Mbya detêm um sofisticado sistema sustentável de bens 

naturais e de conservação da biodiversidade, mas para sua plenitude são 

necessárias a disponibilidade de terras com características naturais (ALMEIDA; 
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MEDEIROS, 2010). 

Analisando a ligação dos povos indígenas com a natureza, Posey (1986) 

relata que as populações tradicionais desenvolveram, pela observação e 

experimentação, extenso e minucioso conhecimento dos processos naturais. O que 

concorda com Lévi-Strauss (1976), para o qual: 

A existência da elaboração de técnicas muitas vezes complexas, existindo 
nesses grupos humanos, uma atitude científica, uma curiosidade e alerta, 
uma vontade de conhecer pelo prazer de conhecer, pois apenas uma fração 
das observações e experiências poderia fornecer resultados práticos e 
imediatamente utilizáveis (LÉVI- STRAUSS, 1976, p. 89). 

É importante salientar que embora as referências culturais dos povos 

indígenas demonstrem que a relação desses povos tradicionais com a natureza, em 

especial os indígenas, tem assegurado condições de sustentabilidade ao meio 

ambiente, etnocientistas, antropólogos e demais pesquisadores ressaltam que essa 

relação somente acontece quando esses povos têm garantido seus territórios e sua 

reprodução sociocultural (BATISTA, 2017). 

O manejo das abelhas têm uma grande importância cultural, portanto o 

desenvolvimento de práticas sustentáveis de manejo é bastante relevante para a 

comunidade tradicionais (MODERCIN; CASTRO; BANDEIRA, 2007). 

Segundo Queiroz et al. (2017), a meliponicultura atrai olhares de vários 

segmentos da sociedade pela razão de estar relacionada à sustentabilidade. A 

Meliponicultura é uma das poucas atividades no mundo que se encaixa nos quatro 

grandes eixos da sustentabilidade. É geradora de impacto ambiental positivo, é 

economicamente viável, é socialmente aceita e culturalmente importante pela 

proposta educacional que desempenha no convívio com a sociedade. Contudo, é de 

extrema importância a identificação e prática de atividades que respeitem o meio 

ambiente e que possibilitem ao ser humano viver de forma equilibrada com os 

demais constituintes da biosfera (RAUBER; CERICATO, 2011). 

A atividade de Meliponicultura é capaz de compatibilizar de forma positiva 

aspectos sociais, ambientais e econômicos (VILLAS-BÔAS, 2017). Devido à 

multiplicidade de aspectos e benefícios gerados pela meliponicultura nos domínios 

ambiental, social, cultural e econômico, a meliponicultura, se demonstra uma 

atividade promotora de sustentabilidade. Dessa forma, abordagens voltadas à 

elaboração de políticas públicas para a meliponicultura enquanto atividade 
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econômica devem respeitar as necessidades para a conservação das espécies de 

abelhas sem ferrão e, sempre que possível, os valores sociais e culturais atribuídos 

à atividade (BARBIÉRI; FRANCOY, 2020).  

Jaffé et al. (2015) sublinham que a construção de uma meliponicultura 

sustentável deve ser sintonizada com o desenvolvimento, atentando-se aos 

impactos profundos da ação humana e das mudanças climáticas nos ecossistemas. 

Nogueira e Silva (2016) destacam ainda que a meliponicultura pode minimizar os 

impactos ambientais e proporcionar melhorias na qualidade de vida nas 

comunidades. 

No entanto Barbiéri e Fracoy (2020) alertam que levar o tema para o campo 

das políticas públicas, requer um debate plural que tenha vistas à sustentabilidade 

nas escalas local, regional e global. Tais fatores geram uma oportunidade de 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo os meliponicultores como parte ativa da 

produção do conhecimento em programas participativos que unam os diversos 

atores (BARBIÉRI; FRANCOY, 2020), entre os quais destacamos como 

fundamentais os povos e comunidades tradicionais, por sua essência reconhecida 

historicamente como sustentável.  

 

2.6  ABELHAS INDÍGENAS SEM FERRÃO E POLINIZAÇÃO 
 

As abelhas sem ferrão, também conhecidas por abelhas indígenas sem 

ferrão, abelhas nativas sem ferrão ou meliponíneos, taxonomicamente filiadas a 

Família Apidae, Subfamília Apinae, Tribo Meliponini, são insetos sociais de grande 

diversidade e amplamente distribuídas nas regiões de clima tropical e subtropical 

(NOGUEIRA-NETO, 1997; MICHENER, 2007; VILLAS-BÔAS, 2018). 

A maior parte dos nomes populares dados a esses insetos é de origem 

indígena. As denominações científicas dessas abelhas, também provêm diretamente 

de sua origem linguística Tupi (NOGUEIRA-NETO, 1970). 

Com mais de 500 espécies descritas, a tribo Meliponini compreende cerca 

de 60 gêneros (MICHENER, 2007; MICHENER, 2013). Sendo que certos táxons são 

restritos às regiões subtropicais do hemisfério sul (CAMARGO, 1989; CAMARGO; 

PEDRO, 1992). É nas Américas que grande parte da diversidade de espécies 

ocorre, são aproximadamente 350 tipos descritos, 250 só no Brasil (VILLAS-BÔAS, 

2018), cerca de 35, ocorrem no Paraná (SCHWARTZ-FILHO; LAROCA; 
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MALKOWSKI., 2004). 

Segundo Michener (2007) a atividade mais importante das abelhas, em 

termos de benefícios para os seres humanos, é a polinização da vegetação natural. 

São consideradas generalistas, pois comumente procuram flores ao longo de todo o 

ano, coletando néctar e pólen de uma vasta variedade de plantas, possuem colônias 

populosas e perenes, o que as torna excelentes polinizadoras (NOGUEIRA-NETO, 

1997; BIESMEIJER et al., 2006; SILVEIRA et al., 2002; RAMALHO et al., 1990; 

MICHENER, 1979; RÊGO; ALBURQUERQUE; VENTURIERI, 2008).  

As abelhas e plantas com flores evoluíram juntas há muitos milhões de anos, 

de modo que existem muitas especializações nas várias espécies de abelhas para a 

coleta de alimento nas flores (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010). Uma 

característica importante do forrageamento dessas abelhas é o fato delas possuírem 

constância floral, o que faz com que elas visitem repetidamente uma única espécie 

de planta durante seu período de floração (ROUBIK, 1989).  

Nogueira-Neto (1997) considera que sem as abelhas muitas dessas plantas 

não teriam chegado a existir. Houve, na realidade, uma co-evolução de plantas e 

abelhas. As árvores tropicais dependem em 90% de animais polinizadores (BAWA, 

1990). Segundo Kerr et al. (1996) as principais polinizadoras das florestas brasileiras 

são as abelhas sem ferrão, que são responsáveis por 40 a 90% das árvores nativas 

de acordo com o ecossistema. 

Estima-se que um terço da alimentação humana dependa direta ou 

indiretamente da polinização por abelhas, incluindo plantas nativas e as cultivadas, 

de acordo com estudos publicados pela Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) (ROUBIK, 1995; VILLAS-BÔAS, 2018).  

A polinização é considerada um serviço ecossistêmico regulatório. É 

importante para a produção de alimentos (flores bem polinizadas produzem frutos de 

melhor qualidade, com maior peso e com sementes em maior número (RICKETTS et 

al., 2008). E principalmente para a manutenção da biodiversidade em áreas naturais, 

um serviço de valor inestimável (DURÁN et al., 2010). A produção de frutos está na 

base da cadeia alimentar, sendo de fundamental importância para o equilíbrio dos 

ecossistemas (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010). 

Dessa forma, os polinizadores precisam ser vistos e preservados pelo seu 

valor nos ecossistemas, visto que este serviço é um elemento não só de estabilidade 

e equilíbrio ecológico, mas também uma ferramenta importante na gestão dos 
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recursos vegetais cultiváveis (COSTA; OLIVEIRA, 2013). 

As abelhas são consideradas as principais polinizadoras em ambientes 

naturais e agrícolas. Esse serviço ecossistêmico é essencial para a manutenção das 

populações nativas de plantas e para a produção de alimento nos ambientes 

agrícolas, porém está ameaçado em várias regiões do mundo. Os agrotóxicos e o 

desmatamento são uma das causas principais porque afetam as populações de 

abelhas. A conservação das florestas é necessária para a manutenção das 

populações de abelhas e da polinização (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 

2010). 

Ameaças à conservação de polinizadores estão intimamente ligadas às 

ameaças e barreiras para apoiar o desenvolvimento de uma agricultura que seja 

produtiva e ambientalmente sustentável. A tentativa de alcançar a segurança 

alimentar e geração de renda a partir de mercados de exportação leva a uma 

problemática, pois as modernas técnicas agrícolas estão destruindo a base de 

recursos naturais dos quais dependem as economias. Isso inclui uma contribuição 

significativa para a perda de biodiversidade, que poderia sustentar a produtividade 

agrícola através de práticas como a polinização (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 

2012). 

No Brasil existem 206 espécies de abelhas sem ferrão ameaçadas de 

extinção (BRASIL, 2018) e no Estado do Paraná a lista de espécies ameaçadas de 

abelhas sem ferrão aponta nove espécies (SCHWARTZ-FILHO; LAROCA; 

MALKOWSKI, 2004). Estes dados revelam a preocupante situação destes. 

Os mecanismos de polinização, quando bem conhecidos, podem ser 

importantes aliados na promoção do uso sustentável de áreas verdes bem como de 

cultivos, principalmente em tempos de crescimento urbano, queimadas, substituição 

de áreas verdes por monoculturas e técnicas inadequadas de cultivo pelo uso de 

pesticidas e inseticidas (WINFREE, 2010). 

As comunidades de polinizadores podem fornecer dados para responder 

várias questões relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico, sucesso 

reprodutivo, partilha e competição por polinizadores e também sobre conservação de 

habitats naturais afetados por processos de fragmentação (COSTA; OLIVEIRA, 

2013). 

Segundo Villas-Bôas (2018) o uso de abelhas sem ferrão para a polinização 

agrícola será o futuro da meliponicultura mundial. Essa afirmação tem como base a 
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crescente constatação da viabilidade de uso das abelhas sem ferrão para 

polinização de plantas de importância econômica. Alguns exemplos comprovados 

são o uso de abelhas sem ferrão para a polinização de morango, tomate, berinjela, 

açaí, pimentão, entre outros. 

Devido a importância da polinização efetuada pelas abelhas silvestres 

nativas na estabilidade dos ecossistemas e na sustentabilidade da agricultura; o 

Brasil, signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), propôs a 

“Iniciativa Internacional para a Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores” 

(VILLAS-BÔAS, 2018). 
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3. CAPÍTULO II: CONTRIBUÇÕES TEÓRICAS SOBRE AS HISTÓRIAS MÍTICAS 
E COSMOLÓGICAS DOS GUARANI MBYA EM RELAÇÃO AS ABELHAS 
SEM FERRÃO 

 
3.1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Palazuelos-Ballivián (2008) antes da invasão portuguesa e 

da conquista das Américas, o uso de produtos de abelhas sem ferrão, e, em alguns 

casos, a sua criação, fazia parte dos costumes socioculturais, inclusive alimentares, 

medicinais, ritualísticos de muitos povos indígenas das Américas, os chamados 

povos pré-colombianos. 

Para os povos tradicionais indígenas, a diversidade de vida não é vista como 

recurso natural, mas sim como um conjunto de seres vivos que tem valor de uso e 

valor simbólico, integrado numa complexa cosmologia. Essa relação é constituída 

por interações diretas entre os indígenas e o ambiente, cuja diversidade biológica 

está também relacionada com a cultura de cura de vários males físicos e espirituais 

(ANJOS, 2004).  

Aspectos simbólicos constituem também formas de classificação, sendo que 

entre os Mbya as diferentes classificações das diversas áreas da natureza estão 

fortemente entrelaçadas com as religiosas, por exemplo, o conhecimento sobre 

abelhas nativas e seus méis, estão imersos no universo mítico da etnia. Portanto, 

qualquer estudo sobre um grupo de espécies certamente nos remeterá aos mitos de 

origem e sua relação com as divindades (BADIE, 2000; 2005, 2013).  

O conhecimento dos Guarani Mbya sobre as abelhas sem ferrão resulta de 

muitas gerações passadas. No pensamento desses índios, as abelhas fazem parte 

de um universo onde se incluem os criadores do mundo, os espíritos e entidades 

divinizadas, além de todos os animais e as florestas, a água, os ventos e o mundo 

físico inanimado, os próprios índios e seus antepassados. Para os Guarani Mbya, 

esses insetos não são vistos separadamente, ao contrário, as abelhas sem ferrão 

possuem significativa participação na sua cultura, relacionando-se com alimentação, 

atividades religiosas, pajelança e medicina local, bem como para explicação do meio 

ambiente e de fenômenos naturais (RODRIGUES, 2006). 

A etnia Guarani Mbya detém um vasto e ancestral conhecimento sobre as 

abelhas indígenas sem ferrão, com uma ampla sabedoria sobre os usos medicinais 

e alimentares dos produtos das abelhas, em especial da abelha jataí (Tetragonisca 
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sp.) considerada sagrada dentro da cosmovisão Guarani Mbya (RODRIGUES, 

2005). 

Para melhor entendimento sobre esse capítulo, o percurso de apresentar 

primeiramente ao leitor o conhecimento indígena sobre a qual este trabalho como 

um todo se debruçou. Aspectos relacionados aos rituais, construções míticas, 

cosmológicas, medicinas e alimentação, na concepção de seus antepassados, são 

trazidas e relacionadas com a história e simbologia das etnoespécies, bem como à 

riqueza desse conhecimento. 

Para avançar sobre alguns aspectos da dinâmica cosmológica entre os 

Mbya, focou-se, centralmente, na importância das abelhas sem ferrão para as 

práticas ritualísticas. Procedeu-se uma pesquisa das denominações das diferentes 

espécies de abelhas que ocorrem na Mata Atlântica do Paraná e que foram citadas 

pelos estudos de Badie (2009a; 2009b; 2013; 2015) com os Guarani Mbya do 

Paraguai e da Argentina. As amostras de etnoespécies e suas classificações são 

compiladas, bem como os mitos ou fragmentos deles que tem como protagonistas 

algumas espécies de abelhas personificadas e que foram citadas pelos Mbya do 

litoral do Paraná, o que permitiu obter um maior aprofundamento sobre a 

cosmovisão Mbya sobre as abelhas sem ferrão. 

Embora não tenha sido possível registrar essas informações pessoalmente 

em campo com os Guarani Mbya participantes deste estudo, devido a limitação de 

contato com as aldeias imposta pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), já 

descritas anteriormente, acredita-se que, enquanto pesquisa bibliográfica, foi 

importante a condução deste capítulo, pois reuniu-se dados relevantes com 

informações significativas e marcantes que foram levantadas e sistematizadas, a 

partir de uma autora que conviveu mais de 28 anos com os Mbya, etnografando-os 

em dois países da América do Sul: Paraguai e Argentina. 

Marilyn Cebolla Badie, da Universidade de Barcelona, estuda a cultura Mbya 

desde o início de 1993, quando ainda era estudante de graduação em Antropologia 

na Universidade Nacional de Misiones, Argentina. Em inúmeras temporadas 

passadas no campo, ela investigou vários aspectos da interação dos Mbya com o 

ambiente natural da província de Misiones, que faz parte da Floresta Paranaense, 

por sua vez Mata Atlântica.  

Este capítulo representa, portanto, um apanhado teórico da perspectiva 

histórico-estrutural-cultural-simbólica acerca do tema central deste estudo: as 
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abelhas sem ferrão e a cosmovisão Guarani Mbya. Buscou-se esclarecer 

informações de abelhas sem ferrão, a partir dos estudos de Badie com os Mbya do 

Paraguai e Argentina, já que estes detém de conhecimento aprofundado das 

espécies de abelhas citadas como conhecidas pelos Mbya da Mata Atlântica do 

Paraná, destacando que os Guarani Mbya que vivem nas aldeias investigadas daqui 

possuem parentesco direto e ancestral com os de lá.  

 

3.2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram realizadas análises de estudos qualitativos a partir das literaturas 

selecionadas dos trabalhos de Marylin Cebolla Badie: Una Etnografía sobre la Miel 

en la Cultura Mbya-Guaraní (BADIE, 2009a), El conocimiento y consumo de 

himenópteros, coleópteros y lepidópteros en la cultura Mbya-Guaraní, Misiones, 

Argentina (BADIE, 2009b), Cosmología y naturaleza mbya-guaraní (BADIE, 2013) e 

Rituais de Iniciação e Relações com a Natureza entre os Mbya-Guarani (BADIE, 

2015) conduzidos nas aldeias Jejy, Yabotí e Fortín Mbororé no Paraguai e Takuapi 

na Argentina. A partir destas publicações, foi conduzido um aprofundamento 

analítico ao longo de suas pesquisas etnográficas sobre abelhas sem ferrão 

inseridas na cultura Mbya em relação as abelhas sem ferrão.  

As pesquisas realizadas por Badie ocorreram em diferentes comunidades, 

incluindo Takuapi, perto da cidade de Ruiz de Montoya, no centro de Misiones.  

Em Jejy, localizado em uma grande área de selva dentro da Reserva da 

Biosfera Yabotí, na fronteira com o Brasil. E em Fortín Mbororé, que fica no entorno 

da cidade de Puerto Iguazú, no norte da província, na chamada “tríplice fronteira” 

com o Paraguai e o Brasil. 

A partir das literaturas investigadas, ao final foi produzido um glossário de 

termos Guarani Mbya, utilizados ao longo do texto, pertencentes ao tronco-

linguístico Tupi-Guarani (BADIE, 2009a; 2013). 

 

3.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.3.1 Aspectos Cosmológicos, Simbólicos, Míticos e a Medicina Tradicional 
 

As abelhas estão relacionadas a diversas atividades culturais, à 
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religiosidade, a atividades de pajelança e à manufatura de produtos de usos 

medicinais para o controle de determinadas doenças, prevenção de outras e 

também, cura de alguns males (RODRIGUES, 2005). 

O nome genérico em Mbya para designar as abelhas sem ferrão é tugue, um 

substantivo oscilante na gramática Mbya, de modo que quando os indígenas se 

referem a uma etnoespécie particular, colocam o nome e a denominação tugue, por 

exemplo: jate’i tugue ou mandori tugue. O nome da grande maioria inclui a palavra 

ei, que significa mel, que denota a característica de espécie (BADIE, 2009a). 

Os Mbya classificam as abelhas com base em seu comportamento em porã 

ou "bom" e iñaro ou "mau", segundo sua própria tradução. Nessa classificação, as 

espécies jataí jate’i, manduri mandori e guaraipo eira viju seriam as mais dóceis ou 

“boas” expressas pelos indígenas em espanhol (BADIE, 2009a). 

As abelhas mandori e jate’i fazem mel considerados pelos Mbya como puro, 

Ñande Ru (pai nosso) os criou, uma vez que quando ele fez as primeiras florestas 

ele criou a mandori e jate’i (BADIE, 2013). 

Os méis produzidos por abelhas guaraipo eira viju e borá evora também 

estão listados como limpos e de excelente qualidade; e os méis de jate’i e mandori 

são preferidos para uso em rituais, eles são considerados "verdadeiro" (CADOGAN, 

1992; BADIE, 2009a).  

O mesmo acontece com a classificação do mel, de acordo com a concepção 

Mbya, o mel da abelha jate’i (Tetragonisca sp.) é o "mais limpo" de todos os méis, 

considerado o que tem as melhores propriedades medicinais e o preferido para ser 

usado no ritual do Ñemongarai, representando o sexo masculino (BADIE, 2013).  

De acordo com Badie (2009a) quando se está doente, qualquer coisa que os 

índios usarem para comer, tem que ser junto com mel de jataí jate’i ei, porque é o 

mel mais limpo, livre de contaminação. Essas categorias de "limpo" e "contaminado" 

aparecem continuamente em classificações que separam os alimentos de fontes 

animais pelos Mbya. A classificação é realizada conforme embasamento que os 

indígenas traduziram para o espanhol com o que se chama de "limpo", "bom", 

"sagrado", "ruim" ou "feio" (BADIE, 2013). 

Os Mbya para localizarem os ninhos de abelhas percorrem a floresta sempre 

atentos ao som dos enxames, que costumam ser muito baixos nos meliponíneos, e 

diante da visão de um espécime de abelha que está polinizando as flores ou 

extraindo resinas das árvores, se dedicam a segui-la até chegar ao ninho. Eles 
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também observam atentamente os troncos em busca das entradas feitas de cera 

que identificam as espécies que nidificam em seu interior no caso das espécies da 

tribo Trigonini (BADIE, 2009a). No caso das espécies pertencentes à tribo Meliponini 

as entradas são arredondadas e com desenhos de linhas convergentes e raios feitos 

com resina, cera ou argilas (BADIE, 2009a). 

Um ninho de abelha quando encontrado em uma árvore é derrubado, o mel 

é tirado e distribuído, um pouquinho para cada membro da comunidade. E se for 

muito pouco, então começa-se a procurar em outro lugar, quando encontrado 

novamente é misturado de volta, assim vai enchendo o porongo, hyakua, para no 

meio da tarde, no pôr do sol, chegar na comunidade trazendo o mel (BADIE, 2009a). 

O Mbya quando vai em busca de mel na floresta, geralmente convocam 

certas abelhas, classificadas como pertencentes ao sexo feminino, chamando-as de 

kuñanguero a fim de encontrar potes de mel dessas espécies que contêm uma boa 

quantidade de mel. Quando o indígena está procurando mel e não encontra nada, 

ele diz mandori kuñanguero, evora kuñanguero, kuñanguero para encontrar. Se o 

ninho for encontrado seguindo esta fórmula de características mágicas, o nome da 

espécie da qual o mel foi extraído não deve ser pronunciado (BADIE, 2009a).  

Os mitos de origem das diferentes espécies de abelhas sem ferrão, 

pertenceriam a um sexo ou outro. De acordo com o Mbya, isso pode ser facilmente 

distinguido pelo aspecto das entradas que os ninhos apresentam: aos tubos de cera 

e resina que dão acesso à maioria dos potes de mel da tribo Trigonini, são 

chamados takuãi, literalmente, órgão sexual masculino, devido à forma que 

adquirem (BADIE, 2009a). 

Os nomes "pênis coberto de espinhos" foram coletados para a abelha iratim 

(Lestrimelitta sp.) Yvyra’ija, "pênis longo" para a tujumirim tapechua (Scaptotrigona 

sp.) takuãi guachuve e takuãi ju'i, "pênis amarelo ou dourado" para a jataí 

(Tetragonisca sp.) jate’i. Por outro lado, para as entradas arredondadas e com 

desenhos de linhas convergentes e raios feitos com resina, cera ou argilas das 

espécies pertencentes à tribo Meliponini, são chamados tapi'a, nome do órgão 

sexual feminino (BADIE, 2009a). 

Existem plantas pequenas que têm o nome de abelhas, pois na época da 

floração seriam muito visitadas pelas espécies a que se referem, o que demonstra 

um conhecimento Mbya minuncioso da inter-relação de espécies de plantas com 

insetos melíferos. Eles mencionaram eira viju ka'a, isto é, a erva de eira viju 
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(guaraipo), yvyrai'ja ka'a, a erva de yvyrai'ja (iratim), eichu ka'a, erva de jate’i ka'a 

(jataí). Algumas dessas espécies são usadas para fins medicinais, especialmente a 

última, a erva da abelha jate’i (BADIE, 2009a). 

As tochas que são acesas no opy ou casa de oração durante os rituais são 

feitas com cera de abelha sem ferrão, principalmente dos ninhos de jataí jate’i, 

manduri mandori, borá evora. Os Mbya fazem as tintas que são aplicadas no corpo 

com as resinas ou própolis encontradas nos potes de mel das abelhas, 

principalmente jate’i (BADIE, 2009a; 2013). 

 

Jate’i – Jataí (Tetragonisca spp.) 
 

A abelha sem ferrão jate’i (Tetragonisca sp.) (Figura 1), era um homem da 

terra primordial segundo histórias míticas, na primeira terra, Yvy Tenonde, é um 

guerreiro que se transformou nesse meliponíneo (BADIE, 2013). 

 
FIGURA 1 - ABELHA JATAÍ. 

 
Fonte: Damasco (2018). 

 

Os indígenas relatam que é a abelha que possui a população mais 

abundante, faz ninhos em árvores ocas, e é facilmente encontrada. Habita florestas, 
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campos e ambientes antropizados. Seu mel é um dos favoritos do Mbya, também o 

pólen. Eles o consideram um alimento requintado, chamam de ei ete, “mel 

verdadeiro”, e é um dos elementos essenciais para a celebração da cerimônia ritual 

do Ñemongarai. Com seus potes de mel o hidromel ou aroka é feito (BADIE, 2009a; 

2013). 

O Mbya considera jate’i como a mais mansa das abelhas porque não ataca 

aqueles que coletam seu mel. No entanto, a sua reação em relação às outras 

abelhas, eles afirmam que são as mais corajosas pela forma como defendem o 

ninho contra adversários maiores, como as abelhas europeias (africanizadas) 

(BADIE, 2009a). 

Os indígenas ainda descrevem a jate’i como a abelha mais "boa", ou seja, a 

mais dócil no comportamento; seu mel, além de ser o mais apreciado para a 

alimentação, é o de uso preferencial em rituais e também o que tem as melhores 

propriedades medicinais (BADIE, 2009a). 

O pito ou tubo de entrada rakuãigua como é chamado na língua Mbya do 

ninho da abelha jate’i é construída de cera (cerume) e resina (própolis) extraída das 

árvores e esta última possui um forte poder antibiótico (SCHWARTZ-FILHO, et al. 

2004; BADIE, 2009a). No ninho da abelha jate’i existem pequenos depósitos de cera 

branca misturada com própolis (cerume). Depósitos relativamente grandes de cera 

pura podem ser encontrados (NOGUEIRA-NETO, 1997). Segundo os indígenas, nos 

ninhos de jate’i existe uma cavidade particular onde há ijaichy kue, ou seja, própolis 

em seu estado puro (BADIE, 2009a). 

O pito ou tubo de entrada, é usado para tratar o umbigo dos recém-nascidos. 

Os indígenas explicaram que deve ser feita uma pequena massa com esse tubo, 

colocada no umbigo e depois bandada na região (BADIE, 2009a). 

Dentro dos potes que contêm mel, chamados ei na língua indígena, no caso 

da abelha jate’i há uma pequena área que os Mbya chamam de ijapy kue'i onde é 

armazenado um mel de maior pureza. Os pequenos potes de mel são chamados de 

tykue ryru’i, que provavelmente é traduzido como "pote de mel em miniatura" 

(CADOGAN, 1992; BADIE, 2009a). O mel que é encontrado nesse determinado local 

da colônia, que os habitantes locais chamam de ijapy kue'i, também é usado para 

curar o "olho" em crianças (BADIE, 2009a). 

A doença chamada techa rachy, que corresponde aos sintomas da 

conjuntivite, é curada destilando nos olhos gotas de mel puro dessa abelha. O mel 
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jate’i é bom para tudo, mas tem diferentes preparações para diferentes doenças. 

Para a conjuntivite, techa rachy, deve-se utilizar a última parte do pote, chamada 

ijapy kue’i, é a parte do mel que não tem sujeira, a mais limpa (BADIE, 2009a). Esse 

tipo de prática já foi observada em outras áreas da América do Sul (BADIE, 2009b). 

Os indígenas informam que o mel da abelha jate’i é usado para curar a 

visão. O uso, portanto, desse mel deve ter propriedades bioquímicas que devem ser 

investigadas para o tratamento de doenças oculares (BADIE, 2009a). Desse modo, é 

necessária uma pesquisa mais aprofundada sobre as propriedades desse mel com 

essa finalidade (BADIE, 2009a). O uso do mel de jate’i como colírio é amplamente 

difundido nas áreas rurais do Paraguai, como um dos muitos saberes indígenas para 

o tratamento de doenças oculares (BADIE, 2009a). 

O mel é um dos alimentos permitidos durante a gravidez, período com 

muitas restrições (BADIE, 2009a). Na dieta alimentar durante a gravidez das 

mulheres Mbya, elas podem consumir doces, especialmente mel silvestre, entre os 

quais o preferido é o da abelha jate’i. Se a esposa desejar comer este mel, o marido 

é obrigado a ir para a floresta em busca do mel para satisfazê-la (BADIE, 2013).  

Os Mbya afirmam que se o mel da abelha jate’i não for extraído de seu pote, 

esse mel pode permanecer no mesmo lugar por muito tempo, até anos (BADIE, 

2009a). 

Em suas histórias de grande valor etnográfico na obra Etnografia de los 

Guaraní del Alto Paraná, o padre alemão Frans Müller (1989) citado por Badie 

(2009a) se refere às pinturas chamadas ychy feitas com mel de jate’i e pó de carvão. 

Aparentemente, havia vários desenhos, descritos da seguinte maneira: jegua apua: 

pontos redondos, curuchu: cruz, piriri: pele de ganso (pontilhada) e jegua pucu: raia 

(BADIE, 2009a). 

Leon Cadogan menciona em seu Dicionário que os pigmentos usados para 

as pinturas chamando-os de jate’i ychykue são feitos com a própolis da abelha jate’i 

misturada com cinzas de uma espécie de takuara a que atribui o nome científico 

Merostachys clausenii (CADOGAN, 1992; BADIE, 2009a). 

 

Yvyra’ija – Iratim (Lestremelitta spp.) 

 

É interessante observar que embora a abelha jate’i pareça ser a preferida do 

Mbya e se diga que ela usa apenas a resina da árvore yvyra paje ou árvore mágica 
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(Myrocarpus frondosus), espécie com conotações sagradas, suas ceras e resinas 

são usadas para purificar casas e proteger crianças. Portanto, devemos considerar 

que talvez as propriedades especiais dos produtos da abelha iratim yvyra’ija estejam 

diretamente relacionadas ao mito de origem desta abelha (BADIE, 2009a). O Mbya 

descreve como pertencente ao sexo masculino, alegam ser a cabeça das abelhas, a 

que eles chamam de "ei ruvicha". É uma abelha que emite um forte cheiro de limão. 

De acordo com os indígenas, elas atacam as outras abelhas para matá-las e roubar 

o mel, pólen e cerume dos potes e em seguida, "transformar" para o seu uso 

(BADIE, 2009a). 

A yvyra’ija é descrita como uma abelha saqueadora, pois não coleta néctar 

ou pólen, não tem corbícula nas patas e, portanto, subsiste do trabalho de outras 

abelhas, pilhando e roubando o ninho de outras espécies de abelhas sem ferrão. 

Controem vários pitos em forma de “dedos”, mas apenas um está ativo e da acesso 

ao ninho (Figura 2). (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

 

FIGURA 2 - ABELHA IRATIM. 

 
FONTE: Damasco (2013). 
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Os indígenas expressam que yvyra’ija era um karai, palavra que traduzem 

como “senhor”, dando-lhe um sentido de grande respeito, dizem que pertencia à 

divindade Karai e por isso, apenas as pessoas cujo as almas foram enviadas por 

este deus podiam extrair mel dos favos de yvyra’ija (BADIE, 2009a).  

Karai é uma das quatro principais divindades da cosmologia Mbya, está 

localizada a leste e é o deus do fogo (CADOGAN, 1992). Esta divindade envia almas 

à Terra para encarnar em crianças por nascer (BADIE, 2009a).  

Os indígenas relatam que nos tempos míticos de Yvy Tenonde, a primeira 

terra, o yvyra’ija era um homem tão respeitado quanto temido, um Karai que tinha 

“estudo”, termo em espanhol usado pelos mais velhos para designar o conhecimento 

que recebiam por meio da longas sessões de orações e cantos em rituais na casa 

de reza opy ou através de sonhos (BADIE, 2009a).  

O Mbya descreve como sendo um homem muito corajoso, mas um cara 

mau, não tinha amigos. Se alguém o incomodava, não demorava muito, ele o 

amaldiçoava. Se as pessoas viessem e rissem, se falassem mal dele, poderiam ter 

dores nas costas, ficavam tontos, caiam, tudo por causa da maldição. Isso poderia 

matá-los. É por isso que foi transformado em uma abelha yvyra’ija para sempre. É 

por isso que as outras abelhas não podem lutar contra a yvyra’ija, ela mata todas as 

outras (BADIE, 2009a). 

O comportamento extremamente agressivo da abelha yvyra’ija, que invade 

os ninhos de outras espécies para roubar seus produtos, atacando as abelhas até a 

morte, coincide com as atitudes hostis da yvyra’ija quando ainda era um ser humano 

em tempos míticos distantes (BADIE, 2009a). 

Pelas explicações dos indígenas, quem detém o título de yvyra’ija deve ser 

uma pessoa paciente e bondosa, “muito espiritual”, que observa os preceitos do teko 

porã ou “leis do bem viver” Mbya, e ser um mediador eficaz em conflitos (BADIE, 

2009a). 

Segundo Badie (2009a), a primeira terra, já havia sofrido a catástrofe que 

causou sua destruição e yvyra’ija ocupou um lugar privilegiado, perto das 

divindades, quando foi enviado para "erguer alguns corpos ", para trazer de volta à 

vida os eleitos, cometendo o erro de delegar sua missão ao futuro urubu uruvu, o 

homem desprovido de moral que transgrediria tão terrivelmente as leis Mbya. 

Karai ordenou que yvyra’ija fosse junto com o uruvu a um lugar onde havia 

corpos de muitos mortos com a missão de trazê-los de volta à vida, ressuscitá-los, 
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mas aconteceu que yvyra’ija enviou apenas o uruvu, que foi para o lugar onde 

estavam os mortos, mas em vez de ressuscitá-los e dar-lhes vida, juntou lenha, 

assou-os e os comeu todos (BADIE, 2009a). 

Os deuses foram ver e como não havia notícias de terem ressuscitado os 

mortos, descobriram que uruvu havia comido todos eles, devido à sua desobediência 

a Ñande Jára (nosso criador), Uruvu, que era um homem, tornou-se um urubu uruvu 

e yvyra’ija, que também era um homem, tornou-se abelha (BADIE, 2009a). 

Os indígenas explicaram que certas precauções devem ser tomadas para 

extrair o mel, tem que pedir permissão para tirar e rezar. Caso alguém procure o 

ninho e não consegue encontrá-lo, outra pessoa tem que procurar na árvore, sem 

falar, calmamente. Porque se não fizer isso, no dia seguinte vai ficar doente, algo vai 

acontecer com ele, então tem que pedir a Ñande Jára para melar, para usar como 

um remédio (BADIE, 2009a). 

Os Mbya explicam que se uma pessoa cujo nome vem de Ñamandu 

(máxima divindade, o criador do panteão Mbya), Tupã (uma das quatro principais 

divindades do panteão Mbya, envia almas para a terra) ou Jakaira (uma das quatro 

principais divindades da cosmologia Mbya, envia almas para a terra), as outras 

divindades que mandam almas para a terra, ousarem “melar” o ninho de yvyra’ija, 

estarão expostos ao sofrimento de doenças. Mas são os Tupã que correm maior 

perigo pela rivalidade que existiria entre as divindades. Uma conduta respeitosa 

deve ser observada ao extrair mel e outros produtos dos ninhos de yvyra’ija (BADIE, 

2009a). 

Essa yvyra’ija é delicada, para melar e tirar o mel tem que ficar sem falar. 

Porque se duas pessoas conversarem, falarem, logo depois de um tempo já estão 

com febre e dor de cabeça. Pois antes de ser gente, era humano e tinha que 

obedecer Ñande Jára, mas desobedeceu, então Ñande Jára fez ele virar uma abelha 

(BADIE, 2009a). 

Yvyra’ija era um homem de temperamento muito curto na primeira terra, 

lançava projéteis invisíveis nos Mbya cujas almas vêm de Tupã, que tentavam extrair 

mel e outros produtos de seus ninhos (BADIE, 2009a; BADIE, 2013). De acordo com 

os indígenas que já estavam em Yvy Tenonde a primeira terra, quando ainda era um 

ser humano reconhecido por sua antipatia e seu temperamento ruim, vivia isolado do 

resto do povo (BADIE, 2009a). Isso corresponde ao que Philippe Descola (2005) 

relata sobre os índios Achuar da Amazônia equatoriana, cujos xamãs, e neste caso 
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yvyra’ija também possuíam atributos xamânicos quando humanos, alojam em seus 

corpos “flechas mágicas” dispensadas por seus espíritos guardiões e que eles 

podem direcionar à vontade para causar feitiços e doenças (BADIE, 2013). 

A mulher Mbya na gravidez deve evitar a yvyra’ija, porque se utilizar 

qualquer produto da colônia, mel, cera (cerume) ou dos tubos de entrada que são 

usados como velas, a vida do bebê estará em risco. O mesmo acontece com as 

larvas dessa espécie, proibidas para mulheres grávidas, porque acabam se 

envergonhando por estarem em tal condição, além de colocar em sério risco a vida 

do feto (BADIE, 2013).  

Essas proibições respondem à origem mítica dessa espécie de abelha sem 

ferrão que, era uma yvyra’ija ou “dona do insígnia”, que em breve se tornaria um 

líder religioso, praticava as artes da cura, mas seu temperamento o fazia também 

amaldiçoar pessoas que não eram do seu agrado, devido a esse comportamento 

errado ele foi transformado pelos deuses na abelha yvyra’ija, cujo mel se torna tóxico 

em certas épocas do ano (BADIE, 2013). 

O ta’y re, larvas da abelha yvyra’ija são consideradas um "remédio para dar 

força", as larvas são consumidas pelos homens quando estão sofrendo de fadiga e 

prostração (BADIE, 2009a). 

Os potes de mel da yvyra’ija são aquecidos em fogo e esfregado nos braços 

e pernas de pessoas que sofrem da doença chamada karugua, que eles traduzem 

como reumatismo (BADIE, 2009a).  

Mbya considera o mel desta espécie como um remédio muito eficaz para 

combater a febre, preparar o hidromel e misturar com certas plantas como jaurandi 

(Piperaceae) para depois consumir a preparação em pequenas doses (BADIE, 

2009a).  

Aroka ou hidromel também é preparado com os produtos do ninho yvyra’ija 

para borrifar à noite as cabeças dos enfermos afetados por “loucura espiritual”, como 

descrevem os indígenas. A produção da aroka é reservada às mulheres e consiste 

em misturar mel, pólen e cera dos potes com água, deixando o produto descansar 

para consumo posterior (BADIE, 2009a). 

As velas também são citadas, embora feitas com produtos de outras 

espécies de meliponíneos. No estudo que Darrell Posey (2002) realizou entre os 

índios Kayapó da Amazônia, coincidem com seu uso para tratar estados de loucura 

causados por espíritos malignos (BADIE, 2009a).  
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A fumaça de resinas aromáticas (própolis) coletadas “roubadas de outros 

ninhos” por essas abelhas são usadas para purificar a casa e o corpo, para expulsar 

espíritos e doenças malignas, as resinas são queimadas como incenso. A cera 

(cerume) é queimada e a fumaça é inalada para curar a "loucura" (POSEY, 2002; 

BADIE, 2009a). 

Bebês e crianças pequenas costumam sofrer de kerachy, "doença do sono", 

que está associada à insônia e ao medo noturno (BADIE, 2013). São colocadas 

velas à noite perto da cabeça das crianças pequenas, perto de onde descansam a 

cabeça, quando não conseguem dormir e com aquela fumaça adormecem (BADIE, 

2009a). Quando elas não param de chorar à noite, o tubo de entrada e os potes da 

abelha yvyra’ija devem ser queimados, esses cachimbos hakuãingue são feitos de 

ceras (cerume) e resinas (própolis) que exalam um forte aroma que lembra cítrico 

quando acesos como velas, para purificar o ambiente, segundo os aldeões, 

afugentam "quem não se vê", os espíritos malignos (CADOGAN, 1992, BADIE, 

2009a, 2013). 

Para adultos também funciona. É como se fosse um véu protetor. Se tem 

algum desconforto à noite e não consegue dormir, ou quando se está doente 

(BADIE, 2009a).  

Não parece por acaso que seja justamente um produto desse tipo que 

espanta os maus espíritos. De acordo com a cosmologia Mbya para himenópteros 

(BADIE, 2009a), nos tempos primitivos, aquela que mais tarde se tornaria a abelha 

yvyra’ija, se traduz como “o dono da insígnia”. Na ordem hierárquica da organização 

política e social, os homens que detêm esta designação são pessoas respeitadas, 

ocupando o segundo lugar (são os Caciques) depois do opygua, o líder religioso, a 

autoridade máxima dos Mbya (BADIE, 2013). 

O mel de yvyra’ija também não é normalmente consumido, embora, de 

acordo com os Mbya, na primavera ára pyau seja adequado para consumo humano, 

fora dessa época se torna então tóxico e produz distúrbios gastrointestinais para 

quem o ingere. Alguns comem nessa época, mas não depois. Os mais velhos 

falavam que esse mel não se comia antigamente, só era usado como remédio 

(BADIE, 2009a). 
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Mandori – Manduri (Melipona marginata) 

 

A abelha sem ferrão mandori, segundo histórias míticas era uma mulher 

bonita na primeira terra. Espécie também produtora de ei ete, o "mel verdadeiro", 

usados preferencialmente em rituais e farmacopeia (BADIE, 2013). É um dos méis 

usados na cerimônia Ñemongarai. Com a cera dos ninhos são feitas velas para a 

casa de reza opy (BADIE, 2009a). 

A entrada dos favos de mel chama-se okê, ou seja, "porta com enfeites", 

pois o orifício possui um desenho particular de linhas radiais feitas com barro (Figura 

3) que identificam a espécie (BADIE, 2009a). 

 

FIGURA 3 - ABELHA MANDURI. 

 
FONTE: Damasco (2013). 

 

De acordo com os indígenas é difícil de encontrar porque é muito pequena, 

dá para ouvir o barulho nas montanhas quando há muitas que voam, mas se for 

apenas uma não é possível escutar (BADIE, 2009a). 
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A abelha mandori, apesar de seu pequeno tamanho, é considerada 

agressiva, pois ataca quem busca seu mel mordendo os olhos. O mel é comestível e 

muito valorizado, mas quando novo, porque segundo os Mbya, há uma época do 

ano em que azeda.  

 

Eira pu’a – Irapuá (Trigona spinipes) 

 

Os indígenas explicaram que é a abelha que os brancos chamam de 

karavosá. Constrói o ninho na forma de uma bola presa aos galhos das árvores 

(Figura 4), seu nome responde a essa característica, já que pu’a significa redondo. É 

agressiva, se defende mordendo e enrolando-se nos cabelos de quem extrai o mel, 

que o descrevem como “o cabelo curto” (BADIE, 2009a).  

 

FIGURA 4 - ABELHA IRAPUÁ. 

 
FONTE: Damasco (2013). 

 

Essa abelha tem a habilidade especial de perceber rapidamente quando as 

pessoas se aproximam do ninho, já que operárias do enxame saem ao encontro e 

atacam vários metros antes. Os Mbya dizem que é essa abelha é perigosa porque 

tem o hábito de se enfiar nas orelhas e morder por dentro (BADIE, 2009a). 

Mbya considera seus cães aliados eficazes em práticas cinéticas e muitas 



65 

vezes lhes dão tratamentos mágicos para aumentar sua eficácia na busca de caça 

(BADIE, 2013). Os indígenas preparam uma comida para os cães misturando-a com 

as larvas das abelhas eira pu'a e assim os cães ficam “ruins”, assim como esse 

inseto que tem um comportamento altamente agressivo e defende seus favos 

mordiscando e especialmente entrando nas orelhas para morder, características que 

se espera transmitir aos cães (BADIE, 2009a; 2013). 

Os cães devem ser mordidos por esta espécie de abelha para que 

desenvolvam um bom olfato que lhes permita localizar facilmente as presas nas 

caçadas, tão necessário quando confrontados com os animais da floresta, impedindo 

sua fuga para que o caçador possa derrubá-los já que, segundo os indígenas, esta é 

uma habilidade da espécie que percebe a presença de pessoas muito antes de elas 

se aproximarem da árvore onde está o ninho (BADIE, 2009a; 2013). 

O etnobiólogo Posey menciona que entre os índios Kayapó, uma abelha do 

gênero Trigona, ao qual também pertence a eira pu'a, que quando amassada e 

misturada com pigmentos de urucum é utilizada para pintar os cães para torná-los 

agressivos e não tenham medo ao enfrentar os animais nas caçadas (POSEY, 2002; 

BADIE, 2009a). 

O mel da espécie eira pu'a, tem um sabor desagradável porque a abelha usa 

excrementos de animais para construir o ninho e, portanto, só é usado como 

remédio. É usado contra a gripe e até recentemente era administrado a crianças 

para tratar a tosse convulsiva. O Mbya ainda se lembra das terríveis epidemias em 

meados do século XX, em decorrência, segundo eles, do contato com brancos, 

causando grande morte entre a população infantil das comunidades (BADIE, 2009a).  

O ta'y rãi (alimento larval) da abelha eira pu'a é considerado pelos indígenas 

como um "remédio muito importante" para tratar os sintomas associados ao estado 

de loucura provocado pelos mba'e vai ou seres malignos que povoam a floresta 

(BADIE, 2009b). 

Além das curas rituais que se realizam no opy, de onde o ñande ru purifica 

os enfermos com fumaça de tabaco, pronuncia as orações e feitiços necessários 

para libertar a alma da pessoa, é tratado com diferentes preparações medicinais, 

entre eles, o ta'y rãi da abelha eira pu'a (BADIE, 2009a). 

As larvas também são usadas para fins medicinais. Com o pólen 

armazenado nos potes, faz-se o hidromel aroka, uma bebida fermentada (BADIE, 

2009a). 



66 

Os indígenas descrevem a possessão da alma da iñengue entidades 

utilizando o termo ojepota, que é traduzido como “se apaixonar, se juntar 

sexualmente com um animal mítico ou espírito” (CADOGAN, 1992). Esses espíritos 

enganam as moças apresentando-se com falsas aparências, por isso deve-se evitar 

o contato visual com essas entidades, que somente podem ver aqueles que estejam 

em alguma etapa especial da vida, como as iñengue (menina pubescente submetida 

a rituais de iniciação) e os ñe’ênguchu (meninos que estão mudando a voz), porque 

através do olhar produz-se o “encantamento” desses entes (BADIE, 2015).  

Enquanto as meninas estão em isolamento, costuma-se banhá-las com uma 

preparação feita pelas mulheres, deixando macerar o ta’y re ou larvas da abelha eira 

pu’a, conhecida pelas suas propriedades para o tratamento de doenças associadas 

à perda de sensatez provocada pelos mba’e vai, entes malignos da floresta. Neste 

caso, considera-se muito eficaz esse remédio para evitar que elas sejam atraídas 

por eles (BADIE, 2015). 

 

Pynguaréi mirî – mirim preguiça (Friesella schrottky)  

 

Os Mbya dizem que é a abelha que os jurua chamam de mirim. Constroem 

em árvores ocas ou mourões de cerca, a entrada para o ninho é um pequeno orifício 

(Figura 5) (BADIE, 2009a).  

 

FIGURA 5 - ABELHA MIRIM PREGUIÇA. 

 
FONTE: Damasco (2013). 
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Produzem muito pouca quantidade de mel e na maior parte do ano não é 

comestível. O mel embora seja muito doce quando são “novos”, isto é, feitos 

recentemente, após este período, no início do verão, têm um sabor picante e são 

utilizados apenas para fins medicinais (BADIE, 2009a). 

A puericultura Mbya contempla também o uso de mel pynguaréi mirî para 

prevenir a formação de aftas “sapinhos”, fungos e feridas na língua do recém-

nascido, antes de iniciar a amamentação esse mel é aplicado na boca do bebê, com 

o cuidado de fornecer a quantidade exata, pois se as doses estiverem erradas é 

perigoso (BADIE, 2009a). 

 

Eira viju – Guaraipo (Melipona bicolor)  

 

Segundo o Mbya, é a abelha chamada de guaraipo. Possui pequenas listras 

no dorso e constroem os ninhos nas árvores ocas. Seu mel é tão abundante quanto 

o de jate’i e muito apreciado, é usado em cerimônias nos rituais. Conforme explicado 

pelos indígenas, esta abelha tem um comportamento muito calmo (BADIE, 2009a). 

De acordo com Badie (2009a), não é possível ver a abelha entrando, 

somente a entrada do ninho, mas elas estão dentro (Figura 6). Só se encontra se o 

ninho hetãngue estiver ao pé do bosque e se ver a entrada, porque se for um pouco 

mais alto já não vai encontrar (BADIE, 2009a). 

O nome responde à sua origem mítica. “Tem outro nome, chama-se ipo pyte 

viju porque viju é a transformação que o Deus fez. Deus transformou do centro de 

sua mão, soprou e então todas aquelas coisinhas se espalharam, diz-se tataraviju, 

como as brasas que escapam das toras queimadas quando o fogo é abanado, as 

abelhas se espalharam, antes não era, eira viju, era ipo pyte viju " (BADIE, 2009a). 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

FIGURA 6 - ABELHA GUARAIPO. 

 
FONTE: Damasco (2020). 

 

Tata éi – Tataira (Oxytrigona tataira) 

 

O nome da abelha tataira (Figura 7) significa "abelha de fogo". É uma 

espécie agressiva que secreta uma substância cáustica como defesa. O mel da 

abelha tata éi é usado para curar queimaduras por fogo, talvez por analogia com o 

efeito produzido por sua defesa, em que expele uma substância cáustica como 

defesa causando ferimentos muito dolorosos semelhantes a queimaduras (BADIE, 

2009a). 
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FIGURA 7 - ABELHA TATAIRA. 

 
FONTE: Damasco (2018). 

 

Tapechua – Tujumirim (Scaptotrigona spp.) 

 

Tapechua está entre as abelhas sem ferrão, descrita como agressiva ou 

iñaro, porque se enrosca no cabelo ou o cortam com a mandíbula, mordem e entram 

nas orelhas, olhos e boca (BADIE, 2009a). 

O mel é comestível. Os indígenas relatam que o tubo de cera da entrada do 

ninho é o mais comprido de todas as abelhas (Figura 8), e por isso, o chamam de 

takuãi guachuve, ou seja, "pênis de grande comprimento". Conforme o Mbya, este 

cachimbo (tubo de entrada) tem propriedades mágicas. As vezes encontra o 

tapechua rakuãingu, caído no solo, são grandes e compridos, e isso se traz para os 

meninos e faz eles olharem pelo tubo, nisso se diz oecha katu, então quando vão 

para a floresta, procuram e encontram o mel (BADIE, 2009a). 
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FIGURA 8 - ABELHA TUJUMIRIM. 

 
FONTE: Damasco (2018). 

 

Pynguaréi guachu – Mirim (Plebeia ssp.) 

 

Segundo Badie (2009a) o mel da abelha mirim (Figura 9) é consumido 

apenas em uma curta estação do ano, ára pyau, primavera, quando é muito doce, 

fica picante e não é mais comestível, então só pode ser usado como remédio. 

 

FIGURA 9 - ABELHA MIRIM. 

 
FONTE: Damasco (2018). 
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Ñemongarai  – Cerimônia religiosa 
 

Até os últimos tempos, as informações existentes sobre este ritual eram 

escassas e fragmentadas porque não era feita na presença de estranhos, e ainda é 

muitas vezes, descrita erroneamente como a "festa anual" do Mbya, ignorando a 

periodicidade de sua celebração. É possível considerar que o Ñemongarai está 

relacionado ao ciclo anual e, principalmente, às atividades agrícolas e de colheita 

(BADIE, 2013). 

O Mbya todos os anos faz o Ñemongarai para ter uma saúde melhor e para 

que o caminho seja mais limpo, mais claro (BADIE, 2009a). Esse seria um dos 

propósitos do Ñemongarai, proteção contra doenças por meio da fumigação 

simbólica de todos os produtos comestíveis (BADIE, 2013). 

O Ñemongarai é a cerimônia mais conhecida do Mbya, seu nome é 

traduzido como “batismo” pelos indígenas e consiste essencialmente em dois 

eventos expressivos na vida da comunidade, a apresentação dos frutos silvestres e 

cultivados para serem fumigados com fumaça de tabaco pelo Opygua lider religioso, 

como um apelo às divindades e nomear crianças (BADIE, 2013).  

Na cultura Mbya, as crianças não são nomeadas até que possam andar por 

conta própria, quando na cerimônia Ñemongarai, o líder religioso recebe da 

divindade que enviou a alma à terra, o nome que a criança receberá. Até então não 

se sabe a origem de sua alma, não se sabe a qual dos deuses ele pertence e, 

portanto, esta primeira infância seria um estágio de grande instabilidade (BADIE, 

2013). 

O mel tem grande importância na celebração de rituais, principalmente na 

cerimônia do Ñemongarai ou bênção dos frutos, em que as crianças pequenas 

também recebem seus nomes por intermediação divina (BADIE, 2009a). 

O mel usado na festa deve ser preferencialmente de abelhas jate’i ou 

mandori, pois são considerados ei ete, ou seja, “mel verdadeiro”; se não for possível 

encontrá-lo, os indígenas dizem que pode ser usado da espécie guaraipo eira viju 

(BADIE, 2009a). De acordo com a concepção Mbya, como o mel da abelha jate’i é o 

"mais limpo" de todos os méis, é o preferido para ser usado no ritual Ñemongarai 

(BADIE, 2013). 

Em seu trabalho a etnomusicologista Irma Ruiz (1984 citada por Badie, 

2009a) sobre celebrações e rituais Guarani, menciona o uso do mel de jate’i na 
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cerimônia do Ñemongarai, destacando suas condições especiais. Em relação à 

abelha jate’i, é comum ver algum pote de mel colocado no local do culto, já que sua 

presença é considerada benéfica, por ser um inseto sagrado. Seu mel é outro dos 

alimentos que são obtidos sem muito esforço, fato que é interpretado pelos 

indígenas como um presente dos deuses (BADIE, 2009a) 

A busca de mel para o Ñemongarai não consiste em uma tarefa de 

responsabilidade exclusiva de uma pessoa ou da família que participará da 

cerimônia, a organização consiste simplesmente em que os mais experientes que 

decidem ir à floresta “melar” distribuam os potes de mel que obtiveram (BADIE, 

2009a).  

A colheita de mel pertence ao domínio masculino (BADIE, 2013). Quanto à 

coleta de mel, tarefa associada à caça e, portanto, reservada aos homens, os méis 

utilizados no Ñemongarai devem, preferencialmente, vir de abelhas jate’i ou mandori, 

se não for possível encontrá-las, os indígenas dizem que ele pode ser usado a partir 

da espécie e eira viju (BADIE, 2009a; BADIE, 2013). 

A procura pelo mel é uma tarefa que geralmente é realizada com um grupo e 

na qual as mulheres podem eventualmente participar com seus parentes homens. 

Na cultura Mbya, a colheita de mel é uma atividade puramente masculina na qual as 

mulheres só podem acompanhar ou colaborar, pois não podem se aventurar 

sozinhas na floresta (BADIE, 2009a; 2013).  

De acordo com a divisão sexual de tarefas na cultura Mbya, grupos de 

mulheres realizam a coleta de plantas e frutas ao redor da aldeia, mas não é 

permitido entrar na floresta ou "melar". Dessa forma, a coleta de mel e cera 

(cerume), bem como as atividades associadas, pertencem ao domínio social 

masculino. Essas atividades compartilhadas nas quais o produto obtido é distribuído 

respondem às leis de reciprocidade da cultura Mbya (BADIE, 2009a; 2013). 

Os elementos utilizados na celebração, incluindo o mel, que têm a função de 

representar todos os membros da comunidade, são organizados separadamente em 

duas fileiras, classificados de acordo com a idade da pessoa e da família a que 

pertence, as meninas são agrupadas com a mãe e os meninos com o pai; esta 

disposição é realizada começando com os homens e mulheres mais velhos da tekoa 

(BADIE, 2009a). 

A celebração não costuma ser feita em cada comunidade separadamente, 

mas os habitantes das aldeias que compõem um tekoa, ou os remanescentes 
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daquela região, chegam ao local onde reside o opygua; ou também pode acontecer 

que diferentes líderes se encontrem ao lado de um de prestígio (BADIE, 2013). 

Famílias inteiras de aldeias vizinhas começam a chegar, distantes entre três 

e seis quilômetros de distância, as mulheres carregam panelas e sacos com 

utensílios domésticos, se deslocando caminhando. Todos caminham para participar 

do Ñemongarai , para o qual eles dão o aviso ao povo das outras comunidades, que 

vieram carregando os elementos necessários para a celebração, como pães de 

milho ou mbojape e mel silvestre nos recipientes de abóbora, preparados para ficar 

por vários dias (BADIE, 2013). 

Os produtos utilizados na cerimônia são considerados especialmente 

purificados e são chamados, por exemplo, de ei ñemongarai, que poderiam ser 

traduzidos como "mel abençoado" e mbojape ñemongarai, "pães de milho 

abençoados". No final do ritual eles são consumidos juntos em um ato que é 

visualizado como um purificador do corpo (BADIE, 2013). 

Os quatro componentes considerados fundamentais estão envolvidos no 

Ñemongarai, folhas de erva-mate (Ilex paraguariensis), frutas guembe 

(Philodendrum bipinnatifidum), méis de abelhas sem ferrão e mbojape ou pães feitos 

com farinha de milho (BADIE, 2009a; 2013). 

O fino conhecimento que os Mbya possuem sobre a etologia das abelhas 

sem ferrão é demonstrado nos relatos do comportamento particular que essas 

espécies desenvolvem quando na época da ára pyau, coincidindo com a primavera, 

a cada dia ao cair do sol os enxames realizam certos movimentos em frente aos 

ninhos que os Mbya descrevem como uma dança que eles chamam de Ñemongarai 

(BADIE, 2009a). 

A principal celebração do Ñemongarai, a cerimônia do ritual mais importante 

da cultura Mbya, acontece no final da temporada de ara pyau, que corresponde ao 

mês de dezembro (BADIE, 2009a). As celebrações do Ñemongarai acontecem entre 

os meses de outubro e março, ao contrário da afirmação geral entre os não 

indígenas de que só acontecem na primavera ou no verão (BADIE, 2013).  

O Ñemongarai se repete se houver enfermos que precisam de ajuda, 

independente da época do ano, então todas as pessoas da aldeia se reúnem e a 

cerimônia é preparada especialmente para esse fim (BADIE, 2013). 
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Aroka – hidromel 
 

Os indígenas fazem uma bebida à base de mel que chamam de aroka. Essa 

bebida inebriante, que “ilumina a cabeça” segundo eles, é comum em outras 

sociedades indígenas. A produção da aroka é reservada às mulheres e consiste em 

misturar mel, pólen e cera (cerume) dos potes com água e deixando o produto 

descansar para consumo posterior (BADIE, 2009a). 

Esta bebida só é feita com produtos de determinadas espécies como jate’i, e 

eirópa abelha africanizada. No caso do mel da abelha mirim pynguaréi, o mel só 

pode ser usado no momento em que é comestível e da abelha eira pu'a apenas 

pólen encontrado em seus potes é usado (BADIE, 2009a). 

A aroka é feita quando é trazido o mel e então as mulheres espremem todo 

o mel da colônia hetãngue, retiram e separam, e para darem um bom 

aproveitamento derramam a água na cera (cerume) também. E então todos vêm e 

pegam o aroka (BADIE, 2009a). Na cultura Mbya da preparação e hidromel é uma 

tarefa exclusivamente feminina (BADIE, 2013). 

A aroka mais comum é a feita com mel e pólen de ei rópa abelha 

africanizada por ser a mais abundante, apesar dos indígenas enfatizarem 

continuamente a origem estrangeira desta abelha dizendo: “isso os avós não 

comiam antes” (BADIE, 2009a).  

Alguns anciãos explicaram que quando a abelha ei rópa se espalhou pela 

floresta tornando-se comum encontrar seus favos, os indígenas não extraíam o mel 

porque não sabiam disso. Mais tarde, observaram com o contato com trabalhadores 

brancos e caçadores, que o mel poderia ser consumido. Os produtos desta abelha 

têm sido totalmente incorporados à dieta e às diferentes práticas dos Mbya, 

constituindo, diante do declínio das demais espécies, os mais utilizados (BADIE, 

2009a). 

 

GLOSSÁRIO 
 
Ara Pyau: novo tempo, primavera. 
Aroka: bebida fermentada elaborada com mel, pólen e pedaços de potes chamada 
de Hidromel. 
Ei: mel. 
Ei ete: mel verdadeiro, forma ritual em que são chamados os méis de certas 
espécies de abelhas. 
Ei mirĩ: mirim. 
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Eiraity: cera. 
Eira pu’a: irapuá. 
Eira viju: guaraipo. 
Ei rópa: abelha africanizada. 
Evora u: pólen de cor escura armazenado no pote. 
Evora kue: polen armazenado. 
Guembe: planta epífita (Philodendrum bipinnatifidum). 
Guembepi: filamento de rizomas do guembé. 
Hetãngue: ninho, colônia. 
Hyakua: cabaça, porongo (Lagenaria siceraria, Lagenaria vulgaris). 
Ijapy kue’i: mel da abelha jate’i que é encontrado em uma área específica da colmeia 
e tem propriedades medicinais. 
Iñengue: menina pubescente submetida a rituais de iniciação. 
Jakaira: uma das quatro principais divindades da cosmologia Mbya, envia almas 
para a terra. 
Jate’i: jataí. 
Jurua: denominação que recebem os brancos. 
Karai: uma das quatro principais divindades da cosmologia Mbya, envie almas para 
a terra. 
Karugua: reumatismo. 
Kerachy: insônia, doença do sono. 
Mandori: manduri. 
Mba’e vai: seres maléficos que habitam a floresta. 
Mbya: pessoa adulta, gente. 
Mbarakamirim: chocalho, instrumento musical tradicional tocado apenas pelos 
homens. 
Mirî: pequeno. 
Ñamandu: máxima divindade, o criador do panteão Mbya. 
Ñande Jára: Nosso criador faz alusão ao Criador. 
Ñande Ru: nosso criador, a divindade e o líder religioso de uma comunidade são 
designados desta forma. 
Ñe’ênguchu: meninos que estão mudando de voz. 
Ñemongarai: cerimônia religiosa. 
Opy: casa de reza. 
Opygua: líder religioso. 
Pynguaréi mirî: mirim. 
Pynguaréi guachu: mirim. 
Porã: lindo, esse adjetivo também é usado como especial ou sagrado. 
Pu’a: redondo. 
Rakuãigua: tubo de cera que da entrada ao ninho da abeja jate’i. 
Ruvicha: chefe, líder. 
Ta’y rãi: mistura de pólen e néctar depositada pelas abelhas ao lado do ovo para 
alimentação da futura larva. 
Takuapu: instrumento musical tradicional feito de bambu que é tocado apenas pelas 
mulheres e que acompanha o som do violão tocado pelos homens. 
Takuara: genérico dos juncos (Bambuceae). 
Tata: fogo. 
Tata éi: tataira. 
Tata rendy: vela. 
Ta’y re: larvas e pupas de abelhas. 
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Techa rachy: olhos, visão. 
Tekoa: populosa. em outras épocas, compreendia a aldeia e áreas de caça de uma 
família ou linhagem. 
Tugue: genérico de abelhas. 
Tupã: uma das quatro principais divindades do panteão Mbya, envia almas para a 
terra. 
Tapechua: tujumirim 
Uruvu: nombre genérico de urubus (Cathartidae). 
Xamoĩ : forma geral para falar de ancião, sábio, conhecedor da cultura. 
Yvy Tenode: primeira tierra. 
Yvyra: nome genérico de árvores. 
Yvyra’ija: iratim. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi possível traçar um entendimento quanto à dinâmica da composição 

simbólica das abelhas entre os Mbya, a partir de concepções intrínsecas à 

cosmologia desse grupo e suas relações cósmicas e míticas relacionadas com as 

abelhas e o uso de seus produtos, com base em estudos etnográficos disponíveis na 

literatura.  

Este entendimento foi fundamental para a compreensão da autora sobre as 

mesmas dinâmicas envolvendo os indígenas das aldeias investigadas nesta 

dissertação. 

As descrições apresentadas revelam que a relação dos Mbya com as 

abelhas sem ferrão nas aldeias indígenas no Paraguai e Argentina é permeada por 

um intricado sistema de construções simbólicas, representado por crenças, ritos e 

mitos, cuja análise foi de fundamental importância para a compreensão do 

entendimento que essa etnia tem sobre as abelhas. A construção envolveu 

principalmente a abelha sem ferrão denominada jataí jate’i e iratim yvyra’ija. 

A representação da abelha como ser sagrado e todas as construções 

simbólicas envolvidas, desde o mel, cera (cerume), pólen, própolis, larvas, 

alimentação, medicinal, crenças e mitos são de extrema relevância e fortemente 

relacionados com a tradição cosmológica Guarani Mbya. 

Somente a partir da análise desse conjunto complexo foi possível 

compreender as relações estabelecidas entre o conhecimento, a interpretação e o 

manejo dos recursos naturais pelos indígenas estudados na construção da sua visão 

de mundo e o modo de ser (Nhandereko). 
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5. CAPÍTULO III: SABERES TRADICIONAIS DOS GUARANI MBYA SOBRE 
ABELHAS SEM FERRÃO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

O saber tradicional é compartilhado e reproduzido mediante o diálogo direto 

entre o indivíduo, seus pais e avós e/ou entre os indivíduos, seus filhos e netos com 

a natureza (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009). Embora os índios tenham 

começado a registrar seu conhecimento por meio da escrita apenas a partir do final 

do século XX, não significa que o conhecimento é adquirido ou (re)transmitido desta 

forma. O saber entre os Guarani ainda é transmitido oralmente, por observação, 

imitação e tentativas de acerto, de geração para geração, dos pais para os filhos 

principalmente (RODRIGUES, 2006). 

É importante destacar que esse todo complexo não pode ser entendido 

como um sistema fechado, mas aberto às interações cotidianas e troca de 

experiências entre os indivíduos de uma mesma comunidade e destes com os 

demais grupos sociais que mantenham contato. É um sistema dinâmico marcado 

pela dimensão temporal, que inclui a sucessão dia/noite, o ciclo anual, o ciclo 

geracional e a história transgeracional (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).  

O conhecimento meticuloso sobre as florestas do Paraná permite que os 

Mbya façam uso múltiplo e variado de seus bens. São utilizados o mel, pólen, 

própolis, cerume e larvas de abelhas sem ferrão, necessários para a pajelança, ou 

outros rituais e para a medicina tradicional (RODRIGUES, 2005; BADIE, 2009a; 

BADIE, 2013). 

As abelhas sem ferrão fazem parte da simbologia dos indígenas como 

acontece com os Kayapó da Amazônia (POSEY, 1982a). Alguns estudos em 

comunidades indígenas brasileiras, destacam-se pela riqueza cultural sobre o 

conhecimento tradicional relacionado as abelhas sem ferrão, como os realizados por 

Posey (1982b) e Camargo e Posey (1990) na região Amazônica, nas comunidades 

indígenas do Pará, os Enawene-Nawe do Mato Grosso (SANTOS; ANTONINI, 2008) 

entre os Mbya na Mata Atlântica de São Paulo (RODRIGUES, 2006) na cultura 

Guarani Mbya na Mata Atlântica do Paraguai e Argentina (BADIE, 2009a). 

Com os agravos socioambientais do século XXI, investigações sobre 

tradições e saberes indígenas sobre conhecimentos da natureza são temas que têm 

despertado a curiosidade da sociedade não indígena, bem como de pesquisadores 
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preocupados com as questões ambientais contemporâneas (BATISTA; MILIOLI; 

ZANETTE-CITADINI, 2020). 

Nessa direção, a ideia de se pensar os saberes plurais e pertinentes dos 

povos indígenas em relação à natureza e seu cotidiano nos territórios tradicionais 

em que vivem, são instigantes motivações para estudos de fundo interdisciplinar e o 

diálogo de saberes referentes à sociobiodiversidade (BATISTA; MILIOLI; ZANETTE-

CITADINI, 2020). 

O mel, cera (cerume) e a própolis são muito valorizados em sua cultura, e 

ainda o batume, pólen, as próprias crias em estado larval, também são utilizados em 

diferentes situações (RODRIGUES, 2005; 2006). O mel de jate’i é expoente da 

pureza na cultura Mbya e constitue exatamente o oposto de contaminação. Esse 

produto aparece repetidamente em práticas de cura e rituais e são frequentemente 

nomeados como se fossem demarcadores da identidade Mbya nos discursos dos 

líderes em suas reivindicações aos brancos (BADIE, 2013). 

Os Guarani Mbya das aldeias relatam estar sem o mel para a medicina 

tradicional e alimentação da família, além da falta de outros produtos considerados 

sagrados dentro da cosmovisão, tais como: cera (cerume), pólen, própolis e larvas, 

necessários para rituais cerimoniais (RODRIGUES, 2006). A partir da importância 

mítica, simbólica e alimentar, entende-se que a ausência de abelhas sem ferrão nas 

aldeias pode causar rupturas nos conhecimentos legados sobre as abelhas sem 

ferrão, pois os únicos e últimos detentores destes saberes são os anciões. 

Os saberes tradicionais do povo Guarani Mbya poderão contribuir como 

aportes para novas abordagens interdisciplinares no desenvolvimento de estratégias 

de uso e conservação da biodiversidade e de sustentabilidade ambiental (BATISTA; 

MILIOLI; ZANETTE-CITADINI, 2020). A transmissão desses conhecimentos é uma 

forma de propiciar a valorização da relação entre os indígenas e as abelhas sem 

ferrão dentro da aldeia (RODRIGUES, 2005). 

Com o intuito de aprofundar os estudos sobre a existência de possíveis 

ligações entre os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais indígenas 

sobre as abelhas sem ferrão, na cultura Guarani Mbya na Mata Atlântica do Paraná, 

o presente capítulo tratará dos diferentes usos do mel, cera e outros produtos das 

abelhas, especialmente no que diz respeito às propriedades medicinais, ao seu lugar 

na alimentação, seus usos na elaboração de artesanatos e o papel que 

desempenham na celebração de rituais  
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5.2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.2.1 Área de estudo 
 

O levantamento dos dados etnoecológicos foram registrados em quatro 

aldeias indígenas do litoral do Paraná: Kuaray Haxa (Guaraqueçaba), Guaviraty 

(Pontal do Paraná), Ilha da Cotinga - Pindoty (Paranaguá) e uma na Região 

Metropolitana de Curitba, na aldeia Araçaí (Piraquara) (Figura 10).  

 

FIGURA 10 - ALDEIAS ONDE FORAM REALIZADOS OS LEVANTAMENTOS ETNOECOLÓGICOS. 

 
FONTE: Oganizada pela Autora (2021). 

 
5.2.2 Coleta de Dados 

 

Foi consentido a anuência das lideranças para desenvolver a pesquisa sobre 

os costumes e tradições dos indígenas das aldeias relacionadas às abelhas sem 

ferrão. Foram realizadas 18 visitas nas aldeias citadas, ao longo de quase três anos, 

conforme o Quadro 1 abaixo. 
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QUADRO 1 - NÚMERO DE VISITAS NO LEVANTAMENTO ETNOECOLÓGICO 

Aldeia Período Nº visitas 

Kuaray Haxa Abril 2019 a dezembro 2021 5 

Guaviraty Agosto 2018 a dezembro 2021 6 

Ilha da Cotinga/Pindoty Maio 2019 a março 2020 4 

Araçaí  Outubro 2018 a março 2020 3 

 Total 18 

FONTE: Damasco (2021). 

 

Foram anotadas conversas em um caderno de campo (posteriormente 

fichadas). As informações foram registradas e arquivadas em arquivo pessoal digital. 

O caderno de campo, associado à atividade reflexiva, possibilita ao pesquisador uma 

observação mais profunda dos acontecimentos de sua prática, contribuindo para o 

desenvolvimento e reestruturação de crenças e teorias implícitas, bem como, para o 

estabelecimento de hipóteses de intervenção (BARBOSA et al., 2017). 

A natureza do trabalho de campo foi desenvolver como abordagem 

metodológica a condução das atividades da pesquisa, buscando recuperar as 

narrativas orais que circulam na comunidade de modo a compreender suas 

estratégias, problemas, conquistas, daí que a capacidade de olhar, ouvir e escrever 

o mínimo, neste caso a observação dos detalhes passam a ser significativos 

(EVANS-PRITCHARD, 2003).  

Realizou-se pesquisa qualitativa, por se tratar de um estudo no qual o 

conhecimento tradicional indígena sobre as abelhas sem ferrão é o foco principal. Na 

pesquisa qualitativa o pesquisador não se preocupa com a representatividade 

numérica do grupo pesquisado, mas sim com o aprofundamento da compreensão 

diante de um grupo social de uma organização, de uma trajetória, entre outros. 

(GOLDENBERG, 2004). 

Inicialmente, foi realizada a revisão de literatura com as reflexões 

conceituais das questões que foram abordadas durante a pesquisa. Para a 

construção foi efetuada a consulta de trabalhos acadêmicos (monografias, 

dissertações, teses), artigos científicos, livros, revistas, disponíveis na base de 

dados bibliográficos do Google Acadêmico; Repositório Digital Institucional UFPR; 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD; Scielo; Portal de 

Periódicos CAPES e na Science Direct (sciencedirect.com). Na concepção de 

Cauchick-Miguel (2007), a pesquisa bibliográfica/revisão da literatura permite 
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identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento de determinado campo de 

conhecimento, levantando perspectivas e sugestões para futuros trabalhos. Na 

presente pesquisa, a revisão literária foi inicialmente realizada para contextualizar o 

uso dos produtos das abelhas sem ferrão: mel, cera (cerume), pólen, própolis, entre 

outros.  

Posto isso, a coleta de dados foi fundamentada por meio de levantamento 

de campo, utilizando técnicas de observação participante. Malinowski (1978) 

sistematizou as regras metodológicas para a pesquisa antropológica: a ideia que 

caracterizava o método era a de que apenas através da imersão no cotidiano de 

uma outra cultura o pesquisador poderia chegar a compreendê-la.  

O levantamento de campo se deu em duas fases: observação participante e 

entrevista (não estruturada). Segundo Martin (1995) a Observação Participante é 

uma metodologia muito adequada para o Investigador apreender, compreender e 

intervir nos diversos contextos em que se move. A observação toma parte no meio 

aonde as pessoas se envolvem. Por um lado, esta metodologia proporciona uma 

aproximação ao cotidiano dos indivíduos e das suas representações sociais, da sua 

dimensão histórica, sociocultural, dos seus processos (MARTIN, 1995). E na 

entrevista não estruturada, não houve perguntas previamente elaboradas, o 

pesquisador introduz um assunto e o informante tem liberdade para discorrer sobre o 

tema sugerido. A entrevista discorre de forma informal, semelhante a uma 

conversação. Esse tipo de entrevista é utilizada para obtenção de maior 

detalhamento sobre o assunto (BONI; QUARESMA, 2005). 

As informações obtidas a partir da aplicação destas técnicas, somadas com 

conversas informais e momentos vividos em situações espontâneas junto aos 

indígenas das aldeias orientaram a recuperação de anotações que foram feitas em 

diários de campo, com o registro dos dados observados (GEERTZ, 1989), e 

puderam assim, ser devidamente analisados e convertidos em uma narrativa. 

 

5.2.3 Aspectos Éticos 

 

O presente projeto foi submetido, aprovado e registrado no Comitê de Ética 

em Pesquisa CEP/SD da Universidade Federal do Paraná e na Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) (Anexo 1 e 2), sob o número CAAE: 

24855319.4.0000.0102.  
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A partir dos princípios da Resolução 466/2012, foi desenvolvido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a assinatura do único participante 

da entrevista, as atividades foram realizadas de forma autônoma, consciente, livre e 

esclarecida com plena liberdade do entrevistado, podendo este recusar-se em 

qualquer fase da pesquisa (Anexo 3).  

No início da pesquisa (2019), a abordagem foi dirigida a qualquer indivíduo 

da aldeia, mesmo porque não se tinha um perfil de quem eram os conhecedores do 

assunto. Os dados obtidos sobre abelhas (quaisquer dados) indicavam sempre que 

ali na aldeia existiam “especialistas”, visto que a liderança indicava pelo menos duas 

pessoas como sendo as pessoas que conheciam mais o assunto (RODRIGUES, 

2005).  

Na presente pesquisa estava prevista a estrevista de todos os informantes 

indicados pela liderança e pela FUNAI, como conhecedores no assunto. No entanto, 

a autorização do CEP/SD e CONEP, para as entrevistas foi aprovada em meados de 

fevereiro de 2020. A ideia era iniciar em março com todos esses informantes, mas 

logo depois, no dia 17 de março de 2021, devido ao Covid-19, não pudemos mais 

ingressar nas aldeias. O único informante-chave, identificado como especialista, que 

foi possível entrevistar no final de fevereiro de 2020, foi o cacique Rivelino Verá da 

aldeia Kuaray Haxa em Guaraqueçaba. Ele realizou a proposição voluntária através 

do TCLE, sendo incluído como o único participante da pesquisa a ser entrevistado. 

O TCLE foi divulgado através de conversa em reunião que ocorreu na aldeia Kuaray 

Haxa (Guaraqueçaba) com a explicação sobre a proposta deste estudo e de que 

forma o mesmo retornaria à comunidade. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Mel  
 

Foi realizada uma entrevista não estruturada com apenas o informante-

chave, cacique Rivelino liderança da aldeia Kuaray Haxa. Se fez notável registrar 

que a construção de suas explicações eram compostas de frases 

cuidadosamente elaboradas. Percebia-se que ao mesmo tempo em que as 

explicações eram dadas, o informante buscava em sua memória as lembranças. 

O informante-chave Rivelino, declarou que os Guarani Mbya anciões tinham 
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sua própria cosmologia religiosa, com suas próprias formas de explicar os 

fenômenos naturais e sobrenaturais. Segundo Badie (2009a) a partir do contato com 

os jurua houve uma ruptura na cultura e na vida social desse povo, com a entrada 

das religiões dos não-índios, o que influenciou sobre a maneira, na vida cultural do 

Mbya, causando um grande impacto nos etnoconhecimentos. 

É como medicamento que os indígenas das aldeias por mim pesquisadas 

relataram que utilizam o mel. O informante Rivelino deu alguns exemplos de usos 

dos produtos das abelhas para males respiratórios: no tratamento de resfriado gripe 

e tosse, onde são preparadas infusões, depois de pronto adicionam o mel. De 

acordo com Badie (2009b) o mel é usado pelo Mbya principalmente para problemas 

no trato respiratório.  

A dona Isolina da aldeia (Ilha da Cotinga – Pindoty), explicou que depois que 

recebeu a caixa com o enxame, aproveitou e comeu um pouco do mel (Figura 11), 

disse que serviu para curar a sua dor de garganta e que utilizou alguns potes, que 

ela chamou de “bolsinhas”. Os alimentos fornecidos as pessoas doentes são 

misturados com mel de jate’i, a fim de obter uma rápida recuperação e é aquele que 

tem as melhores qualidades terapêuticas (BADIE, 2009a).  

 

FIGURA 11 - MEL DA ABELHA JATAÍ. 

 
FONTE: Damasco (2019). 
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O informante Rivelino declarou que o mel é utilizado também como 

calmante; alimento energizante e adoçante de bebidas. O mel é um alimento 

considerado “verdadeiro”, coletado pelas abelhas sem ferrão, nativas da Floresta 

Atlântica Paranaense (BADIE, 2009a; WILLRICH, 2020).  

Durante os primeiros dias de vida de recém-nascidos, pequenas 

quantidades de mel da abelha mirim pynguaréi mirî (Friesella schrottky), são 

colocadas na boca do bebê para evitar que ele sofra de juru ai ou “aftas” que 

impedem que se alimentem bem (BADIE, 2013). O mel dessa abelha é muito doce, 

também é utilizado antes da amamentação, o mel é passado na boca para que não 

tenha fungos ou feridas na língua.  

O Mbya prepara o mel para esses tratamentos, mas se as doses estiverem 

erradas é perigoso (BADIE, 2009a). Essa prática também foi observada por 

Cadogan (1992) há várias décadas em comunidades Mbya assentadas no Paraguai 

(BADIE, 2009a). Nas declarações do informante Rivelino: 

O mel de Mirim para as criancinhas pra quando começar a sair o dentes 
deles tem que passar o melzinho na gengiva pra ficar saúdavel e vim bem 
os dentes deles e não estragar... ficarem com os dentes fortes. (Cacique 
Rivelino). 

Os Mbya caminham pela floresta sempre atentos aos diferentes sons, eles 

podem facilmente escutar os fracos zumbidos das espécies de abelhas sem ferrão 

(RODRIGUES, 2005; BADIE, 2013). Sobre a localização das abelhas na mato, o 

informante Rivelino descreveu o seguinte: 

Amarelinha quase do tamanho de uma abelha...de abelha mesmo, [eu 
perguntei se seria a bugia]. Ele respondeu: isso ... caminhando no mato 
achei a bugia, eu achei no mato... [perguntei pra ele como que eles a 
chamam]: essa aí é, meu vô chamava karaichi que ela é inteligente, é dificil 
de achar... não escuta  [perguntei pra ele quais mais que ele viu no mato]: 
Ele falou... aqui essa bugia, essa pretinha, jate’i, eu vi também, mais 
pequenininha do que a jate’i, é a mirim, tem bastante até essa de ferrão tem 
também. (Cacique Rivelino). 

Ao pôr do sol, são reunidas as crianças, jovens, adultos e o Xamoĩ  já com 

as preparações para o Ñemongarai (cerimônia) (Figura 12) ao redor da Opy (casa de 

reza), cantando e agradecendo a Ñande Ru (nosso criador) pelos bons alimentos 

colhidos na Tekoa (aldeia). As crianças vêm com as canas de milho ainda verdes 

com algumas espigas e todos entram na Opy, cantando (WERÁ, 2020).  
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FIGURA 12 - RITUAL DO ÑEMONGARAI. 

 
FONTE: Benz (2021). 

 

As mulheres e meninas fazem o mbytá (bolo de milho) e levam para a Opy. 

Os homens por sua vez trazem consigo ei (mel) de abelha sem ferrão. Este mel é 

colocado dentro de uma taquara e tampado e é amarrado com um barbante para 

pendurar no Ambá i (altar) localizado dentro da Opy (WERÁ, 2020). Estes aspectos 

foram trazidos pelo Cacique Rivelino: 

“Essas abelhas sem ferrão é tudo sagrado também cada uma tem um 
significado. [Foi perguntado para ele qual seria]: e ele respondeu o da jate’i 
a gente usa para o batismo... da o nome das crianças, daí usa a cera, e aí o 
mel usa pra festa... verão quando da já milho, faz o bolo, tira o mel, junta 
todo mundo, faz o ritual, e festeja, come milho, mel, bolo é assim [...]. 
(Cacique Rivelino).” 

O Xamoĩ seu Marcolino revelou que é na aldeia Araçaí que ocorre o 

Ñemongarai, ritual considerado pelos Mbya como o mais importante, conhecido 

como o ritual do batismo, chamado por eles “batismo do milho” ou Ñemongarai. É 

aonde ocorrem as trocas com deuses e deusas, considerados seus guardiões. 

Durante o ritual os deuses ouvem os cantos das crianças e em resposta indicam o 

nome de cada criança ao Xamoĩ. Ao transmitirem os nomes, os deuses e as deusas 

tornam os nominados seus “parentes” que serão protegidos e guiados por eles 
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durante toda a sua vida (WILLRICH, 2020). 

O ritual de colheita do milho é o que possui maior importância para as aldeias 

do Litoral do Paraná. Os rituais ocorrem por acreditarem nos benefícios que essa 

cerimônia traz para cada indivíduo e para o conjunto da aldeia e de suas 

realizações. O Ñemongarai acontece todos os anos normalmente no mês de janeiro 

geralmente na aldeia Araçaí. A realização desse ritual se dá somente pela presença 

do Xamoĩ Marcolino, que se comunica com as divindades durante a cerimônia 

(WILLRICH, 2020). 

Os indígenas da aldeia Araçaí relatam a utilização do mel na alimentação e 

a cera para a confecção de velas da abelha africanizada (Apis mellifera scutellata) 

Segundo Badie (2009a), até recentemente, o mel de ei rópa abelha com ferrão, não 

era usada em cerimônias religiosas porque, segundo o Mbya, não tinha origem 

divina, mas foi criada pelos brancos que a trouxeram para a floresta, mas hoje, 

diante da escassez de mel das abelhas sem ferrão, esse mel exótico é usado 

quando não há mais opções (BADIE, 2013).  

 

6.2  Cera (Cerume) 
 

Existem pequenos depósitos de cera branca que, quando misturada pelas 

abelhas com a própolis originam o cerume. No caso da abelha jate’i, podem ser 

encontrados depósitos relativamente grandes de cera pura (branco) junto com o 

cerume (marrom) (Figura 13) (NOGUEIRA-NETO, 1997). Na colônia também 

armazenam a própolis, que é feita com resinas vegetais que as abelhas extraem de 

árvores feridas ou perfuradas por pássaros e insetos (BADIE, 2009a). 
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FIGURA 13 - CERA PURA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 
O informante Rivelino informou que o cerume da abelha jate’i, é utilizado 

para aderir a palha no pau de chuva e a madeira no artesanato (Figura 14). De 

acordo com Badie (2009a) não é só a partir de agora que os indígenas usam, há 

muito tempo, desde o início, quando o Mbya trabalhava com artesanato, já se usava 

a cera de jate’i para isso. É por isso, que a cera é sempre usada como cola para 

fazer artesanato. E para cestos e para todos os tipos, para outros artesanatos, forrar 

o arco, se for preciso amarrar alguma coisa, sempre se usa a cera da jate’i (BADIE, 

2009a). O informante Rivelino relatou que tem que ser de jate’i, mas se não tiver, 

pode ser o de outras espécies de abelhas sem ferrão ou da abelha com ferrão 

abelha africanizada.  
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FIGURA 14 - PALHA ADERIDA COM A CERA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 
A cera é utilizada na confecção de pulseiras usadas por meninas entre 12 e 

14 para ficarem mais protegidas (WILLRICH, 2020). Fato explicado pelo fala do 

informante Rivelino: 

Usa o da jate’i[...] quando as meninas estão com 12, 14 anos[...] participam 
de um ritual que utilizam cera[...] é feito uma pulseira de cera e colocado 
nas moças[...] pra que elas andem por um bom caminho[...] de tudo certo 
em seus caminhos[...]. 

Houve o relato de indígenas da aldeia Araçaí de que em alguns rituais 

estavam sendo utilizados a vela comprada de parafina e quando possível a vela de 

cera da abelha com ferrão, as velas naturais de cera de abelha foram substituídas 

por velas de parafina. É provável que a abundância de ei rópa abelha africanizada 

está permitindo a continuidade de certas práticas em face do declínio das 

populações de abelhas sem ferrão (BADIE, 2009a). O desaparecimento ou escassez 

de certas espécies devido a a destruição progressiva dos ecossistemas da floresta, 
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impedem o uso de seu mel em celebrações, rituais e na medicina tradicional, em 

alguns casos estão sendo suplantados pelos produtos da Apis mellifera, a abelha 

introduzida pelos brancos na região (BADIE, 2009b).  

A cera de ninhos de ei rópa não eram tradicionalmente usados na 

elaboração de velas para a casa de reza opy, mas hoje em dia, quando não se 

encontram cera das espécies sem ferrão preferidas para este uso, são feitas com 

produtos da abelha africanizada como alternativa à compra de velas industriais 

(BADIE, 2009a). 

O informante Rivelino descreve que para a realização do ritual de cerimônia 

do Ñemongarai, são confeccionadas velas de cera de abelhas sem ferrão .De 

acordo com Karaí-Nhe’Ery (2020), é através das velas de cera (cerume) de abelha 

sem ferrão, tata rendy, que o Xamoĩ busca a conexão com outros espíritos. Dessa 

forma que os Mbya buscam saber como estão os parentes que estão longe. Então 

tata rendy é como um aviso, uma notícia. Por isso, essa prática de rituais é tão 

sagrada na cultura Mbya. É também com essa conexão que se fortalece cada vez 

mais. Não é um fortalecimento individual, mas coletivo (KARAÍ-NHE'ERY, 2020). 

É uma cerimônia específica para receber o nome indígena, principalmente 

as crianças, a partir de um ano de idade, sendo a primeira cerimônia da vida Mbya 

(KARAÍ-NHE'ERY, 2020). Este acontecimento foi narrado pelo cacique Rivelino: 

É nos batismos que faz a velinha da cera[...] [Eu perguntei se poderia ser de 
qualquer abelha ele prontamentamente respondeu que] [...] não, só nativa, 
tem que ser de nativa só, só sem ferrão[...] [Eu perguntei se poderia ser de 
qualquer espécie,] sim... se não for de ferrão qualquer uma[...]. (Indígena 
que falou). 

Por esse motivo, precisa-se cada vez mais ser fortalecida a confecção das 

velas de abelhas sem ferrão, pois é essencial para a cultura. Através dela se 

mantem a origem, principalmente o nome, que é o principal da identidade Mbya. 

Através dessa cerimônia que é renovado o espírito, a cada ara pyau, tempo novo 

(KARAÍ-NHE'ERY, 2020). 

Com os recursos obtidos da FUNAI foi possível comprar 1kg de cera de 

abelha sem ferrão. Foi entregue a cera para a dona Natália, esposa do Xamoĩ 

Marcolino da aldeia Araçaí. Ao relizar a visita, dona Natália nos revelou a forma que 

utiliza para confeccionar a vela, ela quebrou alguns pedaços da cera e com o calor 

das mãos moldou com um pavio de algodão, dona Natália comentou que estava 
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preparando para o Ñemongarai que ocorreu em janeiro de 2020 (Figura 15). Nesse 

momento, ela gentilmente nos presenteou com a uma vela (Figura 16). 

 

FIGURA 15 - VELA FEITA PELA DONA NATALIA PARA O ÑEMONGARAI. 

 
FONTE: Damasco (2019). 
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FIGURA 16 - VELA PREPARADA PARA O ÑEMONGARAI. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

6.3  Própolis 
 

Foi explicado pelo informante Rivelino que a principal utilização da própolis 

(Figura 17) é como remédio, principalmente para fins medicinais de doenças do trato 

respiratório. As propriedades terapêuticas da própolis são conhecidas desde a 

antiguidade, seja por sacerdotes egípcios, por médicos gregos, romanos, seja por 

pajés e xamãs de povos indígenas latino-americanos (VILLAS-BÔAS, 2018).  
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FIGURA 17 - PRÓPOLIS. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Segundo o informante Rivelino a própolis é utilizada em pinturas corporais e 

no acabamento do artesanto. Conforme Badie (2009a) as pinturas feitas ychy 

(pinturas corporais) também são usadas para fins medicinais, homens e mulheres 

desenham uma linha em torno dos pulsos, joelhos e tornozelos para prevenir cãibras 

e, principalmente, a doença chamada karugua ou reumatismo (BADIE, 2009a). A 

pintura ychy começa a ser usada na puberdade, por volta dos quatorze anos, como 

explicado pelos indígenas, o que coincidiria com a menarquia nas meninas (BADIE, 

2009a). 

 

6.4  Pólen e Larvas 
 

O informante Rivelino informou que o pólen (Figura 18) e as larvas (Figura 

19) são mastigadas no tratamento de azia e dores estomacais. As larvas de abelhas 

são consideradas fortificantes e são dadas às crianças com perda de apetite. Na 

farmacopeia Mbya, há “remédios” que são usados para fins míticos para a caça. O 

alimento larval ta'y rãi da abelha jate’i, os ovos dessa abelha que são 

acompanhados por uma mistura de néctar e pólen, que os indígenas descrevem 
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como um líquido de sabor azedo, é dado às crianças para que se tornem caçadoras 

eficazes na idade adulta e tenham boa sorte em suas caçadas (BADIE, 2009a; 

2013). 

 

FIGURA 18 - POTES DE PÓLEN. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

FIGURA 19 - DISCOS DE CRIA COM LARVAS. 

 
FONTE: Damasco (2019). 
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O contato permanente com a população regional incorporou mudanças na 

dieta dos indígenas, principalmente porque não é mais possível caçar, pescar e 

colher como até algumas décadas atrás, devido ao desaparecimento progressivo da 

floresta. A subsistência do Mbya dependia da grande extensão hoje da ajuda 

alimentar do governo e igrejas que interagem com eles, priva alguns dos hábitos 

alimentares, como o consumo de larvas de insetos (BADIE, 2009a). 

 

6.5  Espécies de abelhas sem ferrão citadas pelos Mbya da Mata Atlântica do 
Paraná 

 

No Quadro 2 estão apresentadas 10 etnoespécies de abelhas sem ferrão 

listadas pelos indígenas, com a denominação Mbya e o nome científico. Foram 

incluídas as espécies e gêneros possíveis de serem identificados. A identificação foi 

realizada através de relatos morfológicos e comportamentais. Os dados foram 

registrados de maneira informal. 

 

QUADRO 2 - ETNOESPÉCIES DE ABELHAS CITADAS PELOS INDÍGENAS DAS ALDEIAS 
INVESTIGADAS 

Nome Guarani Mbya Nome popular Nome científico 

Jate’i Jataí Tetragonisca spp. 

Yvyra’ija Iratim Lestrimelitta spp. 

Mandori Manduri Melipona marginata 

Eira pu’a Irapuá Trigona spinipes 

Pyanguaréi mirî Mirim preguiça Friesella schrottky 

Eira viju Guaraipo Melipona marginata 

Tata éi Tataira Oxytrigona tataira 

Tapechua Tujumirim Scaptotrigona spp. 

Pyanguaréi guachu Mirim  Plebeia spp. 

Eira viju Bugia Melipona mondury 

Ei guaxu Abelha africanizada Apis mellifera scutellata 

FONTE: Damasco (2021). 

 

6.6  Levantamento das espécies de abelhas sem ferrão e os produtos declarados 
como de uso pelo Mbya do Paraguai e Argentina levantadas por Badie (2009a; 
2013) e do Mbya das aldeias aqui estudadas  
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Segundo Badie (2009a) o nome genérico em Mbya para designar abelhas 

sem ferrão é tugue, oscilando substantivo na gramática Mbya, de modo que quando 

os indígenas se referem a um determinado etno-específico antes, colocam o nome 

e, em seguida, o artigo rugue, por exemplo: jate’i rugue ou mandori rugue. O nome 

da grande maioria inclui a palavra ei, que significa mel, que denota suas 

características. 

Além do levantamento das espécies de abelhas sem ferrão, foi pesquisado o 

uso e as práticas dos produtos pelos Mbya das aldeias aqui estudadas revelando 

que a citação da abelha jate’i foi a mais comum em todas. Foi pesquisado também o 

uso e as práticas pelos Mbya em trabalhos realizados por Cebolla Badie (2009a; 

2013), desenvolvido ao longo de seus 28 anos de trabalho de campo com os Mbya 

do Paraguai e Argentina (Quadro 3). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Há necessidade de maior aprofundamento de pesquisas nas aldeias, uma 

vez que o presente estudo foi severamente prejudicado pela pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19), já que, devido ao risco de infecção dos indígenas, foi 

impedido e limitado o acesso da autora às aldeias. Tal aprofundamento teria trazido 

maiores detalhes sobre esta investigação.  

Embora o conhecimento sobre as abelhas sem ferrão dentro das aldeias 

ainda hoje (2021) sejam frequentes, eles vêm passando por um processo de 

transformação. 

O Mbya que vive nas aldeias do litoral do Paraná, possui uma demanda de 

mel e outros produtos das colônias para uso em rituais, festas, pajelanças, batismos, 

curas e alimentação. Assim, o mel e a cera das abelhas sem ferrão, em especial a 

abelha jate’i, têm uma relevância e importância cultural dentro da etnia Guarani 

Mbya, sendo considerada sagrada dentro da sua cosmovisão. 
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8. CAPÍTULO IV: EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DA MELIPONICULTURA 
EM ALDEIAS INDÍGENAS NA MATA ATLÂNTICA DO PARANÁ 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

É complexa e instigante a relação dos indígenas com a natureza, pois no 

transcorrer da sua história, essa relação foi de sustentabilidade, pois eles 

desenvolveram estratégias de mútua convivência, as quais demonstram alto valor 

adaptativo. A tecnologia indígena, atrelada ao manejo tradicional, possibilitou de 

maneira equilibrada a retirada de substratos da natureza para sua sobrevivência, 

sendo indissociável a inter-relação sustentabilidade e sobrevivência (SOUZA et al., 

2015). 

Segundo Posey (2002) os povos indígenas desempenham um papel central 

na implementação de práticas de sustentabilidade. Para este autor, a diversidade 

biológica e a cultural acham-se intrinsecamente ligadas, pois, os sistemas de 

manejo, não só abrangem princípios de sustentabilidade, como muitos dos 

ecossistemas “naturais” são resultados das práticas tradicionais dessas populações. 

Considerando estas práticas como sustentáveis, reconhecemos que o 

conhecimento sobre as abelhas sem ferrão e a meliponicultura nas Américas é 

ancestral (VILLAS-BÔAS, 2017). Segundo Kerr et al. (2001) em pelo menos quatro 

lugares da América Central e do Sul, as abelhas indígenas sem ferrão foram 

intensamente criadas no passado. Dentre as culturas mesoamericanas os Maias, 

destacaram-se pela quantidade e qualidade das informações sobre criação de 

abelhas sem ferrão (JONG, 1999; ZOZAYA RUBIO; ESPINOSA MONTAÑO, 2001).  

No Brasil, praticamente não existem relatos de criação tradicional. Com 

ressalva sobre as práticas de semidomesticação dos Kayapó, um dos grupos 

indígenas que demonstraram em passado recente, vasto conhecimento referente ao 

manejo de abelhas sem ferrão e seu comportamento (KERR; POSEY, 1984; 

POSEY; CAMARGO, 1985; CAMARGO; POSEY, 1990; VILLAS-BÔAS, 2017). 

Os Kaiapó extraem o mel das árvores sem matar as abelhas, podendo, 

assim, acessar o produto sucessiva vezes, a exploração extrativista das colônias foi 

a pratica mais comum antes da introdução da abelha Apis mellifera ou da exploração 

da cana para fabricação de açúcar, uma vez que o mel das abelhas sem ferrão era o 

principal adoçante natural, fonte de energia disponível nas longas caminhadas e 
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caçadas que os povos indígenas realizavam, e ainda realizam, nas busca de 

alimento (VILLAS-BÔAS, 2017). Além dos Kaiapó, é sabido que o povo Timbira, no 

Maranhão, tinha mais de 2000 colônias distribuídas por pelo menos cinco famílias 

onde fizeram seleção para a produção de mel muito efetiva (COLETTO, 2005).  

Entre os Guarani Mbya, a tradição em observar, entender, classificar, 

semidomesticar, extrair produtos das abelhas sem ferrão e aproveitá-los no dia a dia, 

bem como em rituais específicos, tanto os realizados no dia a dia como alguns 

especiais e que são realizados apenas em algumas ocasiões, fazia parte da rotina 

de vida desse povo (RODRIGUES, 2005).  

Bergamaschi e Medeiros (2010) defendem que o conhecimento das práticas 

tradicionais de manipulação com as abelhas sem ferrão, leva a crer que o mesmo 

poderá ser valorizado e continuar a ser transmitido entre eles, inclusive através de 

novos espaços existentes, como as escolas nas aldeias. 

A complexidade da questão ganha campo de inflexão teórica quando dá 

importância aos saberes tradicionais indígenas e suas relações com a natureza 

como fundamentais para sua forma de ser e viver, como também contribuir para a 

ideia de sustentabilidade. Esta é concebida em suas múltiplas dimensões: social, 

cultural, política, econômica, ambiental e por sua singularidade, no que diz respeito 

aos povos indígenas, também filosófica e espiritual (BATISTA; MILIOLI; ZANETTE-

CITADINI, 2020). 

A importância da meliponicultura Guarani Mbya se dá pelo significado que o 

mel, cera e outros possuem na realização de seus rituais cerimoniais, na utilização e 

na elaboração de preparos da medicina tradicional. De acordo com Rodrigues (2005) 

determinados preparados nos quais os Guarani acreditam ser especificamente 

positivos no uso para a cura de algumas doenças ou males sintomáticos, pode ser 

um indicativo de que, até pouco tempo, essa manipulação estava presente no dia a 

dia da aldeia, sendo comum entre os seus habitantes. 

Considera-se que o conhecimento indígena tradicional orientado a 

conservação e uso sustentável da natureza pode ser uma via alternativa ao 

desenvolvimento ante aquela fórmula que parece esgotada e que provém da visão 

hegemônica (CAVALLO, 2018). Desta forma, a meliponicultura tem o potencial de 

propiciar a produção de conhecimentos e tecnologias localmente efetivos e com 

possibilidades de multiplicação (COLETTO, 2006; VILLAS-BÔAS, 2017). A 

meliponicultura pode ser considerada uma atividade pouco dispendiosa em tempo e 



104 

recursos, aliada a facilidade no manejo, desperta em muitos indígenas o interesse 

em aprender as técnicas de manejo (FERNANDES; SILVA; MACEDO, 2009).  

Através de um Estudo de Caso, este capítulo visa descrever a experiência 

de implantação da meliponicultura em aldeias indígenas do litoral do Paraná e 

Região Metropolitana de Curitiba.  

 

8.2  MATERIAL E MÉTODOS 
 

8.2.1 A ideia da pesquisa 
 

Para situar a compreensão do leitor, nesse tópico será realizado o relato da 

maneira como surgiu a ideia desta dissertação. Em 2018, o projeto intitulado Criação 

de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, foi desenhado pela Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI para as aldeias do litoral e Região Metropolitana de Curitiba. A iniciativa foi 

incentivada e motivada pelo cenário da valorização do conhecimento tradicional dos 

Guarani Mbya sobre as abelhas sem ferrão.  

A partir de março de 2019, com o ingresso da autora no programa de 

Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade Federal do 

Paraná, em Matinhos, a iniciativa obteve apoio financeiro para sua execução de 

2019 a 2021, ao mesmo tempo em que a autora obteve apoio financeiro da CAPES 

com uma bolsa de pesquisa para sua condução visando a consolidação da 

meliponicultura nas aldeias.  

Mas a ideia original é anterior e surgiu no segundo semestre do ano de 

2018, a partir de diálogos com o Gestor Ambiental Gabriel Corbelini, colega do curso 

de graduação em Gestão Ambiental da UFPR, instigou-me a realizar um curso de 

meliponicultura na aldeia Araçaí em Piraquara.  

O mesmo conhecia o trabalho com abelhas por parte da autora e estava 

envolvido em um projeto de extensão da UFPR, Setor Litoral em Matinhos, que era 

realizado na aldeia Araçaí. A iniciativa surgiu dos próprios indígenas, segundo 

apontamentos de Gabriel Corbelini, juntamente com os professores não indígenas, 

da escola indígena da aldeia, Fernando Vargas e Liz Meira Góes, que estavam com 

a intenção de fomentar a meliponicultura na aldeias. 

O intuito era que por meio do curso os indígenas pudessem iniciar a criação 

de abelhas e também para que as práticas com as abelhas sem ferrão voltassem a 
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fazer parte do dia a dia na aldeia. Essa iniciativa acabou servindo de inspiração para 

que se transformasse no projeto de mestrado que fora apresentado para o 

PPGDTS/UFPR, em total ressonância com o tripé que norteia o ensino superior nas 

universidades públicas do Brasil: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

A partir de então, o primeiro passo foi entrar em contato com a Indigenista 

da FUNAI, Caroline Willirich, que prontamente colocou-se à disposição para tratar do 

assunto. O marco inicial do projeto foi algumas reuniões que foram organizadas na 

Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, com a participação de Gabriel, o 

professor Fernando Vargas, juntamente com a representante da Funai Caroline 

Willirich e da autora deste trabalho Tatiana Mello Damasco. Nesta ocasião, a 

servidora da FUNAI comentou a possibilidade do envio de um projeto para a 

solicitação de recursos financeiros, para a aquisição das caixas com enxames e 

demais materiais necessários para o início as atividades, não somente na aldeia 

Araçaí como nas outras. 

As primeiras aproximações com as aldeias aconteceram no segundo 

semestre de 2018, quando a indigenista Caroline Willrich, convidou a autora para 

conhecer. A aldeia Guaviraty (Pontal do Paraná) foi a primeira a ser visitada, onde 

foi possível conhecer o cacique João Acosta e o seu filho Paulo Acosta, nesse dia 

em conversa informal, mas de extrema valia, as abelhas sem ferrão foram o tema 

dos diálogos. O Paulo ficou visivelmente empolgado em falar sobre as abelhas 

nesse dia e compartilhou informações importantes. A partir dessa conversa, surgiu a 

escolha da espécie de abelha que seria utilizada no projeto. Paulo relatou que a 

abelha chamada pelos Guarani Mbya de jate’i é considerada sagrada, e que mantêm 

uma estreita relação cosmológica e mítica com essa espécie. 

Oportunamente fora comentado naquele momento sobre o interesse dos 

Guarani da aldeia Araçaí e a possibilidade da implantação do projeto de 

Meliponicultura por parte da Funai. O cacique João Acosta e seu filho Paulo Acosta 

demostraram grande interesse em iniciar um meliponário de criação de abelhas sem 

ferrão. 

A segunda visita aconteceu na aldeia Kuaray Haxa (Guaraqueçaba), neste 

dia juntamente com a Caroline Willirich (FUNAI) foi apresentado o cacique Rivelino, 

neste momento foi comentado a respeito do projeto de meliponicultura. No mesmo 

instante o Rivelino demonstrou muita vontade e disposição em participar do projeto, 
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logo realizou algumas perguntas e quando seria a implantação.  

A terceira aldeia visitada foi a Araçaí, nessa aldeia surgiu a ideia inicial da 

criação de abelhas sem ferrão por parte dos indígenas e também dos professores 

não indígenas Fernando Vargas e Liz Meira Góes que trabalham na escola da 

aldeia. Aconteceram diálogos com o Xamoĩ (ancião) Marcolino e a sua esposa, 

ambos ficaram entusiamados com a possibilidade de ter as abelhas novamente no 

convívio do dia a dia na aldeia. 

A quarta aldeia visitada foi a Ilha da Cotinga - Pindoty, o cacique Dionisio foi 

comunicado sobre a chance de implantação de colmeias de abelhas sem ferrão, 

prontamente se colocou a disposição, mostrando-se interessado e indicando os 

indígenas com maior aptidão e que poderiam realizar os cuidados com as abelhas. 

A quinta aldeia visitada foi a Sambaqui. Neste dia a Florinda foi quem nos 

recebeu. Caroline realizou uma reunião informando a possibilidade financeira para a 

aquisição de colmeias com enxames. 

A sexta aldeia visitada foi a Tupã Nhe’e Kretã. A Cacica Andreia foi 

comunicada pela Caroline da inclusão dessa aldeia na participação do projeto e se 

os mesmos teriam interesse em receber as abelhas, prontamente responderam que 

sim.  

A sétima aldeia Cerco Grande e a oitava aldeia Takuaty, foram visitadas pela 

Caroline que realizou os diálogos com o Cacique Felipe (Cerco Grande) e Cacica 

Juliana (Takuaty), verificando o interesse dos mesmos na inclusão dessas aldeias no 

projeto. 

 

8.2.2 Percurso metodológico e estratégia de pesquisa 
 

Esta dissertação ampara-se em um percurso metodológico centrado na 

abordagem qualitativa, a partir da qual definimos como escopo a pesquisa descritiva, 

uma vez que, dado seu caráter etnoecológico, preocupa-se com as relações que o 

povo Guarani Mbya, tem com as abelhas sem ferrão e a possibilidade de 

desenvolverem a meliponicultura, a partir de preocupações práticas (VERGARA, 

2004, p. 47; GIL, 2008). 

Parte-se do pressuposto que no enfoque qualitativo o pesquisador é o 

instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta dos dados, não requer o uso de 

técnicas e métodos estatísticos, têm caráter descritivo, o resultado não é o foco da 
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abordagem, mas sim o processo e seu significado, ou seja, o principal objetivo é a 

interpretação do fenômeno objeto do estudo (GODOY, 1995; SILVA; MENEZES, 

2005). A abordagem qualitativa, concentra-se na identificação das características de 

situações, eventos e organizações (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007).  

Segundo Zanelli (2002, p. 83), o principal objetivo da pesquisa qualitativa “é 

buscar entender o que as pessoas aprendem ao perceberem o que acontece em 

seus mundos”. Liebscher (1998) aponta que abordagem qualitativa é viável quando 

o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e de difícil quantificação. De 

acordo com o autor, para usar adequadamente a abordagem qualitativa, o 

pesquisador precisa aprender a observar, analisar e registrar as interações entre as 

pessoas e entre as pessoas e o sistema. 

Definida a abordagem qualitativa optou-se por aportar a esta dissertação um 

Estudo de Caso com enfoque holístico (YIN, 2005), a partir da reunião de 

informações detalhadas e sistemáticas buscando atingir os objetivos propostos 

(PATTON, 2002). Este procedimento, ou ainda, estratégia metodológica (HARTLEY, 

1994) foi escolhida porque se ajustou melhor a ideia da pesquisa uma vez que 

enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da representatividade 

(LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), centrando-se na compreensão da dinâmica do 

contexto real (EISENHARDT, 1989) e envolvendo-se num estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento (GIL, 2008). Para Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real”, perfeitamente aplicável para o caso em questão. As 

anotações foram importantes para a análise e interpretação dos resultados da 

pesquisa (GIL, 2008; MINAYO, 2001). 

 

8.2.3 Comunidades Indígenas Participantes 
 

Participaram deste estudo de caso quatro aldeias indígenas, sendo três no 

litoral do Paraná: Kuaray Haxa (Guaraqueçaba), Guaviraty (Pontal do Paraná), Ilha 

da Cotinga - Pindoty (Paranaguá) e uma na Região Metropolitana de Curitiba, a 

Araçaí (Piraquara) em meliponários implantados na primeira etapa do estudo 

(novembro 2019). As aldeias (Cerco Grande, Sambaqui, Ilha da Cotinga - Takuaty, 

Tupã Nhe’e Kretã) que receberam os enxames na segunda etapa do projeto, não 
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foram incluídas neste estudo de caso (Figura 20). 

 

FIGURA 20 - MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS PARTICIPANTES NA 1ª E 2ª ETAPA. 

 
FONTE: Organizada pela autora (2021). 

 

8.2.3.1 Kuaray Haxa 
 

A aldeia Kuaray Haxa, está localizada na divisa entre os municípios de 

Antonina e Guaraqueçaba e faz sobreposição à Reserva Biológica Bom Jesus sob a 

gestão do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). 

A aldeia é formada por sete famílias. O pedido de demarcação como terra indígena 

foi protocolado em 2012 e baseia-se em estudos que argumentam que essas terras 

já foram habitadas por Guaranis (WILLRICH, 2020).  

A aldeia se encontra na metade da atual PR-405 que liga Antonina à 

Guaraqueçaba, que como tantas outras foi construída sobre um antigo caminho 

Guarani, o caminho do Peabiru, que ligava os Andes ao Oceano Atlântico muito 

antes da chegada dos colonizadores europeus, e em anos recentes ligava as aldeias 

do litoral do Paraná às do litoral Sul de São Paulo (WILLRICH, 2020). 

Apesar da aldeia Kuaray Haxa ser um território que já havia sido ocupado 
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pelo povo Guarani, o ICMBIO ajuizou uma ação de reintegração de posse (ACP Nº 

5000189-75.2014.4047008/PR) contra as famílias da aldeia. Porém no mesmo ano, 

2014, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) concedeu a permanência da 

população no local, por considerar que a presença dos indígenas na área não trazia 

nenhum prejuízo à Unidade de Conservação, informando que não era de 

responsabilidade da FUNAI promover a retirada dos indígenas (ISA, 2016). Os 

indígenas permaneceram na aldeia, e em 20 de abril de 2018 o Juiz Federal da 11ª 

Vara, Flavio Antonio da Cruz, responsável pelo caso, esteve na aldeia Kuaray Haxa, 

onde reconheceu que a presença de indígenas na área afugentava caçadores e 

extratores, preservando espécies de animais que já não eram mais vistos no local e 

inibindo o corte ilegal de palmito (WILLRICH, 2020). 

 

8.2.3.2 Guaviraty e Sambaqui 
 

As aldeias Sambaqui e Guaviraty, estão localizadas no município de Pontal 

do Paraná, tiveram seu processo de regularização fundiária iniciado na FUNAI em 

2008 e em 19 de Abril de 2016 teve seus Estudos de identificação e delimitação 

publicados. Desde 2005 a Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná já reconhecia a 

presença indígena na área territorial de administração municipal, garantindo uma 

pequena área para sua ocupação (Decreto n.º 2.153), porém em 2017, sob outra 

gestão, outro Decreto, o de n.º 6.704, revogou o antigo Decreto, retirando a garantia 

de permanência dos indígenas no município (WILLRICH, 2020).  

Importante é destacar que, ao contrário da maioria das aldeias indígenas 

Guarani que são constituídas por um só aldeamento, formada por família extensa, 

esta é constituída por duas aldeias independentes, ou seja, por duas famílias 

extensas: A Sambaqui, localizada na estrada do Rio Guaraguaçú que tem três 

famílias; e a Guaviraty, localizada no balneário Shangrilá, que tem 13 famílias 

(WILLRICH, 2020). 

 

8.2.3.3 Ilha da Cotinga Pindoty e Takuaty 
 

Localizadas no município de Paranaguá, as aldeias da Ilha da Cotinga, 

Pindoty e Takuaty, compreende duas ilhas: Cotinga e Rasa, sendo que a aldeia 

Pindoty está localizada na primeira, onde vivem cerca de 20 famílias. A aldeia da 
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Ilha da Cotinga - Pindoty teve sua regularização fundiária homologada em 17 de abril 

de 1994. Atualmente é uma Terra Indígena legalmente instituída. Há uma outra 

aldeia em criação, chamada de Takuaty (WILLRICH, 2020). 

 

8.2.3.4 Araçaí 
 

Localizada no município de Piraquara, é a maior das aldeias participantes, 

formada por 23 famílias. Essa aldeia encontra-se em situação fundiária “em estudo”. 

Segundo o cacique Laércio, os Estudos já foram concluídos há alguns anos e 

mesmo assim não foram publicados. Consta na FUNAI (2019) como última 

informação a Portaria n.º 615, de 12 de junho de 2008, que instituiu o grupo de 

trabalho responsável pelos Estudos (WILLRICH, 2020). Esta aldeia está localizada 

na área de contato entre a floresta atlântica e a floresta mista (floresta com 

araucárias) na face oeste dos contrafortes da Serra do Mar, já no planalto. 

 

8.2.3.5 Cerco Grande 
 

Localizada no município de Guaraqueçaba, a aldeia Cerco Grande teve 

Estudo publicado em 12 de Maio de 2016 após a entrada dos trâmites para a 

regularização fundiária em 2008 e está na fase “sujeito a contestações”. Nela vivem 

dez famílias. Nesta aldeia existe a sobreposição com a Estação Ecológica 

Guaraqueçaba (ESEC), unidade de conservação de proteção integral.  

A aldeia está inserida ainda dentro dos limites da Área de Proteção 

Ambiental de Guaraqueçaba (APA Federal) e da Área de Proteção Ambiental de 

Guaraqueçaba (APA Estadual) (WILLIRICH, 2020), ambas as unidades de 

conservação são de uso sustentável, portanto, as aldeias, representadas pelo modo 

de viver dos indígenas, estão em acordo com os objetivos de criação destas 

unidades de conservação, enfrentando conflitos apenas com a ESEC por esta ser 

uma UC de proteção integral. 

 

8.2.3.6 Tupã Nhe’e Kretã  
 

Assim como a aldeia Kuaray Haxa, Tupã Nhe’e Kretã aguarda a realização 

do Estudo de identificação e delimitação por parte da FUNAI. Está composta por 
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nove famílias, sendo a única aldeia multiétnica do litoral do Paraná (etnia Kaigang e 

Guarani). A aldeia Tupã Nhe’e Kretã está localizada no município de Morretes, 

porém na porção planáltica do município, na área de contato entre a floresta 

atlântica e a floresta mista (floresta com araucárias) e apresenta sobreposição com o 

Parque Nacional Guaricana, Unidade de Conservação Federal de proteção integral 

com gestão sob responsabilidade do ICMBIO. Nesse caso, ao contrário de Kuaray 

Haxa, existe a construção de um Termo ou Acordo de Convivência que estabelece 

regras para uma convivência pacífica e uma gestão compartilhada da área, que é 

inferior à área total do Parque (WILLRICH, 2020).  

 

8.2.4 Etapas do estudo  
 

8.2.4.1 Etapa 1 
 

A primeira etapa da implantação dos meliponários ocorreu nos dias 12, 13 e 

14 de novembro de 2019. Foram instaladas duas caixas, totalizando oito caixas 

racionais contendo enxames de jataí jate’i, Inicialmente em quatro áreas indígenas 

(Kuaray Haxa, Guaviraty, Ilha da Cotinga - Pindoty, Araçaí) (Quadro 4). Os 

meliponários analisados nesse estudo de caso foram os que receberam as duas 

caixas com enxames na primeira etapa do projeto (novembro de 2019) (Quadro 5).  

 

QUADRO 4 - MELIPONÁRIOS IMPLANTADOS NA ETAPA 1 – NOVEMBRO 2019 

Aldeia Município(s) Mês 
implantação 

Caixas com 
enxames 

Total de 
enxames 

Kuaray Haxa Guaraqueçaba/Antonina Novembro 2019 2 2 
Guaviraty Pontal do Paraná Novembro 2019 2 2 
Ilha da Cotinga/Pindoty Paranaguá Novembro 2019 2 2 
Araçaí Piraquara Novembro 2019 2 2 

 Total 8 8 

FONTE: Damasco (2021). 

 

QUADRO 5 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 1 ETAPA – NOVEMBRO 2019 

Aldeia Município Atividades 1 etapa - novembro 2019 
Kuaray Haxa Guaraqueçaba/Antonina Entrega de parte do material (botas, canivete, facão, 

tábuas, pá, arco de puá, etc.); limpeza da área por 
meio da retirada da vegetação rasteira; construção 
do meliponário no modelo de suportes individuais; 
implantação do meliponário com 2 caixas contendo 
enxames de jataí 

Guaviraty Pontal do Paraná Entrega de parte do material (botas, canivete e 
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facão), construção do meliponário no modelo de 
suportes individuais; implantação do meliponário com 
2 caixas contendo enxames de jataí, mini-curso de 
meliponicultura 

Araçaí Piraquara Construção do meliponário no modelo de suportes 
individuais; implantação do meliponário com 2 caixas 
contendo enxames de jataí 

Ilha da 
Cotinga/Pindoty 

Paranaguá Construção do meliponário no modelo de suportes 
individuais; implantação do meliponário com 2 caixas 
contendo enxames de jataí, 4 caixas vazias que 
haviam sido habitadas anteriormente 

FONTE: Damasco (2021). 

 

8.2.4.2 Etapa 2 
 

A segunda etapa ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro de 2020, com a 

entrega de duas caixas na aldeia Guaviraty e quatro caixas na aldeia Sambaqui. 

Entre os dias 10 a 15 mês de março (2021) e 15 de abril (2021), foram levadas mais 

duas caixas nos meliponários das aldeias que já haviam recebido na primeira etapa 

do projeto (novembro 2019), totalizando quatro caixas cada aldeia (Kuaray Haxa, 

Ilha da Cotinga - Pindoty, Araçaí). Nas aldeias Cerco Grande, Tupã Nhe’e Kretã, 

foram levadas quatro caixas. Foram adquiridos pela Funai 32 enxames, distribuídos 

em duas etapas Quadro 6. As atividades desenvolvidas nas aldeias na etapa 

segunda estão apresentadas no Quadro 7.  

 

QUADRO 6 - MELIPONÁRIOS QUE RECEBERAM DUAS E QUATRO CAIXAS NA ETAPA 2 – 
DEZEMBRO 2020, MARÇO 2021 E ABRIL 2021 

Aldeia Município Mês/ano 
implantação 

Caixas com 
enxames 

Total de 
caixas 

Guaviraty Pontal do Paraná Dezembro 2020 2 4 
Sambaqui Pontal do Paraná Dezembro 2020 4 4 
Araçaí Piraquara Março 2021 2 4 
Tupã Nhe’e Kretã Morretes Março 2021 4 4 
Cerco Grande Guaraqueçaba Abril 2021 4 4 
Kuaray Haxa Guaraqueçaba/Antonina Abril 2021 2 4 
Ilha da Cotinga/Pindoty Paranaguá Abril 2021 2 4 
Ilha da Cotinga/Takuaty Paranaguá ** 4 4 
 Total 24 32 

FONTE: Damasco (2021). 

 

QUADRO 7 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 2 ETAPA EM DEZEMBRO 2020 E MARÇO E 
ABRIL 2021 

Aldeia Município Mês 
implantação 

Atividades desenvolvidas 

Guaviraty Pontal do Paraná Dezembro 2020 Ampliação do meliponário; entrega 
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de 2 caixas contendo enxames de 
jataí 

Sambaqui Pontal do Paraná Dezembro 2020 Construção do meliponário; entrega 
de 4 caixas contendo enxames de 
jataí 

Araçaí Piraquara Março 2021 Ampliação do meliponário; entrega 
de 2 caixas contendo enxames de 
jataí 

Tupã Nhe’e 
Kretã 

Morretes Março 2021 Construção do meliponário; entrega 
de 4 caixas contendo enxames de 
jataí 

Cerco Grande Guaraqueçaba Abril 2021 Construção do meliponário; entrega 
de 4 caixas contendo enxames de 
jataí 

Kuaray Haxa Guaraqueçaba/Antonina Abril 2021 Ampliação do meliponário; entrega 
de 2 caixas contendo enxames de 
jataí 

Ilha da 
Cotinga/Pindoty 

Paranaguá Abril 2021 Construção do meliponário; entrega 
de 4 caixas contendo enxames de 
jataí 

Ilha da 
Cotinga/Takuaty 

Paranaguá ** ** 

FONTE: Damasco (2021). 

 

8.2.5 Cadastramento 
 

No Brasil, buscando compatibilizar a criação de abelhas sem ferrão por 

pequenos produtores, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), na 

Resolução n.° 346 de 16 de agosto de 2004, disciplina a proteção e a utilização das 

abelhas silvestres nativas, bem como a implantação de meliponário (BRASIL, 2004), 

Art. 1º e Art. 2º, inciso I e II: 

I - utilização: o exercício de atividades de criação de abelhas silvestres 
nativas para fins de comércio, pesquisa científica, atividades de lazer e 
ainda para consumo próprio ou familiar de mel e de outros produtos dessas 
abelhas, objetivando também a conservação das espécies e sua utilização 
na polinização das plantas; 

II - meliponário: locais destinados à criação racional de abelhas silvestres 
nativas, composto de um conjunto de colônias alojadas em colméias 
especialmente preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies. 

No Paraná, o cadastro dos produtores com atividade de meliponicultura é 

necessário para que a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, 

conheça a quantidade de colmeia e onde estão localizadas.  

Os meliponários foram cadastrados junto a Agência de Defesa 

Agropecuária, localizada no município de Paranaguá em conformidade com a Lei n.º 
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19.152 de 2 de outubro de 2017, que dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e 

o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), visando atender às 

finalidades socioculturais, de pesquisa científica, de educação ambiental, de 

conservação, de exposição, de manutenção, de criação, de reprodução, de 

comercialização, de beneficiamento de produtos e subprodutos, e de preservação in 

situ (PARANÁ, 2017), Art. 1º, inciso VI: 

VI - meliponário: local destinado à criação racional de abelhas sociais 
nativas, composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias 
especialmente preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies, e 
que poderá realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão, 
sendo sinônimo de criadouro comercial de abelhas silvestres nativas. 

8.2.6 Escolha das espécies 
 

Foi realizada uma avaliação biogeográfica confirmando a presença dessas 

espécies de abelhas nas regiões geográficas de interesse do projeto, por meio da 

consulta com o especialista em abelhas sem ferrão e entomólogo Dr. Gabriel 

Augusto Rodrigues Melo, professor e pesquisador do Departamento Zoologia 

Universidade Federal do Paraná, através da coleta de indivíduos. 

A escolha da espécie jataí jate’i foi apontada pelos próprios indígenas. As 

espécies de abelhas selecionadas para o desenvolvimento do projeto foram 

Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) para as aldeias do litoral, sendo utilizados 

enxames adquiridos em Guaraqueçaba e Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938) nas 

aldeias do planalto, sendo utilizados enxames adquiridos na região de Curitiba.  

 

8.2.7 Apoio Financeiro  
 

A implantação do projeto de criação de abelhas sem ferrão iniciou-se como 

uma meta do Plano Anual de Trabalho 2019 da Coordenação Regional de 

Paranaguá (CTL) da FUNAI (Anexo 4). O projeto foi enviado à Diretoria de 

Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Coordenação Geral de Promoção ao 

Etnodesenvolvimento da FUNAI, no valor total de R$ 13.931,00, tendo como 

principais despesas: combustível para apoio aos deslocamentos (R$ 2.000,00); 

diárias de servidor (CTL e CRLIS) para transportar indígenas (R$ 1.593,00); auxílio 

financeiro para indígenas participarem do curso (R$ 4.248,00) e caixas racionais 
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com enxames, caixas vazias e os demais materiais (R$ 6.090,00). O projeto teve 

apoio logístico e contribuição para as demais atividades realizadas na semana do 

curso e na entrega de materiais dos técnicos da Funai, Paulo Sendenski (São José, 

SC), Luis Martins (Paranaguá, PR) e Fernando Giacomini (Florianópolis, SC) . 

Na primeira etapa do projeto (novembro 2019) foram adquiridas 10 caixas 

racionais com enxames da abelha jate’i jataí (Tetragonisca angustula e Tetragonisca 

fiebrigi) e foram efetivamente implantadas oito caixas, distribuídas duas caixas em 

quatro aldeias (Kuaray Haxa, Guaviraty, Ilha da Cotinga - Pindoty, Araçaí). Além da 

aquisição de caixas racionais contendo enxames e caixas vazias, foram adquiridos 

outros materiais necessários para o início dos trabalhos nos meliponários envolvidos 

nesse projeto, cujos materiais estão apresentados no Anexo 5. 

Em 2020, novamente o projeto foi incluído no planejamento anual de 

atividades (PAT) (Anexo 6), solicitando à Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável, Coordenação Geral de Etnodesenvolvimento da FUNAI, apoio 

financeiro para aquisição e a implantação de mais 22 caixas racionais com enxames 

e cera de abelha (Anexo 7), ampliando o projeto para mais quatro aldeias 

(Sambaqui; Cerco Grande; Ilha da Cotinga - Takuaty; Tupã Nhe’e Kretã) 

As caixas racionais contendo os enxames foram adquiridas de meliponários 

devidamente cadastrados em órgão ambiental, conforme a região geográfica de 

origem das espécies. Foram compradas caixas com enxames do produtor rural 

Ederson Ortiz, em meliponário localizado no município de Guaraqueçaba, 

distribuídas em aldeias do litoral. Já as caixas compradas da empresa Unimel, em 

meliponário localizado no município de Curitiba, foram distribuídas nas aldeias do 

planalto.  

 

8.2.8 Caixas Racionais 
 

Foi escolhido o modelo de caixa racional desenvolvida pelo pesquisador 

Fernando Oliveira do Instituto de Pesquisas Amazônicas (INPA), para ser utilizada 

em cada um dos meliponários do projeto. As colmeia é conhecida como “Fernando 

Oliveira”, ou “Fernando Oliveira/INPA (VILLAS-BÔAS, 2012). Os principais motivos 

da escolha desse modelo foram a facilidade na multiplicação de colônias através do 

método de “perturbação mínima”, aliada a facilidade de manejo das colônias 

(OLIVEIRA; KERR, 2000).  



116 

As caixas tem uma caixa alçada, quadrada, verticalizada, formada pela 

junção de cinco partes: lixeira, ninho, sobreninho, melgueira e tampa, com 

dimensões internas de 15 x 15 (Figura 21). 

 

FIGURA 21 - ASPECTO GERAL E DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS DE UMA DA CAIXA FERNANDO 
OLIVEIRA/INPA. 

 
FONTE: Villas-Bôas, 2012. 

 
8.2.9 Curso de Meliponicultura  

 

Como parte da ideia inicial, foi oferecido nos dias 12, 13 e 14 de novembro 

2019 um curso de meliponicultura, teórico-prático de 24 horas, com o objetivo de 

fornecer aos indígenas subsídios referente ao início da criação de abelhas indígenas 

sem ferrão (meliponicultura) e a confecção de velas de cera (cerume) de abelha sem 

ferrão. Ambos foram planejados em conjunto com as lideranças das aldeias e 

envolveram momentos de trocas de saberes sobre a criação de abelhas sem ferrão. 

A oficina foi realizada na aldeia Guaviraty (Pontal do Paraná). Participaram 

os interessados da aldeia Guaviraty (cacique Mariano e os indígenas Lidio e Vilson) 

e também dois indígenas da aldeia Araçaí em Piraquara (Osmar e Vilson).  
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Os membros das demais aldeias indígenas não puderam comparecer por 

conta de questões logísticas e pessoais, inviabilizando assim a participação.  

Durante a oficina na aldeia foram utilizados espaços ao ar livre e na sala da 

escola, utilizando materiais didáticos e recursos áudio-visuais. Foram consultadas, 

fotos, ilustrações e exibido o documentário O Mel do Passado, que foi produzido na 

aldeia Jaraguá em São Paulo (RACHID; RICHARD; CARVALHO, 2019). 

Os conteúdos abordados no curso foram: a criação de abelhas sem ferrão 

(Meliponicultura); histórico da meliponicultura; culturas indígenas que desenvolveram 

a meliponicultura; importância da polinização; biologia, espécies de meliponíneos; 

aquisição de colônias; localização e instalação do meliponário; tipos de colmeias e 

caixas racionais; transferência; técnicas de divisão de colônias; alimentação artificial; 

principais predadores e inimigos naturais; o néctar, mel e sua colheita; boas práticas 

para a extração de mel; produtos das abelhas sem ferrão; iniciativas e experiências.  

Foi utilizado como dinâmica a leitura de materiais impressos, proporcionando 

momentos de trocas e diálogos sobre o assunto, seguindo de maneira muito flexível 

outros autores que fizeram trabalhos semelhantes, como Coletto (2006) e Villas-

Bôas (2017). 

Ao final houve um momento prático de confecção de iscas, utilizando-se de 

garrafas PET (NOGUEIRA-NETO, 1997; VILLAS-BÔAS, 2012).  

Foi apresentado aos Guarani Mbya outra visão sobre a criação de abelhas 

sem ferrão. A visão técnica e científica, ou não indígena, integrando um movimento 

de construção de um diálogo de saberes e oferecendo novas perspectivas com 

relação ao manejo básico das abelhas sem ferrão, ao mesmo tempo em que 

ocorreram trocas a partir dos saberes tradicionais, especialmente a partir dos mais 

velhos (RODRIGUES, 2005). 

Mesmo os não participantes entre uma etapa e outra, receberam assistência 

e orientações técnicas referentes ao início da criação nas aldeias, acompanhadas 

com interesse por parte dos indígenas. 

 

8.2.10 Implantação dos Meliponários 
 

Seguindo padrões de suportes individuais recomendados no trabalho de 

Jerônimo Villas-Bôas (2012), foram construídos suportes individuais onde cada caixa 

racional foi colocada em uma superfície ou plataforma retangular presa a uma 
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estaca de madeira, ou feita com tijolos, com, aproximadamente, 80cm a 100cm de 

altura. Os cavaletes foram posicionados a uma distância de pelo menos 200cm 

sobre as quais foi pregada uma ripa, ou qualquer outro material semelhante. 

Para a proteção contra formiga foi colocado nos pés dos cavaletes espumas 

encharcadas com óleo queimado amarradas (COLETTO, 2006). Não houve a 

necessidade de usar essa técnica em todos os meliponários, somente em uma 

aldeia (Guaviraty). Neste meliponário foi constatada a presença da formiga correição 

(Labidus coecus).  

Utilizou-se telhas de resinas, de barro, ou outro material reaproveitado que 

servisse para evitar o sol direto. 

 

8.2.11 Manejo de colônias 
 

A revisão das colônias foram realizadas observando a presença de cria e 

rainha, disponibilidade de alimento, excesso de batume e discos mofados, presença 

de inimigos naturais e lixo. Durante a revisão aproveitou-se para limpar a colmeia, 

removendo o lixo acumulado, discos de cria mortos e lâminas de invólucro 

ressecadas e mofadas e inquilinos como besouros, moscas e ácaros que se 

alimentam dos resíduos da colônia. Caso fosse observado excesso de umidade 

dentro do ninho, secou-se com pano ou papel toalha (PEREIRA et al., 2012). 

O fornecimento da alimentação artificial: foi realizado sempre que as 

colônias estiveram fracas. O alimento usado foi o xarope de água e açúcar 50%, 

cuja receita é: uma parte de água e uma parte de açúcar cristal (VILLAS-BÔAS, 

2012; PEREIRA et al., 2012). 

 

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

9.1 Início das Atividades nas Aldeias 
 

O cacique Rivelino (Kuaray Haxa) é grande conhecedor (mestre), possui um 

vasto conhecimento sobre o assunto, apesar de não possuir nenhuma colônia até o 

início do projeto. Em conversas durante as visitas realizadas, o indígena explicou 

que aprendeu a mexer com abelhas no núcleo familiar, juntamente com o pai e o avô 

e que estes muito sabiam sobre as abelhas. Segundo declarações do Rivelino o seu 
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pai, desde criança era sabedor. Foi ele, quem ensinou o filho, que por sua vez, 

aprendeu com seu pai, bisavô. Relato comum ao do trabalho de Rodrigues (2005; 

2006), no qual os avôs ensinam seus netos sobre como criar as abelhas sem ferrão, 

transmitida oralmente, na lida do dia a dia.  

A criação de abelhas sem ferrão nas proximidades das residências é uma 

tradição. Para Silva (2003), as práticas de meliponicultura realizadas pelos indígenas 

conservam sua cultura, além da possibilidade da continuação dos ensinamentos dos 

seus ancestrais. 

Alguns relatos foram recorrentes, principalmente no que diz respeito a 

ausência das abelhas, elas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas. 

Concordando com Modercin et al. (2007) que durante o levantamento dos saberes e 

práticas dos Pankararé sobre abelhas sem ferrão, em muitos depoimentos foi 

recorrente a queixa de que as abelhas sem ferrão estão cada vez mais difíceis de 

serem encontradas.  

Alguns fatores podem estar contribuindo para a diminuição da população de 

abelhas sem ferrão, tais como o desmatamento que restringe as possibilidades de 

nidificação, diminui as áreas de vida e distribuição, fragmenta suas populações 

causando perda da diversidade genética e podendo promover a extinção (KERR et 

al., 2005; IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010; SILVA; PAZ, 2012; 

BARBOSA et al., 2017).  

Assim, em virtude das ações antrópicas os meliponíneos encontram-se 

fortemente ameaçados. Ações como desmatamentos, perda de hábitat, queimadas, 

predação por parte dos meleiros são os principais fatores apontados para a 

diminuição acentuada do número de colônias no ambiente (AIDAR; CAMPOS, 

1998). 

Os indígenas estão plenamente cientes das mudanças ambientais que tem 

ocorrido nas últimas décadas em todas as regiões que constituem o território étnico 

tradicional. E seu extenso conhecimento do sistema da floresta leva a afirmar que a 

redução das populações de certas abelhas e o avanço da ei rópa, a abelha 

africanizada, é um indicador de perturbação e degradação florestal (BADIE, 2009b). 

O manejo das abelhas é de extrema importância para o Mbya principalmente 

devido à produção de mel e cera (cerume), utilizado na medicina tradicional e para 

rituais. Conforme explica Modercin (2007) a atividade de criação de abelhas sem 

ferrão, demonstra alto potencial, tanto pelo amplo uso dos produtos provenientes da 
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meliponicultura quanto nas práticas e medicina tradicional. 

Os indígenas explicaram, que o mel de abelhas indígenas quando coletado, 

normalmente é feito de maneira predatória, com a derrubada das árvores, seguida 

da coleta do mel e consequente abandono dos ninhos, maneira utilizada pelo Mbya 

citados nos trabalhos de Rodrigues (2005) e Badie (2009a).  

Um fato que chama a atencão é de que atualmente existe maior dispersão 

no foco de atividades realizadas nas aldeias, devido à pressão sofrida por agendas e 

atividades externas, impostas pela sociedade envolvente, como reuniões, visitas, 

turno escolar, entre outras (WILLRICH, 2020).  

Nas explicações dos indígenas, algumas tradições envolvendo as abelhas 

sem ferrão precisavam voltar para o dia a dia das aldeias. Para Rodrigues (2006) 

existe pressa por parte do Mbya em aprender e reaprender a manipular as abelhas 

para uso de seus produtos na medicina tradicional e na cosmologia. 

Encontros poderão ser realizados por indígenas da etnia Guarani Mbya da 

aldeia Jaraguá em São Paulo. Os indígenas Márcio Bogarim e Thiago Martin, 

possuem e mantém meliponários com muitas espécies e caixas na própria aldeia, 

detendo um amplo conhecimento no manejo sobre as abelhas sem ferrão. Os 

Guarani utilizam as visitas como estratégia para compensar a ruptura das unidades 

regionais e evitar o isolamento das unidades locais distribuídas sobre a amplitude do 

território, intensificam os deslocamentos. Através destas visitações conseguem 

atualizar as relações de parentesco (GARLET; ASSIS, 2009).  

Segundo Rodrigues (2005) vários grupos familiares se movimentam de uma 

aldeia a outra, inclusive indo ou vindo de outros países como o Paraguai, Argentina 

e Uruguai. Mesmo sabendo-se de uma miscigenação existente entre os grupos 

Guarani, no caso do Mbya é mantida uma unidade religiosa e linguística bem 

determinante, que os diferencia dos outros grupos. Segundo Ladeira (1992), isso os 

permite reconhecer seus iguais, mesmo que habitando aldeias em regiões distantes. 

Nesse contexto, esse intercâmbio entre as aldeias, conceituado como 

mobilidade, reforça as relações sociais e de reciprocidade; casamentos; visitas a 

parentes; troca de informações; sementes; mudas de plantas; conhecimentos 

adquiridos nas relações com as diversas sociedades envolventes; assembléias, 

conselhos” (LITAIFF; DARELLA, 2000). 

Os dois meliponicultores indígenas Márcio Bogarim e Thiago Martin, 

possuem páginas na internet e realizam encontros para repassar suas experiências 
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e se relacionar com vários meliponicultores e com o público que consome os 

produtos da meliponicultura.  

De um modo geral, os meliponicultores mais tecnificados têm utilizado a 

internet para divulgar o seu conhecimento e atividades em blogs especializados no 

assunto, onde também noticiam acontecimentos recentes da meliponicultura, visitas 

recebidas, além de impressões pessoais (MAIA, 2013). Tem-se a percepção que se 

estes encontros forem promovidos entre os próprios Guarani Mbya, o sucesso na 

meliponicultura poderá ser mais efetivo e esta era a intenção antes da pandemia do 

novo coronavírus. 

Ampliar os conhecimentos tradicionais e aliar com os técnicos científicos faz 

com que muitos meliponicultores indígenas passem a multiplicar seus ninhos; 

promovendo uma padronização de colmeias em seus meliponários que, de certa 

forma, influenciará em um manejo mais fácil e adequado e proporcionará uma maior 

produção de mel e cera (cerume); possibilitando a construção de instalações mais 

adequadas; orientando a combater predadores naturais como, por exemplo, as 

formigas e os forídeos (MAIA, 2013). 

 

9.2  Interesse pela Meliponicultura 
 

Os indígenas Osmar e Leo da aldeia Araçaí em Piraquara afirmaram terem 

recebido treinamento durante um curso ministrado pelo Serviço de Aprendizagem 

Rural (SENAR). Outro indígena, o cacique (João Acosta) da aldeia Guaviraty em 

Pontal do Paraná, relatou que seu conhecimento era baseado em observações de 

parentes que criavam abelhas sem ferrão no Paraguai e Argentina.  

Um indígena de Guaviraty (Vilson) ligado a área de educação indígena, 

justificou o interesse em aprender a meliponicultura para ajudar a comunidade, 

relatou que utilizaria colmeias durante as aulas de ciências com as crianças e os 

jovens. De acordo com Maracajá (2012) o potencial de trabalhar com os jovens, é 

uma maneira de estabelecer garantias de continuidade no processo transmissão do 

conhecimento. Uma vez que a criação de abelhas sem ferrão pode facilitar a 

transmissão de antigos conhecimentos tradicionais para os mais jovens relacionados 

as abelhas jate’i e outras abelhas sem ferrão do território tradicional Mbya 

(RODRIGUES, 2005).  
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9.3  Espécies escolhidas 
 

A escolha da abelha jate’i se deu pelos indígenas, principalmente por ser 

considerada uma abelha sagrada pelos Guarani Mbya (RODRIGUES, 2005; 2006; 

BADIE, 2009a) por ocorrerem naturalmente nas suas regiões de origem, pelos 

produtos, fácil manejo e por já possuir um manejo relativamente conhecido, como 

também menciona Nogueira-Neto (1997). 

Um dado de campo obtido que pôde ser considerado interessante é que 

entre todos os indígenas ouvidos, a etnoespécie jate’i foi a primeira abelha citada 

conforme pistas etnotaxonômicas (critérios morfológicos, comportamentais, estrutura 

do ninho, tipo de entrada do ninho, entre outros). Concordando com o estudo de 

Rodrigues (2005) onde os indígenas Guarani Mbya da aldeia Morro da Saudade em 

São Paulo, espontaneamente falavam desses insetos, sem indução, pergunta ou 

qualquer atributo de condução, especificamente para a questão da abelha jate’i.  

Para evitar impactos ambientais em função da introdução de espécies em 

ambientes distintos dos seus, foi tomado o cuidado de escolher espécies de acordo 

com suas áreas biogeográficas de distribuição, uma vez que não é recomendável a 

criação de abelha que não ocorre naturalmente em áreas de planície e planalto, 

evitando, assim, a introdução de novas espécies. Adotando esse critério foi possível 

estimular os indígenas a criar as espécies adequadas de abelhas de suas próprias 

áreas geográficas (COLETTO, 2006). 

A abelha neotropical amplamente distribuída Tetragonisca angustula já foi 

considerada como tendo duas subespécies, Tetragonisca angustula angustula e 

Tetragonisca angustula fiebrigi. Em uma revisão taxonômica recente, essas 

subespécies foram reconhecidas como duas espécies válidas: T. angustula e T. 

fiebrigi, com base na morfologia e distribuição. Todavia, estudos moleculares 

mostram dois subgrupos bem delineados dentro da Tetragonisca, eles são 

inconclusivos quanto a se há fluxo genético entre T. angustula e T. fiebrigi 

(FRANCISCO et al., 2014).  

Estas considerações taxonômicas são importantes para o manejo, uma vez 

que não é indicado manejar espécies que são de outras áreas biogeográficas e que 

podem promover hibridização com as espécies nativas.  
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9.4  Curso de Meliponicultura  

 

O processo inicial de diálogo se iniciou em agosto 2018 com a construção 

coletiva da proposta de um curso sobre meliponicultura. As discussões direcionaram 

aos caminhos que levaram a consolidação de um curso que teve como principal 

aporte metodológico a realização de um diálogo entre saberes indígenas e não 

indígenas.  

É errado pensarmos que o conhecimento tradicional é diferente do saber 

científico, somente pelo fato de que um é prático e concreto, e o outro é abstrato, 

produzido em laboratório. Ambos, se ligam e se mantém separados, pois "um 

completa o outro", do ponto de vista de suas concepções (VALADARES; 

PERNAMBUCO, 2018). Os indígenas possuem sofisticados acervos de dados, 

elaborados segundo processos próprios de investigação, que resultam em obras 

conservadas na memória, enriquecidas constantemente e transmitidas no tempo 

através da oralidade (SILVA, 2019). 

Assim, deu-se início a elaboração de uma proposta com a realização do 

curso de meliponicultura que resultou na primeira ação que o presente projeto vem 

descrever. 

O curso foi realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2019, na aldeia 

Guaviraty (Pontal do Paraná), teve 24 horas de duração total, sendo 16 horas 

práticas e 8 horas teóricas, dividido em três dias. A primeira fase do curso aconteceu 

na sala de aula da escola indígena da aldeia. A apresentação foi idealizada na forma 

poli-lingue, ou seja, Português e Guarani para atender os indígenas, sendo 

desenvolvida através de consulta aos trabalhos de Rodrigues (2005); Badie (2009a). 

Participaram três indígenas (cacique Mariano e os indígenas Lidio e Vilson), suas 

esposas e filhos moradores da aldeia Guaviraty e dois indígenas (Osmar e Leo) da 

aldeia Araçaí em Piraquara, totalizando 5 participantes. Por questões logísticas e 

pessoais não ocorreu a participação dos indígenas designados a cuidar das abelhas 

de todas as aldeias contempladas.  

Para as aulas teóricas foram demonstradas as caixas e as principais 

ferramentas utilizadas no manejo. O recurso didático foi importante na simulação dos 

principais procedimentos do manejo e apresentação de diferentes tópicos (biologia 

da abelha, partes da colônia, estrutura do ninho, transferência, multiplicação de 

colônias, alimentação complementar, reforço das colônias, proteção contra inimigos 
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naturais, entre outros) (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

Com a intenção de observar a percepção dos participantes sobre as 

abelhas, o curso de meliponicultura iniciou-se com um documentário, onde foi 

possível resgatar nomes de abelhas que os indígenas conheciam e relacionaram no 

filme, especialmente porque o documentário é protagonizado pelos próprios 

indígenas Mbya da aldeia Jaraguá, o que trouxe muita familiaridade para todos os 

que se dispuseram a assistir.  

A exibição do documentário chamado Oremba'e Eí Yma Guare, O Mel do 

Passado, foi o momento mais importante da parte teórica (Figura 22). O filme foi 

realizado na Terra Indígena Jaraguá, São Paulo. O documentário apresenta a 

cosmovisão dos Guarani Mbya, sobre as abelhas indígenas sem ferrão, a partir da 

construção de um meliponário dentro da aldeia por parte dos indígenas (RACHID; 

RICHARD; CARVALHO, 2019). 

 

FIGURA 22 - PARTE TEÓRICA DO CURSO DE MELIPONICULTURA NA ALDEIA GUAVIRATY. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

O documentário traz a história de quando os Guarany Mbya quando eram 

caçados pelos portugueses, Ñande Ru mostrava onde estavam as abelhas sem 

ferrão, assim conseguiam repor as energias com o mel e podiam seguir em frente, 
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enquanto os portugueses tinham que parar e descansar. Desta forma, os Guarani 

conseguiram vantagem na floresta e escaparam dos portugueses.  

A busca do mel é uma atividade ligada à identidade étnica e a liberdade 

necessária para continuar a mantê-los (BADIE, 2009b). O documentário apresenta a 

história do Xamoĩ Hortêncio, que muitos da aldeia Guaviraty já tinham ouvido, sobre 

os ninhos de jate’i. Quando as jate’i têm um ninho e nasce outro ninho próximo, as 

abelhas do velho ninho contam umas para as outras sobre a novidade e visitam-se 

mutuamente. O documentário exibe também que se algum fator externo destruir um 

dos enxames de jate’i, as abelhas vão refazer o ninho no mesmo lugar, porque ali 

era o lugar sagrado para elas (RACHID; RICHARD; CARVALHO, 2019; WILLRICH, 

2020). 

O fato de um meliponicultor indígena ser um dos protagonistas do 

documentário também adquire importância no contexto da implantação do 

meliponário por parte deles próprios. 

Na segunda fase do curso realizou-se a parte prática com a confecção de 

velas de cera de abelha sem ferrão. Com recursos obtidos da FUNAI foi possível a 

aquisição de cera de abelha sem ferrão para viabilizar a confecção (Figura 23). A 

primeira atividade pratica foi confeccionar as velas.  

Primeiramente, a cera foi aquecida na fogueira (KARAÍ-NHE'ERY, 2020), 

realizada pelos participantes da oficina, o cacique Mariano e os indígenas Lidio e 

Vilson (Figura 24). Posteriormente separou-se o material que foi utilizado durante a 

oficina: panelas para derretimento da cera e fios de algodão (Figura 25) (KARAÍ-

NHE'ERY, 2020).  
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FIGURA 23 - CERA MISTA DE ABELHA SEM FERRÃO EM FORMA DE BLOCO. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 
FIGURA 24 - FOGUEIRA REALIZADA PELO INDÍGENAS PARA O DERRETIMENTO DA CERA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 
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FIGURA 25 - SEPARAÇÃO DO MATERIAL QUE FOI UTILIZADO DURANTE A OFICINA. 

 
FONTE: Tiepolo (2019). 

 

O cacique João (Guaviraty) descreveu a importância das velas 

confeccionadas com cera de abelhas sem ferrão e sua relação com o batismo das 

crianças Ñemongarai, explicando que seus parentes no Paraguai utilizam velas no 

ritual que é considerado o mais importante para o Mbya. Segundo o seu João 

consiste em um batismo dos alimentos e das pessoas, onde as crianças recebem 

seus nomes. 

Por isso, relata que esse ritual é fundamental para o Mbya, pois os nomes 

significam o Nhe’e (espírito-nome, que protege as pessoas) da pessoa e é durante o 

Ñemongarai que descobrem o seu Nhe’e, espírito protetor que pode ter diferentes 

moradas, e, portanto, pode ter vindo de diferentes lugares (WILLIRICH, 2020). Ainda 

de acordo com esta autora, dependendo do lugar de onde vem o Nhe’e, a pessoa 

precisa aprender determinadas práticas, respeitar certas regras, e manter 

sociabilidades com parentescos espirituais (pessoas cujo Nhe’e vieram da mesma 

morada celestial). 

Em conversas com os indígenas a oficina foi direcionada ao início das 

atividades de manejo e a confecção de velas de cera (cerume) de abelha sem ferrão 

tata rendy. O cacique Mariano (Guaviraty) cobriu com cera derretida a linha de 

algodão (Figura 26). Cada pessoa pode fazer as velas em nomes dos seus 
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familiares. Dessa forma, a vela é preparada para os rituais Ñemongarai (KARAÍ-

NHE'ERY, 2020). 

 

FIGURA 26 - OFICINA REALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE VELAS DE ABELHAS SEM FERRÃO 
TATA RENDY. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

De acordo com Karaí-Nhe’ery (2020) as velas são utilizadas em nome de 

todos os familiares, em um ritual que os fortalece cada vez mais para não deixar que 

sejam esquecidos no futuro. É por isso que o Xamoĩ quer que os jovens participem 

na casa de reza. A cultura Guarani dá ensinamento sobre Nhandereko através de 

reza dos Xamoĩ.  

A dinâmica inicial, sob a forma de uma roda de conversas, teve como 

objetivo a interação dos indígenas participantes que, entre outras coisas, 

despertaram algumas memórias como a descritas pelo cacique João que descreveu 

a maneira como seus pais confeccionavam as velas de cera de abelhas, utilizando o 

fogo para derreter a cera e o bambu como molde, ou friccionavam com a mão para 

aquece-lá e agregar ao fio de algodão. As memórias sobre práticas tradicionais de 

manejo surgiam à medida que as conversas avançavam (Figura 27). 
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FIGURA 27 - PREPARAÇÃO DO MOLDE DE BAMBU. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Ao final o curso de meliponicultura teve um balanço bastante positivo 

realizado pelos indígenas participantes que, de forma geral, avaliaram como um 

exemplo que precisa de continuidade e de difusão. A metodologia foi adequada, com 

possibilidade de aplicação em próximo curso dessa temática, demonstrando grande 

entusiasmo e expectativas para futuras próximas etapas ao rico diálogo de saberes 

que iniciou-se no curso. 

 

9.5  Implantação dos Meliponários nas Aldeias 
 

Os meliponários analisados neste estudo de caso foram os que receberam 

duas caixas na primeira etapa do projeto (novembro de 2019). Foi possível 

acompanhar intensivamente por cinco meses (novembro e dezembro 2019; janeiro, 

fevereiro e março 2020). Após este período, que se deu a partir de março de 2020, 

não foi mais permitido o ingresso nas aldeias.  

Em 17 e março de 2020 a FUNAI emitiu a Portaria nº 419/PRE (Anexo 8), 

que estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo 

Coronavírus (COVID-19). A partir dessa data não foram mais realizadas visitas de 
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acompanhamento. No entanto, a indigenista da Funai Caroline Willirich, continuou 

com as atividades correlatas ao seu trabalho. Durante esse período as dúvidas que 

surgiam por parte dos indígenas foram sendo sanadas pela Caroline, que me 

repassava as perguntas onde eram respondidas por mensagens, as dúvidas 

repassadas foram relacionadas a distância entre caixas, coleta de mel e material 

atrativo utilizado nas caixas-iscas. 

Desta forma, é perceptível que a pandemia comprometeu significativamente 

todo o período de monitoramento da implantação dos meliponários pelos indígenas 

com a assistência da autora, não tendo sido possível ampliar observações, diálogos 

e contatos que poderiam ter sido profícuos com os participantes em tempo para um 

maior detalhamento nesta dissertação, conforme o desejado. 

Para a entrega dos materiais que foram adquiridos através do PAT 2020 foi 

preciso enviar uma carta pedindo autorização para a entrada nas aldeias em caráter 

excepcional, mediante ato justificado, para a realização de atividades essenciais nas 

comunidades indígenas.  

Em dezembro de 2020 foi enviada uma solicitação ao Coordenador Regional 

da FUNAI, Litoral Sul, São José, Santa Catarina, Eduardo Remus Cidreira, para a 

autorização de entrada nas terras indígenas (Anexo 9). O intuito do pedido foi 

acompanhar a entrega de caixas com enxames; tirar dúvidas dos indígenas; orientar 

sobre o manejo das colônias; fornecer alimento para os enxames; apoiar o preparo 

de iscas; revisar as colônias entregues em 2019; receber e entregar enxames 

adquiridos em dezembro de 2020 (Sambaqui e Guaviraty); acompanhar a 

implantação dos outros novos meliponários em março e abril 2021. 

No caso da implantação dos meliponários a vocação esteve relacionada com 

a valorização do conhecimento tradicional e o objetivo da criação, ou seja, produção 

de cera (cerume), mel, pólen, própolis, para que no futuro seja disponibilizado esses 

materiais para a utilização por partes dos indígenas, bem como a volta do 

conhecimento entre os mais jovens. Conforme Villas-Bôas (2017), atividade como 

essa é capaz de compartibilizar de forma positiva aspectos sociais, ambientais e 

econômicos. 

 

9.6  Experiência de Manejo com as Abelhas  
 

O cacique Rivelino (Kuaray Haxa) afirmou ter tido contato com as abelhas 
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quando morava em uma aldeia em Laranjeiras do Sul. De acordo com Rodrigues 

(2005), os Guarani Mbya criavam abelhas a partir de coletas realizadas em troncos 

retirados na natureza, caixas rústicas, porongos, cabaças ou cortiços.  

Os participantes do projeto na medida do possível, receberam apoio durante 

o mestrado e gradualmente, com o início desse Projeto, estiveram adaptando e 

realizando as modificações pertinentes, passando a ser meliponicultores do 

meliponário da aldeia. 

 

9.7  Desenvolvimento das atividades 
 

9.7.1 Etapa 1 
 

9.7.1.1 Kuaray Haxa 
 

Inicialmente, o cacique Rivelino efetuou a retirada da vegetação rasteira 

presente, propiciando a área aberta para a instalação das caixas. Após a limpeza e 

demarcação da área, iniciou-se a construção do meliponário, baseando-se no 

modelo de cavaletes individuais. As mesmas foram abrigadas em cavaletes 

individuais idealizado pelo Rivelino e adaptado por ele, feito com tijolos cimentados, 

instalados distantes do solo cerca de um metro (Figura 28). 
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FIGURA 28 - CAVALETE INDIVIDUAL CONSTRUÍDO PELO CACIQUE RIVELINO NA ALDEIA 
KUARAY HAXA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 
Seguindo padrões recomendados no trabalho de Jerônimo Villas-Bôas 

(2012), foi construído suporte individual com tijolos, aproximadamente, 80cm a 

100cm de altura. O suporte foi posicionado a uma distância de pelo menos 200cm 

do outro suporte  

Segundo Villas-Bôas (2012), as colmeias instaladas em suportes individuais, 

são protegidas da chuva com coberturas independentes, que não exigem a 

construção de estruturas complexas. Uma boa alternativa de cobertura é um simples 

pedaço de telha de fibrocimento de tamanho suficiente para proteger a caixa da 

chuva e auxiliar no sombreamento. Aconselha-se que meliponários deste tipo sejam 

instalados em terrenos limpos e sombreados, mas livres da cobertura de árvores 

com frutos grandes que possam danificar as telhas e colmeias (VILLAS-BÔAS, 

2018). 

Idealizado pelo Rivelino, o acento da caixa, na parte superior do suporte, foi 

fixada com um sistema anti-formigas, com aproximadamente dimensões de 70 x 50 
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x 30 cm, muito eficiente, que utiliza uma caixa de plástico virada para baixo, 

impedindo o acesso das formigas. Dessa forma, protegeu os enxames e evitou 

ataques rápidos que geralmente acontecem pelas formigas (Figura 29). Além do 

suporte individual confeccionado com tijolos, foi construído um suporte com base fixa 

de viga de eucalipto (Figura 30) e telha de fibrocimento (Figura 31). 

 

FIGURA 29 - DETALHE DO SISTEMA ANTI-FORMIGAS INSTALADO PELO CACIQUE RIVELINO 
CAIXA VIRADA PARA BAIXO NA ALDEIA KUARAY HAXA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 
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FIGURA 30 - BASES FIXAS COM VIGA DE EUCALIPTO. 

 
FONTE: Damasco (2020). 

 
FIGURA 31 - DETALHE DA TELHA DE FIBROCIMENTO. 

 
FONTE: Damasco (2020). 
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Com os recursos obtidos da FUNAI foi possível a aquisição de 

equipamentos (arco de puá, formão, cunha, pirógrafo, tábuas, entre outros, entre 

outros) indispensáveis à confecção de colmeias pelo próprio indígena na aldeia. 

A partir de tábuas de cedrinho (Erisma sp) não tratadas, o cacique Rivelino 

confeccionou caixas seguindo o padrão do modelo Fernando Oliveira – INPA. Com 

base em Coelho e Kerr (2005) Fernando Oliveira inventou uma colmeia muito útil e 

prática, baseada no método do Dr. Paulo Nogueira Neto para a meliponicultura. 

Nogueira-Neto (1997) ressalta a importância em escolher madeiras, de preferência, 

madeira durável e medianamente densa, para a construção das colmeias.  

A madeira utilizada para construção de caixa de meliponíneos deve ser bem 

seca, leve, madeira de densidade média, resistente, sem cheiro, grande durabilidade 

e que não tenha sido tratada com algum produto sintético, disponíveis no comércio 

local (VILLAS-BÔAS, 2012). Ainda de acordo que este autor pode ser realizado o 

uso do Pinus, madeira exótica amplamente cultivada no Brasil e de fácil acesso, é 

recomendado, uma vez que evita o uso das árvores nativas. Apesar de não ser a 

mais resistente, a madeira de Pinus é leve e fácil de manusear, e pode ser protegida 

com pintura externa (verniz, por exemplo) para maior durabilidade. 

Como forma alternativa para a captura de enxames foram usados pelo 

cacique Rivelino ninhos-isca, que segundo Villas-Bôas (2012) são os recipientes, 

caixas, colmeias ou objetos deixados na natureza com a finalidade específica de 

capturar uma colônia de abelhas. Segundo Villas-Bôas (2018) a enxameagem é o 

processo pelo qual as colônias de abelhas sem ferrão se reproduzem. Esta é uma 

estratégia de aquisição de colônias que se aproveita do processo natural de 

enxameagem das abelhas (VILLAS-BÔAS, 2012). 

Existem diversos modelos de ninhos-isca concebidos para otimizar as 

possibilidades de capturar um enxame. As próprias caixas de madeira onde se 

pretende deixar definitivamente uma colônia podem ser usadas com essa finalidade. 

Considerando que no processo de enxameagem os locais previamente ocupados 

por outras colônias têm a preferência das abelhas, o que traz bons resultados é 

fazer os ninhos-isca se parecerem com cavidades já ocupadas. Impregnar as iscas 

com cerume ou própolis é o método mais eficiente. (VILLAS-BÔAS, 2012). 

Cada caixa-isca deve ser preparada de tal forma que os enxames em fase 

inicial de deslocamento escolham, por livre iniciativa, ocupar e instalar-se ali dentro 

(WOLFF, 2009). Para isso, Rivelino colocou a loção atrativa dentro da caixa-isca, 
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impregnando-a com material atrativo que segundo Heidmann (2019) é composto por 

uma mistura de cera, cerume de diversas abelhas, própolis e alcool de cereais. 

Rivelino descreveu que utilizou um pouco de cerume de jate’i retirado de uma das 

suas caixas e colocou na entrada para reforçar o atrativo (Figura 32).  

 

FIGURA 32 - CAIXA-ISCA CONFECCIONADA PELO RIVELINO. 

 
FONTE: Damasco (2020). 

 

Além da caixa-isca, Rivelino desenvolveu uma isca utilizando bambus 

(Dendrocalamus giganteus) (tipo balde) como bambu-isca. Em um dos gomos do 

bambu, ele trabalhou desenvolvendo e confeccionando um encaixe com se fosse 

uma “tampa de caixa” (Figura 33). O bambu é uma ótima opção, pois tem baixo 

custo e grande disponibilidade na aldeia. Rivelino explicou que entalhou desenhos 

no bambu-isca (Figura 34), e com todo o cuidado e dedicação desenvolveu o 

artesanato Mbya no bambu-isca (Figura 35). Essas duas opções de ninho-isca, tanto 

a caixa-isca como o bambu, são maneiras possíveis de adquirir enxames por meio 

artificial, ou seja, atrair novos enxames.  
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FIGURA 33 - DETALHE DA TAMPA FEITA NO BAMBU-ISCA. 

 
FONTE: Damasco (2020). 
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FIGURA 34 - DETALHE DOS DESENHOS NO BAMBU-ISCA. 

 
Foto: Tatiana Damasco (2020). 
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FIGURA 35 - DETALHE DO BAMBU-ISCA E O ARTESANATO MBYA NO BAMBU. 

 
FONTE: Damasco (2020). 

 

Rivelino demonstrou uma extensa habilidade e experiência com artesanato, 

o que poderá auxiliar na auto-sustentabilidade da implantação no futuro diminuindo a 

dependência do jurua (denominação dada aos brancos) para a aquisição de caixas e 

manutenção da meliponicultura. 

Segundo Coletto (2006) os meliponicultores indígenas devem ser 

estimulados a confeccionarem as suas próprias caixas de criação racional de 

abelhas sem ferrão. Os meliponicultores indígenas também foram estimulados a 

utilizar sobras de madeira da própria comunidade (construção de casas, escolas, 

igrejas) e, também, árvores que caem próximas às aldeias. Surge a partir daí, a ideia 

de aproveitar materiais como pedaços de madeira, telhas e demais materiais que 

estiverem disponíveis, como produtos florestais de conhecimento dos indígenas.  

Apesar do conhecimento e experiência dos indígenas em relação aos 

produtos da floresta, recomendou-se critério e cuidado na escolha destes pedaços 

de madeira para que não houvesse o comprometimento dos enxames e da 
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qualidade das caixas. 

Foi orientado e repassado ao cacique Rivelino a receita do verniz ecológico, 

no lugar da tinta poderia ser utilizado o verniz natural para evitar a degradação da 

madeira. O verniz ecológico é composto de batume (mistura de barro e própolis) e 

álcool etílico (FONSECA et al., 2006).  

Nos meliponários não foram possíveis realizar técnicas de manejo 

avançadas, como por exemplo: multiplicação de enxames, transferência, 

melhoramento genético, entre outros.  

As vistorias seguiram as recomendações da literatura (NOGUEIRA-NETO, 

1997) e foram efetuadas nos meses (novembro e dezembro 2019) e (janeiro, 

fevereiro e março 2020). O meliponário da aldeia Kuaray Haxa foi onde mais 

realizou-se o manejo e revisão.  

Durante os procedimentos, foi efetuada a abertura e visualização minuciosa 

de cada caixa, o que permitiu monitorar o desenvolvimento de cada colônia (Figura 

36).  

 

FIGURA 36 - MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA POR PARTE DO 
CACIQUE RIVELINO. 

 
FONTE: Damasco (2020). 
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Teve uma visita ao meliponário que foi acompanhado pelo técnico da 

FUNAI, Fernando Giacomini e algumas vezes a revisão das colmeias eram 

acompanhadas por crianças, neste caso o filho do cacique Rivelino (Figura 37). 

Segundo Faustino (2012), o aprendizado das crianças indígenas ocorre por meio de 

inúmeras práticas sociais nas quais eles se envolvem, no dia a dia, com suas 

famílias extensas. Neste sentido, a participação das crianças nas atividades 

produtivas é considerada como um processo de aprender fazendo, sendo realizada 

desde a mais tenra idade.  
 

FIGURA 37 - MANEJO E REVISÃO NA CAIXA RACIONAL. 

 
FONTE: Damasco (2020). 

 

O cacique Rivelino por questões pessoais não participou do curso de 

meliponicultura, porém os resultados após 5 meses de monitoramento mostram que 

o meliponicultor indígena assimilou com êxito as técnicas básicas introduzidas 

(revisão, alimentação artificial, controle de inimigos naturais).  

Conforme explica Villas-Bôas (2018) é durante o monitoramento dos ninhos 
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que o meliponicultor se relaciona diretamente com suas colônias. Através do 

monitoramento é possível verificar o tamanho da população de abelhas, a 

maturidade e o tamanho dos favos de cria, o trabalho de postura da rainha, avaliar a 

saúde geral da colônia e tomar decisões de manejo (VILLAS-BÔAS, 2018). 

Apesar de não ter sido realizado técnicas de manejo avançado, houve 

diálogos com o Rivelino sobre técnicas de transferência de colônias para caixas 

racionais. Como exemplo, foi tratada a técnica descrita por Nogueira-Neto (1997), 

segundo a qual ocorre a substituição de uma colmeia por outra. Mencionou-se que a 

mesma é realizada para trocar o modelo de colmeia utilizado (caixa rústica, cortiço 

ou ninhos-isca para colmeia racional, por exemplo) ou para retirar uma colônia de 

uma caixa em estado avançado de degradação (VILLAS-BÔAS, 2012).  

Foi orientado sobre os cuidados pós transferência, uma vez efetuada a 

transferência do enxame para a caixa racional, apropriada de acordo com a espécie 

e com o tamanho do enxame, devem-se efetuar revisões periódicas ao longo do ano 

para observar o estado da colônia (disponibilidade de alimentos, presença de 

inimigos, lixo, tamanho da população, número e tamanho dos favos de cria e postura 

da rainha) e tomar as providências necessárias (WITTER; NUNES-SILVA, 2014). 

Durante o monitoramento foram sendo repassadas algumas informações 

pertinentes ao manejo básico da meliponicultura. Nesta ocasião, uma delas foi sobre 

a alimentação complementar energética, foi orientado ao Rivelino que a alimentação 

se faz necessária nos momentos em que a flora estiver escassa, como por exemplo, 

em períodos de inverno, ou seca. Ele foi orientado a colocar as melgueiras nos 

enxames quando estiverem mais desenvolvidos, visando à colheita do mel.  

Foi abordado com os indígenas durante o curso e o monitoramento que 

quando o alimento natural não é suficiente, a alimentação artificial pode 

complementar a falta momentânea de alimento (néctar ou pólen). Em época de 

seca, a falta de oferta de alimento pode causar a morte das colônias do meliponário. 

O produto mais utilizado para esta alimentação é o xarope, que é uma fonte de 

energia para as abelhas (VILLAS-BÔAS, 2012). 

Foram comentadas técnicas de colheita do mel através da perfuração dos 

potes, pela compressão do potes e pelo método de sucção por seringa descartável 

(VILLAS-BÔAS, 2012). Ao realizar a revisão foi possível verificar uma grande 

quantidade de mel armazenada nas melgueiras, nessa ocasião Rivelino provou o 

mel da abelha jate’i (Figura 38).  
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FIGURA 38 - MELGUEIRAS COM DISPONIBILIDADE DE MEL. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Foi explicado ao Rivelino que o mel deve ser coletado de colônias 

populosas, o que ocorre durante e logo após o período de florada nos potes 

fechados, que é considerado como mel maduro, evitando a coleta nos potes abertos, 

que normalmente apresentam maior teor de água (CARVALHO et al., 2005). Foi 

comentado que a colheita deve ser efetuada com rapidez, eficiência e cuidado para 

evitar contaminações (FONSECA et al., 2006) 

Em um dos dias da revisão das duas caixas, o próprio Rivelino identificou 

que os enxames estavam “fortes” (bastante mel, pólen, grande quantidade de 

abelhas internamente e na entrada, viçosidade do cerume, entre outros.) 

(NOGUEIRA-NETO, 1997; VILLAS-BÔAS, 2012). O indígena retirou um pouco de 

cerume de cada uma e comentou que o utilizaria no artesanato (Figura 39). 

Conforme sua explicação é muito importante que a colônia esteja forte, logo se tem 

um ninho para tiral mel, cera, própolis por muito tempo. 
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FIGURA 39 - CERUME RETIRADO PARA O ARTESANATO. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Segundo Witter e Nunes-Silva (2014) a observação da colmeia, pela 

aparência da entrada do ninho característica da espécie e a intensa atividade de voo 

(entrada de operárias com pólen, resina ou barro) podem indicar condições 

satisfatórias da colônia  

Confome os diálogos e as atividades aconteciam o Rivelino ficava cada vez 

mais instigado e empolgado com o manejo. O mesmo indagou sobre a peridiocidade 

que deveria ser realizada as inspeções nas caixas, onde foi recomendado fazer 

inspeções no interior da colônia quinzenalmente ou mensalmente, de preferência 

durante a primavera e o verão (WITTER; NUNES-SILVA, 2014).  

Foi explanado que a revisão deve ser feita em dias ensolarados, sem vento, 

nos horários mais quentes do dia. E que deve ser evitado deixar as colônias abertas 

muito tempo, principalmente em dias muito quentes ou frios e também deve-se evitar 

danificar potes de pólen e favos de crias porque pode atrair forídeos (pequenas 

moscas pertencem a ordem diptera) (NOGUEIRA-NETO, 1997; VILLAS-BÔAS, 
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2012).  

Em praticamente todas as visitas foi realizada a troca de informações e 

esclarecimento das dúvidas. A dúvida foi referente a multiplicação de colônias. 

Nesse momento foi explando ao Rivelino sobre o processo de induzir sua 

multiplicação, que segundo Villas-Bôas (2012) consiste em dividir os elementos de 

uma colônia forte, as abelhas, os favos de cria e o alimento, entre duas caixas, 

sendo uma delas a “colônia-mãe”, que permite o povoamento de uma caixa vazia, 

formando a “colônia-filha”. Opcionalmente, usa-se uma terceira colônia como 

doadora de campeiras, favos, alimento ou rainha  

Para a multiplicação foi recomendado utilizar o método proposto por 

Fernando Oliveira “Perturbação mínima” que consiste em um método que depende 

da utilização de um modelo de caixa específico, no caso a “Fernando Oliveira - 

INPA”. Uma das grandes qualidades deste modelo é justamente possibilitar a divisão 

de enxames através do método de “perturbação mínima”, idealizado pelo criador da 

caixa.  

Neste método, em poucos minutos, e sem a necessidade de se manusear os 

favos de cria com as mãos, obtém-se duas colônias através da divisão de uma 

única. A vantagem do método é a recuperação acelerada do enxame e a menor 

incidência de pragas após a multiplicação (VILLAS-BÔAS, 2012). 

As observações sobre o desenvolvimento das colônias nas caixas racionais 

modelo INPA, permitem afirmar que este modelo adapta-se de forma satisfatória a 

esta espécie, possibilitando a multiplicação com o mínimo de intervenção do 

meliponicultor sobre a colônia, proporcionando o seu rápido restabelecimento 

(Método da Perturbação Mínima) (OLIVEIRA; KERR, 2000; SOUZA et al., 2009). 

 

9.7.1.2 Guaviraty 
 

As caixas foram instaladas sobre bases distantes do solo cerca de 80cm a 

100cm (VILLAS-BÔAS, 2012), com proteção contra formigas e cobertas com telha 

de barro. Forídeos, formigas, lagartixas e pássaros são os principais inimigos das 

jate’i nas colmeias presentes nas aldeias. Conforme Pereira et al., (2012) é 

necessário, ainda, tomar cuidado com ataque de aranha, pequenos mamíferos, 

sapos, entre outros. 

O meliponário foi implantado em área previamente escolhida juntamente 
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com o cacique Mariano e os indígenas Lidio e Vilson. Como no meliponário da aldeia 

Kuaray Haxa, a implantação foi realizada seguindo as características de 

sombreamento, proximidade de residência, proteção contra ventos, distância entre 

caixas, luminosidade, fonte de água, etc. (NOGUEIRA-NETO, 1997; VILLAS-BÔAS, 

2018). 

Nessa aldeia, no dia das visitas as revisões eram realizadas pelos próprios 

indígenas (Figura 40). O período de monitoramento foi de novembro de 2019 a 

março de 2020, pelo menos uma vez por mês, observando a presença de inimigos 

naturais, presença de cria, rainha e disponibilidade de alimento. 

 

FIGURA 40 - REVISÃO DA COLMEIA PELO CACIQUE MARIANO. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Com relação a revisão e ao manejo, foi mostrado ao cacique Mariano e aos 

indígenas Lidio e Vilson elementos que normalmente compõem uma colônia dessas 

abelhas: favos de crias, rainha, abelhas adultas (campeiras e guardas) e jovens 

(faxineiras, nutrizes, construtoras de células, pilastras, invólucro do ninho e potes), 
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cerume, potes de pólen e potes de mel.  

As colônias foram monitoradas por esses indígenas, que logo perceberam 

que uma das caixas estava com pouco mel armazenado, pouco antes da entrada do 

inverno, como dito anteriormente em outra aldeia, foram repassadas informações 

sobre a necessidade de se realizar a alimentação em colmeias fracas com pouco 

alimento. Os indígenas citados acima prepararam o alimento e uma das colmeias 

receberam a alimentação complementar, composta por uma solução de açúcar 

cristal em água a 50%, na proporção 1/1. As colônias receberam o alimento, em 

alimentadores individuais, compostos por recipientes plásticos com capacidade para 

20 ml e pedaços de graveto para auxiliar o acesso das abelhas ao alimento (VILLAS-

BÔAS, 2012). 

Durante diálogos com os indígenas sobre predadores naturais, os mesmos 

relataram e foi constatado que no local escolhido como meliponário havia a presença 

de formigas, havia a presença de ninhos de formigas correição (Labidus coecus). 

Por isso, em conjunto com os indígenas foi utilizado um sistema de controle de 

formigas citado por Coletto (2006) utilizando os materiais que se encontravam 

disponíveis na aldeia. Foi fixado no cavalete, espuma, arame e graxa. Todo o 

processo foi realizado pelos indígenas que compreenderam a necessidade da 

vistoria e os cuidados que devem realizar periodicamente, afim de controlar 

possíveis ataques. 

A espuma foi preparada fazendo-se um corte com auxílio de um estilete a, 

aproximadamente, 40 centímetros de distância da sua base. Todo a espuma foi 

fixada com o auxílio do arame. Não foram observados, durante os dias de 

monitoramento do experimento, formigas na colmeia que dispunha do sistema de 

controle de inimigos naturais aqui descrito. Esse resultado mostra os cuidados 

rotineiros e atenção por parte dos indígenas no manejo das colmeias e a eficiência 

do sistema.  

De acordo com Coletto (2006) a graxa funciona como uma substância 

adesiva que impede com eficiência o deslocamento das formigas. Ainda de acordo 

com esse autor, o uso da graxa é recomendado por ser um produto relativamente 

barato. Outro material que foi sugerido aos indígenas dessa aldeia foi o mesmo na 

aldeia Kuaray Haxa (Guaraqueçaba) citada anteriormente, onde o cacique Rivelino 

utilizou uma caixa plástica de boca larga virada para baixo.  

Coletto (2006) sugere que esse sistema pode ser feito com qualquer 
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recipiente plástico de boca larga. Segundo o autor um ataque de formigas pode se 

estabelecer em poucos minutos, levando inclusive a morte da colônia. Diante do 

exposto, considera-se que o método proposto e utilizado neste trabalho, para o 

controle de formigas, pode ser considerado eficiente e de baixo custo. 

Os indígenas realizaram perguntas sobre a maneira como poderiam adquirir 

enxames sem que tivessem que comprar. A dica repassada foi que deveriam instalar 

iscas tipo PET em área de vegetação no entorno da aldeia. O procedimento 

consistiu na elaboração e alocação de iscas confeccionadas em garrafas plásticas 

PET de 2L (NOGUEIRA-NETO, 1997; VILLAS-BÔAS, 2012).  

A orientação foi de que as iscas deveriam ter loção atrativa composta de 

cera, própolis e cerume de diversas abelhas e álcool de cereais (HEIDMANN, 2019). 

Foi levada e fornecida a loção atrativa, os próprios indígenas confeccionaram cada 

um a sua isca e posteriormente instalaram em áreas com floresta e área aberta no 

entorno da aldeia.  

De acordo com Villas-Bôas (2012) a garrafa pode ser de diferentes 

tamanhos, com lona, papelão, fitas ou outros materiais que não as deixem 

transparente e bloqueie a entrada de luz. No período de novembro de 2019 a março 

de 2020, não foram atraídos enxames, talvez porque o local apresenta vegetação 

natural para a nidificação de novos ninhos, possivelmente mais adequados do que 

as iscas instaladas (Figura 41).  
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FIGURA 41 - ISCA PET INSTALADA NA ALDEIA GUAVIRATY. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

9.7.1.3 Ilha da Cotinga - Pindoty 
 

Na Ilha da Cotinga, o contato inicial foi realizado com o cacique Dionisio, 

mas os indígenas indicados por ele para realizar o manejo das abelhas foram a 

Isolina e Darci.  

O meliponário foi construído pelo Darci em área previamente escolhida que 

se encontra próximo a sua casa e da casa de reza Opy. Como nas instalações dos 

meliponários anteriores Kuaray Haxa e Guaviraty, foi adotado o modelo de 

meliponário com suportes individuais (VILLAS-BÔAS, 2012). Foram construídos seis 

suportes com aproximadamente 80 cm x 100 cm de altura (Figura 42).  
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FIGURA 42 - CAVALETES INDIVIDUAIS CONSTRUÍDOS PELO INDÍGENA SEU DARCI. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

As caixas foram acomodadas na parte superior do suporte individual, com 

tábua de madeira resistente com aproximadamente dimensões de 50x50x5cm, 

cobertas com telhas de barro e as caixas amarradas aos suportes individuais de 

madeira o que garantiu melhor fixação. Villas-Bôas (2012) sugere que meliponário 

na categoria de suporte individual facilita o trabalho do meliponicultor, uma vez que 

as caixas não precisam ser movidas durante as atividades de manejo. É importante 

que os suportes tenham uma altura que proporcione conforto ao trabalho. 

Através dos diálogos com o Darci, foi comentado sobre não haver nenhuma 

barreira física para diminuir ou evitar a velocidade do vento diretamente nas caixas 

instaladas. Nessa ocasião, foi sugerido, que fizesse uma barreira natural (quebra-

vento) com alguma planta, para evitar a exposição direta do sol e aos ventos sobre 

as caixas, como por exemplo: capim elefante (Pennisetum purpureum) (Figura 43). 
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FIGURA 43 - DETALHE DA CAIXA AMARRADA AOS CAVALETES PARA MELHOR FIXAÇÃO. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

Na primeira etapa (novembro 2019) o meliponário na Ilha da Cotinga 

recebeu duas caixas com enxames e outras quatro caixas vazias, todas as caixas 

vazias já haviam sido habitadas, então estavam com materiais que são potenciais 

atrativos para novos enxameamentos (VILLAS-BÔAS, 2018). Foram instaladas 

caixas vazias apenas nesse meliponário. A ideia foi induzir os meliponíneos a 

estabelecerem uma nova colônia, para isso deixou-se algumas colmeias 

desocupadas, as que antes já tinham abrigado colônias sadias de abelhas. As 

caixas-iscas são alternativas para quem quer criar as abelhas ou aumentar o 

meliponário (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

Após dois meses da instalação do mesmo, constatou-se que havia 

enxameado uma jataí Tetragonisca angustula, em uma das caixas-iscas vazias que 

haviam sido deixadas com essa finalidade (Figura 44).  
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FIGURA 44 - CONSTATAÇÃO DE UM ENXAMEAMENTO EM UMA CAIXA QUE ESTAVA VAZIA. 

 
FONTE: Damasco (2019). 

 

9.7.1.4 Araçaí 
 

Na aldeia Araçaí o contato foi realizado com o Xamoĩ Marcolino e com o 

cacique Laércio, mas os indígenas designados para o cuidado das abelhas foram 

Osmar e o Leo. Uma das colmeias foi instalada próxima a residência do Osmar, 

usando o modelo de suporte individual, construído com bloco de concreto e coberto 

com telha de barro, resistente ao tempo e ao contato com o solo. A outra caixa foi 

fixada perto da porta da residência do Leo.  

O que concorda com o trabalho de Rodrigues (2005) em que algumas 

espécies de abelhas eram levadas para próximo da moradia, como por exemplo, as 

jate’i. Essas colméias nas caixas e (ou) nos próprios troncos de origem, eram 

colocadas em qualquer local perto da casa, desde que não ficasse exposto 

diretamente ao sol o dia todo. Quando se tratava de troncos pequenos, colocava-os 

dentro da própria moradia, perto de uma janela ou da porta, pendurados por cipó ou 
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por corda. 

Em uma das visitas o indígena Osmar, juntamente com o professor da 

escola indígena Fernado Vargas, mostraram enxames naturais que eles mesmos 

encontraram em áreas de floresta no entorno da aldeia, as espécies por eles citadas 

foram a manduri (Melipona marginata) e a mirim (Plebeia sp). 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que experiências como essa, além de contribuir para a 

conservação da população de abelhas sem ferrão em terras indígenas, podem servir 

de modelo para programas de conservação e desenvolvimento sustentável. 

Esperamos que esta experiência possa contribuir para o Nhandereko (modo 

de ser Guarani), em apoio as iniciativas dos próprios indígenas, que buscam formas 

de fortalecer sua cosmovisão dentro das adversidades impostas pelas sociedades 

urbanas e industriais. 

A partir de todo o exposto, foi evidenciado que os saberes tradicionais sobre 

as abelhas sem ferrão e suas relações socioambientais com a Mata Atlântica 

continuam presentes nas aldeias Guarani Mbya participantes e que há grande 

interesse na atividade em suas áreas. 

A implementação dos meliponários foi recebida com entusiamo pelas 

lideranças das aldeias participantes, o que permitiu concluir que ocorreu benefícios 

diretos e indiretos junto as famílias, devido a implantação de uma atividade que 

estimula as suas práticas socioculturais relacionadas as abelhas e a conservação da 

biodiversidade de maneira sustentável.  

O cacique Rivelino da aldeia (Kuaray Haxa) demonstrou ter o potencial para 

expandir a meliponicultura para outras aldeias, e consequentemente, no 

desenvolvimento da meliponicultura nas aldeias estudadas. 

As observações realizadas indicam que há a necessidade de se promover 

mais encontros e diálogos de trocas de saberes sobre o manejo das abelhas sem 

ferrão entre os Guarani Mbya. Esses diálogos, despertam o interesse entre as 

lideranças, para a difusão da prática de manipulação com as abelhas sem ferrão. 

A pandemia do novo coronavírus prejudicou em grande parte o 

monitoramento das colmeias instaladas, pois afetou diretamente as visitas às 

aldeias. 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO 6 - PLANO DE TRABALHO FUNAI 2020 

 



181 

 

 



182 

 



183 

 



184 

 
ANEXO 7 - LISTA DE MATERIAIS 2020 

 



185 

 
ANEXO 8 - PORTARIA COVID 19 

 



186 

 
ANEXO 9 - AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NAS ALDEIAS 

 


