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Espera-se que a instalação dos hotéis de abelhas e das iscas possam

contribuir para o estudo das comunidades de abelhas nativas, através da

obtenção de dados como: diversidade e distribuição de espécies,

interações tróficas (parasitismo) e preferências de nidificação.

Com o fornecimento de nidificação através dos hotéis, almeja-se uma

potenciação da atuação de abelhas solitárias no local.

As colônias obtidas nas iscas-pet, visam a construção de um pequeno

“meliponário-escola” dentro desta Unidade de Conservação.

As abelhas nativas são imprescindíveis à manutenção da vida. Por

serem importantes polinizadores naturais, o declínio populacional dessas

espécies impacta negativamente a produção de alimentos e a

regeneração florestal, devido a redução da formação de frutos e

sementes (Marques et al., 2015; Wolowski et al., 2018).

Muitas espécies de abelhas constroem suas colmeias em orifícios

preexistentes em material vegetal, como caules e galhos ocos. Ninhos

artificiais (hotéis de abelhas) podem ser criados utilizando-se materias

de baixo custo e de fácil aquisição. A instalação dos hotéis de abelhas

auxilia na conservação dessa espécie (Graham et al., 2014; Klein et al.,

2020). Nesse sentido, este trabalho tem como objetivos o conhecimento

e o aumento da população de abelhas nativas da região onde está

localizado o Parque Natural Municipal sabiá Laranjeira de Rosal

(PNMSLR) e a educação ambiental para conservação dessas

comunidades de abelhas.
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Fig. 3. Isca para abelhas instalada no

Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira

de Rosal.

• Confecção e instalação de Iscas Pet para as abelhas nativas

melipônias, objetivando construir o meliponário.

• Construção e instalação dos “Hotéis” usados por abelhas solitárias

com fins de educação ambiental e estudos.

Fig. 2. A - Abelha das Orquídeas de Cinta Preta (Eulaema

cingulata).B - Abelha sem ferrão jataí (Tetragonistica

angustula). C - Pequeno Hotel de Abelha.

A B

C


