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“Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há 

animais, sem animais, não haverá raça humana”.  

Albert Einstein 



 

 

 

 

 

 

RESUMO – O bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma vegetação típica de clima 

semiárido, está sofrendo impactos resultantes do corte de árvore, ocasionando o declínio das 

populações de abelhas sem ferrão. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi 

identificar as espécies arbóreas utilizadas para nidificação das abelhas sem ferrão na 

comunidade, Alagadiço, Itainópolis, Piauí. Após levantamento junto aos moradores para a 

identificação de espécies arbóreas utilizadas para nidificação, foi realizada a coleta de abelhas 

sem ferrão. Os resultados demostraram que os ninhos das espécies de abelhas sem ferrão 

estavam presente em cinco espécies arbóreas: Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B Gillett, 

foram encontrados três ninhos, Acrocomia aculeata, Mangifera indica L., Astronium 

urundeuva Allemão, Sarcomphalus joazoeiro Mart. foi encontrado, apenas um ninho em cada 

espécie. Observou-se a ocorrência de 7 ninhos de abelhas sem ferrão pertencentes a quatro 

espécies: Melipona asilvai (1), Plebeia remota (1) e Trigona spinipes (1) e Scaptotrigona sp 

(2).  O maior número de ninhos observado foi em Commiphoras leptophloeos (Mart.) J.B 

Gillet, o que sugere que essa espécie seja preferida para nidificação pelas abelhas sem ferrão, 

na região estudada.  

Palavras-chave: Extinção, Nidificação, Levantamento,  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A tribo Meliponini é reconhecida por contemplar as abelhas popularmente conhecidas 

como abelhas indígenas “sem ferrão”, por possuírem o ferrão atrofiado, perdendo a 

capacidade de ferroar. O referido grupo é composto por mais de 400 espécies válidas, sendo 

que na última atualização realizada por Camargo & Pedro (2012) foram registradas mais 12 

novas espécies, totalizando 412 espécies de abelhas sem ferrão (Oliveira et al., 2013)  

As abelhas sem ferrão ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais do mundo 

(Martins, et al 2004). No continente americano, as Meliponina são mais numerosas nas 

florestas tropicais (mais de 60%), diminuindo em direção ao Sul do Brasil e ao Centro Norte 

do México (Pereira et al., 2017).  

Considera-se que 87,5% da diversidade estimada de espécies de plantas com flores 

dependam da polinização realizada por animais para se reproduzirem (Ollerton, Winfree & 

Tarrant, 2011). Entre esses animais, as abelhas sem ferrão assumem grande importância na 

polinização de culturas, bem como da vegetação florestal, já que são responsáveis por até 

90% da polinização das espécies silvestres de ambientes tropicais, não havendo substituto 

artificial para a polinização capaz de executar de forma tão eficiente o trabalho de uma abelha 

(Holzschuh, Dudenhöffer & Tscharntke, 2012). 

No que se refere à Caatinga, sabe-se que as abelhas são responsáveis por até 30% da 

polinização das espécies arbóreas do Bioma (EMBRAPA, 2017). Ribeiro et al. (2009) 

ressaltam que muitas espécies arbóreas da Caatinga apresentam cavidades ocas que são 

importantes para a nidificação de abelhas sem ferrão. No entanto, os impactos das atividades 

humanas são responsáveis pelo declínio de muitas espécies endêmicas (Silva et al. 2018) e 

segundo Martins et al. (2004), uma das atividades humanas mais impactantes para a 

vegetação da Caatinga é o corte de árvores para utilização como lenha. 

O Bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma vegetação típica de clima 

semiárido que é encontrado em áreas como o Nordeste e pequena parte do Sudeste brasileiro 

(DA CRUZ et al., 2018). Segundo Martins, Laurino e Fonseca (2003), os impactos resultantes 

do corte de árvores na Caatinga podem ocasionar com o tempo, a extinção das abelhas sem 

ferrão, já que os locais de nidificação se reduzirão drasticamente, caso não haja um 

planejamento e execução de ações para a conservação do referido ecossistema. Por isso, 

ressalta-se a importância da preservação dos ninhos das abelhas nativas. Neste sentido, Silva e 

Paz (2012), enfatizam que:  
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A importância dos meliponíneos interfere não apenas em aspectos sociais e 

econômicos, mas principalmente em processos ecológicos ecossistêmicos. 

Diante desta problemática, fazem-se necessárias medidas urgentes de 

sensibilização, sendo um ponto chave a intervenção junto à sociedade, 

através da Educação Ambiental nas escolas e organizações. O serviço 

ecológico realizado pelas abelhas sem ferrão, inclusive incluindo os demais 

grupos de abelhas, é essencial para a manutenção da diversidade vegetal e da 

flora nativa, e indiretamente, da fauna que dela se beneficia. Dessa forma 

uma maior oferta de sítios de nidificação para as abelhas sem ferrão, 

contribui diretamente para a conservação da fauna e da flora, que, em 

conjunto com outros seres vivos, mantêm o nosso planeta em equilíbrio. 

(p.150) 

 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo identificar as espécies arbóreas 

utilizadas pelas abelhas sem ferrão para a nidificação na comunidade Alagadiço, município de 

Itainópolis, Piauí.  
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2.1 Objetivo Geral 

  

 Identificar as espécies arbóreas utilizadas para a nidificação das abelhas sem ferrão na 

comunidade de Alagadiço, Itainópolis, Piauí. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar as espécies de abelhas sem ferrão nidificadas em árvores na comunidade de 

Alagadiço, Itainópolis; 

• Caracterizar por meio da medida do diâmetro das árvores e da orientação das entradas 

dos ninhos, as preferências das abelhas sem ferrão na seleção das espécies arbóreas para a 

nidificação. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 OCORRÊNCIA DAS ABELHAS NO BRASIL E NO MUNDO 

 

As abelhas estão destacadas, dentro do grupo dos insetos, como um dos mais diversos 

com registro de cerca de 20.000 espécies já descritas, porém com estimativa de que existam 

bem mais que 20 mil espécies distribuídas no mundo (Michener, 2007), e com estimativa de 

que, pelo menos, 3.000 delas ocorram no Brasil (Silveira et al., 2002). Elas são tidas, dentro 

dos animais como agentes de grande importância pois são polinizadoras, atuando na 

diversidade genética das espécies animais. 

Devido à grande diversidade de espécies e para facilitar o estudo de seus hábitos e a 

melhor forma de criação, essas abelhas estão divididas em diversas famílias, subfamílias, 

tribos e subtribos (Sousa et al., 2009) esses grupos são classificados de acordo com suas 

características em comum, como o tipo em que ambiente em que vivem, por exemplo. 

De acordo com Silveira, Melo e Almeida (2015): 

As abelhas são vespas (Hymenoptera, Aculeata) cujas fêmeas, em vez de capturarem 

outros artrópodes como alimento, coletam pólen e néctar diretamente nas flores para 

alimentarem suas larvas. Embora as abelhas pareçam, à primeira vista, muito 

distintas de outros grupos de himenópteros aculeados, elas guardam estreita relação 

com um grande conjunto de vespas tradicionalmente chamadas de vespas esfecóides 

(Sphecidae sensu Bohart & Menke, 1976). Estes grupos estão reunidos em uma 

superfamília — Apoidea (Brothers, 1975; Brothers & Carpenter, 1993). Em um 

estudo recente das relações filogenéticas desta superfamília, Melo (1999) 

reconheceu, além das abelhas, quatro grandes grupos de vespas em Apoidea: 

Heterogynaidae, Ampulicidae, Sphecidae s.str. e Crabronidae. Dentro de Apoidea, o 

grupo mais próximo das abelhas (seu grupo-irmão) é Crabronidae. 

 

Pode-se observar, portanto, diante das informações destacadas que este é um grupo de 

animais extenso na qual uma superfamília se subdivide de acordo com as características em 

comum como já citado anteriormente. Elas coletam seus alimentos em diferentes flores para 

que assim alimentem suas larvas e se proliferam cada vez mais. 

A diversidade desses grupos em ambientes trópicos é relativamente pequena, o que, 

segundo hipóteses, pode relacionar-se com o hábito de nidificação da maioria dos grupos 

taxonômicos a qual pertencem (Silveira, Melo e Almeida, 2015) dentre os biomas brasileiros,  

a vegetação da Caatinga é o que mais fornece os recursos alimentares necessários para a 

manutenção da população de abelhas (Carneiro-Neto et al., 2017) mesmo com as 

características de seca, no período chuvoso existe uma intensa proliferação de flores que 

fornecem alimentos para diferentes espécies existentes. 
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3.2 OS MELIPONINI - ABELHAS SEM FERRÃO  

 

As abelhas sem ferrão são criadas racionalmente em muitas partes do mundo, com os 

mais diversos objetivos, desde simples passatempo até como objeto de profunda pesquisa, 

para exploração agrocomercial ou turística, decoração ecopaisagística, permacultura e 

educação ambiental. No Brasil, por exemplo, a Meliponicultura tem sido uma atividade 

desenvolvida em quase todas as regiões por pequenos e médios produtores. (Sousa et al., 

2009). 

Elas são consideradas excelentes indicadores ambientais, pois necessitam das plantas 

não somente para a sua alimentação e de suas crias, mas também como substrato para a 

construção de seus ninhos (Rêgo et al.,2008) e, portanto, podem ser vulneráveis à 

fragmentação dos habitats. Espécies maiores de abelhas sem ferrão, como as do gênero 

Melipona produtoras de maiores quantidades de mel, por exemplo, necessitam de troncos com 

diâmetros espaçosos para o desenvolvimento de suas colônias (Rêgo et al, 2008)  

De acordo com Silva et al., (2018), existem aproximadamente 400 espécies de 

meliponíneos no mundo, e elas são encontradas exclusivamente em regiões tropicais e 

subtropicais do planeta, podendo achar algumas espécies em regiões temperadas. Os 

ecossistemas brasileiros possuem condições que favorecem a criação de abelhas (clima quente 

é uma flora diversificada), fazendo com que o Brasil possua a maior diversidade de 

meliponíneos do mundo com aproximadamente 200 espécies encontradas (Nogueira-Neto, 

1986). 

A tribo das abelhas que inclui os meliponíneos (Meliponini) é composta por 52 

gêneros de abelhas atuais (Macedo et al., 2020), com mais de 400 espécies nominais válidas 

(412 espécies na última atualização feita por Camargo & Pedro em fevereiro de 2012)  

Suas colônias apresentam, em geral, alta longevidade (Eltz et al., 2003), e a estimativa 

de vida das mesmas depende do sucesso de reposição contínua da força de trabalho 

(Nogueira-Neto, 1997), assim como da oferta de recursos florais e fatores como umidade, 

temperatura e intensidade luminosa (Hilário, Imperatriz-Fonseca, Kleinert- Giovannini, 

2000).  

Seu tamanho varia de aproximadamente 2 mm (gênero Hypotrigona, lambe-olhos) a 

até 2 cm em Melipona, como por exemplo M. compressipes, tiúba; M. scutellaris, uruçu do 

litoral baiano (Nogueira-Neto, 1986). Os Meliponíneos ocupam grande parte das regiões de 
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clima tropical do planeta. Evidentemente ocupam, também, algumas importantes regiões de 

clima temperado subtropical. Assim, essas abelhas são encontradas na maior parte da América 

Neotropical, ou seja, na maioria do território Latino-Americano (Nogueira-Neto,1997). Além 

da distribuição geográfica, tamanho e diversidade de hábitats, essas abelhas formam suas 

colônias através do processo de nidificação. 

Geralmente, cada espécie tem preferências bem-marcadas: existem aquelas que fazem 

ninhos subterrâneos, como a jataí da terra (Paratrigona subnuda), a mombuca ou guira 

(Geotrigona). etc. Em São Paulo, esses ninhos estão localizados principalmente em antigas 

panelas de sauveiros (formigas do gênero Atta). A maioria delas, nidificam em árvores ocas e 

seus ninhos são de boca de barro, grandes e dispõem muitos litros de mel (Laurino; Neto, 

2017). 

Diante do exposto, pode-se salientar que, de acordo com Velthuis (1997), abelhas do 

gênero Melipona podem ser caracterizadas por visitarem mais facilmente plantas de porte 

mais alto. 

De uma forma geral, os meliponini apresentam grande diferenças nos hábitos de 

nidificação, os quais se refletem pela construção de ninhos aéreos, expostos ou parcialmente 

expostos (independente de cavidades), porém, a maioria das espécies depende de cavidades 

pré-existentes para a construção dos ninhos, especialmente em troncos de árvores, que 

favorece o controle de temperatura e umidade considerados fatores essenciais para a 

sobrevivência das espécies de Meliponini (Oliveira et al., 2013), essas abelhas constroem seus 

ninhos em cupinzeiros e formigueiros abandonados, em ocos de árvores, e nos mais variados 

locais em que seja espaçoso e seguro para seus desenvolvimentos na colônia como postes, 

paredes, muros, etc (Giannini et al, 2017). 

Além da nidificação pode-se destacar também a importância das abelhas sem ferrão na 

polinização das regiões tropicais (Heard 1999), com a diminuição da sua população ou seu 

desaparecimento podem levar a alteração nos serviços de polinização e, consequentemente, 

levar a extinção de outras plantas, que por sua vez estariam associadas a outras espécies 

vegetais e animais, portanto isso poderia ter consequências drásticas, assim, afetaria todo o 

Bioma Caatinga (Kiill, 2010). 

Leite, et al., 2020 enfatiza que a escassez de estudos relacionados à abelhas nativas na 

região semiárida do Piauí referente ao conhecimento das preferências alimentares de 

Melipona quadrifasciata L. torna-se de grande importância ao fornecer subsídios para a 

conservação das espécies vegetais utilizadas por essas abelhas. 
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Os ninhos de Melipona são os mais produtivos em quantidade de mel e os de 

Tetragonisca angustula são considerados medicinais com amplo uso por toda América Latina, 

sua área de dispersão (Cortopassi-Laurino et al., 2006). 

Como reflexo da dependência dos meliponíneos em relação à presença de cavidades 

para nidificação, quer sejam em troncos ou galhos de árvores ou em cavidades no solo, 

algumas espécies de Meliponini estão, atualmente, com suas populações em declínio, devido 

principalmente, às constantes alterações ambientais, sendo que os desmatamentos e usos 

indevidos do solo são fatores importantes no processo de perda de biodiversidade. (Oliveira et 

al., 2013).  

 Segundo Kerr (1997) e Kerr et al. (2001), os meliponíneos brasileiros estão sendo 

dizimados em velocidade mais rápida que a destruição das nossas florestas, o que já 

ocasionou extinção local de algumas espécies em regiões de vegetação de mata atlântica, 

cerrado e caatinga (Nogueira-Neto, 1997; Kerr et al., 2001). 

As espécies de abelhas sem ferrão têm diminuído em grande velocidade, devido a uma 

influência negativa do homem sobre o meio onde elas habitam.  De acordo com Sousa et al., 

2009: 

A fragmentação desse ambiente gera, como consequências diretas, a diminuição na 

oferta dos locais para abrigo e alimentação, a destruição de colônias e uma 

acentuada redução na capacidade de suporte das áreas de reserva florestal. 

   

 São muitos os impactos negativos causados pela destruição e desagregação do meio 

ambiente e muitos animais ficam vulneráveis sem habitat e sem alimentos para sobreviver e 

conseguir reproduzir e propagar sua espécie. Souza, et al., (2009) ressaltam que apesar da 

importância das abelhas para a manutenção da estrutura da fauna e flora tropical, as espécies 

de abelhas sem ferrão, tem diminuído em grande velocidade, devido a uma influência 

negativa do homem sobre o meio onde elas habitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente estudo foi realizado na comunidade Alagadiço, localizada na zona rural do 

município de Itainópolis, Piauí. Situada a 356km de Teresina o município está localizado 

entre as coordenadas (07° 26`49``S e 41° 28`40``W). A vegetação é descrita como Caatinga 

arbórea e arbustiva. O clima é semi-úmido e quente e a precipitação média anual é definida no 

Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 e 1400mm (Aguiar & Gomes, 

2004).  

Foi realizado um levantamento junto aos moradores (agricultores) e apicultores da 

referida comunidade para a identificação de espécies arbóreas utilizadas para a nidificação de 

espécies de abelhas sem ferrão. 

Os ninhos das abelhas foram numerados, a fim de facilitar a observação e registro dos 

dados. Para identificação das árvores utilizadas para nidificação pelas abelhas foi realizada a 

consulta em livros e sites específicos. Junto aos ninhos, foi realizada a coleta de abelhas com 

uma rede entomológica que posteriormente foram identificadas junto à literatura específica.  

Na ocasião da coleta, foi utilizada uma fita métrica para medir o diâmetro do caule das 

árvores nidificadas e a altura da entrada do orifício dos ninhos e, para orientação da direção 

do orifício foi feito o uso de uma bússola. 

Finalmente, com o uso de um aparelho de GPS (Global Positioning System), foram 

tomadas as coordenadas geográficas das árvores e realizados registros fotográficos das 

entradas dos ninhos e das árvores utilizadas para nidificação das abelhas sem ferrão.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante o período de coleta dos dados, os agricultores indicaram 15 ninhos de abelhas 

sem ferrão. No entanto, ao chegar ao local, já haviam sido destruídos, restando apenas 07 

ninhos. Dessa maneira, foram encontrados 7 ninhos de abelhas sem ferrão (Apidae: 

Meliponina) pertencente a 4 espécies: Melipona asilvai (1), Plebeia remota (1) e Trigona 

spinipes (1) e Scaptotrigona sp (2). 

As abelhas do gênero Scaptotrigona apresentam grande diversidade e por isso são de 

difícil separação (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002). Por esse motivo, no presente 

estudo referenciaremos apenas o nome popular e o gênero. Sabe-se que as abelhas desse 

gênero, conhecidas na região de estudo como “Manso”, “Bravo” ou “Canudo” são apontadas 
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por Dantas et al., (2020) como as mais criadas pelos meliponicultores nos estados da Paraíba 

e Rio Grande do Norte. Dessa maneira, pode-se sugerir que capacitações referentes à criação 

racional dessa abelha sejam importantes para consolidar a meliponicultura na região de 

estudo. 

A Figura 1 apresenta os ninhos das abelhas sem ferrão e as espécies arbóreas 

identificadas com seus nomes científicos, bem como os nomes que são popularmente 

conhecidas.  

Figura 1: Espécies arbóreas utilizadas para nidificação de abelhas sem ferrão e respectivo 

detalhes dos ninhos: (A1,N1; A5,N5; A6,N6) Umburana (Cammiphora leptophlocos); 

(A2,N2) Aroeira (Astronium urundeuva Alemão); (A3,N3) Mangueira (Mangiífera indica L.); 

(A4,N4) Juazeiro ( Sarcomphalus joazeiro Mart.); (A7,N7) Macaúba (Acrocomia aculeata). 
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Os ninhos de abelhas sem ferrão foram encontrados em 5 espécies arbóreas: 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B Gillett, foram encontrados três ninhos, Acrocomia 

aculeata, Mangifera indica L., Astronium urundeuva Allemão, Sarcomphalus joazoeiro Mart. 

foi encontrado, apenas um ninho em cada espécie (Figura 2). 

Figura 2: Relação entre as espécies de abelhas sem ferrão e as espécies arbóreas para a 

nidificação em Itainópolis, Piauí. 

 

 

    Ficou evidente que Commiphora leptophloeos (Mart.) J. Ballet, conhecida na região 

como umburana é a espécie arbórea mais utilizada pelas abelhas sem ferrão para fazerem seus 

ninhos. Segundo Macedo et al., (2020) essa espécie possui o tronco oco favorável a instalação 

do ninho. Diversos estudos demonstraram a preferência de abelhas sem ferrão por essa árvore 

(Martins et al., 2004; Ribeiro et al., 2012; Macedo et al., 2020; Bendini et al., 2022) e 

Bendini et al. (2022) investigando o potencial de espécies arbóreas para a nidificação de 

abelhas sem ferrão em uma área de Caatinga no município de Paulistana, Piauí, concluíram 

que a umburana pode ser considerada uma espécie chave para a conservação das abelhas sem 

ferrão no bioma Caatinga. Ribeiro et al., (2012) ressaltam ainda que destruir uma umburana 

muitas vezes pode significar destruir vários ninhos de abelhas sem ferrão. 

A altura da entrada do ninho e o diâmetro do caule das árvores variaram de 1,17- 4,59 

m e de 0,46-4,69 m, respectivamente (Tabela 3). 
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Tabela 3: Altura da entrada do ninho e diâmetro das árvores nidificadas pelas abelhas sem 

ferrão na comunidade rural Alagadiço, município de Itainópolis. árvore  

 

Espécie de abelha Altura (m)  Diâmetro (m)  

Scaptotrigona sp 1,38 1,73 

Scaptotrigona sp 3,24 1,91 

Scaptotrigona sp 4,59 4,69 

Scaptotrigona sp 1,17 2,28 

Scaptotrigona sp 3,72 0,46 

Melipona alsivai 1,65 2,58 

Plebeia remota 1,24 1,8 

Média 2,427143 2,207143 

Desvio Padrão 1,219592 0,836735 

 

 

De acordo com Cortopassi-Laurino et al., (2009), cada abelha possui a necessidade de 

um diâmetro mínimo para a construção do ninho, sendo assim, o menor diâmetro da árvore foi 

0,46cm para a espécie Scaptotrigona sp., de 1,80cm para Plebeia remota e de 2,58 para 

Melipona alsivai. Provavelmente o diâmetro do ninho pode, está relacionado ao volume de 

ocupação utilizado pelas abelhas sem ferrão, que podem variar em relação as espécies, ou 

seja, em relação aos requisitos para construir seus ninhos (Macedo et al., 2020). 

 A altura dos ninhos de abelhas sem ferrão não está relacionado com o tamanho ou 

espécie da árvore, mas sim com as características de nidificação de cada espécie de abelha 

sem ferrão. Em média, as abelhas estudadas preferiram construir seus ninhos a uma altura de 

2,42 m, com destaque para dois ninhos de Scaptotrigona sp em Mangifera indica L. (4,59m) e   

Acrocomia acualeta (3,72m). 

 Vale ressaltar que algumas abelhas do gênero Scaptotrigona  habitam geralmente ocos 

de troncos de árvores, e tem como característica o formato e entrada do ninho que parece um 

funil ou trombeta, sendo construída de cerume escuro (Freitas et al., 2007). 

Segundo Clarton et al., (2009) as abelhas são importantes para a manutenção da 

estrutura da fauna e da flora tropical, no entanto as espécies de abelhas sem ferrão têm 

diminuído em grande velocidade, por causa da influência negativa do homem sobre o meio 
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onde elas habitam. De acordo com os relatos dos agricultores foi possível observar que eles 

exterminaram alguns ninhos de abelhas sem ferrão por estarem sendo atacados na lavoura. 

Segundo Silveira et al. (2010), a abelha-irapuá, Trigona spinipes, é considerada um inseto-

praga de várias culturas, por se alimentar de folhas e principalmente de flores e frutos. Ao 

mesmo tempo, elas têm sido utilizadas para a polinização e melhoramento genético de 

cenoura e cebola (Nascimento et al., 2005). Assim, é necessário a implementação de 

programas de educação ambiental no que se refere à importância das abelhas como agentes 

importantes para a polinização dos cultivos, evitando assim, que se associe esses insetos como 

maléficos. 

 Além disso, os agricultores afirmaram em novembro de 2021 houve um incêndio 

criminoso onde várias espécies de arbóreas foram queimadas dificultando a localização de 

mais ninhos de abelhas sem ferrão na comunidade Alagadiço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A preservação das espécies arbóreas se faz importante para a conservação das abelhas 

sem ferrão da comunidade rural Alagadiço, no município de Itainópolis. Foram registradas 

quatro espécies de abelhas sem ferrão na área estudada, sendo que a espécie de abelha sem 

ferrão que apresenta maior diversidade é a do gênero Scaptotrigona, mas conhecida 

popularmente por manso, bravo, através da pesquisa foi possível entender o porquê das 

abelhas preferirem um diâmetro mínimo para construção do seu ninho. Lembrando que essas 

espécies de abelhas sem ferrão estão ameaçadas de extinção. Através da pesquisa foi possível 

descobrir que a espécie arbórea mais utilizada pelas abelhas sem ferrão para a nidificação foi 

a Commiphora leptophloeos (Mart.) J. Ballet, conhecida popularmente por umburana.  Desse 

modo fica claro que conhecer as espécies arbóreas torna-se importante, já que através dessa 

pesquisa ficou claro que as abelhas sem ferrão utilizam de árvores ocas. 
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