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RESUMO 

Manejo de apicultura para extração de mel e melhorias e aumento na produção. 
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ABSTRACT 

Beekeeping management for honey extraction and improvements and increased production. 

Keywords: Bees; Apiary; Beekeeping. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os humanos começaram a consumir mel ainda no período Neolítico, essa 

informação é graças a descoberta de uma peça de cerâmica com traços de mel. Que diz 

que é de antes das construções do Egito. (HUMANOS..., 2015). 

Segundo Mel... (2016), a primeira raça de abelha do Brasil, conhecida como Apis 

Mellifera, chegou no Brasil no ano de 1839. A espécie mais trabalhada hoje em dia é a 

Abelha Europeia Africanizada, que é uma mistura da Abelha Europeia com a Abelha 

Africana.  

  Durante o Covid19 a o mercado do mel cresceu muito por conta que o mel é um 

grande agente imunológico, e o covid19 atingia fortemente pessoas com baixa imunidade 

então as pessoas queria muito mel. Esse crescimento foi de 30% a 40%. 

(APICULTORES..., 2020). 

 A exportação de mel cresceu 112% no Brasil no ano de 2021, e lucrou 358,95% 

em relação a 2019. (EXPORTAÇÃO, 2021) 

 Tendo em vista o Brasil, um país com grande extinção territorial e com uma 

grande variedade de plantas, tem grandes chances de aumentar o potencial apícola com 



 

surgimento de novos pequenos produtores. Para que isso ocorra é necessário que o 

apicultor tenha conhecimentos prévios, como o manejo, pragas, e doenças dos enxames.  

   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Uma das funções do Técnico em Agropecuária é prestar “assistência e consultoria 

técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, 

comercialização e procedimentos de biossegurança. Executam projetos agropecuários em 

suas diversas etapas. planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade 

econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. promovem organização, extensão 

e capacitação rural”. (BRASIL, 2021) 

Portanto, dentro da apicultura o técnico em agropecuária tem autonomia e 

conhecimento para dar instruções e realizar o manejo.  

O manejo inclui treinamento, pega, uso de EPI´S, inovações e novas ferramentas 

a serem desenvolvidas.  

Para a realização do artigo, foi feito dois experimentos, uma com um grande 

produtor que mora na cidade de Fernão, o nome dele é Seiki Yukihara com uma média 

de 350 caixas de abelhas e consegue com isso em média de 100 mil reais por ano, somente 

com mel, ele trabalha também com própolis, mas sem fins lucrativos pois ele faz doações 

para caridade. 

O outro produtor é o senhor Eduardo Fernandes Ramos, que começou no ramo da 

apicultura agora, e conta com 40 caixas de abelhas, com uma média de 5 mil reais por 

ano. Dono de uma empresa, que vende mel em garrafas observou um aumento de 90% na 

receita, em comparação com 2019.  

Para começar a criação de abelhas são necessários alguns equipamentos, que serão 

descritos a seguir: 

• Caixilhos 

  São armações pequenas de ripas de madeira utilizados para denominar o local 

onde a abelha produzirá o mel. Geralmente tem dois fios de arame onde serve para fixar 

uma placa de cera. 

 



 

 
Figura 1 – Caixilho 

Fonte: 

  

• Cavalete 

 

O cavalete e o suporte que irá suspender o ninho, com melgueira, etc. Geralmente 

feito com balanços de cerca, pois são resistentes e com um custo baixo. 

 

 
Figura 2- Cavalete 

Fonte: 

 

• Chave de fenda grande 

 

A chave de fenda é serve para facilitar a abertura da tampa, pois a abelha produz 

própolis para selar os vãos e por se tratar de um produto endurecido, é necessário usar 

essa chave.  

 



 

 

Figura 3- Chave 

Fonte: 

 

• Escorredor ou Centrifuga 

 

 O escorredor e a centrífuga tem a mesma função, que é retirada do mel dos 

caixilhos para depois pôr para coar, o que diferencia uma da outra é que a centrifuga é 

mais rápida, pois é uma máquina eletrônica que quando tem caixilhos com mel dentro 

dela, ela gira e o mel vai saindo. E com o escorredor o mel vai saindo caixilho pela 

gravidade. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- Centrífuga 

Fonte: 
  

• Fumegador 

 



 

  Material cilíndrico de metal utilizado para atordoar as abelhas (não é para matá-

las). Nele se coloca lenha e a fumaça expelida atordoa as abelhas para que elas não fiquem 

muito agitadas.   

 
Figura 5- Fumegador 

Fonte: 
  

• Macacão de apicultor 

 

  Roupa grossa e sem entradas, somente com tela na região da visão para o apicultor 

poder enxergar, utilizada para qualquer manejo com as abelhas (É considerado um EPI, 

pois nenhuma abelha entrará se for corretamente colocada ou se tiver em bom estado sem 

rasgos).  

 

 
Figura 6- Macacão 

Fonte: 

 

• Melgueira 

 

 Armação grande de tabua, utilizada para denominar o local onde colocar os caixilhos 

para a produção de mel. 

 



 

 
Figura 7- Melgueira 

Fonte: 

 

• Ninho 

 

  Caixa grande de madeira com uma entrada para as abelhas na parte inferior, entre 

a frente e a base. E é usado para colocar o pega, onde ficarão os filhotes. Normalmente 

se tem a base maior do que a tampa. 

 
Figura 8- Ninho 

Fonte: 
 

• Pega 

 

  Caixa menor feita de tabuas, utilizada para capturar um enxame e poder ter outra 

colmeia. 

 



 

 
Figura 9- Pega 

Fonte: 

 

  

2.1 Itens de melhoria de produção  

  

• Alimentador de Colmeia 

 

É um objeto feito de madeira, muito semelhante a tampa do ninho, com um 

espaçamento no centro para que as abelhas possam entrar. É utilizado para pôr uma ração 

para as abelhas e deixá-las fortes para a época de tirada de mel. Pois as abelhas não 

polinizam nas épocas de secas, porque elas têm dificuldades de voar em temperaturas 

acima de 40°c.  

 
Figura 10- Alimentador 

Fonte: 

 

  

• Feromônio para Abelhas 



 

 

Empregado para conseguir atrair as abelhas para as pegas vazias, é um líquido que 

nele contêm: álcool, eucalipto e própolis. (Essa receita é uma maneira de produzir o 

feromônio caseiro). 

 
Figura 11- Feromônio 

Fonte: 

  

• Placa de Cera 

 

A placa de cera é fixada nos caixilhos e serve para acelerar a produção de mel, pois 

ela não precisaria de fazer a base no caixilho para produzir o mel, e com a placa ela só 

vai precisar de fazer as divisórias e o mel. 

 

Figura 12 – Placa 

Fonte: 

 

Os principais meses da safra de mel vão de maio a 

junho e de outubro a janeiro. Mas pode ser colhido 

mel o ano todo, seguindo alguns fatores são essenciais 

- como local do apiário próximo a flora, boas práticas 

de manejo das abelhas, escolha e manutenção das 

melhores colmeias e rainhas e criação migratória. 

(CPT, 2021) 

Comentado [eEDPOCdB1]: Como a abelha faz o mel? Como é 
o processo, e no que essa placa facilita? 



 

  

A produção de mel no Brasil, em 2019 subiu cerca de 8,5% em relação ao ano 

anterior, no total foram em média 46 toneladas e a Região Sul foi o maior produtor. Sabe-

se que o Brasil tem grande potencial para a produção apícola, mas geralmente o mel 

produzido no País são de pequenos produtores fazendo com o que ocupemos a 11ª posição 

na exportação global do produto (VIDAL, 2021).  

Foram exportadas no primeiro semestre de 2021, 31.543 toneladas de mel in natura, o que 

é um volume 55,8% maior do que no mesmo período em 2020. Isso gera uma receita dem dólares 

de US$ 107 Milhões (SOU AGRO, 2021)  

No mercado interno o preço médio do mel, se for vendido no atacado sai por 

R$16,00 o kg, e se for vendido no varejo, uma embalagem de 500ml, sai em cerca de 

R$20,00.  

 

2.2 CUSTOS 

  

 

Tabela 1- Custos 

 

2.3 Manejo 

 

  É necessário que você mergulhe o pega em um tanque com água fervente e cera 

de abelha derretida, (isso é para liberar um cheiro e atrair mais facilmente o as abelhas). 

Depois enrolar o pega em uma lona (isso é para preservar o pega) e pendurá-lo em uma 

árvore.  

O pega deve atrair um enxame e ele estiver com forte, considera-se um pega forte 

quando as abelhas estiverem para fora dele, é só retirar uma tabua da lateral do pega e 



 

colocar o pega dentro de um ninho com mais 4 ou 3 caixilhos (a quantidade de caixilhos 

dependerá da largura do pega), e pôr o ninho sobre um cavalete. É recomendado fazer 

todos os manejos com a colmeia de noite para que as abelhas que estão trabalhando não 

se percam. 

Quando for para pôr a primeira melgueira quando for constatando que 80% da 

área dos quadros do ninho estiver ocupada com crias e alimentos, quando está ocorrendo 

uma boa florada ou a sua previsão é para breve. E quanto mais forte for, mais melgueiras 

você conseguirá pôr em cima do ninho. 

O mel é produzido geralmente no verão, em épocas chuvosas por isso é chegada 

a hora de recolher, para isso, deve-se vestir o macacão, acender o fumegador e levar um 

balde e caixilhos novos (9 caixilhos, porque cada melgueira tem 9 caixilhos) e chegando 

lá é só abrir a melgueira passar o fumegador para acalmar as abelhas e trocar os caixilhos 

com mel por caixilhos só com cera para ano que vem retirar novamente (se a colmeia for 

forte você conseguirá retirar mel da mesma colmeia até duas vezes no ano. 

O passo seguinte é retirar o mel dos caixilhos, se você não tiver uma centrífuga 

ou um escorredor, uma alternativa é colocar o caixilho em cima de uma peneira com uma 

bacia embaixo para o mel coado cair e passar uma colher para a cera e o mel saírem do 

caixilho e da placa de cera. (pode ser uma peneira de peneirar café). 

Segundo Criação... (2021) para começar a criação de abelhas é preciso de uma 

área com 1500m² com arvores e água a cerca de 500m² do apiário e que seja no mínimo 

300m de uma residência, escolas, estradas movimentadas e instalações para animais, 

evitando-se situações que possam representar perigo às pessoas e animais.  

Disponível em Localização... (2009) para obter rendimentos excelentes, o local 

ideal para o apiário é de um lugar onde tenha arvores e flores para que elas possam 

polinizar esteja próximo, é abundante e não apresenta interrupções durante o ano. É 

importante que o apiário não esteja no sol e, pois, temperaturas excessivas são prejudiciais 

ainda mais que temos épocas do ano que são mais quentes mais que também tenha 

luminosidade.  

Normalmente numa colmeia tem uma fêmea rainha e cerca de 5.000 a 100.000 

operárias fêmeas. E os machos têm cerca de 400 e são chamados de zangões. A função  

da rainha é a postura de ovos e manutenção da ordem social na colmeia. (ABELHAS..., 

2007) 



 

O mel é formado por duas glândulas que a abelha tem na cabeça invertase e glicose 

oxidado, quando essas duas se unem mais o néctar das flores vira o mel.  (COMO É 

FEITO..., 2018) 

As colmeias devem ser postas sobre cavaletes presos no chão, existem diferentes 

tipos de cavaletes mais qualquer um deles servem, o importante é não deixem no chão. 

(RODEO..., 2020) 

De acordo com CicloVivo..(2015) as melhores arvores para as abelhas são: 

Campânula – gênero Campanula, Coentro – gênero Coriandrum, Erva-de-gato – gênero 

Nepeta, Funcho – gênero Foeniculum, Salvia – gênero Salvia, Borragem – gênero 

Borago, Tomilho – gênero Thymus, Lavanda – gênero Lavandul, Açafrão – gênero 

Crocus, Ranúnculo – gênero Ranunculus, Aster – gênero Aster, Malva – gênero Malva, 

Anêmona – gênero Anemone. 

Na falta de alimento natural, ou seja, as floradas das plantas, deve-se alimentar as 

colônias ou se dividir o apiário em duas vezes ou mais (por exemplo, um apiário de 60 

colmeias seria dividido em dois apiários de 30 colmeias) em lugares afastados da 

propriedade; ou o apicultor deve fazer uma ração que é a base de xarope de açúcar, açúcar 

e água. Se nada funcionar deve se mudar o apiário de lugar para um local com mais flores. 

Se as colmeias forem muito perto elas devem ser voltadas para o lado contrário. 

(ESPECIALISTA..., 2016) 

O mel estará pronto quando as janelinhas da será estiverem fechadas, pois terá 

enchido de mel.  (MEL..., 2010) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se muitas vantagens e desvantagens na produção de mel, vantagens 

como: Lucratividade, quanto mais colmeias ter mais produto terá e mais lucro ganhara, 

abelhas são importantes para a fauna, flora, agro etc. E os produtos produzidos pelas 

abelhas são bons para a saúde; já as desvantagens são; as abelhas só produzem durante 

seis meses, tem muitas perdas por: morte por envenenamento, roubos, animais 

predadores. E pessoas alérgicas podem correr sérios perigos. 

    

4. CONCLUSÃO 

 



 

  A apicultura traz uma gama de produtos que são benéficos para a saúde, as abelhas 

também são importantes para a natureza pois são grandes polinizadoras.    
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