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     RESUMO 

 

 

Para ser ter uma apicultura lucrativa, o apicultor tem que saber como são as abelhas, como vivem, 

como trabalham e principalmente aonde vai ser instalado o apiário, se tem florada apícola 

suficiente, água limpa e a distância ideal entre os apiários, para se evitar o conflito entre as abelhas 

nas áreas de florada (alimento). 

Este trabalho tem como principal objetivo usar as ferramentas de geoprocessamento para 

investigar a existência de áreas de conflito entre as abelhas dos apiários instalados, na Fazenda 

Pouso Alegre, Município de Santa Maria de Itabira-MG. Foram utilizados os softwares Arcview, 

para se criar mapas de localização e o Saga/Voronoi para criar mapas de áreas de influência de 

cada apiário segundo as variáveis nº de caixas por apiário e o nº de florada por apiário utilizadas 

como massa. 

O cruzamento desses mapas produzidos gerou como resultados, mapas das áreas de conflito 

(invadidas e invasoras) de cada apiário. Os dados apresentados nos mapas foram também 

visualizados em tabelas e gráficos para consecução da análise. Comparando a tabela de produção 

de mel da fazenda com os resultados obtidos, foi possível constatar a eficiência do método 

empregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Se as abelhas a partir de hoje, desaparecessem 

da face da Terra, bem pouco tempo após a 

humanidade desapareceria também”. 

 

 
 

        Albert  Einstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1  -  INTRODUÇÃO 
 
 
A abelha é um importante e maravilhoso inseto que, além de muitos produtos de valor econômico 

e nutritivo, nos dá uma verdadeira lição de vida em comunidade e ainda melhoram, em quantidade 

e qualidade, a produção de vários produtos vegetais. 

Cabe ao apicultor a escolha das práticas que melhor combinem com as condições naturais, locais e 

individuais para otimizar a produção. 

Uma das técnicas utilizadas pelos apicultores brasileiros é a instalação do o apiário o mais 

próximo possível da fonte de alimentos (FLORADA  APÍCOLA). Quanto mais próxima à 

floração ou área de vegetação apícola, maior será a produção de mel e menor será a área de 

conflito entre as abelhas. As abelhas trabalham economicamente num raio de 3 Km do apiário, ou 

seja, produzirão mel para a economia do apicultor se a fonte de alimento estiver localizada até 3 

Km de distância. Obviamente, se a fonte de alimento estiver localizada a uma distância menor em 

relação ao apiário, maior será a produção de mel, pois isto possibilita que as abelhas façam um 

maior número de viagens de coleta de néctar por dia. 

É importante observar se há água nas proximidades do lugar escolhido para instalação do apiário, 

pois as abelhas não devem voar mais de 300 metros para a coleta de água que é essencial para a 

produção do mel e da própria sobrevivência das abelhas. O apiário deverá estar no mínimo a 300 

metros de qualquer habitação humana, animais, estradas movimentadas. Para que a produção do 

apiário seja excelente, seria desejável estar localizado no mínimo a 5 Km de outro apiário, para 

evitar competição na área da florada apícola com as abelhas vizinhas além de evitar a 

contaminação por doenças que as abelhas vizinhas possam ter.  

A colocação das colméias no apiário deve ser feita em cavaletes individuais, principalmente 

depois da introdução da abelha africana, devido à sua agressividade. À distância, se possível, deve 

ser de mais de 2 metros uma das outras, ou colocá-las em grupos de até trinta colméias por 

apiário. Deve-se, ainda, trabalhar com um número de colméias por apiários entre 25 a 50 ninhos 

em função da florada apícola cercar os apiários num raio de 30 metros para que visitantes e 

animais não tenham acesso a eles, eliminar fontes de maus cheiros perto do apiário e proteger as 

colméias de ventos fortes e correntes de ar. E necessário ainda evitar o excesso de umidade na 

colméia. Em regiões de climas quentes deve-se reduzir a exposição direta das colméias ao Sol, 

colocando-as em locais onde haja sombra como, por exemplo, próximo à entrada das matas 

apícolas, aumentando assim a produção de mel e própolis, devido à proximidade das floradas 

apícolas.  



Por conhecer bem e há muito tempo o uso do solo na fazenda Pouso Alegre e das áreas próximas 

à mesma, na região de Santa Maria de Itabira-MG, foi possível observar sua transformação. 

Muitas dessas transformações não foram planejadas para o setor apícola, o desmatamento 

desordenado prejudicou os apicultores da região, que estão cada vez mais desanimados. Com a 

redução da vegetação nativa, que foi ocupada por plantações de capim ou pasto para gado e 

plantações de eucalipto, a produção de mel está ficando cada vez mais fraca. Passa a ocorre uma 

competição direta entre as abelhas na procura de (néctar e pólen) necessários para a produção de 

mel, cera e de resinas das árvores essenciais à produção de própolis, acarretando assim prejuízos e 

queda na qualidade dos produtos o que pode comprometer o cumprimento das exigências do IMA 

(Instituto Mineiro de Agropecuária). 

 Nesse sentido, sendo de suma importância a vegetação nativa para o desenvolvimento da prática 

da apicultura útil, água limpa e número de caixas por apiário, resolvemos cruzar estas 

informações para os apiários da fazenda Pouso Alegre, através das ferramentas do 

geoprocessamento para verificar existência de áreas de conflito entre abelhas dos diversos 

apiários criando. Propõe-se criar uma metodologia a ser usada como modelo para instalações de 

apiários, visando uma boa prática de apicultura útil. Nesta fazenda ainda existe uma considerável 

reserva de mata nativa, água limpa em abundância, possibilitando uma boa produção de mel, cera 

e própolis, mas não podemos esquecer que a localização dos apiários e a quantidade de caixas por 

apiário são fatores fundamentais para diminuir a competitividade por alimentos da florada apícola 

e, conseqüentemente uma boa produção de mel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 -  OBJETIVOS    
 
 
 
 
• GERAL 

 

 Criar uma metodologia para avaliação da produtividade da atividade apícola em função de 

suas características, localização dos apiários e número de caixas por apiário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OBJETIVO   ESPECÍFICO 

 

 Identificar as áreas de influências de cada apiário, segundo o número de caixas e o número 

de floradas, a fim de detectar possíveis áreas de concorrências. 

 Identificar se a localização dos apiários e a quantidade de alimento (florada) e a 

distribuição de número de caixas por apiário têm afetado a produção de mel da fazenda 

Pouso Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Conhecendo um pouco as abelhas 
 
 
3.1 – Breve história  

As abelhas Apis Melliferas foram introduzidas no Brasil em 1839, pelo Padre Antônio Carneiro 

Aureliano, missionário da Cia de Jesus. Até então não existiam no país abelhas do gênero Apis, 

isto é, abelhas que vivem em grandes comunidades, produtoras de grande quantidade de mel e 

dotadas de um aguilhão (ferrão). 

Estas abelhas que vieram de Portugal, encomendadas pelo Padre Carneiro, eram denominadas 

abelhas do reino. Na verdade, se tratava da Apis mellífera mellífera, conhecidas como abelhas 

pretas, devido à coloração escura de seu revestimento quitinoso. A partir daí, outras raças foram 

introduzidas no país e aqui foram criadas até o ano de 1956. Estas raças são as seguintes: 

Apis mellífera mellífera – abelhas pretas. Origem: Alpes europeus e parte da Rússia Central. 

Apis mellífera ligústica – denominada vulgarmente abelhas Italianas. Origem: Itália   

Apis mellífera carniça – denominadas popularmente abelhas carniças. Origem: Alpes austríacos e 

parte da Iugoslávia. 

Apis mellífera caucásica – vulgarmente denominadas abelhas caucasianas. Origem: Cáucaso 

Central da Rússia. 

Essas quatro raças eram conhecidas no Brasil, principalmente na zona rural, como abelhas 

Europa. 

O certo é que as abelhas européias, talvez por diferença climática, não vinham dando uma 

resposta econômica satisfatória ao apicultor, pois a sua produção de mel era baixa em relação à 

dos países de origem. Está circunstância começou a preocupar as autoridades e aos pesquisadores 

apícolas brasileiros. 

Então, em 1956, o governo brasileiro incumbiu um cientista de grande competência, geneticista e 

professor da universidade de São Paulo, Dr. Warwick E. Kerr, de estudar o problema. Dr. Kerr 

viajou para a África do Sul e Tanganika, tendo em vista as condições climáticas tropicais 

semelhantes as do Brasil, e de lá trouxe rainhas fecundadas da raça Apis mellífera adansonii 

(abelhas Africanas) para desenvolver um trabalho confinado de hibridação com as abelhas 

Européias, de modo a oferecer aos apicultores brasileiros rainhas híbridas Euroafricanas, que 

pudessem dar origem a enxames mais produtivos e menos agressivos, tendo em vista que as 

africanas eram terrivelmente agressivas. Um acidente ocorrido em um apiário de abelhas africanas 

instalado em Camaquan, interior do estado de São Paulo, permitiu a fuga de vários enxames 



africanos para a natureza, começando aí, irreversivelmente, a africanização das abelhas européias 

no país, por processo descontrolado, causando um colapso quase total da apicultura brasileira. 

Foi preciso que mais de dez anos transcorressem para que esse quadro começasse a se reverter. 

As abelhas Africanizadas são as do gênero Apis que habitam o Brasil de norte a sul e parte do 

continente Latino Americano. 

As técnicas de manejo, aqui desenvolvidas, das abelhas africanizadas colocam o Brasil como um 

dos centros mais avançados em apicultura em clima quente no mundo inteiro. 

O apicultor nunca deve trabalhar sozinho. Há necessidade de um ajudante para manejar o 

fumegador e auxiliar no manuseio das caixas, dentre outras tarefas, não se esquecendo ainda da 

questão segurança. Além do mais, lembremos sempre do exemplo das abelhas que não trabalham 

sozinhas.  

Sabe-se que movimentos bruscos irritam as abelhas, por isso o apicultor deverá transitar pelo 

apiário calmamente, e o trabalho com elas deverá ser feito com a maior delicadeza possível. E 

bom lembrar que, se uma abelha atacar e picar, o cheiro do veneno que ela deixa no local da 

picada atrairá outras abelhas que também irão ferroar próximo do local da primeira picada, devido 

ao cheiro do veneno (conhecido como feromônio), e também morreram, pois o seu ferrão e preso 

ao seu abdômen. 

O apiário deverá ser vistoriado semanalmente ou quinzenalmente, em época de florada, ou seja, 

de produção de mel e própolis. 

O melhor horário para manejar abelhas é entre 6 e 10 horas da manhã, fora desse intervalo 

recomenda-se manejar após as 16:00 Horas. No horário entre 10:30 e 15:30 horas, o Sol está 

muito quente, e elas ficam mais agressivas. 

Quando é feita a revisão das colméias, deve-se observar se o enxame está progredindo 

satisfatoriamente (crescendo), se as campeiras estão entrando, e se estão saindo normalmente da 

colméia, se têm quadros de crias novos e ovos (larva) e, caso positivo, significa que a rainha é 

nova e boa de postura. 

Se o apiário for instalado em pastos de gado, animais de sela e próximo de residenciais, é 

conveniente que ele seja isolado com uma cerca de no mínimo de 3 fios de arame farpado, para 

evitar eventuais prejuízos ou problemas. Os animais ao passarem perto das colméias podem 

derrubá-las e provocar um ataque das abelhas e provocando a morte do animal devido a grande 

quantidade de veneno injetada através das ferroadas. Há ainda a possibilidade do apicultor perder 

o enxame, porque com o ocorrido às abelhas se sentirão inseguras, uma vez sua casa foi destruída, 

e procurarão outro abrigo seguro. Nesse caso, as abelhas campeiras ocupam um tronco oco de 



árvore ou um cupinzeiro nas proximidades da colméia caída, para se alojarem. Ao se sentirem 

seguras no novo local, elas começam a fabricar favos novos para a colocação do mel da antiga 

colméia, as crias novas (larvas) e trazem a rainha para que ela continue a fazer a sua postura, 

fortalecendo mais ainda o enxame. 

Aspectos da legislação normalmente impedem que apiários sejam instalados na zona urbana e 

aglomerados rurais por causa do risco que representam para a população local. Desta forma é 

importante estar atento para este fator que pode causar de “dores-de-cabeça”. Se o apicultor 

decidir por colocar caixas iscas nessas condições, próximo a residências, deverá estar atento e 

remover o enxame imediatamente após sua captura, evitando assim futuros problemas. 

Para se ter bons resultados, o método de apicultura, seja qual for, deve adaptar-se a quatro fatores 

importantes: 

 1º - Ao indivíduo que segue o método e o aplica; 

 2º - As característica do local da implantação; 

 3º - As variações e variedades de estações; 

  4º - Às particularidades inerentes ao interessante inseto que fabrica o mel – a 

abelha.   

Desses quatros fatores que regem as práticas apícolas, um só acha-se completamente em nosso 

poder, outro só parcialmente, e dos dois últimos, cuja atividade permanece fora da nossa alçada,  

um  é  essencialmente  variável  e  inconstante,  sendo  o  outro perfeitamente constante e 

imutável como a lei natural. 

Está no poder do apicultor escolher a localização dos apiários dentro de certos limites, como água 

limpa nas proximidades, abundância de flores nectaríferas e matas nativas na tentativa de evitar a 

competição pelos alimentos (néctar e pólen) necessários para a produção de mel e de resinas das 

árvores para a produção de própolis e sem deixar de considerar o fator clima.  Mas  não  podemos  

de  nos  esquecer  dos  caprichos  das estações,  que podem desmanchar cálculos bem fundados e 

desenganar as esperanças do apicultor.  

Fundamental também é o instinto das abelhas, ele fatalmente transtorna as combinações do  

apicultor  que  o  desconhece:  A lei das abelhas, em  não sendo respeitada, desconserta os planos 

mais bem arquitetados dos apicultores levianos. 

A apicultura para ser útil e proveitosa, exige do apicultor conhecimento suficiente da vida e 

hábitos das abelhas melíferas, dos recursos das vegetações nectaríferas, previsão das épocas 

melíferas das estações do ano, pois os resultados compensadores em apicultura dependem 

principalmente das condições das estações e da vegetação nectaríferas da localidade.  



Em vista dos numerosos e complexos fatores que concorrem para a formação de néctar nas flores, 

como chuva, temperatura, trovoada, vento, mormaço e umidade, assim como condições de solo, 

insetos nocivos, doenças de plantas e processos de agricultura, deve o tratamento do apiário ser 

tão maleável como as várias condições que existem nas diferentes zonas naturais ou agrícolas do 

nosso país. 

 

 

3.2  -  Algumas  definições  fundamentais  na  apicultura 

  

A importância das palavras na comunicação é indiscutível e para que a comunicação seja feita é 

indispensável que se conheçam os significados das palavras. Cada ciência, cada ramo de atividade 

tem suas palavras e expressões típicas, tendo conhecimento dos significados das palavras 

estaremos mais íntimos do assunto. 

 

ABELHA: São insetos sociais que possuem como principais características à divisão para o 

trabalho e o grande valor de suas atividades e produtos. 

ALVADO: É a “porta” da colméia. Seu tamanho pode ser controlado, conforme o desejo do 

apicultor. 

ALVÉOLO: Cada uma das células que compõem o favo. Tem formato de aparência hexagonal e 

são construídos de cera. Os alvéolos são utilizados para armazenamento de alimentos (mel, pólen 

e água) e para a postura dos ovos e o desenvolvimento das lavras de zangões e operárias. 

APIÁRIO: É o local onde são criados enxames de abelhas do gênero Apis. 

APICULTOR: É a pessoa que se dedica, com amor e respeito, à criação de abelhas quer para fins 

de lazer, terapêutico, científico, comercial ou outro qualquer. É o profissional capacitado e 

habilitado com conhecimento técnico e prático da lida com abelhas. 

APICULTURA: É a arte e o ofício de criar abelhas em estado doméstico para a produção de mel 

e outros produtos de importante valor econômico e grande importância social, como fonte direta e 

indireta de alimentos de qualidade. É atividade que se adapta muito bem à pequena propriedade 

rural, e em se tratando de meio ambiente e ecologia, é sinal de que existe abundância de florada 

apícola e sanidade ambiental. 

Como fonte de renda, é uma alternativa excelente, pois tem um custo de inicio relativamente 

baixo. É atividade auto-sustentável, ou seja, sua renda se paga facilmente e permite que seja 

mantida por tempo indeterminado. 



APICULTURA  MIGRATÓRIA: Tipo de apicultura em que o apicultor profissional carrega suas 

colônias ou enxames de abelhas, de forma programada, na busca de floradas em outras regiões. 

APITOXINA:  Nome dado ao veneno das abelhas. 

ASSOALHO  OU  FUNDO: Protege a parte de baixo da colméia, tem uma sobra na frente para 

facilitar o pouso das campeira e também chamado de alvado. 

BARBA:  Aglomeração de abelhas na porta do alvado. Pode ser um sinal de enxameação, pode 

ser indicativo de falta de espaço dentro da colméia, deficiência na ventilação, excesso de abelhas, 

entre outros. 

CAIXA: Nome dado à colméia construída pelo homem. 

CENTRÍFUGA: Para a centrifugação do mel existem dois tipos de centrífugas: 

Radial = em que os favos são dispostos da borda do bojo para o eixo central, formando raios 

semelhantes aos de uma roda de carroça. 

Facial = Os favos são dispostos com a face voltada para o bojo da centrífuga. Por está razão, 

durante a operação, o apicultor tem que virar os quadros para que o mel seja extraído de ambas as 

faces dos favos, já na centrífuga radial não há necessidade de virar os quadros. 

CERA  ALVEOLADA: Lâmina de cera prensada, que apresenta de ambos os lados o relevo dos 

alvéolos, que serve de guia para as abelhas construírem os favos. 

COLMÉIA  LANGSTROTH: Modelo de colméia mais utilizada em todo o mundo, também 

conhecida como colméia ventilada, dado à disposição dos quadros em seu interior. 

A colméia Langstroth é composta de um fundo solto sobre o qual repousa a câmara de cria ou 

ninho, de 10 quadros e de uma tampa solta. Para a produção de mel, sobrepõe-se ao ninho 

destampado, as melgueiras, que tem as mesmas dimensões do ninho à exceção da altura que é 

praticamente a metade da altura do ninho. São igualmente dotadas de 10 quadros. Alguns 

apicultores preferem usar em vez de melgueira, um ninho sobre a câmara de cria (ninho sobre 

ninho) e em seguida a tampa. 

COLMÉIA  MOBILISTA: Tipo de caixa empregada pelos apicultores, construída de peças 

móveis, o que facilita seu manejo. 

COLÔNIA: Grupo numeroso de abelhas formado de uma Rainha, única, fêmea perfeita, 

encarregada da postura de ovos; de algumas centenas de zangões, machos com a função 

reprodutiva; muitos milhares de operárias ou obreiras, fêmeas imperfeitas com a função de coleta 

e produção de alimentos, defesa e bem estar geral da comunidade, ou seja, a colônia de abelhas é 

o conjunto de indivíduos que vivem em um mesmo enxame. 

COLÔNIA  ÓRFÃ: Colônia cuja rainha foi retirada ou morreu antes da reposição de uma nova. 



COLÔNIA  ZANGANEIRA: Colônia órfã, reinada pela desordem, em que as operárias, 

pressentindo a ausência da rainha, passam a fazer postura; como os “ovos” postos por operárias 

não são fecundados, eles nascerão apenas zangões, levando à extinção aquela colônia por falta de 

operárias ou de rainha. 

CRISTALIZAÇÃO:  Processo de solidificação do mel. A maioria dos méis puros acaba 

cristalizando, principalmente sob baixas temperaturas. 

DECANTADORES:  São tambores com capacidade que varia de 50 a 200 litros, construídos em 

fibra de vidro, chapas de aço inoxidável ou ferro, porém os liberados pela fiscalização sanitária 

são os de aço inoxidável. Tais decantadores são providos de pés, tampa hermética e uma torneira 

de golpe para facilitar uma rápida e eficiente envasagem do mel. 

DIVISÃO  DE  ENXAME:  É a “enxameação” provocada pelo produtor para aumentar o número 

de colméias. É bom lembrar que vale 2 enxames fortes do que 10 fracos. 

ENXAME: Colônia de população reduzida composta de uma rainha fecundada, zangões e 

operárias, resultado da divisão natural de uma colônia maior. Observar que ao ocorrer a 

enxameação a rainha que já estava em atividade é quem acompanha o grupo que se divide, 

ficando uma “princesa” encarregada de assumir seu lugar na colônia já instalada. 

ENXAMEAÇÃO:   É a saída de uma família de abelhas de sua moradia antiga para outro lugar. 

FORMÃO  DO  APICULTOR: Ferramenta de ferro e constituída por uma chapa estreita dobrada 

em L, com as pontas quase amoladas, serve para abrir caixas, raspar própolis, descolar quadros, 

etc. 

GARFOS  DESOPERCULADORES:  É uma ferramenta semelhante a um garfo, mas e composto 

de 5 a 20 dentes, que permite ao apicultor a retirada dos opérculos, que são as “tampinhas” de 

cera que as abelhas colocam sobre os alvéolos que contém mel maduro. É indicador importante 

que o mel pode ser colhido e embalado, uma vez que as abelhas só tampam o alvéolo estando o 

mel pronto. 

MESA  DESOPERCULADORA:  É uma mesa feita em metal onde são colocados os quadros que 

serão desoperculados para serem colocados na centrífuga. 

NÚCLEO: É a denominação dada à colméia com as mesmas dimensões de um ninho à exceção da 

largura, que é menor. A maioria dos apicultores usa núcleo com 5 quadros, mas podem ser 

utilizado núcleos de 3 a 8 quadros, dependendo da necessidade do apicultor. A principal 

finalidade do núcleo é a de desenvolvimento de enxames novos e para a fecundação da rainha. 

Todavia , ele é também muito usado na captura de enxames. 



PENEIRAS: O mel, depois de centrifugado deverá ser separado das impurezas que o acompanha, 

sejam abelhas mortas, pedaços de cera, própolis e outros corpos estranhos que poderiam vir a 

comprometer a qualidade e o armazenamento. Para este fim são usadas peneiras com malhas bem 

finas de metal ou mesmo com tela mosqueteira. 

TELA  EXCLUIDORA: Existem basicamente dois tipos de tela excluidora: Uma para ser 

colocada entre o ninho e as melgueiras para impedir a subida da rainha e outra para se colocar no 

alvado para evitar a fuga da rainha. As também telas excluidoras para núcleo. 

SUPORTE: As colméias não devem ser colocadas diretamente no chão, pois estarão sujeitas as 

baixas temperaturas noturnas e ao ataque de inimigos como ratos, formigas, tatus, etc. podem ser 

usados suportes de madeira, de alvenaria, de cano, de ferro, de concreto ou de outro material 

disponível que cumpra bem a função. 

 

 

 

 
3.3  -  A  colônia  de  abelhas 

 

Em uma colônia de abelhas Apis melliferas encontraremos indivíduos pertencentes a três 

categorias diferentes: Rainha, operárias e zangões. 

O número de indivíduos na colônia dependerá da época do ano, da florada, do clima, da área 

disponível para a postura, da capacidade de postura da rainha, do tamanho do abrigo, da idade da 

colônia, dentre outros fatores. Normalmente, em uma colônia de abelhas Apis mellífera 

encontramos cerca de 60 a 70 mil operárias, aproximadamente 400 zangões e uma rainha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS  INDIVÍDUOS  DA  COLÔNIA 
 
  

   
   Fig.1: Tipos de indivíduos da colônia de abelhas 
 

 
RAINHA: Rainha, mestra, mãe, dentre outros nomes, é como conhecemos a progenitora da 

colônia. 

Existe uma única rainha em uma colônia. Ela é quem garante a procriação, pois é ela quem faz a 

postura dos ovos. É a única fêmea completamente desenvolvida e em condições de fazer a postura 

de ovos férteis. 

A postura de uma rainha pode chegar a 3.000 ovos diários, estando tudo de acordo (espaço para a 

postura, florada abundante, sanidade do enxame e outros fatores) e havendo necessidade de 

crescimento da população. 

Qualquer ovo fecundado posto na célula pode dar origem a uma rainha ou a uma operária, o que 

dependerá das necessidades do enxame. 

Os ovos não fecundados darão origem a indivíduos machos, os zangões. 

O que determinará se uma larva feminina irá virar rainha ou operária serão somente fatores como 

a necessidade da colônia, tamanho da célula ou berço e alimentação, uma vez que possam se 

desenvolver os órgãos reprodutivos e outras glândulas específicas. 

Em nossas condições de país tropical e intensa atividade das abelhas, a vida útil de uma rainha 

não chega a dois anos, pois a sua capacidade de postura diminui e com isso a população do 



enxame cai. Recomenda-se então a troca da rainha a cada dois anos, o ideal é a troca anual, 

sempre com a colocação de rainhas de linhagens melhoradas. 

A marcação das rainhas vem sendo usada há algumas décadas. Este procedimento tem duas 

finalidades; uma delas é encontrar a rainha rapidamente no interior da colméia e a outra finalidade 

e a mais importante, é identificar-lhe a idade. 

A escolha das cores baseia-se num código internacional, oficializado pela APIMONDIA que 

estipula cinco cores, uma para cada ano, com a repetição da primeira cor no sexto ano de 

marcação. 

As cores são as seguintes, para os anos respectivos. 

Azul  -   2000    Branca   - 2003 

Amarela -   2001    Vermelha  - 2004 

Verde  -   2002    Azul   - 2005 

No ano 2.006 será repetida a cor amarela, e assim consecutivamente. 

 

OS  ZANGÕES:  Acredita-se que a única função do zangão é de esperar um vôo nupcial e, se 

tiver sorte, muito boa saúde e preparo físico, fecundar uma rainha. 

Os zangões não são providos de órgão para trabalho nem para defesa e sua função é meramente 

reprodutiva e de comer o mel dos enxames, pois eles podem entrar em qualquer enxame sem 

serem mortos, enquanto, se qualquer operária tentar entrar em um enxame que não for o seu, vai 

ser morta pelas operárias guardiãs (as abelhas que ficam no interior do enxame, as mais novas) do 

enxame invadido. 

AS  OPERÁRIAS: Estas possuem e fazem justiça ao nome, pois a função dessas abelhas é 

trabalhar, trabalhar e morrer trabalhando. 

Através do trabalho, as operárias passam por diferentes fases, em cada fase desempenham uma 

função que lhes vale um nome específico. 

A sua vida dura aproximadamente 42 dias, sendo que 21 dias de trabalho no interior da colméia e 

21 dias no campo. 

Antes de se tornarem campeiras, já a partir do 13 dias de vida, podem começar a fazer vôos de 

orientação para marcar a posição da colméia e garantir o seu regresso com segurança à colméia, 

quando já estiverem trabalhando a céu aberto. 

O ciclo de vida das abelhas não é fixo, mas varia com a atividade das mesmas, pois quanto mais 

trabalharem menos viverão. 

 



3.4 -  Povoamento  do  apiário 

 

A maneira mais comum de um apicultor iniciar o povoamento do apiário é capturando enxames 

localizados na natureza, exemplos: Em cupins, coqueiros mortos, árvores secas, telhados, etc, que 

não ofereçam risco de acidentes. 

Pode também o apicultor adquirir enxames em pequena quantidade a partir dos próprios enxames 

novos, usando técnicas certas para estes casos ou então comprando os enxames suficientes para o 

seu apiário. 

 

 

CAPTURA 

 

Localizar um enxame em local de fácil acesso. Preparar o material necessário para a captura, 

constante do seguinte: Um ninho com fundo preso a ele por prego, 10 quadros de ninho aramado 

sem cera alveolada, uma boa porção de gominhas (elástico próprio para prender cédulas), tiras de 

espuma ou jornal para fechar o alvado, tela de transporte para ninho, um machado em caso do 

enxame estar localizado em árvores, coqueiros, cupim ou barranco; levar também um saco 

plástico forte para colocar os favos de mel na eventualidade de serem encontrados. 

A captura se dá da seguinte maneira e obedecendo aos seguintes cuidados: 

Todos os enxames localizados na natureza constroem os favos lado a lado um do outro com um 

espaço entre eles para o trânsito das abelhas, formando um arruamento semelhante aos quadros da 

colméia longstroth que, em resumo, é a cópia da mesma situação encontrada na natureza. 

Aproximar do local onde está o enxame, jogar um pouco de fumaça na entrada do enxame, em 

seguida abrir com enxadão ou machado, conforme o caso, de maneira cuidadosa, para não 

danificar os favos. Jogar mais um pouco de fumaça, colocar o ninho próximo, tirar dele todos os 

quadros, colocar a tampa no chão para servir como mesa no trabalho de colocação dos favos nos 

quadros. 

Cortar cuidadosamente o primeiro favo da esquerda ou da direita (as abelhas fazem sua provisão 

de mel principalmente nos primeiros favos das extremidades). 

Cortar o favo rente à parte de cima onde estiver soldado. Os favos de mel deverão ser colocados 

no saco plástico. Ir cortando os favos um a um, até encontrar os que estão com previsão de pólen, 

cria operculadas, larvas ou ovos que, geralmente, se encontram no meio do enxame. 

 



 

Os favos devem ficar nas mesmas posições em que se encontram na natureza ao serem colocados 

nos quadros. A parte cortada deve ser colocada bem rente ao barrote superior do quadro, e 

prender os favos com as gominhas, usando três a quatro gominhas para ficar bem firmes. À 

colocação no ninho dos quadros com os favos, sempre na mesma disposição em que se 

encontravam. Se a quantidade de favos for insuficiente para os quadros disponíveis, completar o 

ninho com quadros vazios. 

Agora vamos conduzir as abelhas para o interior do ninho, usando o fumegador, não esquecendo 

de verificar se a rainha está lá dentro. Como verificar se a rainha está lá dentro? Observar se as 

operárias estão entrando na caixa ou se estão formando um bolo do lado de fora da caixa. Se elas 

estiverem entrando na caixa, indica que a rainha está lá dentro, então e só colocar a espuma no 

alvado e transportar para o apiário. Se elas estiverem formando um bolo do lado de fora, tente 

procurar a rainha neste bolo e capturá-la para colocá-la dentro da caixa, assim as outras abelhas 

vão entrar, pois vão ser atraídas pelo cheiro da rainha (ferônomio), depois e só fechar com 

espuma e transportar para o apiário ou local desejado. 

Se o enxame ficar órfão ou sem rainha depois de formado, conferir após 5 a 7 dias, se as operárias 

começaram a construir as realeiras. Se ocorrer que um enxame não tenha puxado neste período as 

realeiras, será necessário então retirar um quadro com poucas crias e ovos e introduzir no centro 

da colméia, um favo com larvas e ovos. Este favo deve ser retirado de uma colméia forte, que já 

exista no apiário.  

Depois que o enxame entrar, tampar o ninho com a tela de transporte, fechar o alvado com a 

espuma ou jornal, o enxame está capturado. Colocar o ninho no veículo e levar para o apiário. 

Depois de colocado no apiário, abrir o alvado, tirar a tela de transporte e colocar a tampa no 

ninho. 

Todo este processo tem que ser feito com a roupa de apicultor e fumegador, mesmo o percurso de 

locomoção até o apiário. Na retirada da espuma do alvado, o apicultor ainda tem que estar com a 

roupa apropriada. 

 
 
 

 

 

 

 



3.5  -  OS  PRODUTOS  DAS  ABELHAS 

 

As abelhas coletam ou secretam 7 produtos a saber: 

As abelhas coletam água para consumo próprio e para o arrefecimento da colméia em dias muitos 

quentes, quando a temperatura interna ultrapassa os 36 graus centígrados; 

Coletam o pólen das flores para, associar ao mel e a outras substâncias orgânicas, para alimentar 

as larvas e a si próprio; 

Coletam a resina para a elaboração da própolis; 

Coletam néctar para transformá-lo em mel; 

Secretam geléia real para alimentação de todas as larvas até o 3º dia de vida, sendo que as que se 

tornarão rainhas receberão geléia real até o 8º dia. Após o nascimento, as rainhas são alimentadas 

com geléia real ao longo de toda a sua vida; 

As abelhas secretam a cera para a construção dos favos e das realeiras e para a reconstituição dos 

alvéolos dos favos, após a centrifugação do mel; 

Secretam o veneno que é usado em defesa da colméia, via ferrão. 

Este trabalho apresenta um resumo dos principais produtos das abelhas, pórem detalha mais sobre 

o mel, que ainda se constitui o produto central da colméia. 

 
 
3.5.1  -  O pólen 

 

O pólen é uma notável fonte de proteínas. Localizado na antera da flor, é o gameta masculino 

responsável pela reprodução dos vegetais. 

É um revigorante cerebral notável, contribui para o aumento do peso corporal dando grande 

disposição e euforia aos que dele fazem uso. É eficaz nos casos de anemia, baixa a tensão arterial 

e atua beneficamente sobre a próstata. As abelhas usam o pólen para a alimentação das larvas e de 

si próprias. É a única fonte de proteína conhecida das abelhas. 

Algumas espécies botânicas são auto estéreis e, por esse motivo, dependem da presença de 

agentes polinizadores (abelhas) para a sua reprodução. Outras espécies são auto fecundáveis, mas 

produzem melhores frutos e mais sementes, quando beneficiadas pela presença dos agentes 

polinizadores (abelhas). 

Enquanto coletam o néctar para a produção de mel, as abelhas vão fazendo a polinização, 

transferindo os grãos de pólen que se encontram grudados aos pêlos que cobrem os seus corpos, 

para os órgãos femininos das flores. 



As abelhas campeiras precisam visitar, pelo menos 400 flores para formarem duas pequenas bolas 

de pólen nas corbículas das patas traseiras. No espaço de um ano, uma colméia forte pode 

consumir 36 kg de pólen. 

Enquanto as abelhas campeiras estão coletando néctar e pólen, não coletam, nem água nem 

própolis. 

A cor do pólen varia conforme o gênero da planta visitada: Laranja, amarelo vivo, amarelo claro, 

branco cinza, marrom, etc. 

Para o apicultor, o pólen constitui fonte adicional de renda, pois alcança um bom preço no 

mercado. 

O pólen, depois de coletado e separado dele as impurezas, deverá ser desidratado a uma 

temperatura de 46º centígrados em secadores próprios com jato de ar. 

Para a produção de pequenas quantidades, pode ser usado um secador de cabelos para desidrata-

lo. 

O pólen pode ser tratado também na estufa. Neste caso, deve-se revolvê-lo periodicamente até 

que esteja seco. 

 
 
3.5.2  -  O veneno 

 

O veneno das abelhas ou apitoxina é um líquido transparente com odor característico, gosto 

amargo. Contém vários ácidos, dentre eles o ácido fórmico, ácido clorídrico, ácido ortofosfórico, 

histamina, colina, triptófano, enxofre, etc... 

Em pequenas quantidades, segundo N. Loirich, resultante de um baixo número de picadas, pode 

ser benéfico ao organismo, sendo eficaz contra um determinado número de doenças (ex: 

tratamento de reumatismo), mas um alto número de picadas, pode até matar. 

Drogas antihistamínicas são usadas para profilaxia e tratamento em casos de picadas de abelhas 

que causem alergia acentuada. Como: Fenergan, Bernardil, em comprimidos e ampola de 

coramina, aplicada por injeção intramuscular (1cm cúbico). A vítima deve ser levada com 

urgência ao médico mais próximo. 

 

 

 

 

 



3.5.3  -  A  cera 

 

A cera das abelhas é um ácido graxo composto basicamente de ácido cerótico com pequena 

quantidade de ácido palmítico. 

É secretada por quatro pares de glândulas situadas na parte inferior do abdômen das operárias, as 

glândulas cancerígenas, após a ingestão de uma boa quantidade de mel. 

Segundo certos autores, as abelhas para produzir um quilo de cera, ingerem de 7 a 9 quilos de 

mel. 

A cor da cera varia em função das flores visitadas, pela presença de pigmentos carotenóides 

agregados e com a sua idade. A cera nova é branca e quebradiça, assim como a cera dos 

opérculos. Na medida que vai envelhecendo ela vai escurecendo na tonalidade marrom e ficando 

mais resistente. 

O apicultor tem como fonte principal de cera os opérculos dos favos. Eles reaproveitam também 

favos de captura que sobram e os favos velhos das colméias, porém a produção de cera desses 

favos é relativamente baixa. 

 

 

3.5.4  -  Própolis 

 

A própolis é uma substância resinosa castanha esverdeada, constituída de resina e bálsamo – 55%, 

cera – 30%, óleos voláteis – 10% e pólen – 5%. 

A própolis é usada pelas abelhas para soldar as partes móveis da colméia como: Fundo, tampa e 

quadros, para isolamento de inimigos mortos e peças metálicas que se encontrem no interior da 

colméia cuja remoção não seja possível. 

A principal função da própolis nas colméias parece ser a de purificar o ar e desinfetar o ambiente 

interno.  A rainha só ovoposita nos alvéolos que já tiverem recebido o tratamento de própolis.  

A resina base é colhida pelas abelhas de cascas de determinadas árvores, de brotos vegetais e de 

pétalas de algumas flores. Hoje a própolis mais procurada e mais valorizada no mercado interno e 

externo é a própolis originada da florada do alecrim. 

De acordo com últimas pesquisas realizadas na Rússia, segundo N. Lorich, a própolis é elaborada 

a partir do pólen. 

O seu emprego na medicina empírica é vasto. É conhecida por um grande número de apicultores a 

sua eficácia no tratamento das queimaduras, feridas, acnes, verrugas, como também nas doenças 



das vias respiratórias, nas gastrites, úlceras, gripes, colesterol, alguns cânceres iniciais, no 

combate de cáries, gengivite entre outros. 

A APIMONDIA, órgão que congrega todas as federações de Apicultores a nível mundial, numa 

publicação feita em 1982, intitula PRÓPOLIS, como excelente resposta quando aplicado em 

ferimentos da pele ou mucosas do organismo humano. 

Muitos experimentos mostram que a própolis apresentou, também, bons resultados na cirurgia da 

boca e no tratamento de inflamações da garganta, problemas estomacais e úlceras do cólon. 
“De um modo geral a própolis não provoca alergia. Mas, como ocorre com o pólen, a própolis pode 

apresentar problemas para as pessoas que tenham hiper sensibilidade na pele.” (MORAES, Roberto-

1990). 

A própolis é solúvel em éter, amônia e álcool. É comercializada hoje, em estado bruto pelo 

apicultor, alcançando preço compensador no mercado, o que representa para ele uma fonte 

adicional de renda e nas casas especializadas em forma de pomadas, solução, extrato e como 

componente de vários cosméticos. 

 
 
3.5.5  -  Geléia  real 

 

A geléia real é um líquido cremoso, cor branco-leitoso, com gosto acre (azedo), riquíssima em 

proteínas, vitaminas, sais minerais e hormônios sexuais e de crescimento produzida por abelhas 

nutrízes com 6 a 7 dias de vida. 

A geléia real é atribuída ao desenvolvimento fisiológico perfeito da rainha e sua longevidade. 

A sua produção comercial está ganhando corpo no Brasil nos últimos anos, fazendo dela hoje 

parte das linhas de alimentos e cosmética apícola e da apiterapia. 

A sua produção constitui hoje para o apicultor uma fonte adicional de renda, já que a sua 

colocação no mercado é boa. 

A geléia real pode ser produzida comercialmente, contudo é tarefa para apicultor profissional e 

com conhecimentos específicos sobre o assunto. Os preços podem ser compensadores. 
“Na medicina humana a geléia real vem sendo receitada para crianças, para o tratamento de certas 

doenças e também para pessoas idosas. A geléia real tem ação estimulante, aumentando o 

metabolismo basal; é recomendada para casos de neuroses, astenia, insônia e para convalescentes. É 

recomendada, também, para tratamento de úlceras do duodeno, regulariza o sistema neuro-vegetativo 

e aumenta o rendimento do trabalho físico e intelectual; é eficaz contra a anemia senil, pelo aumento 

rápido do número de glóbulos vermelhos, diminui a taxa de colesterol do sangue e tem efeito 



terapêutico positivo nos problemas cardíacos em geral e diminui as taxas de açúcar no sangue dos 

diabéticos”. (João Felipe - 1994) 

 
 
3.5.6  -  O  mel: Estrutura – tecnologia de processamento – comercialização 

 

A FAO- Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, define assim 

o mel: “Substância doce elaborada pela abelhas Apis Mellífera e suas diferentes sub-espécies, a 

partir do néctar das flores e de outras secreções extra-florais. As abelhas coletam e transportam 

em seu papo melífero, transformam, combinam com outras substâncias, desidratam, concentram e 

armazenam”. 

O mel é o melhor e mais antigo adoçante para uso familiar e industrial com mercado sempre 

garantido. É o adoçante natural mais rico em componentes nutritivos e terapêuticos conhecido 

pelo valor energético, estimulante, digestivo e reconstituinte do organismo. 

Terapeuticamente é bom para aliviar problemas nas vias respiratórias (gripes, tosse, bronquites, 

etc.) além de ser um excelente antibiótico natural no tratamento para aliviar a dor de queimaduras 

e colírio para vista cansada. 

O mel é um produto elaborado pela ação de enzimas orgânicas das abelhas sobre o néctar das 

flores, resultando daí a inversão da sacarose em glicose e frutose, os dois açúcares mais 

importantes do mel e que respondem por aproximadamente 70% da sua composição. 

 
COMPOSIÇÃO  MÉDIA  DO  MEL 

  

Frutose (levulose) 38,19% 

Glicose (dextrose) 31,28% 

Sacarose   1,31% 

Maltose   7,31% 

Açúcares superiores   1,50% 

Não determinados   3,21% 

Umidade  17,00% 

 

 

A glicose e a frutose constituem a maior parte do mel, são os componentes menores na realidade, 

os responsáveis pela sua cor, sabor e aroma. 



A diversidade de flores e outras fontes de substâncias açucaradas, de clima, de altitudes, de 

temperaturas, resulta nos mais diferentes tipos de mel em relação à cor, sabor, textura, cheiro, 

entre outras características. 

A densidade do mel é a relação entre o seu peso e o seu volume. Já o seu peso específico é o 

resultado da composição do peso de certo volume de mel com o mesmo volume de água. 

O peso específico do mel é de 1.3, ou seja, um litro de mel pesa em média 1.300Kg. 

A viscosidade do mel puro se caracteriza pela dificuldade que ele apresenta em fluir rapidamente 

e está relacionada com a temperatura e teor de umidade. Quanto mais baixa a temperatura e mais 

seco o mel, mais viscoso ele se torna. O máximo de fluidez é alcançado aos 38ºC. 

A fermentação do mel se deve à presença de determinadas leveduras e o excesso de umidade. O 

mel maduro, pronto para ser consumido, não deverá ter conteúdo em água acima de 17%, porque 

estará sujeito à fermentação, e nestas condições, ele poderá azedar, causando dor de barriga em 

quem tomá-lo. 

Acima de 21% de umidade, o mel fica sujeito à fermentação em curto espaço de tempo, e não é 

aceito para comercialização.   

Todo mel é líquido, quando produzido pelas abelhas. A sua cristalização é um processo natural e 

é sinal de mel puro, pois mel misturado não cristaliza por inteiro. 

O primeiro açúcar a cristalizar é a glicose. A cristalização está relacionada com a taxa de 

glicose/água. Quanto mais alta a taxa de glicose em solução, mais rápida a cristalização. Quanto 

mais alta a taxa de água na qual a glicose se encontra dissolvida, menos rápida a cristalização, 

podendo o mel não se cristalizar se a taxa de glicose for inferior a 30. Todavia, a cristalização do 

mel está relacionada ainda, à presença de partículas diminutas em suspensão, como bolhas de ar, 

partículas de cera, de abelhas, grãos de pólen, sujeira do ar, do ambiente e dos equipamentos 

usados, no seu processamento e embalagem. 

Muitas vezes falta informação ao consumidor que pensa que mel cristalizado é mel açucarado, de 

baixa qualidade. Ocorre exatamente o contrário, só o mel de excelente qualidade cristaliza. Na 

Europa o mel cristalizado substitui a manteiga que se passa no pão e cada europeu toma, em 

média, 4 litros de mel por ano, enquanto no Brasil cada brasileiro toma 5 colheres de mel por ano. 

O mel fluido e o mel cristalizado não possuem diferenças essenciais. Conservam a mesma 

natureza tanto em estado líquido como sólido. O mel aquecido indevidamente, além de perder 

suas características desejáveis, elimina vitaminas e enzimas formando substância venenosa 

chamada “Hidroximetil Furfurol”, que fora dos padrões, é fator de deterioração do mel e nocivo 

à saúde. 



Para o bom armazenamento do mel, as melhores condições são: Temperatura em torno dos 17ºC e 

baixa umidade, abrigo da luz solar, geladeira, nem pensar, isto em função da temperatura muito 

baixa e da elevada umidade. 

Existe por parte de alguns “produtores/apicultores” o condenável costume de colocar o mel 

cristalizado para descristalizar sob o calor do Sol, mal sabe ele dos danos que causa à qualidade 

do produto que estará colocando no mercado. Quando há necessidade de se descristalizar o mel 

existem vários tipos de descristalizadores para fazer o processo. Podemos usar a criatividade de 

cada um, construir um “descristalizador solar”, que seriam caixas cobertas com plástico preto 

onde o calor do Sol estaria presente, mas não a luz do Sol. 

Podemos também descristalizar o mel, através do aquecimento, sem tampa, em “banho-maria” 

com fogo brando (aproximadamente 45ºC) acompanhado com termômetro.  

Os cuidados na extração, manejo e higiene são fundamentais para manter a qualidade do mel. 

 
 
Rótulo 

Para comercialização do mel fora do território mineiro, o apicultor terá que atender a Portaria 06 

do ministério da Agricultura, que faz exigências tremendamente difíceis de serem atendidas para 

a concessão do rótulo. 

Para a comercialização no território mineiro, o apicultor poderá mandar confeccionar o rótulo 

para o seu mel sem maiores problemas, fazendo constar nele os seguintes dados: nome do 

produtor e o número da sua inscrição como produtor rural ou número da sua inscrição na 

Associação Apícola, validade do produto, vigência, peso, origem floral do mel e endereço, para 

atendimentos das exigências do PROCON e do IMA. O Ministério da Agricultura não fiscalizará 

o mel e sim a fiscalização sanitária. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 -  CARACTERIZAÇÃO  DO  OBJETO  DE  ESTUDO 

 

4.1 -  Localização do apiário: Fazenda Pouso Alegre, (coordenadas 23K 0698924; UTM 

7837319), Santa Maria de Itabira/MG, no vale do aço/MG, situada a cerca de 12 km da sede 

do município. 

 
 
 
 

        Elaborado  por:  Jair Neto  e  Charles – Dezembro2005 
   Mapa 1: Localização  dos  Apiários 

    
 
 
 
 
 
 
 



4.2 -   Caracterização  da  Atividade  Apícola 
 
 

 
• Tipo  de  abelha:  Europa 

 
 
 

• Quantidade  de  apiários  da  Fazenda  Pouso  Alegre:  9 apiários 
 
 
 
• Quantidade  de  ninhos  por  apiário: 
 
Apiário do Pomar   =  08 ninhos 
Apiário da Curva   =  09 ninhos 
Apiário do Bambuzal  =  10 ninhos 
Apiário do Macaco  =  12 ninhos 
Apiário da Represa  =  13 ninhos 
Apiário do Cristal   =  15 ninhos 
Apiário da Malvina  =  24 ninhos 
Apiário da Porteira  =  30 ninhos 
Apiário da Represa  =  30 ninhos 
 
 
 

 
• Floradas predominantes por apiário da Fazenda Pouso Alegre: 

  

Apiário da Represa = Alecrim, mata–pasto, cipós, vinhático, candeia e vegetação nativa; 

Apiário do Bananal = Candeia, Alecrim, mata-pasto, banana e vegetação nativa; 

Apiário do Pomar = Pés de frutas, candeia, alecrim, assa – peixe e vegetação nativa; 

Apiário do Cristal = Alecrim, cipós, candeia, assa - peixe e vegetação nativas; 

Apiário da Curva = Alecrim, cipós, candeia e vegetação nativas; 

Apiário da Porteira = Cipós e vegetação nativas; 

Apiário dos Macacos = Alecrim, assa – peixe, candeia, cipós e vegetação nativas;  

Apiário do Bambuzal = Alecrim, assa – peixe, candeia, cipó e vegetação nativa; 

Apiário das Malvinas = Alecrim, assa – peixe, candeia, cipó e vegetação nativas. 

 
 
 
 
 



 
• Posição  das  instalações  dos  apiários  na  Fazenda  Pouso  Alegre 

 
 
 
 
 
 

  

       Elaborado  por:  Jair  Neto  e  Charles – Dezembro / 2005  
     MAPA – 2:  Localização das instalações dos apiários 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Produção de Mel na Fazenda Pouso Alegre por mês / 2005 
 
 
 
 
 
 

Apiários Jan Fev Março Abril Maio Junho Julho Agost Setemb Out Nov Dez
Represa - - 30 

Kilos 
30 

Kilos
180 
Kilos

40 
Kilos

- 90 
kilos 

- - - - 

Bananal - - 20 
Kilos 

70 
Kilos

300 
Kilos

240 
Kilos

- 22 
Kilos 

- - - - 

Pomar - - - 50 
Kilos

40 
Kilos

50 
Kilos

- 40 
Kilos 

50 
Kilos 

- - - 

Cristal - - - 90 
Kilos

210 
Kilos

50 
Kilos

- 70 
Kilos 

150 
Kilos 

- - - 

Curva - - 20 
Kilos 

120 
Kilos

40 
Kilos

90 
Kilos

- 10 
Kilos 

80 
Kilos 

- - - 

Porteira - - 40 
Kilos 

90 
Kilos

160 
Kilos

130 
Kilos

- - 70 
Kilos 

- - - 

Macaco - - - 40 
Kilos

60 
Kilos

- - 10 
Kilos 

- - - - 

Bambuzal - - - 70 
Kilos

20 
Kilos

20 
Kilos

- - - - - - 

Malvina - - - - - - - - - - - - 
  Tabela 1 – Produção de mel de cada apiário por mês / 2005 – Jair Neto 

 
 
 
 
 

OBS.:  O apiário Malvina foi formado em Setembro/2005, não produzindo no ano de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 -  METODOLOGIA 

 

 

• Coleta de dados em campo: Georreferenciamento dos nove apiários com utilização de 

GPS; 

• Produção do Mapa de localização dos apiários no Arcview e transformação de vetorial 

para matricial (raster);  

• Produção de mapas da área de influência de cada apiário, utilizando SAGA/Voronoi, 

tendo como massa as variáveis: Número de caixa por apiário (Mapa 3) e número de 

florada por apiário (Mapa 4); 

• Utilizando o “Polígono de Voronoi que é um modelo de análise que permite o estudo das 

áreas de influências de pontos de interesse definidas por suas posições em relação ao 

conjunto de dados, de modo que estas manchas não sejam compostas pela simples 

distribuição euclidiana, mas sejam deformadas pela influência do meio (atrito ambiental) e 

pela massa de seus pontos geradores”.– ( Moura,2005) 

• Cruzamento das áreas de influência dos apiários produzidos no SAGA/Voronoi, para 

verificação de conflitos utilizando o SAGA-MONITORIA: 

Com a opção “Múltipla – tornou-se”, foram identificadas as áreas que cada apiário invade 

dos demais; 

Com a opção “Múltipla – deixou de ser”, foram identificadas, por apiário as áreas que são 

invadidas e por quais apiários.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MAPA 3 – Áreas de influência dos Apiários segundo o número de caixas 
 

 
 

 
   Elaborado  por:  Jair  Neto  e  Charles – Dezembro/2005 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA 4 – Áreas de influência dos apiários segundo o número de floradas 
 
 
 
 
 
           

 
Elaborado  por:  Jair  Neto  e  Charles – Dezembro/2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 -  RESULTADOS  E  ANÁLISE 
 
6.1 -  Mapas de áreas invadidas e invasões por apiário  
  
• Apiário  Bambuzal 
 
Fica constatado pelo  MAPA 5  e nas estatísticas que o apiário Bambuzal invade 37.67% da área 

do apiário Malvina, 0.55% da área do apiário Macaco e 56.92% do apiário Porteira. Ele não sofre 

nenhuma perda de área, ou seja, não é invadido  MAPA  6. Logo, há conflito entre ele e os 

apiários vizinhos e os locais de instalação dos mesmos devem ser revistos. 

   Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 

  MAPA 5       MAPA  6 
              
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9     (0.0225)         0     (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)    17658    (44.1450)     38.4363            37.6728   
2 - Bambuzal                                      2271     (5.6775)        2271     (5.6775)    100.0000             4.8451   
3 - Represa                                        25811    (64.5275)        0     (0.0000)  
4 - Macaco                                          4562    (11.4050)       259     (0.6475)          5.6773             0.5526   
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)        0     (0.0000)  
6 - Porteira                                        90429   (226.0725)    26684    (66.7100)     29.5082            56.9295   
7 - Curva                                            5023    (12.5575)        0     (0.0000)  
8 - Pomar                                             986     (2.4650)         0     (0.0000)  
9 - Cristal                                         15405    (38.5125)        0     (0.0000)  
 
Total                                               240000   (600.0000)  46872   (117.1800)      
 
 
 



• Apiário  Bananal 
 

Através do MAPA 7  e das estatísticas, verificou-se que o apiário Bananal não invade a área de 

nenhum outro apiário, mas em contra-partida MAPA 8 , ele é invadido na sua área apícola pelos 

apiários: Malvina = 0.01%, Cristal = 32.81%, Curva = 0.33%, Represa = 18.96%, Macaco = 

5.57%, e pelo apiário Pomar = 4.21%. Logo, há conflito entre ele e os apiários vizinhos e os 

locais de instalação dos mesmos devem ser revistos. 

               Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005  
 
        MAPA  7              MAPA  8 
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
0 - Ponto                                                      9     (0.0225)        0     (0.0000)  
1 - Malvina                                         45941   (114.8525)       0     (0.0000)  
2 - Bambuzal                                        2271      (5.6775)        0     (0.0000)  
3 - Represa                                         25811    (64.5275)        0     (0.0000)  
4 - Macaco                                           4562     (11.4050)        0     (0.0000)  
5 - Bananal                                        49563   (123.9075)    18864    (47.1600)     38.0607           100.0000   
6 - Porteira                                        90429   (226.0725)        0     (0.0000)  
7 - Curva                                             5023    ( 12.5575)        0     (0.0000)  
8 - Pomar                                              986     (  2.4650)        0     (0.0000)  
9 - Cristal                                          15405     (38.5125)        0     (0.0000)  
 
Total                                            240000   (600.0000)    18864    (47.1600) 
 
 



• Apiário  Cristal 
     
Visualizando o MAPA 9  e as estatísticas, conclui-se que o apiário Cristal invade 32.81% da área 

apícola do apiário Bananal e tem sua área apícola invadida em 35.81% pelo apiário Pomar  

MAPA 10 . Há conflito e prejuízo de áreas apícolas. 

   Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 

        MAPA  9      MAPA  10 
  
 
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9     (0.0225)        0     (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)      0     (0.0000)  
2 - Bambuzal                                      2271     (5.6775)         0     (0.0000)  
3 - Represa                                       25811    (64.5275)        0     (0.0000)  
4 - Macaco                                         4562    (11.4050)        0     (0.0000)  
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)    16266    (40.6650)     32.8188            61.9634   
6 - Porteira                                       90429   (226.0725)       0     (0.0000)  
7 - Curva                                            5023    (12.5575)        0     (0.0000)  
8 - Pomar                                             986     (2.4650)         0     (0.0000)  
9 - Cristal                                         15405    (38.5125)     9985      (24.9625)     64.8166            38.0366   
 
Total                                               240000  (600.0000)   26251     (65.6275)     
  
   
 
 
 



• Apiário  Curva 
 

Visualizando o MAPA 11 e as estatísticas conclui-se que o apiário Curva invade 0.33% da área 

apícola do apiário Bananal e 19.30% da área apícola do apiário Porteira, em contra-partida sua 

área apícola é invadida 7.88% pelo apiário Pomar MAPA 12. Há conflito e prejuízo de áreas 

apícolas. 

  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005   Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 
  MAPA  11      MAPA  12 
 
 
 
 
  Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                             9     (0.0225)        0     (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)        0     (0.0000)  
2 - Bambuzal                                       2271     (5.6775)        0     (0.0000)  
3 - Represa                                       25811    (64.5275)        0     (0.0000)  
4 - Macaco                                         4562    (11.4050)        0     (0.0000)  
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)      175     (0.4375)      0.3531             0.7862   
6 - Porteira                                      90429   (226.0725)    17456    (43.6400)     19.3035            78.4257   
7 - Curva                                          5023    (12.5575)     4627    (11.5675)     92.1163            20.7880   
8 - Pomar                                           986     (2.4650)        0     (0.0000)  
9 - Cristal                                       15405    (38.5125)        0     (0.0000)  
 
Total                                            240000   (600.0000)    22258    (55.6450) 
 
 
 
 
 
 



• Apiário  Macaco 
 

Visualizando o MAPA 13 e as estatísticas verifica-se que o apiário Macaco invade 5.57% da área 

apícola do apiário Bananal, 3.40% da área apícola do apiário Porteira e 0.72% da área apícola do 

apiário Malvina, e tem em contra-partida, sua área apícola, invadida 0.55% pelo apiário Bambuzal  

MAPA 14. Há conflito e prejuízo de áreas apícolas. 

   Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                         Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 
  MAPA  13      MAPA  14   
  
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9     (0.0225)          0       (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)      332     (0.8300)         0.7227              3.1682   
2 - Bambuzal                                      2271     (5.6775)          0       (0.0000)  
3 - Represa                                        25811    (64.5275)        0       (0.0000)  
4 - Macaco                                          4562    (11.4050)      4303   (10.7575)      94.3227            41.0631   
5 - Bananal                                        49563   (123.9075)    2764    (6.9100)         5.5767             26.3766   
6 - Porteira                                         90429   (226.0725)    3080   (7.7000)         3.4060             29.3921   
7 - Curva                                              5023    (12.5575)       0       (0.0000)  
8 - Pomar                                               986     (2.4650)        0       (0.0000)  
9 - Cristal                                           15405    (38.5125)       0       (0.0000)  
 
Total                                                 240000   (600.0000)    10479   (26.1975) 
             
   
 
 
    



• Apiário  Malvina 
 

Visualizando o MAPA 15 e as estatísticas, verifica-se que o apiário Malvina invade 0.01% da 

área apícola do apiário Bananal e, em contra-partida sua área apícola é invadida 37.67% pelo 

apiário Bambuzal, 16.46% pelo apiário Represa e 0.72% pelo apiário Macaco MAPA 16. Há 

conflito e prejuízo de áreas apícolas. 

  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                          Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 
  MAPA  15         MAPA  16 
 
 
 Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9     (0.0225)          0        (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)    20387    (50.9675)      44.3765            99.9755   
2 - Bambuzal                                      2271     (5.6775)          0        (0.0000)  
3 - Represa                                       25811    (64.5275)         0        (0.0000)  
4 - Macaco                                         4562    (11.4050)          0       (0.0000)  
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)        5        (0.0125)          0.0101              0.0245   
6 - Porteira                                       90429   (226.0725)        0        (0.0000)  
7 - Curva                                            5023    (12.5575)         0        (0.0000)  
8 - Pomar                                             986     (2.4650)          0        (0.0000)  
9 - Cristal                                         15405    (38.5125)         0        (0.0000)  
 
Total                                               240000   (600.0000)    20392   (50.9800)  
      
 
 
 



• Apiário  Pomar 
 

Visualizando o MAPA 17 e as estatísticas, verifica-se que o apiário Pomar invade 4.21% da área 

apícola do apiário Bananal, 35.81% do apiário Cristal, 0.69% do apiário Porteira e 7.88% do 

apiário Curva, e não sofre nenhuma invasão na sua área apícola MAPA 18. Há conflito e prejuízo 

de áreas apícolas.  

    Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                          Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 
  MAPA  17         MAPA  18 
 
     
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                     9     (0.0225)        0        (0.0000)  
1 - Malvina                                         45941   (114.8525)      0        (0.0000)  
2 - Bambuzal                                        2271     (5.6775)        0        (0.0000)  
3 - Represa                                         25811    (64.5275)       0        (0.0000)  
4 - Macaco                                           4562    (11.4050)        0       (0.0000)  
5 - Bananal                                        49563   (123.9075)     2089    (5.2225)       4.2148            21.9364   
6 - Porteira                                         90429   (226.0725)      632    (1.5800)       0.6989               6.6366   
7 - Curva                                             5023    (12.5575)        396    (0.9900)       7.8837              4.1584   
8 - Pomar                                              986     (2.4650)         986    (2.4650)    100.0000            10.3539   
9 - Cristal                                         15405    (38.5125)       5420   (13.5500)    35.1834             56.9148   
 
Total                                               240000   (600.0000)      9523    (23.8075) 

 
 
 
 



• Apiário  Porteira 
 

Visualizando o MAPA 19 e as estatísticas, conclui-se que o apiário Porteira não invade nenhuma 

área apícola dos outros apiários, mas, em contra-partida, sua área apícola é invadida 0.69% pelo 

apiário Pomar, 3.40% pelo apiário Macaco, 19.30% pelo apiário Curva e 16.92% pelo apiário 

Bambuzal  MAPA 20. Há conflito e prejuízo de áreas apícolas.  

  Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                          Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 

  MAPA  19         MAPA  20 
     
 
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9     (0.0225)          0       (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)        0       (0.0000)  
2 - Bambuzal                                      2271     (5.6775)          0       (0.0000)  
3 - Represa                                       25811    (64.5275)         0       (0.0000)  
4 - Macaco                                         4562    (11.4050)         0       (0.0000)  
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)        0       (0.0000)  
6 - Porteira                                       90429   (226.0725)    42577   (106.4425)   47.0833           100.0000   
7 - Curva                                            5023    (12.5575)         0       (0.0000)  
8 - Pomar                                             986     (2.4650)          0       (0.0000)  
9 - Cristal                                        15405    (38.5125)          0       (0.0000)  
 
Total                                             240000   (600.0000)     42577   (106.4425) 

 
 
 
 



• Apiário  Represa 
 

Visualizando o MAPA 21 e as estatísticas, conclui-se que o apiário Represa invade 18.96% da 

área apícola do apiário Bananal, e 16.46% do apiário Malvina, e não sofre nenhuma invasão na 

sua área apícola MAPA 22. Há conflito e prejuízo de áreas apícolas.  

   Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005                          Elaborado por: Jair Neto e Charles – Dez/2005 
 

  MAPA  21         MAPA  22 
    
 
Resultado da assinatura do mapa VOROCX.RST 
 
Cat. - Legendas                                Pixels (Ha)           Assinado (Ha)         % Categoria  % Área Delimitada   
 
0 - Ponto                                                   9       (0.0225)        0        (0.0000)  
1 - Malvina                                       45941   (114.8525)     7564     (18.9100)   16.4646            17.6832   
2 - Bambuzal                                      2271       (5.6775)        0        (0.0000)  
3 - Represa                                       25811     (64.5275)    25811    (64.5275)    100.0000         60.3413   
4 - Macaco                                         4562     (11.4050)         0       (0.0000)  
5 - Bananal                                       49563   (123.9075)     9400    (23.5000)     18.9658           21.9755   
6 - Porteira                                       90429   (226.0725)         0       (0.0000)  
7 - Curva                                            5023     (12.5575)         0       (0.0000)  
8 - Pomar                                             986       (2.4650)         0       (0.0000)  
9 - Cristal                                         15405     (38.5125)         0       (0.0000)  
 
Total                                               240000   (600.0000)     42775  (106.9375) 

 
 
 

 
 
 



6.2 – Análise da Produção x Área invadida 
 
 
 

 
APIÁRIOS Nº DE CX. Nº FLORADA   (Kg) PRODUÇÃO 

                           TOTAL  MEL/05 
 

%PRODUÇÃO 
DE  MEL/05
(por apiário e
florada)  

% ÁREA INVADIDA 

Represa 13 5                      370 
 

5.69 0 

Bananal 30 5                      652 4.34 78.81 

Pomar 8 5                      230 5.75 0 

Cristal 15 5                      570       7.6 67.99 

Curva 9 6                      360 6.67 27.51 

Porteira 30 2                      490 3.26 80.31 

Macaco 10 5                      110 3.67 10.24 

Bambuzal 10 5                      110 3.67 0 

Malvina 24 5                        0 - 54.36 

Tabela 02 – Tabela de produção de mel em 2005 por porcentagem de área invadida   Jair Neto - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Poderia-se esperar que o apiário Bananal e Porteira produzissem mais que os outros apiários, uma 
vez que os dois têm o maior número de caixas por apiário. No entanto verifica-se que isto não 
ocorre e que os dois são aqueles que tem maior porcentagem de área invadida, logo a produção e 
prejudicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  -  CONCLUSÕES 
 

 
• Através dos mapas de áreas de conflito gerados pelo SAGA/VORONOI, constatou-se 

claramente a existência de áreas de conflito e identificou-se não só os apiários conflitantes 

como também as porcentagens de áreas invadidas ou invasões. Estes resultados evidenciam 

muito mais que a necessidade de realocação dos apiários, eles indicam se bem analisadas 

novas posições para as instalações. 

• Tinha-se conhecimento da grande importância do geoprocessamento nos estudos e análises de 

fenômenos espacialmente localizados, mas este trabalho oportunizou a constatação de sua 

eficiência aliando rapidez e resultados concretos. 

• Através da utilização das ferramentas disponibilizadas pelo software: SAGA foi possível a 

geração de mapas que permitem entender os números da produção de mel dos apiários da 

Fazenda Pouso Alegre e ainda como se fazer para obter uma melhor produção. É possível 

simular locais para as instalações dos apiários e verificar previamente a existência de conflitos 

entre apiários nas áreas apícolas. Antes da utilização das ferramentas do geoprocessamento 

acreditava-se que um apiário com um número maior de caixas produziria-se mais mel do que 

apiários com um número menor de caixas. No entanto foi verificado, através de mapas de uma 

comparação entre a produção por caixa e a porcentagem de área invadida dos apiários, com o 

uso das ferramentas do SAGA-Monitoria múltipla, pode-se visualizar nos mapas produzidos e 

apresentadas nas estatísticas geradas que está premissa pode não ser verdadeira. Ficou 

comprovado, no caso estudado, que ocorre ao contrário, apiários com um número menor de 

caixas produzem bem mais do que os apiários com um número maior de caixas. Mas este não 

é o único fator que afeta a produção, com certeza a localização também é preponderante. 

• Medidas propostas: - Reduzir o número de caixas por apiário ou reinstalar os apiários que 

sofrem invasão, para uma área que não ocorra conflito entre eles. 

• Diante do trabalho elaborado, espero que este seja o principio para futuros estudos de 

apicultura com a utilização das ferramentas do geoprocessamento. 
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