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Apicultura é a criação de abelhas para produção de mel e cera e também é a parte da 
zootecnia especial dedicada ao estudo e à criação de abelhas para os seguintes fins: produção de 
mel,  própolis,  geléia  real,  pólen  e  veneno,  sendo uma atividade  muito  antiga.   Além disso,  as 
abelhas  são ótimas polinizadoras,  suas origens  estão na pré-história,  conhecidas  pelos desenhos 
descobertos em caverna, mostrando o homem primitivo colhendo o mel de um enxame. A Bíblia 
também faz  inúmeras  referencias  ao  mel  e  enxame  de  abelhas;  no  Brasil  existe  uma  enorme 
diversidade, porém, pouco conhecida pelas pessoas, limitando-se às africanizadas e ignorando, por 
completo, a existência de tantas espécies nativas.

Atualmente, quando se fala em desenvolvimento rural, a apicultura e a meliponicultura 
são  imagens  que  vêm imediatamente  à  mente,  pois  a  criação  de  abelhas  é  uma  atividade  de 
desenvolvimento  sustentável.  As  abelhas  são  indiretamente  responsáveis  pela  produção  de 
alimentos: frutas, legumes e grãos, com  cerca de vinte mil espécies descritas, com diferentes modos 
de  vida,  denominados  graus  de  sociabilidade,  porém,  é  na  família  Apidae  que  encontramos as 
abelhas mais evoluídas socialmente.

Das  mais  de  vinte  mil  espécies  de  abelhas,  85%  são  de  vida  solitária,  10%  são 
cleptoparasitas, ou seja, “abelhas ladras”, de hábito solitário, que não constroem seu ninho, mas 
sim, realizam sua postura em células construídas por outras solitárias e apenas 5% das abelhas 
apresentam algum grau de sociabilidade como  as abelhas européias, as africanas e as  indígenas 
sem ferrão, que representam um grupo reduzido dentro desses 5%.

As abelhas prestam serviços ecológicos quando, ao polinizarem as mais diversas flores, 
contribuem para  a  produção de melhores  frutos  e  sementes,  a  base  da  pirâmide  ecológica.  Na 
agricultura, os polinizadores são importantes para várias culturas agrícolas. Apicultura migratória é 
o caminho para atender as necessidades de polinização dos pomares e culturas para a produção de 
sementes e frutas, e sendo o Brasil, como um dos principais produtores de alimentos do mundo, não 
pode  dispensar  a  participação  delas  para  garantir  a  produção,  quando  os  outros  insetos  de 
polinização  estão  sendo  destruídos  progressivamente  pela  aplicação  cada  vez  mais  intensa  e 
descontrolada dos defensivos agrícolas.

Nos pomares de laranja, maçã, uva e outras frutas cultivadas comercialmente é comum 
os agricultores contratarem apicultores para polinizarem as flores, a render grande produtividade, 
tanto  de frutas,  como de  mel.  Este  tipo  de  atividade  chama-se  apicultura  migratória,  porque o 
apicultor descarrega um caminhão de colmeias no centro do pomar durante a floração, e depois 
retira  as  colmeias  no  fim da  floração.  Nestes  casos  a  retirada  dos  enxames  é  importante,  pois 



tratando-se de uma monocultura, as abelhas não terão alimento (néctar de flor) após a floração, e 
irão consumir todo o mel estocado dentro das colmeias.

Colmeia é o nome dado a uma colônia de abelhas ou ao abrigo construído para ou pelas 
abelhas. As abelhas utilizam a colmeia para abrigar sua progenitura, criá-las e estocar o mel. As 
abelhas domesticadas têm suas colmeias construídas em apiários. Uma colmeia geralmente possui 
80 mil abelhas, cuja maioria são fêmeas (operárias, uma rainha e poucas centenas de zangões).  A 
colmeia evoluiu junto com o desenvolvimento da apicultura, de colmeias rudimentares às atuais 
colmeias modernas de construção padronizada. Seguindo determinados critérios as colmeias podem 
ser classificadas por de algumas formas como: por sua técnica de construção, por sua disposição das 
melgueiras ou pela posição dos caixilhos na colmeia.

Os principais produtos da apicultura são:
- Geléia Real: esse alimento é produzido dentro da colméia visando a alimentação dos 

embriões de abelha com até 3 dias de idade e para a alimentação de toda vida da abelha rainha (a 
única que se alimenta integralmente de geléia real). É um alimento altamente protéico e altamente  
valorizado no mercado para a alimentação humana (diz haver propriedades terapêuticas, mas ainda 
não há comprovação cientifica).

-  Própolis:  A própolis  pode ser  obtida mediante  algumas  técnicas  de produção (por 
exemplo,  colocar alguns “calços” na tampa da caixa da colméia).  É uma substância de aspecto 
pegajoso e sua cor depende da florada existente na região (geralmente varia de verde escuro a 
preto). Sua função natural na colméia é de higienização (a própolis é bactericida), muita usada para 
fabricação  dos  mais  diversos  medicamentos.  Há  um grande  interesse  no  Japão  atualmente  em 
exportar  nossa  própolis  verde  (eles  acreditam  que  as  propriedades  terapêuticas  desse  tipo  de 
própolis são maiores).

- Mel: Substância altamente energética, rico alimento consumido desde os tempos mais 
antigos. É rico também em aminoácidos e sua função na colméia é de alimentação das abelhas. É 
utilizado nos mais  diferentes pratos da alimentação humana. A necessidade atual é fortalecer o 
mercado interno, pois o consumo per capita de mel dos brasileiros é muito baixo, comparado, por 
exemplo, com o dos argentinos.

- Pólen: Serve de reserva de alimento para as abelhas. É um alimento rico em proteína,  
mas não tão comumente utilizado para alimentação humana, apesar de toda sua riqueza nutricional.

A  maioria  dos  apicultores  usam  alguma  roupa  de  proteção.  Apicultores  novatos 
geralmente usam luvas e um roupa fechada, chapéu e um véu com capuz, enquanto apicultores 
experientes, por vezes, optam por não usar luvas porque inibem manipulações delicadas.  As roupas 
de proteção são geralmente de cores claras (mas não fortemente coloridas) e de um material suave.  
Isso proporciona a diferenciação máxima de predadores naturais da colônia (como ursos e gambás) 
que tendem a ser de cor escura e peludos. A máscara protege a cabeça e o rosto do apicultor cuja 
frente há normalmente tecido que permita a visibilidade, como um véu ou uma tela, que pode ser de 
materiais diferentes como metal, poliéster ou plástico. O objetivo é a proteção e separação do rosto 
das ferroadas das abelhas. Comumente a máscara e uma peça separada da corpo da roupa sendo 
sobreposta a este por uma tecido que protege o pescoço e fechado por meios de cordões. As luvas 
são tipicamente construídas de couro ou pelica de modo que os ferrões não possam transpassar. 
Estas sobrepassam das manga da roupa de proteção são apertadas nas suas extremidades por um 
elástico,  para  evitar  que  abelhas  entrem  nas  luvas.  Algumas  pessoas  usam  botas  de  tecido 
especialmente concebidos, outros sapatos normais com caneleiras ou polainas com a finalidade de 
que as abelhas não ferroem as áreas dos tornozelos. Alguns utilizam dois pares de meias e a barra 
das calças enfiadas dentro das meias.

O fumigador é uma invenção de Moses Quinby em 1875.Tem a função de produzir 
fumaça, sendo esta essencial para um manejo seguro com as abelhas. Os fumigadores consistem de 
um fole da qual o ar é soprado para dentro da câmara de combustão em que o apicultor queima 
combustíveis  sólidos  naturais.  Existem modelos  modernos  que  são  vendidos  sem fole  manual, 



sendo este substituído por uma ventoinha eléctrica a bateria que é ativada por um interruptor. O 
fumigador manual é geralmente composto de tampa, fole, fornalha, grelha e bico. O fumigador que 
hoje  é  utilizado  pelos  apicultores  brasileiros  foi  desenvolvido  no  Brasil,  a  partir  do  modelo 
anteriormente utilizado, de dimensões menores, após o processo de africanização que as abelhas 
sofreram no País.  O modelo  brasileiro  por  apresentar  maior  capacidade  de  armazenamento  da 
matéria-prima a ser queimada, propicia a produção de fumaça por períodos mais longos, sem a 
necessidade  frequente  de  abastecimento.  O  desenvolvimento  desse  fumigador,  juntamente  com 
outras técnicas de manejo foram fundamentais para a continuidade da apicultura no Brasil,  pois 
viabilizou o manejo das abelhas africanizadas.
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