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O Piauí já desponta no cenário nacional como grande 
produtor de mel de excelente qualidade em face da sua flora nativa 
abundante e diversificada. 

Trata-se de uma atividade nova no. meio rural que tem 
despertado o interesse de muitos produtores, diante da sua alta 
rentabilidade e fácil manuseio. 

A sua difusão vem se dando através do contato entre 
produtores e pela ação de entidades não governamentais. Faz-se 
necessária uma ação mais atuante do Governo, principalmente no 
que se refere ao crédito, com vistas a sua expansão. 

Esta cartilha destina-se a fornecer informaçóes básicas 
aqueles que desejam ingressar na atividade, como parte da estratégia 
de indicar novas alternativas para o pequeno produtor rural 
piauiense, através do Projeto de Transferência de Tecnologias, 
executado pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte, 
(CPAMN), com recursos do Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural - PAPP. 

Paulo Keis Pereira 
Chefe Geral do CPAMN 
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As abelhas são importantes para o mundo e para a 
humanidade, pelos seguintes motivos: 

- São elas as eternas perpetuadoras da flora mundial, 
através da polinização realizada, quando de suas visitas de coleta de 
pólen e néctar; 

- São uma fonte de renda de grande significação, tanto 
pela produtividade obtida, como pelo custo de produção que é 
bastante baixo; 

- Podem ser criadas em pequenas áreas, pois as mesmas 
vão pegar a alimentação em qualquer local, sem se preocupar com a 
cerca das propriedades vizinhas. 

É uma família, normalmente formada por uma rainha, 
por zero a 400 zangões e pelas operárias, que podem atingir até 
80.000 abelhas. 

CASI'AS DE ABELHAS 

Cada casta de abelhas tem uma função definida dentro 
da colônia, conforme veremos a seguir. 







I Comprimento + 60 cm 
Fundo { 

/ Largura + 4 1  cm 

I Comprimento + 46,s cm I 
1 3 Medida Interna 

Ninho { Largura -+ 37,O cm I 
I 
I Altura -+ 24,O cm 

1 Comprimento -+ 46.5 cm 1 
1 { 3 Medida Interna 

Melgueira { Largura + 37.0 cm I 
' I 

I Altura -t 14.2 cm 

1 Comprimento + 5 1 .O crn 
Tampa 1 

I Largura + 44,O cm 



PECAS DO QUADRO DE NINHO 

I Comprimento + 48.1 cm 
I 

Vareta superior { Largura -t 2.5 cm 
I 

Nas duas extremidades tem um rebaixe de 2,55 cm de 
comprimento, com 0,SO cm de espessura. 

I Altura -t 22.1 cm 
I 

Peças laterais Largura -t 2,5 cm 
I 
1 Espessura -t 1,0 cm 

I Altura + 22, l cm 
I 

Peças laterais { Largura -t 2.5 cm 
I 
1 Espessura -t I ,O cm 

I Comprimento -t 43.0 cm 
I 

Vareta Inferior { Largura -+ 2,s cm 
I 
I Espessura -+ 1.2 cm 















- Vestimenta Apícola 

Para se fazer o manejo das abelhas é importante que se 
esteja bem vestido, e esta vestuaria deve constar das seguintes peças: 

Deve ser de tecido grosso e resistente, de cores claras e 
bem folgado 

. Máscara: 

Deve ser confeccionada de tecido grosso, com visor de 
tela de arame 

. Botas: 

De preferência de borracha, de cano longo e branca 

. Luvas: 

Podem ser de borracha, P.V.C. ou couro. O importante 
é que sejam resistentes, flexíveis, e que tenham punhos longos para 
proteger melhor a mão e o braço. 









Nesta etapa uma série de fatores tem que ser levada em 
consideração, tais como: 

- Florada: 
Deve-se conhecer o potencial da região, pois abelha só 

dá resultados onde existe uma boa floração, com bastante néctar e 
pólen. 

- Aguada 
Nunca se deve instalar um apiário a mais de 500 m de 

uma boa fonte dágua. Caso isto aconteça, a água deverá ser 
fornecida 

- Facilidade de transporte 
O apiário deve ser localizado num local de bom acesso 

em qualquer época do ano. 

- Distância 
E preciso se preocupar coni as  pessoas e com os 

animais; portanto, deve-se guardar uma distância de no minimo 
400 m entre o apiário e as demais instalações da propriedade. 

- Época apropriada 
E conveniente que se observe bem o momento de se 

instalar o apiário, e este momento e quando começam a passar 
muitos enxames a procura de morada. 



- Número de colméias 

É preciso que se tenha conhecimento da florada da 
região, para determinar a quantidade de colmeias a serem instaladas 
em cada apiário, sendo recomendado nunca ultrapassar a 60 
colméias por apiário. 

- Posição das colméias 

Pevido ao clima semi-árido, deve-se procurar as 
árvores com boas sombras para localizar as colméias, de preferência 
acompanhando a copa das árvores, em forma de semi-circulo, 
deixando sempre o alvado voltado para fora. Devem-se usar 
cavaletes para uma ou mais colméias, com uma altura variando entre 
40 e 60 cm. 

- Manejo das abelhas 

A revisão das colméias deve ser feita num espaço de 
tempo de no máximo 15 dias, para observar a situação em que as 
mesmas se encontram. Os principais pontos a serem observados são: 

- Desenvolvimento da familia 
- Previsão de colheita de mel 
- Existência de alimentação 
- Necessidade de colocar melgueira 
- Existência de traças ou algo que esteja prejudicando o 

desenvolvimento da família. 



- Produção e extração de mel 

Só colher o mel, quando o mesmo estiver maduro e as 
melgueiras estiverem cheias e haja abundância de flora na região. 

Para se produzir o mel. necessário se faz saber o 
momento exato de colocar as melgueiras sobre os ninhos, quantas 
devem ser usadas por colmeia e qual o momento exato de fazer a 
colheita. 

Colher somente o mel maduro, fazendo a retirada das 
melgueiras e selecionando apenas os quadros com no mínimo 70% 
do mel operculado. Os favos com crias e mel novo devem ser 
devolvidos para a familia. 

Desopercular os favos, tendo o cuidado para não 
quebrá-los, retirando apenas uma fina camada de cera. 

Colocar os quadros na centrífuga na posição correta, a 
parte maior voltada para fora e ao completá-la, iniciar o movimento 
de rotação, começando lentamente e ir acelerando aos poucos até a 
retirada total do mel. 

Depois de centrifugado. o mel deve ser filtrado numa 
peneira fina e em seguida colocado no decantador, onde deverá 
permanecer por um período mínimo de 72 horas, para dai ser 
envasado. 






