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Polinizadores

• Estima-se que 87,5% de todas as espécies das plantas com flores
são polinizadas por animais (Ollerton, Winfree e Tarrant, 2011)

• As culturas beneficiadas pela polinização animal respondem por
35% da produção global de alimentos (Klein et al., 2007)

• Além de aumentar a produtividade dos cultivos, a polinização por
animais provê frutos e sementes de melhor aparência e
qualidade, agregando valor de mercado

• Produtos como acerola, caju, castanha-do-brasil, maçã, maracujá,
melão, melancia e pinhas são totalmente dependentes de
polinizadores



Giannini et al. (2015) The Dependence of Crops for Pollinators and the Economic Value of Pollination in Brazil

Produção de alimentos no Brasil

60% das culturas apresentam aumento na 
produção ou qualidade dos frutos e sementes com 

polinização animal

Estimativa de 
US$12 bilhões 

(30% do total da 
produção anual)



Polinizadores dos alimentos no Brasil

80% dos polinizadores são ABELHAS:

Giannini et al. (2014) Crop pollinators in Brazil: a review of reported interactions

4% BESOUROS: 4% MOSCAS: Os demais (12%):



Abelhas

• Mais de 20.000 espécies descritas de abelhas no mundo entre
solitárias, semi-sociais e sociais

• No Brasil:
~1.800 espécies já descritas (Catálogo Moure)
~245 espécies de abelhas sem ferrão
3.000 espécies de abelhas são estimadas

Fototeca FCM

Bombus sp.

Euglossa sp.

Xylocopa sp. Melipona sp.



A colmeia

• Uma colmeia de melíferas pode ter em média 50 a 70 mil abelhas

• 2 castas: as operárias, que providenciam a alimentação e realizam
os demais trabalhos na colmeia e a rainha, que põe ovos

• Zangão, que acasala com a rainha

• Uma colônia de tamanho médio compreende uma rainha, cerca de
cem zangões e mais ou menos 70 mil operárias

• Produtos das abelhas:

• Mel

• Própolis

• Apitoxina

• Geleia real

• Cera

• Serviço de polinização



Operária na entrada da colônia de bieira (Mourella 

caerulea)

Abelhas sociais que nidificam no solo

Bieira (Mourella caerulea) Estados de 

ocorrência: PR, RS e 

SC



Entrada da colônia de guiruçu 

(Schwarziana quadripunctata)

Abelhas sociais que nidificam no solo:

Guiruçu (Schwarziana quadripunctata)

Estados de 

ocorrência: BA, ES, 

GO, MG, PR, RJ, RS, 

SC e SP



Forrageira de mandaçaia-da-terra (Melipona 

quinquefasciata)

Abelhas sociais que nidificam no solo 

Mandaçaia-da-terra (Melipona quinquefasciata)

Estados de 

ocorrência: CE, 

DF, ES, GO, MT, 

MS, MG, PR, RJ, 

RS, RO, SC, SP



Guardas na entrada da colônia de 

jataí-da-terra (Paratrigona sp.)

Abelhas sociais que nidificam no solo 

Jataís-da-terra (Paratrigona spp.)

Paratrigona subnuda em vista 

lateral
Estados de 

ocorrência: BA, MG, 

PA, PR, RJ, RS, SC, 

SP



Entrada do ninho de mombuca 

(Geotrigona sp.)

Abelhas sociais que nidificam no solo

Mombucas (Geotrigona spp.)

Gênero não 

apresenta 

ocorrência no RS



Abelhas Solitárias que nidificam no solo:

Abelhas-de-óleo (Epicharis flava)

Fêmea de Epicharis flava em vista lateral

Estados de 

ocorrência: AC, AM, 

BA, CE, DF, ES, 

GO, MA, MT, MS, 

MG, PR, PB, PE, 

RS, RJ, RO, SC, SP



Rego et al. (2006) Aspectos da Biologia de 

Nidificação de Centris flavifrons 

Abelhas Solitárias que nidificam no solo:

Abelhas-de-óleo (Centris flavifrons)

Estados de 

ocorrência: AP, AM, 

PR, PA, SP



Apicultores Brasil segundo IBGE Ano 2017

Brasil
Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura – 101.947

Quantidade de caixas de abelhas – 2.155.140

Quantidade de mel vendido – 31.149 toneladas 

Quantidade de cera vendida – 387 toneladas

Rio Grande do Sul
Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura – 37.225

Quantidade de caixas de abelhas – 487.286

Quantidade de mel vendido – 5.715 toneladas 

Quantidade de cera vendida – 138 toneladas



Estados mais produtores de mel

Fonte: IBGE 2016

Estado Mel produzido (t)

1 Rio Grande do Sul                               6 284

2 Paraná                                          5 993

3 Minas Gerais                                    4 907

4 Santa Catarina                                  4 868

5 São Paulo                                       3 643

6 Bahia                                           3 579

7 Piauí                                           3 049

8 Maranhão                                        1 711

9 Ceará                                           1 149

10 Mato Grosso do Sul                              835

Contribuem com 91% da produção brasileira

3 961 municípios 
produtores de mel



Florestas plantadas

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores 2016

72% áreas de eucalipto

Área total: 7,8 milhões ha 

Brasil: potencial apícola enorme!

As maiores áreas de eucalipto 
estão localizados em:

MG - 24%
SP - 17% 
MS - 15%



Pilares que sustentam a apicultura profissional

Associativismo

Manejo produtivo das 
colmeias

Gestão das atividades 
apícolas no campo

Localização dos apiários

Conhecimento sobre as 
abelhas





abelha.cria.org.brInfoA.B.E.L.H.A.













abelhaseplantas.cria.org.br

Sistema de Informação sobre Abelhas-Plantas no
Brasil



> 900 espécies de 
abelhas

> 2000 espécies de 
plantas

Espécies de 
plantas 

visitadas pela 
abelha



Ações para Construir a Coexistência = Plataforma de 
Informação sobre Apicultura e Meio Ambiente

abelha.org.br/geoapis

Parcerias
Unasp
Cooapampa
Diversas Associações de Apicultores
Apicultores
Instituto International Paper



Processos da geoApis

1. Contato 
associação

3.
Georreferenciamento

2. Assinatura dos 
documentos com 

associação e apicultor

5. Discussões e 
treinamentos

4. Materiais e estudos dos 
dados

Associação
Apicultor
Empresa

Identificação e senha

Diferentes níveis de acesso e coleta 
de dadosAplicativo Abelhas



Acesso exclusivo aos parceiros – apicultores, empresas, 
associações

Ferramentas voltadas para 
melhor distribuição e 
gestão das colmeias



Benefícios

Acesso a outras informações sobre:

• Boas práticas em manejo apícola

• Espécies de abelhas criadas para a produção de mel

• Livros sobre abelhas e flores, polinização, abelhas e

agricultura e criação de abelhas

• Legislação brasileira sobre criação de abelhas e

produção de produtos apícolas



Coexistência: agricultura/apicultura

É um processo contínuo de construção

Envolve treinamento e capacitação em boas praticas 
agrícolas e boas práticas apícolas

Divulgação contínua de técnicas e informação

Aprendizado contínuo

Promoção do diálogo e do conhecimento das partes

Diálogo, diálogo, diálogo .......







abelha.org.br



Associação Brasileira de Estudos das Abelhas - A.B.E.L.H.A.

Quem somos - uma associação civil, sem fins lucrativos e sem nenhuma
conotação político-partidária ou ideológica

Missão - Reunir, produzir e divulgar informações, com base científica, que
visem à conservação da biodiversidade brasileira e à convivência harmônica e
sustentável da agricultura com as abelhas e outros polinizadores

Associados

http://www.abagrp.org.br/index.php
http://www.abagrp.org.br/index.php


Associação Brasileira de Estudos das Abelhas - A.B.E.L.H.A.
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