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 A Apicultura Brasileira tem crescido muito nos últimos 

anos. Alguns fatores tem favorecido para isso como a diver-

sidade da flora apícola, o uso de pequenas áreas para explo-

ração, o mercado interno e externo em expansão e quantida-

de de produtos que podem ser explorados.  

 Desta forma, tem contribuído para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades rurais, principalmente no nor-

deste brasileiro pois muitas vezes tem deixando de ser uma 

atividade complementar e passou a ser a principal fonte de 

renda do apicultor familiar, gerando postos de trabalho e evi-

tando o êxodo rural. 

 O clima quente e seco do nordeste brasileira, tem favo-

recido o aumento da produção apícola, onde as abelhas afri-

canizadas se adaptaram muito bem. O mel, tem sido o princi-

pal produto devido sua fácil e garantida comercialização.  

 Nesse contexto, não é o único produto que pode ser ex-

plorado comercialmente na colônia, até porque a sua produ-

ção concentra-se e em poucos meses do ano (estação chu-

vosa), deixando os apicultores familiares praticamente sem 

renda durante o período de entressafra. 

 Assim, a própolis desponta como uma das alternativas 

de produção, considerando a grande diversidade de espé-

cies vegetais da caatinga produtoras de resinas, e ricas em 

valores terapêuticos. 

APRESENTAÇÃO 
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 Um dos produtos mais usados durante séculos na 

medicina de produtos naturais é a própolis. Existem 

relatos de utilização nas civilizações gregas, romanas, 

incas, egípcios , 1700 anos antes de Cristo. Isso ocor-

re, devido as suas inúmeras propriedades biológicas, 

rica em substâncias antioxidantes e muito utilizadas 

na indústria farmacêutica e de cosméticos, para com-

bater enfermidades das mais variadas formas. 

 A própolis é uma mistura de resinas vegetais se-

cretadas de brotos, folhas e casca de plantas e coleta-

da pelas abelhas. A estas substâncias, as abelhas adi-

cionam secreções salivares, cera e pólen, gerando um 

produto diferenciado. 

 Na colmeia, é utilizada pelas abelhas para vedar 

frestas, como antisséptico para higienizar o ambiente 

e isolar  de algo indesejável, visando a  proteção  da 

colônia. 

HISTÓRICO 
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 Materiais (cavaletes, telhas, fumegador); 

 EPI (macacão, luvas, botas); 

 Utensílios para colheita (facas e sacos plásti-

cos); 

 Escolha e Instalação do apiário; 

 Identificação da Flora local; 

 Confecção dos coletores; 

 Seleção das colmeias (famílias); 

 Colheita e embalagem. 

ASPECTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA 

A PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS 

MATERIAIS 

 

 Os materiais  necessários para instalação do 

apiário para produção de própolis, são os mesmos 

recomendados para outro tipo de produção (mel, 

pólen, cera, geléia real etc.) 

 Cavaletes para proteção de inimigos naturais 

(formigas, cupins, sapos). 

 Telhas para proteção e conservação das col-

méias, favorecendo também o sombreamento e 

amenizando a temperatura. 

 Fumegador para aplicação de fumaça, é indis-

pensável para o manejo com abelhas africaniza-

das. 

 Uso do equipamentos de Proteção individual 

(EPI), macacão, luvas e botas. 
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 O local de instalação do apiário, deve atender as 

recomendações gerais de higiene e segurança como: 

distância de 500m de casas, escolas, currais, indús-

trias etc. evitando acidentes e contaminação do produ-

to. 

 Próximo a florada (pólen e néctar) e fontes de 

água potável. 

 Colmeias protegidas do sol, chuvas e inimigos 

naturais com cavaletes e telhas. 

 Como a produção de própolis, depende direta-

mente da flora local, escolher ambientes com vegeta-

ção rica e densa de plantas reconhecidamente produ-

toras de resinas.  

ESCOLHA E INSTALAÇÃO DO APIÁRIO 

Colméia instalada para produção de própolis com cavalete e 
telha. Ao fundo, apicultor com EPI (macacão, botas e luvas) e 
fumegador.   

Foto: José Fernandes Neto. 
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 Como as abelhas são muito seletivas na cole-

ta, devemos identificar o máximo possível de es-

pécies vegetais produtoras de resinas na caatinga, 

onde será instalado o apiário para produção.  

IDENTIFICAÇÃO DA FLORA  

Apiário instalado na Caatinga. 

Foto: José Fernandes Neto. 

Aroeira  
(Myracrodruon urundeuva Allemão) 

Angico  
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan) 
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Produção tradicional 

 A colheita era  feita por  retirada ou raspa-

gem das partes móveis das colmeias como 

tampas, fundos, paredes e alvados. 

 Esses diversos métodos tradicionais, com-

prometiam a qualidade da própolis, obtendo 

um produto cheio de impurezas como poeiras, 

restos de insetos, lascas de madeira etc., o 

que desvalorizava no mercado. 

PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS  

Umburana  
(Commiphora leptofloeos (Mart.) J.B. 

Faveleira  
(Cnidoscolus quercifolius Pohl) 
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 Atualmente o método de produção, baseia -

se em abrir espaços na colmeia, para que as 

abelhas se sintam estimuladas em fechar. 

 Existem diversos modelos de coletores no 

mercado baseados nessa técnica, com suas 

vantagens e desvantagens. 

 O tipo de coletor mais utilizado atualmente 

é o conhecido como CPI (Coletor de Própolis 

Inteligente) ou coletor TP (Tira e Põe). 

PRODUÇÃO ESTIMULADA 

Depósito de própo-

lis na tampa. 

Depósito de 

própolis no 

alvado. 

Foto: José Fernandes Neto. 
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Coletor CPI instalado na melgueira.  

FASES DE DEPOSIÇÃO DE PRÓPOLIS 
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 Dentre as diversas formas de coletores ba-

seados no estímulo, podemos citar: 

 

 tela plástica entre a melgueira e a tampa; 

 calços entre as melgueiras, ninho, fundo e 

tampa com aberturas em torno de 1,0 a 2,0 

cm; 

 tampa coletora acoplada acima da melgueira. 

 

 O tipo que indicamos, é o Coletor de Pró-

polis Inteligente (CPI) pois tem a vantagem de 

poder trasportar a própolis para colher em am-

biente higienizado, sem poeira e fumaça. As 

aberturas móveis podem ser feitas em melguei-

ras ou ninhos padrão Langstroth. 

CONFECÃO DOS COLETORES 

 
Inicio do depósito de própolis 

Coletores fechados e colhidos 

Produção em desenvolvimento 
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DIMENSÕES DO COLETOR 

 

Coletor CPI, instalado 

em melgueira.  

Coletor CPI, instalado 

em ninho.  

      A confecção do coletor pode ser feita 

na  própria comunidade rural e utilizando 

as melgueiras ou ninhos  padrão langs-

troth com 2 aberturas laterais. Uma de 

cada lado. 

      Na época de produção utiliza-se os 

caixilhos móveis onde serão depositadas 

as laminas de própolis. 

     Na entressafra, pode-se colocar o 

tampo de madeira fechando o espaço 

aberto e utilizar a melgueira normalmen-

te, para produção de mel. 
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 A produção de própolis está diretamente 

relacionada com as condições ambientais 

(temperatura, ventos, umidade), com a vegeta-

ção do local e com a capacidade das abelhas 

em coletar própolis (genética). 

 Como em um apiário com as mesmas con-

dições de instalação, nem todas as famílias 

tem aptidão para produção, é importante fazer 

uma pré-seleção das melhores colônias.  

 Um método prático é colocar um pequeno 

sarrafo de madeira com aproximadamente de 1 

a 2 cm de espessura entre o ninho e a tampa. 

Observar quais as famílias fecham a abertura 

mais rapidamente. 

SELEÇÃO DAS COLONIAS  

Medidas para fabricação padrão Breyer: BREYER, H. F. 
E. Produção, beneficiamento e comercialização da pró-
polis In: SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA, 
VIII, 2003. Horizontina, RS Anais. 
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 Colocar os coletores naquelas que tiverem 

melhor desempenho. 

 O apicultor  deve continuar acompanhando 

o comportamento, a produção individual e cole-

tiva do apiário. Executar práticas de manejo co-

mo troca de cera velha, suplementação alimen-

tar na seca e introdução de rainhas melhora-

das, sempre que se fizer necessário.  

 Os enxames devem ser produtivos e popu-

losos, considerando também a sanidade, com-

portamento higiênico e produção de mel.  

Produtividade 

 A produtividade média é de aproximada-

mente  30g/coletor o que totaliza 60g de própo-

lis por colmeia para cada colheita. 

 Em um período de produção, podemos fa-

zer diversas colheitas, podendo chegar a uma 

produtividade entre 600 a 800g/colméia. 

Periodicidade 

 O período entre colheitas, de modo geral, 

variam de 10 a 20 dias.  

 Os coletores devem ser retirados com a 

própolis e substituídos por outros para que as 

abelhas fechem a abertura novamente. 
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Fitas de própolis 

colhidas.  

Cuidados com higiene 

 Os coletores devem ser levados para ambi-

ente limpo (pode ser uma casa de mel). 

 Usar faca ou estilete higienizado e inox pa-

ra retirar a própolis, tendo o cuidado para não 

cortar lascas de madeira.  

 Usar gorros, luvas e jalecos ou roupas lim-

Embalagem 

 A própolis colhida deve passar por proces-

so de limpeza para retirar possíveis impurezas 

e acondicionar  em embalagens plásticas higiê-

nicas. 

 Conservar as embalagens em freezers pa-

ra evitar oxidação e redução da qualidade. 
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 Beneficiamento da própolis 

na casa de Mel. 

Cuidados com higiene 

 Os coletores devem ser levados para ambi-

ente limpo (pode ser uma casa de mel). 

 Usar faca ou estilete higienizado e inox pa-

ra retirar a própolis, tendo o cuidado para não 

cortar lascas de madeira.  

 Usar gorros, luvas e jalecos ou roupas lim-

Embalagem 

 A própolis colhida deve passar por proces-

so de limpeza para retirar possíveis impurezas 

e acondicionar  em embalagens plásticas higiê-

nicas. 

 Conservar as embalagens em freezers pa-

ra evitar oxidação e redução da qualidade. 

Própolis embalada em saco-

las plásticas.  
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 A grande maioria da produção apícola 

do Nordeste, concentra-se no mel. Como a 

estação chuvosa é curta (3 a 4 meses/ano), 

o produtor fica entre 8 a 9 meses sem pro-

dução e sem renda levando ao desestímulo  

na atividade.   

 A Produção de Própolis apresenta-se co-

mo uma alternativa de trabalho e renda para 

os apicultores familiares do semiárido uma 

vez que sua produção pode ser desenvolvi-

da durante todo o ano. 

 Não existe incompatibilidade entre a pro-

dução de mel e própolis , podendo o apicul-

tor colher os dois produtos simultaneamen-

te, melhorando sua renda familiar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fotos da capa: 

 Apiário para produção de própolis na fazen-
da Melosa, município de Remanso-BA. 

 Exudação natural de resina do Angico 
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan). 

 Coletor CPI (Tira e Põe) com própolis pron-
ta para colheita. 

 

Fotos: José Fernandes Neto. 


