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PRODUÇÃO DE
PRÓPOLIS

A própolis é feita pelas abelhas e tem funções muito importantes para a colmeia (segu-
rança e higiênicas), a substância também possui benefícios medicinais no consumo 
humano, por ser um produto com propriedades ati-sépticas e anti-bacterianas, 
fortalecendo assim, o sistema imunológico. 
O Sul da Bahia destaca-se na produção e desenvolvimento da própolis vermelha, já 
que se trata de uma região com grande concentração de manguezais, o que torna o 
ambiente propício para a coleta de resina. 

3ª 150O Brasil ocupa a 
terceira posição 
mundial 

O Brasil produz aproxi-
madamente 150 tone-
ladas por ano.



A própolis possui diversos 
benefícios medicinais, que 
auxiliam na divulgação do 
produto;

União dos produtores 
locais;

Na Bahia, principalmente 
na região sul do Estado, a 
produção de própolis 
vermelha é favorável.
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Valor alto destinado aos 
insumos necessários para 
a alimentação dos enxam-
es, como o açúcar;

Informalidade na ativi-
dade;

A demanda interna ainda 
é baixa, se comparada a de 
outros países.

Substituição e preferência de 
compra dos consumidores 
por outros produtos apícolas, 
como o pólen;

Diminuição do número de 
abelhas. 

O mercado farmacêutico 
continua realizando 
pesquisas com as proprie-
dades da própolis, o que 
pode re�etir em maior 
demanda;

Demanda crescente por 
produtos naturais que 
proporcionem benefícios 
à saúde humana;

Novas técnicas e tecnolo-
gias produtivas.
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OPORTUNIDADES PARA

O SEGMENTO

Uso cosmético – já está disponível no 
mercado uma ampla gama de cos-
méticos produzidos com própolis. 
Muitos têm propriedades medicinais, 
como o sabonete com própolis, que 
possui efeito bené�co em casos de 
acne.

Uso medicinal – o principal uso da 
própolis é, sem dúvidas, medicinal. 
Considerada um antibiótico natural, 
essa substância possui minerais impor-
tantes, como cálcio, ferro, entre outros.
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ACESSE O ESTUDO COMPLETO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dispõe da Norma Técnica ABNT NBR 16168:2013 
- Apicultura - Própolis - Sistema de produção no campo, que foi elaborada pela Comissão de Estudo 
Especial de Cadeia Apícola (ABNT/CEE-87). A norma especi�ca os requisitos para instalação do apiário, 
manejo das colmeias, coleta, acondicionamento, transporte e armazenamento da própolis. 

NORMAS
TÉCNICAS

Forme grupos de produtores em associações ou cooperativas para a organização da cadeia produtiva, 
facilitando o acesso a tecnologias e mercados.

ASSOCIATIVISMO

Acompanhe as principais notícias, eventos e estudos sobre o setor de apicul-
tura, divulgados pelo Sistema de Inteligência Setorial do SEBRAE/SC.

NOTÍCIAS

GUIA
BÁSICO

Con�ra o Guia básico de indicação geográ�ca no portal do Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para facilitar a abertura do 
processo. A Indicação Geográ�ca (IG), que pode ser atribuída a um produto ou serviço, garante alto 
nível de qualidade após a avaliação.

Identi�que possíveis parcerias com universidades por meio do SEBRAE, a exemplo dos produtores 
alagoanos da Uniprópolis, que obtiveram o Selo de IG-PVA e promoveram a abertura de novo merca-
do para a própolis vermelha de Alagoas.

PARCERIAS

Avalie o potencial prolífero da região que pretende produzir, conhecendo as plantas que secretam 
resinas. Veri�que se são de valor comercial à produção de própolis.

AVALIAÇÃO
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http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ba/artigos/estudos-de-mercado-bahia,a8b881f88af76510VgnVCM1000004c00210aRCRD

