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O pólen é um produto com alto valor nutricional. Atualmente, sua produção não supre a 
demanda de mercado, con�gurando-se uma oportunidade ao produtor para aumentar e 
investir na produção.
Além da produção de mel, pólen, geleias e derivados, os criadores de abelha também 
podem explorar os serviços da polinização agrícola. Essa atividade deve aumentar a quanti-
dade e a qualidade da produção de frutos, grãos e sementes, além de promover a 
manutenção da biodiversidade.

DAS ESPÉCIES DE FLORES

DOS ALIMENTOS NECESSITAM DA POLINIZAÇÃO 
PARA SEREM PRODUZIDOS

POLINIZAÇÃO AGRÍCOLA
A polinização agrícola pode ser uma 
ótima oportunidade aos pequenos 
produtores, visto que a demanda por esse 
tipo de serviço não se restringe à 
produção de mel. 
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O pólen é um excelente 
suplemento nutricional e 
possui diversos aminoáci-
dos e nutrientes essenciais 
ao consumo humano; 

O pólen apícola não pode 
ser sintetizado em labo-
ratórios.
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A produção é “demorada”, 
uma vez que, para produz-
ir uma colher de chá de 
pólen, uma abelha 
trabalha cerca de oito 
horas/dia, durante um 
mês;

Os benefícios do pólen 
ainda não são difundidos 
na sociedade.

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

Possibilidade de desapareci-
mento dos pássaros e insetos 
que espalham o pólen.

Os apicultores podem 
atuar com polinização, 
alugando colmeias para 
produtores de alimentos;

Integração entre apicultu-
ra e agricultura. Isso pode 
agregar valor às lavouras, 
que ganham em produtiv-
idade, e no favorecimento 
das abelhas, que terão 
acesso a mais pólen e 
néctar;

Demanda por produtos 
saudáveis, com boas 
propriedades nutricionais.
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INOVAÇÕES PARA O

SEGMENTO
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Coletores – são aparelhos que retiram o pólen das patas trasei-
ras das abelhas que regressam à colmeia. Deve ser um coletor 
especí�co, ou seja, possuir uma entrada mais estreita que os 
coletores de mel. A espessura deve ser de três milímetros e as 
perfurações de diâmetro variando entre 4,3 e 4,5 mm, su�cien-
tes para que 70% do pólen coletado seja retido. Dessa forma, a 
abelha não percebe que deixou o pólen na caixa e acaba saindo 
para capturar mais. Assim, a produção vai aumentando. 

Desidratação do pólen – utilização de estufas de desidratação 
com recursos de controle de micro-organismos e temperatura, 
garantindo a qualidade do produto. Essas estufas especiais 
devem estar na temperatura de até 50 graus centígrados para 
reduzir a umidade ambiente de 5 a 8%. A desidratação do 
pólen é uma técnica que assegura todas as suas propriedades, 
ainda mais se forem utilizados congeladores no armazenamen-
to, diferentemente dos desumidi�cadores, que não garantem a 
descontaminação do produto e a manutenção de todos os 
nutrientes.
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ACESSE O ESTUDO COMPLETO

Acesse informações relacionadas à apicultura integrada e sustentável, do SEBRAE, e saiba como 
integrar seu negócio a iniciativas como essa.

INFORMAÇÕES

NOTÍCIAS
Acompanhe as principais notícias, eventos e estudos sobre o setor de apicultura, divulgados pelo 
Sistema de Inteligência Setorial do Sebrae/SC.

Conheça o projeto Polinizadores do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente. O projeto disponibiliza 
estudos que apresentam resultados sobre a utilização de polinizadores em diversas culturas no país.

PROJETO 
POLINIZADORES

ALUGUEL
DE COLMEIAS

Saiba mais sobre o aluguel de colmeias. Con�ra o relatório que aborda o tema: Aluguel de colmeias 
para a polinização dirigida - pomares de macieiras. 

Esteja atento à Instrução Normativa que determina os requisitos necessários para a produção de 
pólen apícola. Além disso, examine a Instrução Normativa conjunta do Mapa nº1 (DOU 04/01/2013) e 
veja o que a legislação assegura para a proteção de polinizadores, bem como as medidas que devem 
ser adotadas por apicultores e produtores rurais.

INSTRUÇÃO
NORMATIVA

Entenda o potencial existente nos outros derivados apícolas. O pólen necessita de uma coleta especí-
�ca e prazos para que ela seja feita. Esteja atento às especi�cidades dos coletores e busque a 
adequação das colmeias.

DERIVADOS

Os benefícios do pólen apícola ganham cada vez mais evidência dentro de 
temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Aproveite que o produto possui 
visibilidade e potencialize esses benefícios em favor do seu negócio.

BENEFÍCIOS

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

