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APRESENTAÇÃO 
 

Em sua obra Extensão ou Comunicação?, o educador e filósofo Paulo Freire abre 

um painel sobre a discussão das relações sociais entre o homem do campo e os profissionais 

das ciências agrárias para o aspecto “aplicabilidade da extensão rural” que tinha por premissa 

à difusão dos chamados “pacotes tecnológicos” da revolução verde, alinhados com políticas 

de crédito rural para modernização do campo, sendo uma extensão rural excludente e de 

caráter hierárquico onde não era oportunizado o diálogo entre os extensionistas e os 

agricultores camponeses. Caberia apenas ao agricultor camponês seguir as regras e normas 

impostas pelas ações de extensão até então. Freire observa que as ações de extensão rural 

necessitavam ser ampliadas por canais de diálogos que fossem mais horizontais e 

pedagógicos, onde o educador aprende com o educando e o educando aprende com o 

educador, numa dialética de conhecimento mútuo e de valorização cultural.  

Neste sentido, os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), dentro da disciplina de Sociologia e Extensão Rural, foram 

incentivados a elaborarem cartilhas temáticas para os agricultores camponeses, tendo por 

base as propostas pedagógicas de Paulo Freire. Em alusão a citada obra - Extensão ou 

Comunicação? - este livro apresenta-se como um marco no processo de ensino da sociologia 

e extensão rural, onde a aplicabilidade dos conhecimentos veterinários e interdisciplinares 

estiveram presentes na elaboração das cartilhas temáticas, sendo um instrumento 

incentivador no processo para a construção de uma extensão para o meio rural que seja cada 

vez mais equitativo, igualitário e sustentável. 

 

Tenham uma boa leitura! 

 

Aderson Martins Viana Neto 
 

Everton Nogueira Silva 
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As abelhas são de extrema importância ecológica e econômica. Cerca de 
73% de todas as espécies vegetais do planeta dependem da polinização feita por 
elas. No Brasil, temos cerca de 1.600 tipos de abelhas, mais da metade das 141 
espécies de plantas cultivadas depende da polinização que é feita, principalmente, 
por esse grupo de insetos (Figura 1). Tomate, berinjela, leguminosas, café e cacau 
são alguns dos alimentos polinizados por elas. 

 

Figura 1. Abelha polinizando 

Para o produtor rural, as abelhas contribuem significativamente na 
agricultura. Além disso, os interessados na criação de abelhas têm nela uma fonte 
alternativa de renda - principalmente para os pequenos produtores rurais - 
produzindo mel e derivados por um custo muito baixo. Dentre os produtos gerados 
pela apicultura podemos citar o mel, a própolis, o pólen, a apitoxina, a cera, a geleia 
real, dentre outros. Assim, a criação de abelhas se mostra como uma alternativa 
viável e lucrativa, que pode ser praticada pelos produtores rurais ou agricultores 
familiares, gerando emprego e renda e favorecendo o desenvolvimento da 
agricultura familiar e importante na preservação da flora nativa das regiões 
atuante. 

 

As abelhas possuem inúmeras importâncias ecológicas, dentre elas,  a maior 
importância está relacionada à polinização, que consiste em um processo de 
transferência de grãos de pólen de uma flor para outra (Figura 2). Ao se deslocarem 
entre as flores, eles levam os grãos de uma flor para a outra. 
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Figura 2. Figura esquemática de uma abelha transferindo o grão de pólen 
para outra flor. 

Esse processo é importante porque a grande maioria das plantas com flores 
dependem de polinizadores animais. Quando as abelhas visitam as flores para se 
alimentar de pólen ou néctar, acabam ficando com os grãos de pólen aderidos em 
seus corpos (Figura 3).  

 

Figura 3. Abelha com grãos de pólen aderidos ao corpo. 

O grão de pólen ao ser depositado na flor, dará origem às sementes e frutos. 
Assim, muitas plantas dependem desses animais para a produção de frutos e 
sementes, o que tem relação direta com a agricultura. Diversas culturas dependem 
essencialmente da atividade de polinizadores, dentre elas: abóbora, acerola, 
cajazeira, cambuci, castanha do pará, cupuaçu, fruta do conde, gliricídia, 
jurubeba, maracujá, maracujá doce, melancia, melão e urucum (Figura 4). 
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Figura 4. Culturas que dependem essencialmente de polinizadores.  

Mesmo em culturas que não são dependentes da polinização, a atividade 
desses animais também é importante, pois beneficia diversas culturas. Na 
produção de algodão, por exemplo, a polinização feita por abelhas aumenta o peso 
da fibra e fornece um maior número de sementes por fruto, contribuindo também 
para a obtenção de sementes mais vigorosas (Figura 5). Dessa forma, a polinização 
tem sua importância também na elevação da produtividade de outros produtos, 
sendo uma fonte importante não somente para a produção de mel e seus derivados.  

 

Figura 5. Figura esquemática da importância de polinizadores na produção de 
algodão.  
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Mesmo com a grande importância ecológica, muitas espécies são dizimadas 
pelo desmatamento, que provoca a destruição da alimentação desses 
polinizadores e  a destruição dos seus ninhos abrigados nas árvores derrubadas 
(Figura 6).  

 

Figura 6. Impactos do desmatamento e das queimadas na produção. 

Além disso, a criação de 
abelhas contribui de forma eficaz 
para reduzir a interferência e a 
degradação da natureza, sendo 
uma atividade essencial para o 
equilíbrio e sustentabilidade do 
meio ambiente. Com isso, o 
produtor passa a se preocupar 
com a conservação de matas e 
recursos hídricos, provocando 
uma mudança de postura do 
agricultor. 

 
Os polinizadores são um excelente 

exemplo de como a natureza atua de 
forma natural, na manutenção das 
sociedades humanas, principalmente 
através de seu papel na produção de 
alimentos, por isso, muitos polinizadores 
precisam ser mais bem conhecidos. 
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Com o conhecimento da importância da apicultura, o produtor passa a agir 
contra queimadas, desmatamento e difunde a educação ambiental junto de outros 
produtores, vizinhos, familiares e amigos, tendo em vista que a atividade de 
preservar o meio ambiente também será essencial para lhe fornecer lucro, fonte de 
renda e alimentação.  

 

A criação de abelhas tem sido uma alternativa para os moradores do campo 
pois: 

 

Por isso, a apicultura é 
de grande importância 
ecológica. Sem elas, tanto a 
renovação das matas e 
florestas, como a produção 
mundial de frutas e grãos 
ficariam comprometidas. O 
equilíbrio dos ecossistemas e 
da biodiversidade sofreria 
um sério impacto, o que 
afetaria diretamente o ser 
humano de diversas 
maneiras. 
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No entanto, a apicultura também gera produtos secundários que têm 
ganhado visibilidade, o que permite com que o produtor se torne menos dependente 
da produção de mel e incremente a produtividade da sua propriedade. Itens como 
geleia real, própolis e cera são bastante procurados por indústrias de laticínios, 
cosméticos, panificação e farmacêutica (Figura 7). 

 

Figura 7. Produtos derivados do mel. 

 
Assim, essa atividade é 

uma oportunidade bastante 
rentável para o agricultor 
familiar, pois além de reduzir 
os riscos decorrentes da 
atividade agropastoril, pode 
suprir ou minimizar os efeitos 
da redução ou perda da safra 
em uma época em que 
determinada atividade como a 
agricultura não for bem 
sucedida. 

O maior objetivo 
desejado na apicultura consiste 
na comercialização do mel, 
tendo em vista que há uma 
crescente busca por uma 
alimentação saudável, fazendo 
com que haja um aumento  
tanto da demanda interna  
como  da demanda externa por 
esse produto. 
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Na própria agroindústria, é possível vender abelhas-rainhas e enxames para 
outras produções apícolas e oferecer polinização para outros setores do cultivo 
agrícola, o que aumenta a produtividade e melhora a qualidade das plantas. 

 

De acordo com o Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e 
Produção de Alimentos no Brasil, estima-se que a contribuição dos polinizadores 
para a agricultura brasileira tenha sido de R$ 43 bilhões em 2018. Esse valor refere-
se ao montante que os agricultores teriam de gastar caso não houvesse 
polinizadores. 

 

 

 

 

 

 

Os serviços de polinização 
prestados à agricultura pelas 
abelhas são de fundamental 
importância, visto que produtos 
agrícolas de peso na balança 
comercial brasileira, como soja, 
café, feijão e laranja, são 
dependentes de polinização. Além 
disso, culturas como trigo, milho e 
arroz, mesmo não dependentes da 
polinização animal, se beneficiam 
desse tipo de serviço realizado pelos 
insetos. 
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Em termos percentuais, por exemplo, a polinização feita por abelhas na 
produção de algodão, aumenta em 16% o peso da fibra e proporciona 17% mais 
sementes por fruto. A polinização também tem elevado a produtividade de culturas 
como a canola em até 70%. Na soja, quando caixas de abelhas são colocadas nas 
áreas de cultivo, há um incremento de 18% na produção de grãos.  A polinização 
das abelhas é fundamental para garantir a alta produtividade e a qualidade dos 
frutos em diversas culturas agrícolas (Figura 8). 

 

Figura 8.  Alimentos que dependem da polinização. Fonte: United States 
Department of Agriculture 

O rendimento do agricultor pode ser aumentado se ninhos de abelhas 
solitárias ou sociais forem colocados nas culturas que apresentam déficit de 
polinização, trazendo um maior rendimento ao agricultor, já que a presença destas 
abelhas nas casas de vegetação aumenta a porcentagem de frutificação e diminui 
a porcentagem de aborto de frutos (Figura 9). 

 

Figura 9.  Demonstração esquemática de como a presença de ninhos em 
culturas com déficit aumenta a frutificação aumentando a lucratividade. 
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Existem muitas espécies de abelhas, mas aqui trataremos 
da espécie social com ferrão e que produz mel: a abelha 
africanizada, conhecida no meio científico como  
(Figura 1), muito comum em todo o País. 

 

 
Figura 1. Abelha africanizada na safra de mel.  

Fonte: industriahoje.com.br 
 

É importante que o apicultor conheça alguns aspectos desse 
tipo de abelha para que possa tirar melhor proveito da 
capacidade que ela possui de produzir mel e outros produtos. 

As abelhas possuem o corpo dividido em três partes: 
cabeça, tórax e abdome (Figura 2). Na porção final do abdome 
a abelha africanizada possui um ferrão, responsável por 
inocular o veneno que é produzido por esses insetos. 

 

 
Figura 2. Divisão do corpo de uma abelha africanizada. 



 
 

 
 

O veneno da abelha é chamado apitoxina, e fica 
armazenado em uma bolsa ligada ao ferrão. Ele é inoculado na 
vítima após a ferroada da abelha africanizada (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Abelha inoculando através do ferrão. 

Fonte: apisbrasil.com.br 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O ferrão deve ser retirado o mais 
rápido possível, raspando o local com uma 
faca ou canivete. Nunca se deve tentar 
tirar o ferrão com os dedos, pois, nesse 
caso, há o risco de injetar o resto do 
veneno.  

Deve-se tomar cuidado com as 
ferroadas, pois as pessoas podem ser mais 
ou menos sensíveis ao veneno. No caso 
das pessoas mais sensíveis, além da dor, a 
picada pode causar reações alérgicas 
severas, podendo levar a pessoa à morte. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 4. Apiarista trabalhando.  
Fonte: cptstatic.s3.amazonaws.com 

 

Vários fatores atuam como estímulo a essa atividade entre 
os agricultores familiares. Ela pode ser realizada como atividade 
secundária em uma propriedade, sem causar danos à atividade 
principal; necessita de uma pequena área para instalação; o 
investimento inicial necessário é relativamente baixo; aumenta 
a produtividade agrícola devido a ação polinizadora das 
abelhas; tem baixos custos de mão-de-obra; e possibilita a 
obtenção de vários produtos (mel, própolis, cera, pólen, geleia 
real, apitoxina, abelhas rainhas, enxames e crias e serviços de 

A apicultura é uma atividade 
de grande importância, pois 
apresenta uma alternativa de 
ocupação e renda para o homem 
do campo. É uma atividade de fácil 
manutenção e de baixo custo inicial 
em relação às demais atividades 
agropecuárias. 



 
 

polinização) para os quais existem mercados interno e externo 
em crescimento. 

 

 
Figura 5. Apicultura como atividade complementar de renda no campo. 

Fonte: http://www.semagro.ms.gov.br 

 

Além disso, o semi-árido apresenta excelentes condições 
para a exploração apícola, não só pelo clima favorável, mas 
também pela riqueza de néctar presente na região. Nas regiões 
onde se predomina o cajueiro e a algarobeira, a importância da 
apicultura é ainda maior, pois são plantas altamente melíferas, 
sendo bastante apreciada pelas abelhas, e ainda florescem em 
na época mais seca do ano (outubro/novembro), quando quase 
toda a vegetação nativa está sem folhas e sem frutos. Dessa 
forma, são plantas que permitem a produção de produtos 
apícolas mesmo em condições de seca e baixa produtividade. 

 

Figura 6. Abelha em flor do cajueiro. 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/saraquel/3511004593/in/photostream/ 



 
 

 
 

No Nordeste brasileiro, as condições de ambiente quanto à 
diversidade florística, principalmente determinada pelas plantas 
nativas, o clima tropical e a ausência de defensivos agrícolas 
propiciam a exploração de outras atividades apícolas que não 
somente a produção de mel. 

Os principais produtos obtidos e comercializados da 
atividade apícola são o mel, o pólen, a cera, o própolis, a geléia 
real e seu veneno apitoxina (Figura 7).  

 

Figura 7. Produtos derivados da apicultura. 

Há também um segmento da apicultura que vem se 
desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que é o de serviços de 
polinização, em que as colméias são alugadas para produtores 
de outra cultura agrícola com a finalidade de aumento da 
produção desta cultura. Assim, a criação de abelhas tem gerado 
até 6 fontes de renda para o produtor (Figura 8). 



 
 

 

Figura 8. Fontes de renda gerada pela apicultura. 

 

O mel é um alimento natural de grande valor. É o único 
produto doce, e contém açúcares, água, proteínas e diversos 
sais minerais e vitaminas essenciais à saúde (Figura 9). 



 
 

 

 

Figura 9. Perfil nutricional do mel. 
Fonte: http://localhoneyfinder.org/images/CompositionOfHoney.jpg 

É ainda um alimento de alto potencial energético e de 
conhecidas propriedades medicinais. Além disso, o mel é um dos 
poucos alimentos de reconhecida ação bactericida, que contém 
em proporções equilibradas: fermento, vitaminas, minerais, 
ácidos e aminoácidos.  

 É produzido pelas abelhas que colhem e transformam o 
néctar, um líquido açucarado encontrado nas flores. Esse líquido, 
após algumas transformações, é depositado nos alvéolos dos 
favos, onde o mel amadurece, ou seja, fica pronto para o 
consumo. Nesse ponto, as abelhas tampam os alvéolos com uma 
fina camada de cera para que o mel fique protegido até que seja 
usado como alimento (Figura 10). 

 

 



 
 

 

 

Figura 10. Produção do mel a partir do néctar coletado de flores. 
Fonte: https://www.pinterest.de/pin/433471532875678136/ 

 

A cor, o gosto (sabor), o cheiro (aroma) e a consistência do 
mel variam com as floradas e com o clima, além de outros 
fatores. A manipulação do mel pelo apicultor também pode 
alterar suas características (Figura 11). 

 

Figura 10. Diferentes colorações em méis produzidos a partir de 
diferentes floradas. 

 Fonte: https://abelha.org.br/wp-content/uploads/2016/04/honey-3-1440x564_c.jpg 



 
 

 

O manejo durante todo de colheita do mel é importante 
ressaltar alguns procedimentos, que visem não somente a coleta 
eficiente, mas também a qualidade do produto final, como: 

1. Vestimentas próprias (macacão ou jaleco e calça em 
condições ótimas de higiene); 

2. Fatores climáticos (não realizar colheita em dias 
chuvosos ou com alta umidade relativa do ar, pois 
aumenta a umidade no mel); 

3. Não deixar as melgueiras após coletadas em elevadas 
temperaturas, pois pode levar a um aumento do teor 
de hidroximetilfurfural no mel, comprometendo sua 
qualidade; 

4. Uso da fumaça de forma adequada (o mel pode 
absorver odores com facilidade, por isso ter cuidado 
para que ela não deixe resíduos no mel); 

5. Cuidados com o veículo e o transporte (o veículo deve 
ser devidamente preparado higienizado no dia 
anterior. A superfície da área de carga do veículo deve 
ser revestida com material desinfetado, afim de evitar 
o contato das melgueiras diretamente com o piso. Ex: 
lonas plásticas). 

A própolis é uma substância resinosa de cor castanha ou 
amarelo/esverdeada que é produzida pelas abelhas a partir de 
resinas vegetais, as quais são extraídas dos botões de flores, das 
gemas e dos cortes nas cascas. 

As abelhas usam a própolis para nivelar e tapar pequenos 
buracos no interior da colmeia; como material de construção; e 



 
 

também para mumificar organismos vivos que invadam a 
colmeia; e para reduzir a entrada da colmeia. 

 

Figura 11. Produção de própolis verde. 
Fonte: http://www.emater.mg.gov.br/imagem.do?id=27550&largura=600 

 

Apesar de ser constituída de resinas vegetais, que as 
abelhas coletam de determinadas árvores, de cera, pólen e 
ácidos e gorduras benéficas, o maior interesse para o homem, no 
entanto, é sua ação antibiótica e antisséptica. Associado a essas 
propriedades, a própolis ainda apresenta ação imunológica, 
anestésica, cicatrizante e anti-inflamatória (Figura 12).  

A sua coleta pode ser feita por raspagem ou pela utilização 
de tela plástica, o que configura o própolis de segunda e primeira 
qualidade respectivamente. Além dessas opções, pode-se 
coletá-la pela sua retirada dos espaços externos na melgueira 
(Figura 13). 

 

Figura 13. Raspagem externa da melgueira para a obtenção da própolis 
verde. 

 Fonte: https://www.mel.com.br/propolis-como-fonte-de-renda-na-apicultura/ 



 
 

 

Atualmente, a própolis é usado principalmente pelas 
indústrias de produtos de beleza e de remédios. Isso se dá devido 
aos seus efeitos cicatrizantes, e por ser considerado um 
antibiótico natural. 

 

Figura 12. Benefícios da própolis à saúde. 

O pólen apícola é o resultado da mistura do pólen das flores, 
do néctar e substâncias salivares das abelhas. O pólen coletado 
das flores é essencial para a nutrição das abelhas 
(Figura 14), pois são fonte de proteína, principalmente, para 
larvas e adultos.   

O consumo de pólen pelas abelhas é importante, pois elas 
só produzem a geleia real a partir dos nutrientes liberados pela 
digestão do pólen. 



 
 

 

 

Figura 14. Abelha coletando pólen em uma flor. 
 Fonte: https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodeabelhas/producao-de-polen-e-

geleia-real 
 

Nos últimos anos ocorreu um crescimento na produção de 
pólen apícola, provavelmente devido à necessidade do apicultor 
em diversificar a produção, além do aumento do consumo 
humano pelos inúmeros benefícios à saúde.  

O conteúdo de proteína desse produto pode variar de 7% a 
35%, e essa proteína serve de matéria prima para o crescimento 
e restauração dos tecidos animais. Além disso, todos os tipos de 
pólen contêm vitaminas, sais minerais, gorduras e todos os 
aminoácidos necessários à vida. Alguns ainda são riquíssimos 
em vitamina A. 

    

 

O pólen é retirado das flores 
e manipulado pelas abelhas, 
sendo depois depositado nos 
alvéolos da melgueira. Ele é 
utilizado para alimentar as larvas 
e abelhas adultas com até 18 dias 
de idade. 



 
 

 

 

Figura 15. Pólen depositado nos alvéolos do favo e utilizado para 
alimentação de larvas e jovens adultos. 

 Fonte: https://thumbs.dreamstime.com/z/p%C3%B3len-larvas-casulos-abelhas-
78314336.jpg 

Para manter a colmeia estável para a produção de pólen, é 
preciso realizar revisões periódicas, com intervalos mínimos de 
15 dias. Deve-se manter as colmeias com população moderada, 
pois o excesso de abelhas poderá causar congestionamento nas 
grades dos coletores. Alimentar frequentemente com mel e com 
substituto do pólen. 

Devido ao seu alto valor nutritivo, ele é utilizado como 
alimento. O pólen pode ser vendido seco, misturado com mel, em 
cápsulas ou tabletes (Figura 16).  

          

Figura 16. Pólen apícola como produto comercial. 
 Fonte https://naturelt.com.br/shop/saude-beleza/tratamento-pele/polen-apicola-

desidratado-granel-100g/  



 
 

  
 

A geleia real é uma secreção cremosa, sintetizada e 
secretada por glândulas específicas das abelhas entre o quinto 
e o 15º dia de vida. Este produto pode ser obtido com relativa 
facilidade, e sua produção pode ser estendida o ano todo, sendo 
uma excelente opção aos apicultores, nos períodos entre 
floradas e em regiões canavieiras. 

Ela é utilizada como alimento das larvas, abelhas jovens e 
da rainha. É rica em proteínas, água, açúcares, gorduras e 
vitaminas, possui cor branco-leitosa e sabor ácido forte (Figura 
17). 

 

 
Figura 17. Geleia real. 

 Fonte: https://respostas.sebrae.com.br/apicultura-ganha-reforco-pra-atuar-no-
mercado-internacional/  

 

Por apresentar composição química rica em vitaminas, 
ácidos orgânicos essenciais, proteínas e hormônios esteroides, 
a geleia real é capaz de proporcionar inúmeros benefícios 
funcionais à saúde humana. Essas características têm 
despertado cada vez mais o interesse dos consumidores em 
adquirir este produto, o que torna esta atividade uma opção 
altamente atrativa. Para o homem, a geleia real tem ação  
 



 
 

 
revitalizadora e estimulante do organismo, aumenta o apetite e 
tem comprovado efeito antigripal. 

 

Figura 18. Geleia real para alimentar abelhas jovens e larvas. 
 Fonte: http://www.florselvagem.com.br/ 

A geleia real é produzida por alguns apicultores para 
comercialização em estado natural, misturada com mel ou 
mesmo seca e em tabletes. As indústrias de produtos de beleza 
e de medicamentos também usam esse produto. 

                  

Figura 19. Cosméticos e medicamentos que utilizam geleia em sua 
composição. 

Fonte: farmaviva.com.br 



 
 

 

O veneno das abelhas é considerado medicamento contra 
diversos distúrbios e afecções (Figura 20). O seu valor 
terapêutico deve-se principalmente às suas propriedades 
hemorrágicas e neurológicas, que estimulam o fluxo sanguíneo 
para os tecidos, e aumenta as respostas reparadoras do 
organismo.  

 

Figura 20. Apitoxina em ferrão de abelha. 
Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/artigos/1428230 

 

Durante o tratamento de afecções com a apitoxina, não se 
formam anticorpos contra o veneno de abelha, e, por isso, o 
organismo não cria habituação ao mesmo. Dessa forma, as 
picadas de abelha se tornam cada vez mais eficazes para 
diversos tratamentos. 

As larvas de zangão (Figura 21) são consumidas há milhares 
de anos pelos seres humanos. As suas qualidades são muito 
valiosas no tratamento de diferentes doenças e é também um 
alimento muito completo para o homem e animais.



 
 

 

 

Figura 21. Larva que pode ser utilizada para alimentação. 
Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/12/17/39/honey-bee-larvae-

322532_960_720.jpg 

Essas larvas são ricas em aminoácidos, glicídios, lipídios, 
minerais e vitaminas. Na sua composição existem cerca de 17 
aminoácidos essenciais para os animais, incluindo o homem. O 
valor nutritivo máximo obtém-se em larvas de 10 dias, depois da 
postura dos ovos. 

As abelhas necessitam da cera para construir os favos de 
mel, o ninho da criação. O mel fornece o material de 
construção/matéria prima e o suplemento energético para esta 
atividade.  

A cera é produzida e liberada pelas glândulas localizadas 
no abdômen das operárias jovens (Figura 22). O 
desenvolvimento das glândulas de cera da abelha depende da 
alimentação em pólen da abelha jovem, quando esta sai do 
alvéolo. Uma alimentação rica em pólen durante esta primeira 
fase faz com que mais tarde tenha uma óptima capacidade para 



 
 

construir. É quando as abelhas têm aproximadamente dez dias 
que liberam a maior quantidade de cera.   

 

Figura 22. Abelha liberando lâminas de cera a partir das glândulas em 
seu abdômen. 

Fonte: http://www.amigosdaterra.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cera-5-
600x300.jpg 

Na colmeia serve para construir os favos, onde vão ser 
depositados os ovos e também o alimento para toda a colmeia. 

A principal aplicação da cera de abelha encontra-se, 
justamente, na apicultura, na produção de favos artificiais 
(Figura 23). A base do favo artificial é feita de lâminas de cera 
moldada ou prensada, com alvéolos nelas impressos (cera 
alveolada), do qual as abelhas duma maneira muito rápida e 
econômica (usando uma quantidade de mel muito pequena) 
constroem um favo. 

 

Figura 23. Favos artificiais para comercialização. São produzidos a 
partir de cera de abelha. 

Fonte: https://http2.mlstatic.com/melgueira-automatica-colmeia-favos-plastico-
ninho-abelhas-D_NQ_NP_981449-MLB26283074852_112017-F.webp 



 
 

 

Ela também é muito utilizada na cosmética e medicina, na 
preparação de cremes, pomadas, emplastros, máscaras faciais, 
moldes para próteses dentárias, etc. 

A demanda por alimentos seguros à saúde aumentou nos 
últimos anos. Com o crescimento do consumo dos produtos 
apícolas, a preocupação por parte do consumidor é em adquirir 
alimentos saudáveis.  

As tecnologias disponíveis têm uma função importante para 
a cadeia produtiva do mel, pois permitem passar credibilidade 
aos consumidores. Disponibilizar informações sobre a florada 
predominante, origem/procedência (apicultor), localização do 
apiário e período de produção e apresentar uma embalagem no 
produto são diferenciais para o consumidor final. 

 

Figura 23. Comercialização de mel. 
Fonte: https://www.gograph.com/vector-clip-art/sweet-stall.html 

Uma estratégia que se mostra viável em médio prazo é 
estimular o aumento do consumo por meio de campanhas para 
introdução do referido alimento nas refeições diárias da 
população. 
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Maternidade 

 

A maternidade deve ser pensada para se reduzir ao 
máximo a mortalidade de leitões por esmagamento. Para isso 
alguns movimentos das fêmeas são restringidos. A instalação 
deve dispor de um bebedouro e um comedouro em uma 
extremidade da cela para atender as necessidades da matriz, 
além de uma área conhecida como escamoteador, que tem 



 

 

como finalidade abrigar e manter o conforto térmico dos 
leitões. 

Logo após o parto é importante orientar os leitões em 
sua primeira mamada, estimulando-os a consumir o colostro, 
uma vez que a placenta da fêmea suína não permite a 
passagem de anticorpos. Na maternidade é realizado uma 
série de manejos, dentre eles o corte dos dentes e da cauda, 
aplicação de ferro, equalização da leitegada e castração do 
macho. 

Para que os leitões não machuquem os tetos das porcas 
e não ocorram ferimentos entre os leitões deve-se realizar o 
corte dos dentes. Os leitões nascem com os caninos bem 
desenvolvidos. Esses dentes devem ser cortados com o alicate 
bem rentes à gengiva ou desbastados com equipamento 
apropriado; deve-se tomar o cuidado de não ferir a gengiva, a 
língua ou a boca do leitão. 

O corte da cauda deve ser realizado no mesmo dia do 
corte dos dentes, como medida preventiva contra a 
caudofagia. Pode-se realizar o corte com alicate desinfetado, 
corta-se o último terço da cauda de uma só vez, aplicando uma 
solução de iodo para desinfetar o local. Pode-se também 
utilizar alicate adaptado para cortar e cauterizar a cauda ao 
mesmo tempo evitando hemorragia. Em situações específicas 
de manejo, o corte de dentes e de cauda podem ser evitados. 

No 2º dia de vida deve-se aplicar 200 mg de ferro 
dextrano intramuscular/ via parenteral no pescoço de cada 
leitão, para evitar a anemia ferropriva. 

A equalização é o processo pelo qual leitões são 
transferidos entre leitegadas até o terceiro dia de vida. Essa 
técnica visa corrigir variações de peso entre leitegadas no 



 

 

início da lactação, evitando a exclusão dos leitões menores, e 
excesso de leitões na mesma fêmea.  

A castração dos leitões machos, visando a diminuição de 
odor na carne, além de diminuir o comportamento agressivo 
dos machos destinados ao abate, deve ser realizada entre o 7º 

e o 10º dia após o nascimento. No entanto, deve ser rápida e 
higiênica, passando repelente e cicatrizante após a castração. 

Do nascimento ao desmame, a principal fonte de 
nutrição dos leitões é o leite materno, que é rico em gordura 
e muito digestível. Após a 3ª  semana de lactação, a produção 
de leite da porca tende a cair. Portanto, o fornecimento de 
ração pré-inicial durante a lactação é uma alternativa para 
contornar essa limitação e permitir que os leitões apresentem 
melhor desempenho. 
 

  



 

 

 

Creche 

 

A creche é um período marcado por intenso estresse 
para os leitões, eles são afastados da mãe, enfrentam diversos 
desafios sanitários, são socializados com animais de outras 
leitegadas, além de ter sua dieta modificada para a ração seca. 
O estresse é um fator importante para a manifestação de 
prejuízos financeiros em uma criação, uma vez que afeta 
diretamente a produtividade e as taxas de mortalidade dos 
animais. Em vista disso, é necessário que fatores causadores 
de estresse ao leitão sejam combatidos, da maneira mais 
eficiente possível, uma vez que a creche é uma fase de 
investimento com máxima relação de custo-benefício ao 
longo da vida do animal.  

Digite o texto aqui



 

 

Os animais mais bem preparados para creche podem 
atingir um consumo três vezes maior nos primeiros dias de 
desmame. Alguns manejos podem potencializar o consumo na 
creche, como por exemplo: o fornecimento frequente de 
ração em menores quantidades, dando a ele uma ração 
sempre limpa e com características de odor e sabor 
adequados, objetivando-se desenvolver um comportamento 
alimentar no animal além de minimizar o desperdício. O 
estímulo para o consumo de água também influência 
positivamente o aumento do consumo de ração bem como 
melhora a digestibilidade. 

Além dos cuidados já descritos, para se ter sucesso na 
criação dos leitões na creche é necessário seguir 
rigorosamente alguns pontos de manejo, tais como: 

DESINFECÇÃO: O ambiente de alojamento deve estar 
limpo e desinfetado, tendo passado por vazio sanitário 
(Mínimo: 6 dias) seguindo o sistema "todos dentro, todos 
fora" para receber os leitões desmamados; 

CONFORTO TÉRMICO: evitar correntes de ar e manter a 
temperatura ambiente ao redor de 26 °C nas duas 
primeiras semanas após o desmame; 

AGRUPAMENTO: Os leitões devem ser agrupados nas 
baias de acordo com a idade, o sexo e o peso O desejável 
é que os leitões da mesma leitegada de origem sejam 
mantidos juntos; 

LOTAÇÃO: Deve-se obedecer a média de 3 leitões por m2 
em baias suspensas e 2.5 leitão por m2 nas demais baias; 

ALIMENTAÇÃO: Fornecer ração à vontade aos leitões, 
cuidando-se para que ela esteja sempre nova nos cochos 



 

 

sem haver desperdício e evitando ração úmida, velha ou 
estragada nos comedouros; 

BEBEDOUROS: Devem estar sempre limpos e providos de 
água potável fresca. Eles devem ser regulados quanto à 
altura, vazão e pressão; 

CAIXA D'ÁGUA: Dispor de uma caixa d'água por sala para 
suplementação dos leitões com polivitamínico e 
eletrólitos, além de possibilitar o tratamento dos animais 
via água quando houver necessidade; 

LIMPEZA: Nas creches com piso compacto limpar as baias 
e corredores das salas com pá e vassoura diariamente. Já 
nas creches de baias suspensas, limpar esguichando água 
com lava-jato de alta pressão e de baixa vazão no mínimo 
a cada três dias no inverno e a cada dois dias nas demais 
estações do ano. 

AMBIÊNCIA: Inspecionar as salas das creches com 
frequência, todos os dias, para observar as condições dos 
leitões, dos bebedouros, dos comedouros, da ração e da 
temperatura ambiente 

DOENÇA: Em casos de surtos de diarreia pós-desmama 
ou doença do edema, restringir o fornecimento de ração, 
quando for constatada qualquer irregularidade, 
especialmente problemas sanitários, programar ações 
corretivas mediatamente e caso necessário, transferir os 
leitões doentes para a sala hospital. 
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Crescimento e Terminação 

 

As fases de crescimento e terminação são as menos 
preocupantes na criação de suínos, desde que ao iniciarem as 
mesmas os leitões apresentem um peso compatível com a 
idade e boas condições sanitárias, uma vez que o sucesso 
nessas fases depende do bom desempenho atingido na 
maternidade e na creche. A fase de crescimento e terminação 
é responsável por engordar o animal e compreende a saída dos 
suínos da creche até a fase de abate, com peso vivo (PV) entre 



 

 

100/120 Kg. Os suínos entram na terminação com média de 
idade de 63 dias e saem após 145 dias de alojamento. 

Para um bom desenvolvimento nas fases de crescimento 
e terminação, alguns manejos são necessários: 

1. Desinfetar o alojamento segundo o sistema "todos 
dentro todos fora", ou seja, entrada e saída de lotes 
fechados de leitões; 

2. Alojar os leitões nas baias de crescimento e terminação 
no dia da saída da creche, mantendo os grupos formados 
na creche ou refazer os lotes por tamanho e sexo; 

3. Manter a temperatura das salas entre 16 °C e 18 °C de 
acordo com a fase de desenvolvimento dos animais, 
controlando com o uso de termômetro; 

4. Fornecer aos animais à vontade a ração de crescimento 
até os 50 kg de peso vivo e ração de terminação até o 
abate; 

5. Dispor de bebedouros de fácil acesso para os animais, 
com altura, vazão e pressão corretamente regulados; 

6. Monitorar cada sala de crescimento e terminação pelo 
menos 2 vezes pela manhã e 2 vezes pela tarde para 
observar as condições dos animais, bebedouros, 
comedouros, ração e temperatura ambiente; 

7. Limpar as baias de crescimento e terminação diariamente 
com pá e vassoura; 

8. Esvaziar e lavar semanalmente as calhas coletoras de 
dejetos mantendo no fundo, após a lavagem, uma lâmina 
de 6 cm de água, de preferência reciclada;  



 

 

9. Implementar ações corretivas com a maior brevidade 
possível quando for constatada qualquer irregularidade, 
especialmente problemas sanitários; 

10. Fazer a venda dos animais para o abate por lote, de 
acordo com o peso exigido pelo mercado. 
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