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Controle térmico
Fundamental na apicultura

Um dos grandes desafios dos meliponicultores e criadores de abelhas sem ferrão consiste em manter a tem-

peratura adequada nos abrigos, principalmente no inverno da região Sul. A variação da temperatura, fora do 

ideal, pode afetar características morfológicas das abelhas, bem como fazê-las abandonar o local. Como es-

tratégia para melhorar a produtividade, o mercado apresenta diferentes ideias de caixas ou mantas térmicas, 

que proporcionam mais conforto e reduzem o estresse das abelhas, permitindo que elas fiquem mais sau-

dáveis e ampliem a produção do mel. O Boletim de Tendências em questão apresenta exemplos de abrigos 

térmicos para o pequeno produtor avaliar qual a melhor solução para o seu negócio.

Fontes: Ayrton Vollet Neto. Cristiano Menezes. Vera Lucia Imperatriz Fonseca. Aquecimento de colméia de abelha sem ferrão: vale a pena? Apacame. 

Hérica Girlane Tertulino Domingos. Lionel Segui Gonçalvez. Termorregulação de abelhas com ênfase em Apis mellifera. Porta de Revistas em 

Veterinária e Zootecnia. 2014. João Dórea. Mel no Brasil. Sebrae. 2014.

Termorregulação
Capacidade que um organismo tem em apresentar 

condições internas constantes diante de um 

ambiente externo variável. As abelhas utilizam 

alguns métodos para manter a temperatura do seu 

ninho dentro do ideal:

 
Agrupam-se 

e geram 
calor metabólico 
para aquecer o 

ambiente.

Inverno é uma estação crítica para os produtores de mel. Neste período, é constatada a diminuição da 

população de abelhas, redução de favos e morte de colônias. O Sul do país representa 49% na produção do 

mel brasileiro, e a região que apresenta um inverno mais rigoroso.

Abanam 
as asas e 

coletam água, se 
a intenção for 
resfriar o local.

http://www.apacame.org.br/mensagemdoce/103/artigo4.htm
http://revistas.bvs-vet.org.br/avb/article/download/25342/26211
http://www.sebrae2014.com.br/Sebrae/Sebrae 2014/Estudos e Pesquisas/2014_06_06_RT_Agroneg%C3%B3cio_Oportunidades_para_o_mercado_de_mel.pdf
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Benefícios
do controle térmico

Fontes: Meliponicultura. Cia da abelha. Hérica Girlane Tertulino Domingos. Lionel Segui Gonçalvez. Termorregulação de abelhas com ênfase em Apis 

mellifera. Porta de Revistas em Veterinária e Zootecnia. 2014. Inovação. Revista Zum Zum. 2015. 

AS ABELHAS COM FERRÃO E SEM FERRÃO APRESENTAM TEMPERATURAS IDEAIS DIFERENTES

Abelhas apis mellifera (com ferrão, 
também conhecidas como 
africanizadas ou europeias) 

conseguem manter a temperatura 
dentro da colmeia entre 33 e 36ºC.

Abelhas meliponídeas (sem ferrão, 
também conhecidas como 

indígenas ou nativas) conseguem 
manter a temperatura dentro da 

colmeia entre 25 e 32ºC. 

Abelhas termorreguladoras
As abelhas melíferas (apis mellifera) são excelentes termorreguladoras, diferente das meliponídeas, 

que ainda são muito dependentes do ambiente e da estrutura do nicho em que estão inseridas.

Dificuldade dos meliponicultores 

Devido à dificuldade das abelhas meliponídeas 
em fazer sua própria termorregulação, os 
meliponicultores costumam desenvolver 
colmeias com aquecimento e isolamento 
térmico, para manutenção dos ninhos no 

período de inverno. 

Características de abrigos

  As abelhas apis mellifera tem forte 
tendência em trabalhar no sentido vertical. 

  As abelhas meliponídeas preferem 
trabalhar na horizontal. Portanto, os 

meliponários não devem ser muito altos.

beneficios da 
termorregulação

Desenvolvimento 
da cria

Sobrevivência 
da colônia

Maior 
produtividade

Menores gastos de energia 
pelas abelhas. Logo, consomem 

menos mel estocado

Conforto 
para as abelhas

http://www.ciadaabelha.com.br/site/index.php?p=abelhas-meliponicultura
http://revistas.bvs-vet.org.br/avb/article/download/25342/26211
http://revistas.bvs-vet.org.br/avb/article/download/25342/26211
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Caixa externa de alvenaria (a parte de baixo fica em contato com o solo).

Caixa de isopor 12x15x7 cm sem tampa (lado de cima 

aberto).

Caixas de madeira com 22x22 cm, sendo uma caixa controle e dez 
caixas com colônias de abelhas.

Caixa interna em tijolo de barro (unidos com barro, não com cimento).

Parte interna forrada com papel alumínio.

A caixa controle estará equipada com um termostato, um quadro aque-
cedor com dois resistores e um Led para indicar a passagem de energia.

A colônia de abelhas será instalada dentro da caixa de barro.

Lâmpada vermelha de 7 watts instalada no interior.

As demais caixas também estarão equipadas com um quadro aquecedor.

Entre as caixas, aplicar uma camada de 10 a 15 cm de terra de barranco 

peneirada (fará o controle térmico).

Rede elétrica ligada a um termostato (programado para 

ligar quando a temperatura ficar abaixo de 19ºC) ou em 

temporizadores.

A caixa controle define a temperatura, que está regulada em 30ºC (com 
variação de 0,1ºC).

Alvenaria e tijolo de barro

Caixa de madeira com quadro aquecedor

Caixa de isopor com lâmpada

Técnicas
de controle térmico

Existem diversas técnicas de controle térmico para proteger as colmeias do frio intenso. Algumas são simples 

e baratas. Outras, possuem sistemas mais sofisticados. Veja algumas ideias, que podem ser temporárias ou 

definitivas.

Fontes: Kalhil Pereira França. Caixa aquecida, a revolução da meliponicultura. Meliponário do Sertão. 2009. Proteja suas colmeias do frio. Meliponário 

da Serra. 2011. Daniel Tojer Piacentini. Aquecedores de baixo custo para meliponicultura. Meliponicultura. 2014. 

http://meliponariodosertao.blogspot.com.br/2009/08/caixa-aquecida-revolucao-da.html
http://meliponariodaserra.blogspot.com.br/2011/08/proteja-suas-colmeias-do-frio.html
http://meliponariodamadecopas.blogspot.com.br/2014/12/curso-aquecedores-de-baixo-custo-para.html


4

Caixas de isopor:
inovação na apicultura

A empresa Termotécnica inova no mercado ao apresentar a caixa de abelhas MaisMel, que possui diferenciais.

Design desenvolvido 

para atender as 

necessidades e os 

hábitos das abelhas.

Isolamento 

térmico.

Mais leve e 

ergonômica, 

por ser feita em 

EPS (poliestireno 

expandido - isopor).

Facilidade na 

disposição, 

manutenção e 

transporte da 

caixa.

Oferece maior 

produção de 

mel que outras 

técnicas.

(C8H8)n

Foram realizadas pesquisas e experiências para avaliar o 
desempenho do novo produto. A caixa de isopor MaisMel 

foi comparada com caixas fabricadas com madeira de 
eucalipto com cobertura de fibroamianto, e com caixas 

com cobertura de telha PET, dispostas em paralelo 
e com as mesmas condições de estrutura, espaço, 

luminosidade e umidade. O experimento também 
incluiu abelhas rainhas virgens com o mesmo 
perfil genético, para que a liderança dos enxames 
não influenciasse o resultado.

PESQUISA E EXPERIÊNCIA

Fonte: Inovação. Revista Zum Zum. 2015.

A INOVAÇÃO TROUXE RESULTADOS 

POSITIVOS QUE INFLUENCIARAM, 

PRINCIPALMENTE, NA PRODUÇÃO DE 

MEL EM QUILOS

Caixas de isopor MaisMel: 30,5a (duas a três 
vezes maior que os demais).

Caixas de madeira de eucalipto com cobertura 
de fibroamianto: 17,2a.

Caixas com cobertura de telha PET: 7,05a.

http://www.termotecnica.ind.br/
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Para desenvolver o negócio, busque apoio na Federação das Associações de Apicultores (Faasc).

Fique atento às notícias divulgadas no portal da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel 

(Abemel) e acompanhe o potencial de mercado externo para o setor;

O produtor deve lembrar que os padrões térmicos adotados não podem ser generalizados, pois 

há grande variedade de comportamento entre uma espécie de abelha e outra. Cabe ao apicultor 

avaliar qual a melhor técnica para o seu negócio;

É importante acompanhar a previsão de tempo para a região que as colmeias estão localizadas, 

possibilitando ações de prevenção e proteção das abelhas. O SIS possui para consulta o relatório 

“Ferramentas de previsão de tempo para gestão e planejamento da atividade apícola;

Confira também Boletim de Tendências sobre Novas Tecnologias no setor da Apicultura e o 

Relatório de Inteligência A preservação das colmeias na entressafra.

AÇÕES
RECOMENDADAS

http://www.faasc.com.br/
http://brazilletsbee.com.br/abemel.aspx
http://brazilletsbee.com.br/abemel.aspx
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/ferramentas-de-previsao-do-tempo-para-gestao-e-planejamento-da-atividade-apicola/54c6815bf17388e7058b4b96
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/novas-tecnologias/54c6815af17388e7058b4aca
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/a-preservacao-das-colmeias-na-entressafra/54c68157f17388e7058b48c4

