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Qualidade do mel como diferenciação
A influência das plantas no produto final

Para obter vantagem competitiva, o produtor de mel pode investir na qualidade do seu produto. Portanto, 

como o mel é produzido a partir do néctar das flores, é importante que o empresário se informe sobre os tipos 

de plantas que pretende investir, quais regiões elas devem ser cultivadas, qual época do ano elas florescem 

e qual o tipo de mel originado. A escolha da planta e a forma como ela é cultivada influenciam diretamente 

no produto final. O Relatório de Inteligência em questão busca esclarecer ao pequeno negócio quais fatores 

podem auxiliar em sua diferenciação no mercado.  

Fontes: Flora apícola. Gestão no Campo. Karlla Patrícia. Como as abelhas fazem o mel?. Diário 

de Biologia. 2010. Hebert. Mel de abelhas - o que é?. Abelhas e Mel. 2013.  

Flores são essenciais para a existência do 

mel. Sem elas não existe o néctar, sem o 

néctar não existe o mel, e sem o mel não 

existem abelhas.

Tipos de mel
1. Mel Monofloral: proveniente do néctar de 

uma única espécie floral.

2. Mel Polifloral: proveniente do néctar de 

diversas flores de espécies diferentes.

Em etapas, entenda como o mel é produzido.

A “abelha campeira” coleta o néctar da flor e 
o leva para a colmeia.

Durante a coleta, este néctar fica 
armazenado na região do estômago da 
abelha (reservada para estocagem). Uma 
abelha pode visitar milhares de flores até 
preencher este reservatório.

As “abelhas engenheiras” retiram a umidade 
do néctar, deixando-o mais concentrado, e 
o depositam no favo.

Na colmeia, o néctar coletado pela “abelha 
campeira” é transferido para as “abelhas 
engenheiras”.

O produto depositado é lacrado com 
cera das abelhas e depois de 48 horas se 
transforma em mel.
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http://www.gestaonocampo.com.br/biblioteca/flora-apicola/
http://diariodebiologia.com/2010/05/como-as-abelhas-fazem-o-mel/#.VXXdJEajuFW
http://abelhasemel.com.br/mel-de-abelhas-o-que-e/
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Características 
do mel

O mel é um produto doce e açucarado, que oferece valores energéticos, alimentares, terapêuticos e estéti-

cos ao consumidor. Suas características podem variar, conforme abaixo.

A cor do mel identifica algumas das outras características do produto. 

A escala internacional classifica as cores do mel da seguinte forma:

Consistência 

de quase sólida 

à líquida.
pH 

de 3,2 a 4,9.

Cor 
de branco  

à vermelho.

Sabor
de ácido à doce 

ou amargo.

Branco 
Sabor suave e com menos sais minerais. É o mais 

estimado no mercado internacional.

Claro 
Coloração cerejeira e densidade média. O sabor 

e o aroma são muito apreciados.

Ambar 
Rico em sais minerais. Coloração mais 

encontrada no Brasil.

Escuro 
Rico em sais minerais e ferro.

Densidade
de 1,41 a 1,55 por 

centímetro cúbico.

Fontes: Hebert. Mel de abelhas - o que é?. Abelhas e Mel. 2013.  

Márcio Infante Vieira. O mel das abelhas. Redação Rural News. 2015.
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Entre os 
diversos fatores 

que podem influenciar 
na composição do mel, 
podemos citar como os 

principais a florada na qual o 
néctar foi coletado, espécie 

de abelha e condições 
climáticas do 

apiário.

http://abelhasemel.com.br/mel-de-abelhas-o-que-e/
http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=949
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Néctar e pólen
Alimento para as abelhas

A principal fonte de alimento das abelhas é o próprio mel que produzem. Porém, elas também se alimentam 

do pólen das flores, que geralmente fica preso nas patas das “abelhas campeiras” durante a coleta do néctar.

Fontes: Flora apícola. Gestão no Campo. Karlla Patrícia. Como as abelhas fazem o mel?. Diário 

de Biologia. 2010. Plantas nectaríferas e poliníferas. Rural News. 2014. 

Açúcar
As abelhas preferem flores com néctar 

e maior concentração de açúcar.

Particularidades
Aroma e sabor também podem influenciar 

na escolha, e isso pode variar de abelha para 

abelha.

Acesso
Algumas flores permitem um melhor acesso 

ao nectário, colocando-as em preferência 

quando comparadas àquelas em que o 

nectário está mais escondido.

Proximidade
Na escassez de flores melhores, as abelhas 

procuram outras que estejam mais próximas, 

mesmo se elas apresentarem néctares 

inferiores.
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Boas fontes 

de néctar geram 

mel de qualidade e, 

consequentemente, 

maior lucro ao 

apicultor.

O apicultor pode ter excelentes abelhas, ótimas instalações e muita dedicação.

Porém, se não disponibilizar uma boa alimentação para elas, com néctar e 

pólen em quantidades adequadas, pode enfrentar problemas e prejudicar o 

seu negócio. Em regiões sem uma boa flora apícola, as abelhas ficam com sua 

alimentação danificada. Logo, as colmeias podem ser destruídas pela fome
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http://www.gestaonocampo.com.br/biblioteca/flora-apicola/
http://diariodebiologia.com/2010/05/como-as-abelhas-fazem-o-mel/#.VXXeH0ajuFW
http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=941
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Possuem floradas prolongadas e suas plantas apresentam maior fluxo 

nectaríneo. Exemplo: eucalipto, laranjeira, capixingui, angico, entre outros.

Servem como manutenção da colmeia, pois as plantas pos-

suem menor quantidade de néctar e pólen. Exemplo: ervas 

daninhas, goiabeira, guanxuma, entre outros.

Plantas que só produzem pólen e/ou néctar eventualmente. Exemplo: 

astrapéia, caliandra, amor-agarradinho, entre outros.

Plantas que possuem quantidade de pólen e néctar bastante variável e 

que geralmente são cultivadas com agrotóxico. As abelhas visitam estas 

flores apenas para realizar a polinização. Portanto, a exploração deste 

tipo de florada deve ser feita com cuidado. Exemplo: feijão, girassol, 

soja, melancia, melão, entre outros.

Principal

Secundária

Terciária

Quaternária

Apiário
Investimento em flores 

A escolha da melhor espécie de plantas no apiário depende da região onde ele está instalado, do mel que se 

pretende produzir e dos tipos de abelhas que estão envolvidas. Portanto, o apicultor deve identificar as espé-

cies mais apropriadas e adaptadas à sua propriedade. Algumas plantas oferecem floradas com maior ou menor 

quantidade de néctar e pólen, e por conta disso, podem ser classificadas como mais ou menos produtivas, de 

acordo com a relação abaixo.

Fonte: Flora apícola. Portal São Francisco. 

As abelhas são capazes de percorrer com eficiência áreas de 2 a 3 km ao redor do apiário, durante 

sua busca ao néctar. Porém, recomenda-se que a fonte de alimento fique o mais próxima possível das 

colmeias, para permitir mais viagens de coleta e, consequentemente, aumento na produção. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/abelhas/flora-apicola.php
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Tipos de plantas
A influência em cada tipo de mel 

Algumas características do mel são determinadas pela planta/flor que a abelha visita durante a coleta do 

néctar. A seguir, estão listadas algumas flores e o tipo de mel que elas originam.

Fontes: As variedades do mel. Mel do Sol.  Luiz Carlos Masoller. Alerta: plantas tóxicas para abelhas. EcoDebate. 2011.

Claudia Borges. 7 flores bonitas, mas terrivelmente tóxicas e até fatais. Mega Curioso. 2014. 

PLANTAS/FLORES MEL

Angico e marmeleiro
Cor clara.

Sabor com certa tonalidade selvagem.

Assa-peixe
Cor âmbar.

Sabor muito definido de sua origem floral.

Bracatinga
Cor escura.

Sabor amargo.

Cipó-uva
Sabor suave. Cor branca.

Pouca umidade.

Caju
Cor escura.

Sabor forte (sabor frutado de caju no final).

Eucalipto
Cor varia entre âmbar claro e âmbar escuro.

Sabor doce acentuado. Rápida cristalização.

Cana de açúcar
Cor muito escura.

Sabor doce.

Laranjeira
Mais doce que o mel de eucalipto.

Cor âmbar claro. Sabor e aroma de laranja.

Capixingui
Cor branca. Doçura suave.

Sabor floreado. Cristaliza-se facilmente.

Serjanias
Cor âmbar claro. Sabor suave.

Gosto frutado. Demora a cristalizar.

Em alguns países existem flores tóxicas, que além de envenenar as abelhas, podem 

contaminar o mel. O apicultor deve ficar atento quando escolher as plantas e flores que 

irá cultivar no apiário.

http://www.meldosol.com.br/mel_variedades.htm
http://www.ecodebate.com.br/2011/01/24/alerta-plantas-toxicas-para-abelhas/
http://www.megacurioso.com.br/plantas-e-frutas/43362-7-flores-bonitas-mas-terrivelmente-toxicas-e-ate-fatais.htm
http://www.ecodebate.com.br/2011/01/24/alerta-plantas-toxicas-para-abelhas/
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Consulte o documento Abelhas Apis mellifera: Instalação do apiário, da Coleção Senar, para se 

informar sobre método de levantamento da flora apícola;

Visite o site do Sebrae para saber como montar uma produção de mel;

Informe-se sobre as principais normas existentes no segmento da apicultura;

Consulte o Manual de Segurança e Qualidade para Apicultura para obter informações do 

segmento, inclusive sobre instalação do apiário.

AÇÕES
RECOMENDADAS

http://wp.ufpel.edu.br/apicultura/files/2010/05/Manejo-de-Abelhas.pdf
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/Como-montar-uma-produ%C3%A7%C3%A3o-de-mel
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Normas-para-a-apicultura
http://wp.ufpel.edu.br/apicultura/files/2010/05/manual_de_seguranca_apis.pdf

