
Lâmina Alveolada em Polipropileno

Características e Influência na Apicultura



Este projeto surge da paixão de seis pessoas com forte ligação ao setor apícola, que têm

como objetivo desenvolver atividades relacionadas com o setor assim como proporcionar

apoio técnico e científico.

A NOSSA ORIGEM

Parceiros:



LÂMINA ALVEOLADA

A Lâmina Alveolada veio para inovar e modernizar o setor apícola.

Foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos parceiros e clientes.

Permite ao apicultor poupar tempo e dinheiro sendo assim uma nova alternativa a folha de

cera tradicional.



• Produzida em polipropileno, de acordo com as diretivas

da União Europeia, é de composição livre de

substâncias químicas nocivas;

• Têm certificação alimentar de acordo com a legislaçao

europeia;

• Pode ser reciclada após o seu uso, garantindo dessa

forma um impacto positivo sobre o meio ambiente.

LÂMINA ALVEOLADA



REDUÇÃO DE CUSTOS

• Permite a utilização de menor quantidade de cera por quadro.

• Promove a utilização da cera do próprio apiário.

• A menor utilização de cera poderá dar ao apicultor uma nova

linha de negócio, passando de consumidor para produtor de

cera.

• Deixa de ser necessário o uso do arame, poupando :

tempo – a necessidade de colocação de arames deixa de

existir.

• Dinheiro – é menos um custo operacional da apicultura.



PRATICIDADE

• Não necessita de equipamentos específicos para a

sua colocação.

• Facilmente se adaptada aos materiais atuais

utilizados em apicultura (quadros de madeira).

• As lâminas podem ser guardadas em armazém sem

a necessidade de aplicação de produtos químicos

para o combate à traça.



DURABILIDADE

• As características da Lâmina garantem uma longa vida útil

ao produto – Usadas na nossa exploração desde 2010.

• Apresenta menor probabilidade de deformação do que as

fundações em cera, por ser resistente a temperaturas

elevadas.

• O movimento dos extratores centrífugos não a deterioram.



FACILIDADE

• Facilidade de substituição de ceras;

• Permite uma renovação com maior regularidade;

• É possível remover a cera do quadro (através da

temperatura) e voltar a reutilizar o mesmo quadro.



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO



CERA TRADICIONAL & LÂMINA ALVEOLADA

➢ A cera das abelhas é um produto de valor acrescentado na produção

apícola.

➢ A sua qualidade é essencial para o bom desenvolvimento de uma

colónia e consequentemente na quantidade e qualidade do mel.

➢ A substituição regular de ceras é uma prática muito importante para

evitar o desenvolvimento de doenças e a acumulação de resíduos de

tratamentos que possa estar a ocorrer;

➢ A substituição das ceras anualmente é uma imposição legal;

➢ As ceras podem ser veiculos de transmissão de agentes patogénicos,

tais como, os esporos da Loque americana (Paenibacillus larvae), da

Ascosferiose (Ascosphaera apis) e da Nosema (Nosema spp.).

A colocação da cera de abelha no mercado constitui uma fonte 
de rendimento importante para os apicultores, assim como 

para as indústrias que a transformam.



➢ É eliminado um custo de produção na actividade apicola – (Nunca mais compra cera)

➢ Substituição mais fácil de ceras sem custo adiconal;

- Ceras novas no ninho levam a um aumento na postura da rainha;

- Ceras novas das alças proporcionam uma melhoria na qualidade do mel;

➢ Redução da quantidade de esporos de patologias apícolas;

➢ Melhor controle da sanidade apicola da exloração, já que não ha introdução de doenças

estranhas à exploração, nem residuos de tratamentos nem parafinas;

➢ Cria um novo ramo e negócio aumenta a rentabilidade da exploração – (Venda de cera de

operculo) – cada meia alça lusitana produz aproximadamente 500gr de cera.

➢ Melhoria na segurança alimentar e melhor qualidade do produto final.

QUAIS AS VANTAGEM DA SUBSTITUIÇÃO DAS LAMINAS DE 

CERA TRADICIONAIS PELAS  DE LÂMINAS ALVEOLADAS?

A utilização da Lâmina Alveolada permite uma substituição de cera mais regular 
promovendo as vantagens enunciadas.



EXPERÊNCIA DOS NOSSOS 
CLIENTES



FEEDBACK DOS NOSSOS CLIENTES



TESTEMUNHOS



OBRIGADO!


