


A APICULTURA NOS AÇORES



População: 250 000 habitantes

O arquipélago dos Açores está

situado em pleno Oceano Atlântico entre

a América e a Europa distanciando

respectivamente – 3900 km. e 1500 km

É constituído por nove ilhas:

S. Miguel
S. Maria
Terceira
Graciosa
S. Jorge
Faial
Pico
Flores
Corvo



Temperado sem grandes amplitudes térmicas, com 
Invernos suaves e Verões frescos.

Ocasialmente  alguns ventos fortes e 
elevada humidade

As características edáfo - climáticas 
das ilhas proporcionam o 
desenvolvimento de uma flora 
abundante e diversificada:



COLMEIAS E CORTIÇOS DE BARRO



CORTIÇOS



MODELOS DE COLMEIAS

 COLMEIA   REVERSÍVEL

 COLMEIA    LANGSTROTH

 COLMEIA    LUSITANA 

 COLMEIA    DADANT

 Madeira de Criptoméria 
japónica



O reconhecimento da qualidade e das
características específicas do mel das
ilhas dos Açores a partir dos néctares de
“Incenso” e “Multiflora” veio dar lugar á
DOP “Mel dos Açores”.

DADOS ESTATÍSTICOS:

Existem nos Açores 393 apicultores
registados com 6062 colónias

A produção de mel está estimada em 50
toneladas.

Os apicultores do arquipélago estão
representados pelas seguintes
organizações de produtores:
- Fruter
- Casermel
- Flôr de incenso
- Associação agrícola da ilha do Faial
- Associação Agrícola de S.Maria
- Associação Agrícola da Terceira



O MEL DE INCENSO   



O MEL MULTIFLORA



ESPÉCIES DA FLORA APÍCOLA



FLORESTA DA LAURISILVA                 





AS RAÇAS DE ABELHAS



As abelhas dos Açores foram
introduzidas por padres pertencentes
a diversas ordens religiosas que em
meados do século XV constataram
existirem boas condições para a
produção de mel e cera.

As abelhas existentes nas ilhas
derivam da Apis mellifera ibérica
Goetz com origem em Portugal e
Espanha caracterizadas pela sua cor
escura, agressividade média e bem
adaptadas ao clima e flora.

Não existem estudos completos de
taxonomia e de biometria relativos
ás raças e ecótipos dos Açores.

Foram introduzidas nas ilhas rainhas
de outras espécies de abelhas:
*Apis mellifera ligustica Spinola
*Apis mellifera caucásica
Gorbatschew



Os ecótipos locais têm tido o
predomínio sobre as raças introduzidas
devido á sua maior rusticidade e
adaptabilidade ao clima e flora da
região.

Dos efeitos negativos da introdução de
outras espécies de abelhas
salientamos:
- A italianização provocada nos
ecótipos locais modificando o seu
comportamento biológico;
- A alteração da biodiversidade;
- A ameaça para a preservação do
património genético das abelhas
locais;
- A introdução de doenças graves
(Varroa nas ilhas do Pico, Faial e
Flores);
- A agressividade excessiva - no caso
de algumas ilhas assume maior
importância devido á proximidade das
habitações e a existência de manadas
de gado bovino que pastam nas
pastagens próximas dos apiários;



No âmbito do programa B.A.B.E foi efectuada no ano 2002 uma recolha de 50
amostras de abelhas adultas de vários apiários da ilha de S. Miguel para análise da
diversidade genética na Apis mellifera ibérica Goetze (colaboração com a ilha de la
Palma).

Os resultados vieram confirmar a origem ibérica e africana das abelhas
analisadas e a hibridação provocada pela raça Apis ligústica introduzida.



Selecção e criação de
rainhas nos Açores

Eliminação da hibridação dos
ecótipos locais por introdução de
rainhas seleccionadas tendo em vista
a sua preservação e futuro
melhoramento genético.

Caracteres de selecção:
Côr
Capacidade de produção
Agressividade
Resistência ás doenças



























Diagnóstico Precoce 
das Principais 
doenças-Vigilância 
sanitária.



Normalização dos modelos das 
colmeias



MELHORAMENTO GENÉTICO



FORMAÇÃO PROFISSIONAL





QUALIDADE DAS CERAS



RAÇAS DE ABELHAS





AUMENTAR A PRODUÇÃO - PROMOÇÃO DOS 
PRODUTOS APÍCOLAS:



.

MUITO OBRIGADO 
PELA VOSSA   
ATENÇÃO


