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Apicultura 

Ordenamento 

O uso eficiente e racional dos recursos naturais é, 
actualmente, um dos principais objectivos das 
populações e da comunidade em geral. 

O aproveitamento das potencialidades do espaço rural está particularmente 
associado aos sistemas multifuncionais, nomeadamente a apicultura, 
constituindo um eixo importante para o desenvolvimento regional 
sustentável dos territórios rurais de maior interioridade.  

FAO, 2012. 

CAPPRI, Ettore ; MARCHIS, Alexandrou, eds. (2013) - Be health in Europe – facts and figures 2013 : compendium of the latest information on bee 
heath in Europe  [Em linha]. Piacenza : Università Cattolica del Sacro Cuore. [Consult. 10 Abr. 2014]. Disponível em www: 
<URL:http://www.operaresearch.eu/en/news/show/&tid=36>. 

Produção de mel - Europa 

Deloite, 2013,  European Commission DG Agriculture and Rural Development  
Evaluation of measures for the apiculture sector , Final Report . 
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Importação por região  - 2010  

Importações para a UE, por país 
de origem em 2011(toneladas)  

As exportações da UE por país 
de destino em 2011 (toneladas) 

Deloitte, 2013,  European Commission DG Agriculture and Rural Development  
Evaluation of measures for the apiculture sector , Final Report . 

 A progressiva fragmentação/destruição 

de habitats naturais mais favoráveis;  

 Poluição ambiental 

Alterações climáticas 

Condicionantes na Apicultura 

 Extensas áreas de monoculturas e 

consequente diminuição da diversidade de 

recursos 

 Predadores 

 o uso recorrente a agro-

químicos tóxicos; 

Efeitos a curto e 

a longo prazo 

Herbicidas  - afectar indirectamente os polinizadores, diminuindo a 

disponibilidade de recursos florais. 

Insecticidas - podem causar mortalidade por intoxicação directa ou 

pode provocar alterações da biodiversidade do local.  

Pragas das colmeias 

 Incorrectas praticas 

apícolas; 

Preocupações 

 Contacto das populações de abelhas com agentes 

patogénicos exóticos; 

 intoxicações com novas classes de insecticidas; 

 contaminação cruzada com diferentes classes de 

agroquímicos 
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Neste projecto pretende-se desenvolver uma 
metodologia, que possa ser validade e, aplicada 
posteriormente, a nível nacional através da 
elaboração de cartografia temática e do estudo 
espacio-temporal das variáveis ambientais mais 
importantes para a actividade apícola.  
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Escala de 
Intensidade 

Importância 

1 Elementos com Igual importância 

3 Elementos com  pouca importância 

5  Elemento com muita importância   

7 Elemento de importância demonstrada 

9 Elemento de importância absoluta 

2,4,6,8  Valores intermédios da escala para uma 
melhor adequação ao factor estudado  

Topografia 

Hidrologia 

Físicos 

Análise  Hierárquica (Análise Multicritério) 

Áreas com potencial  

Polén 

Nectar 

Alimentação Infra-Estruturas 

Rede Viária 

Matriz  

Critério Sub-Critério Descrição Ranking 

Físico 

Topografia 

Altitude menor que 150 m 

Altitude entre 50 a 300 m 

Altitude maior que 300 m 

9 

7 

1 

Hidrologia 

Presença de água a menos de 200 m 

Presença de água entre 500 m 

Presença de água entre 700 m 

Presença de água a mais de 700 m 

9 

7 

5 

1 

Infra-

Extruturas 
Rede Viária 

Rede viária a menos de 3 km 

Rede viária entre 3 a 5 km 

Rede viária entre 5 a 10 km 

Rede viária a mais de 15 km 

9 

7 

5 

1 

Alimentação 

Néctar 

Plantas com elevada fonte de Néctar: N1 

Plantas com média fonte de Néctar: N2 

Plantas com baixa fonte de Néctar: N3 

9 

7 

5 

Pólen 

Plantas com elevada fonte de Pólen: P1 

Plantas com média fonte de Pólen: P2 

Plantas com baixa fonte de Pólen: P3 

9 

7 

5 

Proximidade de Água 

Aconselhado: menos de 200m  9 

Com algum interesse: 200-500m  7 

Com pouco interesse: 500-700m  5 

Alterável: mais de 700m  1 

Topografia 

  

Baixa altitude : menos de 150m  9 

Média altitude: 150 -300m  7 

Zonas altas: acima de 300m  1 

Classificação  Néctar 

Espécies com muito Néctar 9 

Espécies com média quantidade 
de Néctar 

7 

Espécies com  pouco Néctar 5 

Classificação Pólen 

Espécies com muito Pólen 9 

Espécies com média quantidade 
de Pólen 

7 

Espécies com  pouco Pólen 5 
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• 33% da área do concelho tem 
potencial apícola. 

• Integra a limitações legais em vigor.  
• Determina as áreas onde todas as 

variáveis se encontram presentes.  

• 56% da área do concelho tem    
potencial apícola. 

• Determina as áreas com diferentes 
classes de aplicabilidade. 

• Efectua uma ponderação modelada 
dos elementos em estudo. 

398,0 Km2  

Densidade populacional de 10,0 

habitantes por Km2 

O concelho do Crato é um concelho 

essencialmente agrícola que apresenta 
um franco desenvolvimento industrial.  

447,1 Km2 

Densidade populacional de 55,4 

habitantes por Km2 

Nos dois conselhos a atividade apícola é 

considerável e tem crescido nos últimos 

anos. 

O concelho de Portalegre é um importante 

centro comercial e industrial, e Agrícola. 

Carta de Ocupação do Solo 2007 (IGP) - a classificação de Nível II,  

•Áreas Agrícolas Heterogéneas 

•Florestas:  
•Florestas Abertas e Vegetação Arbustiva Herbácea 500 m 

Dissolve 

Não se incluiu vinhas, pomares, olivais 
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O MDT foi elaborado com base na 
altimetria à escala 1/25000 

Zonas a verde as de menor altitude e a vermelho as de 
maior altitude 

reclassificação da GRID com base 
nas seguintes classes de encostas 

Definiu-se como sendo áreas de potencial 
apícola as que se encontram em encostas 
temperadas, quentes e muito quentes 

Grau de Sombreamento da área de Estudo (ano de 2013) 

Utilizando os valores de Azimute e Elevação às 9, 12 e 15 horas do dia 15 
de cada mês do ano de 2013 (Sun Earth Tools, 2013) foram criadas 
modelos raster de exposição do sol para cada um dos meses.  
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500 m 

ribeiras, ribeiros e outros pequenos 
cursos de água, pontos de água 
(poços e pequenas charcas) e planos 
de água (albufeiras de maior 
dimensão 

Câmaras Municipais de Crato 
e de Portalegre 

Aglomerados populacionais e Rede Viária 
da área de Estudo 

100 m 50 m 

Área legalmente interditas à actividade 
apícola. 

Carta de Potencial 
Apícola

Carta de Potencial Apícola 
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Carta de Potencial Apícola vs 
Localização de Apiários 

11 a 30 colmeias 

400 m 

31 a 100 colmeias   

800 m 

Carta de potencial apícola versus 
carta de conflitos de apiários  

Área de potencial apícola 

Zona legalmente interdita 

Área de conflito de apiários 

Anjos O, Marques J, Fernandez P, Neto J, Alves D  (2013). Desenvolvimento de uma 

metodologia SIG para ordenamento apícola. Revista o Apicultor, P:3-9 

1: 250 000 
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Ascosphaera apis Nosemose 

1000 m 

Fernadez P, Marques J, Anjos O. 2013. Cartografia de Apoio à Tomada de Decisão. Revista 
Agrotec 8:27-32. 
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Carta de Potencial Apícola

Carta 
de 

Potenci
al 

Apícola

Carta 
de 

Potenci
al 

Apícola

Carta de Potencial Apícola

Carta 
de 

Potenci
al 

Apícola

Carta 
de 

Potenci
al 

Apícola

Nova 
informação 

Characterization → fingerprint 

Fast analysis - Inland water 

- Heterogeneous agricultural 
areas 

- Temporary crops 

- Forestry 

- Open forest, shrubs and 
arborous vegetation 

- Permanent grassland 

- Without beekeeper interest 
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Evolução nas metodologia 

Zona ótima 

Zona boa 

Zona razoável 

Lidónio E, Graça F, Roque N, Antunes IM, Anjos O, (2010). Caracterização da actividade Apícola no Município de Vila Velha de Ródão. Livro de 

actas do IV CER – Congresso de Estudos Rurais, Mundos Rurais em Portugal – Múltiplos Olhares, Múltiplos Futuros. Universidade de Aveiro, 
4 a 6 de Fevereiro. pp: 86-100  

Anjos O, Roque N, Lidónio E, Albuquerque T, Peres F, Antunes IM, (2010). Floral Monitoring and Biophysics parameters as a tool to beekeepers 

installation decision. Proceeding (cd room) of 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 10-14 May, 

Guimarães, Portugal, pp:1-3  
Roque N, Seco M F, Lidónio E, Anjos O., 2011.Metodologias SIG para a Obtenção de Área Vitais à Actividade Apícola. 1º Congresso Ibérico de 

Apicultura. 14-16 de Abril de 2011, Castelo Branco Portugal 

Marques J, Neto J, Alves D, Fernandez P, Anjos O. (2012). Desenvolvimento de Metodologia SIG para Ordenamento Apícola. II Congresso Ibérico 

de Apicultura, 18-20 Setembro, Guadalajara, Espanha, p:97-98 
Anjos O, Marques J, Fernandez P, Neto J, Alves D  (2013). Desenvolvimento de uma metodologia SIG para ordenamento apícola. Revista o 

Apicultor, P:3-9 

Roque N, Lidónio E, Fernandez P e Anjos O (2013). Utilização de análise multicritério para avaliação do potencial apícola. VI Encontro de 

Sistemas de Informação Geográfica 
Fernadez P, Marques J, Anjos O. 2013. Cartografia de Apoio à Tomada de Decisão. Revista Agrotec 8:27-32. 

Anjos O., Silva G., Borrego S., Fernandez P., 2013. Beekeeping Planning Activities with GIS Methodologies. XXXXIII Apimondia International Apicultural  Congress, 
Kiev Ukraine. Oral  presentation. 

 Estes trabalhos permitem avaliar a importância da 
modelação geográfica em SIG para o ordenamento apícola 

 A sobreposição de diferentes fontes de informação 
geográfica através de análise espacial permite identificar 
zonas com potencial apícola.  

 A informação geográfica elaborada permite 
identificar possíveis cenários de deslocalização de apiários, 
com base em requisitos legais e condicionantes ambientais 
de modo a obter uma maior e melhor produção apícola. 

Considerações finais 

 É de referir ainda a capacidade de controlo de 
doenças e a sua incidência ao longo do tempo bem como 
possíveis causas ou incidência de desaparecimento de 
colónias. 

  A informação elaborada sob a forma de 
cartografia temática constitui uma ferramenta 
importante de gestão da atividade apícola. 

ofelia@ipcb.pt 

Ofélia Anjos Paulo Fernandez 

palex@ipcb.pt 
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