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A tecnologia ao serviço dos apicultores 

 

O crescente interesse pela apicultura, com a valorização económica desta 

atividade, tem levado cada vez mais pessoas a fazerem elevados investimentos 

nesta área económica. 

Estes investimentos, como qualquer outro investimento, têm sempre alguns 

riscos associados. O facto dos apiários se localizarem em locais isolados 

aumenta o risco de roubo das colmeias o que constitui, sem dúvida, um enorme 

prejuízo para os apicultores. 

Existem no mercado diversas soluções de proteção das colmeias baseados em 

sistemas de GPS e comunicação de dados. Estas soluções comercias têm no 

entanto mostrado alguns problemas que dificultam a sua disseminação pelos 

apicultores e, consequentemente, a proteção efetiva dos apiários e dos elevados 

investimentos feitos. Destacam-se os seguintes problemas destes sistemas de 

proteção: 

 Baixa autonomia da bateria que, em regra, não ultrapassa 30 dias, 

aumentando a necessidade de mão-de-obra adicional para a sua 

manutenção; 

 Emissão permanente de radiações eletromagnéticas que potencialmente 

são prejudiciais para as abelhas. Este problema é acrescido pelo facto 

das radiações eletromagnéticas serem emitidas dentro da própria 

colmeia; 

 Mensalidade a pagar pelos apicultores por cada colmeia protegida, o que 

diminui substancialmente os rendimentos obtidos dessa colmeia; 

A MAGICKEY, LDA, uma spin-off do Instituto Politécnico da Guarda, 

desenvolveu e registou a patente de um novo sistema de proteção para 

colmeias, designado por SafeBee, que resolve os principais problemas 

associados aos sistemas comerciais existentes no mercado. As vantagens do 

SafeBee são: 
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 Alerta de abertura da colmeia, enviado para o telemóvel\smartphone do 

apicultor, com a identificação da colmeia e do respetivo local; 

 Alerta de movimento da colmeia, com o envio periódico das coordenadas 

GPS que identificam a localização exata da colmeia, permitindo visualizar 

num mapa, em tempo real ou a posteriori, o percurso da colmeia; 

 Bateria com autonomia para um ano, o que permite fazer a sua 

manutenção apenas na altura em que se faz a manutenção anual da 

colmeia;  

 Sem radiações eletromagnéticas prejudiciais para as abelhas durante o 

normal funcionamento do SafeBee, sendo apenas emitida radiação em 

caso de roubo ou abertura da colmeia; 

 Sem mensalidade ou anuidade associada a cada sistema de proteção, 

sendo gasto apenas um SMS por cada alerta enviado ao apicultor; 

 Aplicação Android para o smartphone do apicultor que facilita a interação 

com as colmeias protegidas: 

  

Para além de todas estas vantagens a MAGICKEY, LDA procurou reduzir ao 

máximo possível os custos do SafeBee tendo estabelecido as seguintes gamas 

de preços: 

1 a 4 unidades:  200€ 

5 a 9 unidades: 190€ 

10 a 19 unidades: 180€ 

20 a 49 unidades: 175€ 

50 ou mais unidades: preço negociado com o apicultor 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

A instalação física do SafeBee será da responsabilidade de cada apicultor, com 

o apoio técnico da MAGICKEY, LDA. Mediante orçamento, a MAGICKEY poderá 

efetuar a montagem do equipamento em cada colmeia entregando assim uma 

solução com “chave na mão”. 

A MagicKey está disponível para apoiar os apicultores no desenvolvimento de 

novas soluções tecnológicas que lhes permitam potenciar os seus resultados 

económicos e\ou simplicidade da sua gestão. 
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