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RESUMO 

SILVA, R. C. P. DE A ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL NO 
CONTEXTO DA APICUL TURA PARANAENSE - UMA CONTRIBUICAO PARA A 
IDENTIFICACAO DE POLiTICAS PUBLICAS PRIORITARIAS. 
Esta monografia adentra o estudo da cadeia produtiva do mel no Estado do Parana 
no contexte da apicultura, que tambem gera outros produtos de valor economico -
p61en, geleia real, apitoxina, cera e pr6polis, alem dos produtos derivados oriundos 
da industrializac;ao (cosmeticos, terapeuticos e nutraceuticos e alimenticios). Tern 
como objetivo geral subsidiar a formulac;ao de politicas publicas prioritarias, 
fundamentais para o desencadeamento do desenvolvimento do agroneg6cio apicola 
paranaense. No decorrer deste estudo, identificou-se e caracterizou-se elos da 
cadeia produtiva do mel, relacionando as gargalos tecnol6gicos, caminho 
indispensavel para o apontamento e eleic;ao das politicas publicas, passiveis de 
serem implementadas pelo governo do Estado do Parana. Discorre sabre a hist6ria 
da apicultura brasileira, ai incluida a paranaense par seu desempenho impar, 
analisa esta atividade economica com seus vinculos e inter-relac;oes no contexte do 
panorama mundial, resgata-se o papel dos 6rgaos estaduais voltados ao 
desenvolvimento de politicas para a agropecuaria, indo de encontro as 
potencialidades, oportunidades e perspectivas de crescimento e desenvolvimento. 
Alinhava aspectos sabre a importancia economica, social e ecol6gica da apicultura, 
destacando sua contribuic;ao para a conservac;ao da natureza, a gerac;ao de renda 
para os agricultores e riqueza para o campo e cidades. Resgata a legisla9ao 
atinente a agropecuaria e tambem direcionada a apicultura, bern como as 
instituic;oes responsaveis pelo desenvolvimento das politicas publicas em nivel de 
Uniao. A titulo de conclusao aponta que a apicultura no Estado do Parana 
experimentou crescimento de 26% no periodo de 1991 a 2005. Participa com 13 % 
na produc;ao nacional, colocando o Estado na terceira posic;ao no rol dos produtores 
nacionais. E o sexto maior exportador do pais, contribuindo com 6% das 
exportac;oes totais e ingresses anuais de 1 ,4 milhao de do lares. E importante fator 
de diversificac;ao, gerac;ao de renda e ocupac;ao da mao de obra da agricultura 
familiar, seja de proprietaries, parceiros e arrendatarios, traduzindo-se em importante 
papel social. Tern significative papel economico como ingresso de divisas externas, 
com a gerac;ao de riquezas nos pequenos municipios e par todas regioes do Estado, 
representado num VBP de 23,0 milhoes de reais/ano. Porem, urn papel ainda mais 
importante e reservado a apicultura, na preservac;ao e defesa do meio ambiente, ja 
que inexiste atividade apicola sem abelhas e estas sem a flora e urn ecossistema 
integra e saudavel. Se o Brasil tern potencial e condic;oes edafoclimaticas e de 
ampla e diversificada vegetac;ao, para produzir nao as atuais 40 mil toneladas/ano, 
mas em torno de 200 mil tonelada/ano, o Parana tambem pode produzir muito mais 
do que as 5 mil toneladas/ano. 

Palavras-chave: cadeia produtiva do mel. Apicultura paranaense. Politicas publicas. 
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1. INTRODUCAO 

A apicultura caracteriza-se pela explorac;ao economica e racional da abelha 

do genero Apis e especie Apis me/litera. Sua introduc;ao no Brasil, data de 1939 

(CAMARGO, 1972, p. 19). E praticada com mais intensidade, desde a imigrac;ao dos 

europeus (italianos e alemaes), que em meados do Seculo XIX, trouxeram as 

abelhas europeias. 

Apicultura e a criac;ao de abelhas (Apis me/litera) em confinamento, sob 

controle do homem, em colmeias artificiais, utilizando metodos e equipamentos 

desenvolvidos para melhor explorar as capacidades naturais destes insetos 

(PERUCA et al., 2002, citado por REISe FILHO, 2003, p. 13). 

Em 1956, ocorreu a introduc;ao de uma especie africana (Apis me/litera 

scutellata), que se multiplicou e se disseminou rapidamente na natureza, cruzando

se com as especies europeias de varias origens, alterando-lhes as caracterfsticas. 

E uma atividade de reconhecida importancia na gerac;ao de emprego e 

renda, fator de diversificac;ao da propriedade rural, proporcionando beneffcios 

sociais, economicos e ecol6gicos. Por todo o pafs, e desenvolvida a atividade 

apfcola, sendo gerados centenas de milhares de empregos diretos, apenas nos 

servic;os de manutenc;ao dos apiarios, na produc;ao de equipamentos, no manejo dos 

varios produtos de mel, p61en, cera, geleia real, apitoxina, polinizac;ao de pomares, 

cultivos agrfcolas e da flora silvestre, dentre outros. 

0 Censo Agropecuario de 1995/96 apontou a existencia de 172.488 

estabelecimentos agropecuarios que desenvolviam a atividade apfcola no Brasil, 

com 1 ,6 mil hoes de colmeias e produc;ao de 18.450 toneladas de mel. Atualmente, 

estima-se que a apicultura brasileira conta com 300.000 apicultores, manejando 2,5 

milhoes de colmeias e produzindo de 30 a 40 mil toneladas de mel (SOMMER, 2002, 

citado por REIS E FILHO, 2003, p. 11 ). 

A apicultura paranaense teve born desenvolvimento durante a decada de 

1980, recuperando-se dos serios impactos negativos sofridos com o ingresso das 

abelhas africanas p6s 1956 e da intensiva e indiscriminada utilizac;ao de agrot6xicos 

na decada de 1970. A partir do Censo Agropecuario de 1995/96, que registrou a 

existencia de 24 mil estabelecimentos agropecuarios com apicultura, 273 mil 

colmeias e uma produc;ao de 2.680 toneladas de mel, estima-se que atualmente no 
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Estado do Parana, existam cerca de 30 mil apicultores, dos quais 90% sao 

pequenos produtores. Estes possuem, em media, 25 colmeias por apicultor e uma 

produtividade de 15 kg de mel por colmeia por ano. 

Outros produtos apfcolas, como a pr6polis, a geleia real, a cera e a apitoxina 

(veneno da abelha), sao tambem produzidos em pequena escala por poucos 

apicultores. A grande maioria dos apicultores tern na explora9ao apfcola uma 

complementa9ao da renda da propriedade rural. 

Oeste numero expressive de estabelecimentos envolvidos com a cria9ao de 

abel has Apis me/litera, uma parcela - que gira em torno 1 0 mil, ou seja, um ter9o -

desenvolve uma apicultura racional e tecnificada, sendo que muitos deles chegam a 

atingir produtividade de ate 60-70 kg de mel por colmeia por ano. 

Segundo o Censo Agropecuario de 1995/96 (IBGE), o Parana possui 

369.875 estabelecimentos rurais, ocupando 15.946.632 hectares - ou seja, quase 

de 160 mil km2 
- o que representa aproximadamente 80% da area territorial do 

estado que e de 19,93 milhoes de hectares. 

Segundo a Confedera9ao Brasileira de Apicultura (CBA), a cadeia produtiva 

da apicultura envolve cerca de 350 mil pessoas no Brasil, sendo a grande maioria 

constitufda de pequenos produtores (SILVA, 2003, p. 3). 

A produ9ao nacional anual de mel e de aproximadamente 40 mil toneladas, 

situando o pafs em 5Q Iugar dentre os principais pafses produtores do mundo, porem, 

estima-se que este volume poderia chegar 200 mil toneladas/ano (SOMMER, 2002, 

citado por SANFORD, 2006, p. 1 ). Esta expectativa confirma-se no fato da 

Argentina, pafs vizinho, que tern potencial produtivo muito menor que o brasileiro, 

superou, em 2005, as 100 mil toneladas de mel (SAG PYA, 2006, p. 1 ). 

Considerando as condi96es extremamente favoraveis do pafs - e do estado 

do Parana - para o desenvolvimento da atividade apfcola (dimensao continental, 

clima tropical, ampla, vasta e variada vegeta9ao, domfnio da tecnologia de 

explora9ao apfcola, abelhas africanizadas altamente produtivas e tolerantes a 

doen9as e pragas, dentre outros), pode-se aumentar a produ9ao brasileira de mel e 

demais produtos apfcolas, visando atender o mercado interno e externo. 

0 Parana, com uma produ9ao de mel 4,4 mil toneladas/ano, aparece na 

classifica9ao de terceiro produtor nacional, antecedido pelo Estado do Rio Grande 
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do Sui, com 7,5 mil toneladas eo Estado do Piauf, com 4,5 mil toneladas, posigao 

perdida para este estado nordestino a partir de 2005. 

Em 2006, o Brasil exportou 14,6 mil tone Iadas (1 0,8 mil tone Iadas para os 

Estados Unidos da America), gerando receita cambial de US$ 23,6 milh6es, 

destacando-se como exportadores os estados de Sao Paulo (4.754 t), Ceara 

(2.723 t), Santa Catarina (2.002 t), Piauf (1.940 t), Rio Grande do Sui (1.484 t) e 

Parana (898 t). 

0 Valor Bruto de Produgao (VBP) da apicultura paranaense, em 2005, foi de 

R$ 23.400.058,00, considerando-se somente a produgao de 4.857 toneladas de mel. 

Considerando-se tambem os outros produtos oriundos da atividade apfcola (p61en, 

cera, geleia real, apitoxina e mel organico), o VBP atinge o valor de 

R$ 30.080.777,00, representando 0,30% do VBP do Grupo Pecuaria e 0,12% do 

VBP total da agropecuaria paranaense. 

E uma atividade de destaque na economia agropecuaria paranaense, devido 

ao grande potencial de desenvolvimento na produgao de produtos apfcolas e de 

geragao de resultados sociais, economicos e ambientais (polinizagao da vegetagao 

nativa). Diante do exposto, justifica-se como objetivo geral o estudo da cadeia 

produtiva do mel no contexto da apicultura paranaense, destinado a subsidiar a 

identificagao de polfticas publicas prioritarias para desenvolvimento do setor. 

A tim de atingir este objetivo geral, priorizou-se alguns objetivos especfficos, 

a seguir enumerados: (i) identificar e caracterizar os elos/segmentos da cadeia 

produtiva do mel no contexto da apicultura paranaense; (ii) relacionar os 

problemas/gargalos da apicultura do Parana; (iii) identificar e caracterizar as polfticas 

publicas prioritarias a serem implementadas para o desenvolvimento da atividade 

apfcola, conforme as areas/setores/elos/segmentos da cadeia produtiva do mel. 

A partir deste estudo, podera ser articulado - com os varios elos/segmentos 

desta cadeia produtiva (associag6es, empresas, tecnicos, agentes publicos -

governo)- um programa estadual de desenvolvimento da apicultura, a exemplo do 

que ja acontece em outros estados da federagao brasileira. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Segundo PEROSA et al (2004, p. 44), "0 Brasil possui urn clima tropical, 

com ampla, vasta e variada vegetac;ao, caracterfsticas propfcias a explorac;ao 

apfcola, sendo considerado urn pals com forte potencial para a produc;ao desses 

produtos." 

De acordo com PEGORARO (2003, p. 4), "o Padre Antonio Carneiro 

Aureliano foi o primeiro brasileiro a importar 100 colonias Apis me/litera Linnaeus, 

1758, em 1839, da cidade do Porto, Portugal. lnstalou colonias no sftio da Praia 

Formosa, no Rio de Janeiro; dessas 100 colonias apenas sete sobreviveram." 

Para complementar sua constatac;ao, PEROSA et al. (2004, p. 44) cita 

VILCKAS et al. (2002), que diz: "apesar de o potencial apfcola ser ainda pouco 

explorado, existe possibilidade e potencial para tornar-se lfder mundial na produc;ao 

de mel." 

Ainda citando outros autores, PEROSA et al. (2004, p. 44), informa que o 

Brasil disp6e de tecnologia suficiente para o aumento da produc;ao de mel no curto 

prazo, e a prova esta na rapidez com que o setor reagiu ao aumento do prec;o 

internacional. 

De acordo com PEREZ (2004, p. 35), "a produtividade media brasileira varia 

de 18 a 20 quilos por colmeia por ano, enquanto a Argentina, por exemplo, alcanc;a 

38 quilos/colmeia.ano. Por isso, considera-se mais importante o ganho de 

produtividade por colmeia do que a quantidade de colmeias." 

Ainda este autor, afirma: 

0 objetivo e transformar meros donos de abelhas em apicultores, que, com um bom 
trabalho de manejo, possam alcan9ar 45 quilos de mel por colmeia.ano em apiario fixo, 
desde que o apiario tenha um numero de colmeias proporcional ao potencial do pasto 
apfcola local. Ja na apicultura migrat6ria, quando o produtor viaja com as colmeias ao 
encontro das floradas, esta produtividade pode chegar a 80-1 00 qui los por colmeia.ano. 
{PEREZ, 2004, p. 35). 

PEGORARO (2005, p. 8), destaca que "a apicultura paranaense praticada 

na agricultura familiar emprega baixa tecnologia com produc;ao media de 15 kg de 

mel/colmeia.ano. Espera-se que com as tecnicas a serem demonstradas, a 

apicultura familiar paranaense melhore paulatinamente e aumente a produtividade 

para 35 kg/colmeia.ano." 
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Sobre a tem<Hica cadeia produtiva busca-se acesso a LAURENT! (2000, 

p. 52), que diz: 

A partir de meados deste seculo observa-se uma retomada pelos analistas do 
desenvolvimento economico, das relag6es intersetoriais como forma de melhor captar a 
dinamica da agricultura que se estabeleceu com o avango da industrializagao. lsto tern 
significado, no ambito da analise do desenvolvimento economico, uma redugao na enfase 
da abordagem fundada na tradicional divisao da economia nos setores primario, secundario 
e terciario, em prol de urn enfoque calcado em agregados multissetoriais (LAURENT!, 2000, 
p. 52). 

Seguindo, o autor complementa: 

Nessa retomada, tornaram-se proeminentes, na literatura internacional, as contribuig6es de 
PERROUX, DAVIS, DAVIS & GOLDBERG e MALASSIS, notadamente pelo tratamento do 
desenvolvimento economico a partir das nog6es de complexos industriais, agribusiness, 
setor agroalimentar e filiere. No Brasil, sao not6rios os trabalhos sobre complexos 
agroindustriais de GUIMARAES, MUELLER, DELGADO e GRAZIANO DA SILVA, 
desenvolvidos a partir de meados da decada de oitenta (LAURENT!, 2000, p. 52). 

Ao fazer a abordagem sobre o tema GRAQA (2004, p. 6) diz: 

lnicialmente, e importante se fazer a distingao entre o que seria cadeia produtiva para 
produto-base (soja, trigo, milho, etc) e urn complexo multibase (plantas medicinais, madeira, 
etc). No primeiro caso, visa-se anotar os varios degraus de agregagao de valor no percurso 
do produto ate o consumidor final. No segundo caso, particularmente no caso de plantas 
medicinais, esse caminho de agregagao e quase que impossfvel, visto que alem de se 
perder de vista o fluxo individual, quando muitas vezes o proprio produtor e o consumidor, o 
seu carater multiuso (chas, xaropes, folhas, rafzes, etc) tambem se torna urn fator 
complicador, impedindo qualquer rastreabilidade nas diterentes tases. Outro aspecto 
importante: cadeias produtivas sao estudadas em grande parte para se veriticar o grau de 
competitividade do produto no mercado, seja local ou internacional (GRAQA, 2004, p. 6). 

Ainda sobre o tema cadeia produtiva, recorre-se a MICHELLON (1997, p. 7), 

que afirma: 

0 termo cadeia produtiva vern sendo mais utilizado nas analises ligadas ao setor rural, 
podendo-se, de antemao, atirmar que o agribusiness representa o aspecto coletivo da 
agropecuaria, enquanto cadeia produtiva representa o aspecto singular, ou seja, quando se 
tala em agribusiness, retere-se ao todo e quando se tala em cadeia produtiva retere-se a urn 
produto em particular. Logo, pode-se atirmar que o agribusiness e o conjunto de todas as 
cadeias produtivas existentes a partir dos produtos de origem agricola (MICHELLON, 1997, 
p. 7). 

Nesta linha de pensamento este autor complementa, citando Farina & 

Zylberzstajn (1991 ), "No Brasil, o conceito tern sido definido como urn recorte dentro 

do complexo agroindustrial mais amplo que privilegia as relac;oes entre 

agropecuaria, industria de transformac;ao e distribuic;ao, tendo como foco urn produto 

definido." 

E citando Marques et al. (1994), MICHELLON (1997, p. 9), diz que "cadeias 

produtivas sao ainda conjuntos de componentes interativos, tais como sistemas 

produtivos agropecuarios e agroflorestais, fornecedores de servic;os de insumos, 
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industrias de processamento e transformagao, distribuigao e comercializagao, alem 

de consumidores finais do produto e subprodutos da cadeia." 

Sobre o tema cadeia produtiva, langa-se mao de ANTERO (2006, p. 59) que, 

ao tratar da cadeia produtiva textile de confecg6es (CTC), afirma: 

As cadeias produtivas, segundo Prochnick e Haguenauer, citados par Cetiqt (2003), 
provem, par um lado, do crescenta processo de desintegra9ao vertical e da divisao do 
trabalho e, par outro lado, da maior interdependencia, originada par press6es competitivas 
entre os agentes economicos. Cadeia produtiva pode ser entao definida como o conjunto de 
etapas consecutivas pelas quais passam e vao sendo transformados e transferidos os 
diversos insumos. Cadeias produtivas setoriais sao aquelas em que as etapas sao setores 
economicos e os intervalos sao mercados entre setores consecutivos (ANTERO, 2006, 
p. 59). 

Cadeia produtiva, ou o mesmo que supply chain, de forma simplificada pode 

ser definida como urn conjunto de elementos ("empresas" ou "sistemas") que 

interagem em urn processo produtivo para oferta de produtos ou servigos ao 

mercado consumidor (DA SILVA, 2004, p. 1). Segundo o autor, "em virtude da 

globalizagao, evolugao dos mercados consumidores, e implementag6es tecnol6gicas 

dos processos produtivos; o conceito de cadeia produtiva tern sido aprimorado." 

Para ele, especificamente, no caso de produtos de origem vegetal, cadeia produtiva 

pode ser visualizada como a ligagao e inter-relagao de varios elementos segundo 

uma 16gica para ofertar ao mercado commodities agrfcolas in natura ou 

processadas. 

Continuando sua reflexao, cita que: 

"Neste contexto, conforme metodologia proposta pela EMBRAPA, atuam neste sistema 
cinco segmentos constitufdos dos seguintes atores (SCHULTZ, 2001, citado par DASILVA, 
2004, p. 1): 

a) Fornecedores de insumos: referem as empresas que tem par finalidade ofertar produtos tais 
como: sementes, calcaria, adubos, herbicidas, fungicidas, maquinas, implementos agrfcolas 
e tecnologias. 

b) Agricultores: sao os agentes cuja fun9ao e proceder ao usa da terra para produgao de 
commodities tipo: madeira, cereais e oleaginosas. Estas produ96es sao realizadas em 
sistemas tipo fazendas, sftios ou granjas. 

c) Processadores: sao agroindustrias que podem pre-beneficiar, beneficiar ou transformar os 
produtos in natura. Exemplos: (a) pre-beneficiamento - sao as plantas encarregadas da 
limpeza, secagem e armazem de graos; (b) beneficiamento - sao as plantas que 
padronizam e empacotam produtos como: arroz, amendoim, feijao e milho de pipoca; (c) 
transforma9ao - sao plantas que processam uma determinada materia-prima e a 
transformam em produto acabado, tipo, oleo de soja, cereal matinal, polvilho, farinhas, 
alcool e avucar. 

d)Comerciantes- os atacadistas sao grandes distribuidores que possuem par fungao abastecer 
redes de supermercados, pastas de vendas e mercados exteriores. Enquanto os varejistas 
constituem os pontos cuja fun9ao e comercializar os produtos junto aos consumidores finais. 

e) Mercado consumidor: e o ponto final da comercializagao constitufdo par grupos de 
consumidores. Este mercado pode ser domestico, se localizado no pafs, ou externo quando 
em outras nav6es." 
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Adentrando a aplicagao do conceito de cadeia produtiva, DA SILVA (2005, 

p. 2), diz: "0 entendimento do conceito de cadeia produtiva possibilita: (1) visualizar 

a cadeia produtiva de forma integral; (2) identificar as debilidades e potencialidades; 

(3) motivar o estabelecimento de cooperagao tecnica; (4) identificar gargalos e 

elementos faltantes; e, (5) certificar dos fatores de condicionantes de competitividade 

em cada segmento." 

Para DA SILVA, o conceito de cadeia produtiva e fundamental para o 

estabelecimento do agroneg6cio e aponta metas para o constante aprimoramento 

das cadeias produtivas, as quais a seguir relata-se: 

(a) Promover o aprimoramento dos metodos de produ9ao e comercializavao (ado9ao de 
novas tecnologias e tecnicas de gerenciamento; (b) identificar e desenvolver novos servi9os 
e fun9oes para uma dada commodity (organiza9ao e treinamento dos fornecedores para o 
atendimento dos padroes de comercializa9ao; introdu9ao de inova9oes tecnol6gicas; 
promo9ao de exporta9oes, e reorienta9oes de pesquisas e praticas extensionistas); (c) 
Promover inova9oes nas atividades agrfcolas; (d) Gerenciar os metodos de controle de 
qualidade (Programas de alimentos seguros utilizam o conceito de cadeia produtiva para 
verificar os fatores que impactam negativamente as qualidades trsica, sanitaria e nutricional 
ao Iongo da cadeia) (DA SILVA, 2005, p. 3). 

Segundo FERRAZ et. al. (2006, p. 3), 

A cadeia produtiva e uma ferramenta de analise que realiza urn corte vertical no sistema 
economico direcionado a uma materia-prima (fruta, algodao, couro) ou a urn produto final 
(suco, confec9ao, sapato). 0 estudo da cadeia produtiva e composto pela avalia9ao de 
todos os atores (produtores e empresas) que agem de forma independente. Essa 
interdependencia e composta por tres elementos (MORVAN, citado por BATALHA, 2001 ): 
a) o encadeamento tecnico - a produ9ao e composta pela sucessao de opera9oes de 

transforma9ao dissociaveis, realizadas por diferentes elos, mas, interligadas por uma 
sequencia tecnol6gica; 

b) a rela9ao comercial e financeira - existe urn fluxo de troca de riquezas, produtos e 
dinheiro, entre todos os estados de transforma9ao, entre fornecedores e clientes; 

c) a agrega9ao de valor- a cadeia de produ9ao e urn conjunto de a9oes economicas com 
a valora9ao dos meios de produ9ao, que asseguram a articula9ao das opera9oes 
(FERRAZ et. al., 2006, p. 3). 

2.1. BREVE HISTORICO DA APICULTURA BRASILEIRA 

No prefacio do livro Manual de Apicultura, organizado por Joao M. F. 

Camargo, Warvick Estevam Kerr afirmou: 

A cultura das abelhas no Brasil tern 4 fases distintas. A primeira, anterior a 1840, em que s6 
se cultivavam os meliponfdeos; no sui as manda9aias, mandaguaris tuivas, jatafs, manduris; 
no nordeste a urucu, a jandaira e a canudo; no norte a urucu comum, a jandaira, e urucu 
porta-de-renda, e muitas outras. A segunda fase, come9a em 1840 com a introdu9ao no 
Brasil da Apis mellifera melffera, que se tornou a nossa abelha "europa", ou abelha-do-reino, 
que foi gradualmente impondo-se como abelha produtora de mel. Ao redor de 1870-1880 
com a imigra9ao dos alemaes, colmeias de Apis mellifera mellifera foram trazidas da 
Alemanha para os estados do Rio Grande do Sui e Sao Paulo (Limeira, Piracicaba, Sao 
Carlos). Tambem, nessa epoca, F. A Hannemann traz para o Rio Pardo, eA. Van Emelen 
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para Pernambuco, as Apis me/litera ligustica. Uma terceira fase tem infcio ao redor de 1940 
com os primeiros movimentos associativos. A quarta fase tem infcio ao redor de 1950 ate o 
presente (CAMARGO, 1972, p. 11 ). 

Fe ito esta inser9ao hist6rica, cita-se GONQALVES (2006, p. 1 ), que 

complementa: 

Embora a apicultura brasileira ja venha sendo explorada no Brasil desde 1839, por iniciativa 
do Pe. Antonio Carneiro, que introduziu as abelhas europeias no pafs com o intuito de 
garantir a produc;ao de velas para fins religiosos, e ja um fato hist6rico da nossa apicultura o 
marco representado pelo desenvolvimento da mesma antes e depois da introduc;ao das 
abelhas africanas Apis me/litera scutellata (KERR, 1967). 

A partir daqui, cita-se PEGORARO (2003, p. 4-5), para resgatar a hist6ria 

mais recente da apicultura brasileira. 

1920 a 1953: apicultura exercida por poucos produtores rurais; 
1968: fundac;ao da Confederac;ao Brasileira de Apicultura (CBA). 
1943 a 1957: registrado o parasitismo nas abelhas de origem europeia pelo protozoario 
Nosema apis zander, acarretando a perda de 85% de colmeias nos apiarios; 
Apis me/litera Linaeus e suas subespecies (Apis me/litera ligustica Spinola, 1806; Apis 
me/litera carnir;a Pollmann, 1879; Apis me/litera Linaeus, 1758 e Apis me/litera 
caucasica Gorbachev, 1916) sao abelhas de origem europeia que habitavam a America 
do Sui, antes da introduc;ao da abelha africana (NOGUEIRA-NETTO, 1972; 
GONCALVES, 1992 e SOARES & DINIZ, 1994); 
1956: introduc;ao da abelha africana Apis me/litera scutellata Lepeletier, 1836 
(GONCALVES, 1975 E SOARES & DINIZ, 1994), que saiu do controle dos 
pesquisadores em Rio Claro, SP, disseminando-se por todo o pafs. Af, inicia-se a fase 
de africanizac;ao da apicultura brasileira, com os cruzamentos das abelhas africanizadas 
e outras subespecies de Apis me/litera de origem europeia (MORINI et al., 1996); 
1960: a regiao sui do Parana ja se encontrava habitada por abelhas africanizadas, 
causando o abandono da atividade pela maioria dos agricultores que possufam abelhas 
devidO a agressividade destas, restando OS apicultores tradicionais, que distanciavam 
as colmeias a 400 metros de suas residencias. A africanizac;ao das abelhas do pafs 
forc;ou mudanc;as radicais nas tecnologias de manejo, resultando em maior 
produtividade das colmeias e aumento na produc;ao nacional de mel. 

Complementando o relato: 

Decadas de 1960 e 1970: perfodo de caos para a apicultura brasileira, tendo 

estas abelhas ganhado as manchetes dos jornais, consideradas "abelhas 

assassinas" pela maioria das pessoas, ajudadas pelo sensacionalismo da mfdia 

(SANFORD, 2005, p. 2). 

1970: ano diferencial, com a realiza9ao do 12 Congresso Brasileiro de Apicultura, 

em Florian6polis, desencadeando 20 anos seguintes de explosao de atividades 

cientfficas e apfcolas em dire9ao ao entendimento das abelhas africanizadas que 

se estabeleceram e passaram a ocupar o territ6rio brasileiro (SANFORD, 2005, 

p. 2) 

Assim, nas palavras de GONQALVES (1992), citado por REIS et. al. (2003, 

p. 10): 
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As abelhas africanizadas sao poli-hfbridos dos cruzamentos entre as abelhas africanas 
(Apis me/litera scutellata, anteriormente classificadas como A. me/litera adansom) com as 
subespecies (A. me/litera me/litera; A. me/litera ligustica; A. me/litera carnica e A. me/litera 
caucasica) existentes no continente americana antes da introdugao das abelhas africanas 
no Brasil em 1956, o que, no ano seguinte, deu inicio ao processo de africanizagao. 
Predominam nas abelhas africanizadas as caracterfsticas morfol6gicas e comportamentais 
das abelhas africanas; este e um dos raros casos de domfnio de uma subespecie sobre as 
demais e tambem de dominancia, por uma subespecie, de nicho ecol6gico que 
anteriormente era ocupada pelas demais. 
Atualmente as abelhas africanizadas encontram-se distribufdas desde o sui do Brasil ate o 
Sui do EUA e sao mais adaptadas ao meio ambiente tropical do que as subespecies 
europeias, mostrando-se melhores produtoras de mel nas condig6es tropicais e maior 
tolerancia as pragas e doengas (REIS et. al., 2006, p. 10). 

2.2. APICUL TURA PARANAENSE NO CONTEXTO DO BRASIL E MUNDO 

2.2.1. Panorama Mundial 

No mundo, mais de 130 pafses desenvolvem a apicultura. Em 2005, 

conforme estimativas da FAO, a produ9ao total de mel alcan9ou cerca de 1 ,38 

milhao de toneladas, movimentando valores da ordem de 1 ,5 bilhao de d61ares. 

Segundo dados de 2005, os pafses que se destacam na produ9ao de mel, sao: 

China (22, 1 %), os Estados Unidos (5,9%); a Argentina (5,8%), a Turquia (5,4%); a 

Ucrania (4,4%), o Mexico (4, 1 %) e a Federa9ao Russa e a India (3,8% cada); estes 

respondem por mais de 50% do volume mundial produzido (Tabela 1 ). 

TABELA 1- MEL: QUANTIDADE PRODUZIDA NO MUNDO ENOS PRINCIPAlS PAfSES, 2003-
2005 

Pafs Quantidade produzida (t) 
2003 2004 2005 

Mundo 1.353.696 1.372.142 1.381.404 
China 294.721 304.987 305.00 
Estados Unidos 82.144 82.000 82.000 
Argentina 75.000 80.000 80.000 
Turquia 69.540 73.929 73.929 
Ucrania 53.550 57.878 60.502 
Mexico 57.045 56.808 56.808 
India 52.000 52.000 52.000 
Federagao Russa 48.048 52.782 53.000 
Brasil 30.022 24.500 24.500 
FONTE: FAO Uunho/2006). Disponfvel em: <http://www.fao.org>. 

Dentre os principais pafses produtores de mel, ainda destacam-se: Eti6pia 

(39 milt), Espanha (37 milt), Ira (36 milt), Canada (33 milt), Coreia do Sui (29 milt), 
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Tanzania (27 milt), Brasil (24,5 milt), Angola (23 milt), Hungria (20,5 milt), Quenia 

(21 ,5 mil t), Romania (19,2 mil t) e Alemanha (17 mil t). 

Segundo estes numeros da FAO, o Brasil posiciona-se na 155! posic;ao no 

ranking mundial, porem, considerando-se o numero oficial do pafs informado pelo 

IBGE (2005: 33.750 t), a posic;ao brasileira salta para o 12Q Iugar. 

No Brasil a produtividade (kg/colmeia.ano) e bastante reduzida, 

especialmente quando comparada com a obtida em alguns pafses, a saber: Brasil 

(15), EUA (32), Mexico (31), Argentina (30 a 35) e China (50 a 100), situac;ao 

justificada pelo nfvel de utilizac;ao de recursos tecnol6gicos na produgao. (EMBRAPA 

PANTANAL E BANCO DO NORDESTE, 2003, citado por SEBRAE, 2006, p. 13). 

Esta mesma fonte informa que, em 2002, existiam no pafs 300 mil 

apicultores que colhiam uma produc;ao anual de 30 mil a 40 mil toneladas de mel, 

resultando numa produtividade media de 15 kg/colmeia.ano. 

Alem da produc;ao de mel e outros produtos apfcolas (pr6polis, geleia real, 

apitoxina, cera), as abelhas realizam os servic;os de polinizac;ao (aumento da 

qualidade e melhoria da produtividade de culturas agrfcolas- frutas, verduras, graos 

e de pastagens). 

Neste ano de 2007, alguns pafses experimentam reduc;ao de produgao, a 

saber: quebra na safra de mel na Asia, em especial Vietna e na China; perspectiva 

de reduc;ao na safra americana (que tern infcio em meados do ano) e Alemanha (e 

outros pafses da Europa), em face da sfndrome que os especialistas batizaram de 

Disturbio do Colapso das Colonias (CCD). 

0 comercio mundial de mel, em 2004, movimentou 384 mil toneladas de mel 

in natura, representando um giro financeiro de 862 milhoes de d61ares, segundo a 

FAO. Os principais pafses exportadores foram a China (22,42%), a Argentina 

(16,27%), o Mexico (6,08%), a Alemanha (5,82%) e o Brasil (5,47%), que juntos 

participam com 56,06% das exportac;oes totais do planeta (Tabela 2). 
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TABELA 2- MEL: QUANTIDADE DAS EXPORTAQOES, NOS PRINCIPAlS PA[SES, 2002-2004 

Pafs Quantidade (t) 
2002 2003 2004 

Mundo 405.598 403.198 384.389 
Argentina 79.986 70.499 62.536 
China 77.276 87.469 86.207 
Mexico 34.457 25.018 23.374 
Canada 22.921 15.041 14.021 
Alemanha 22.222 21.161 22.374 
Brasil 12.640 19.273 21.029 
Vietna 15.876 10.548 15.563 
Hung ria 15.023 15.807 14.962 
Uruguai 8.471 9.177 13.357 
India 6.647 6.964 10.354 
Espanha 14.834 11.633 9.914 
FONTE: FAO (Junho/2006). Disponfvel em: <http://www.fao.org>. 

Os melhores prec;os medios do quilograma de mel foram alcangados pela 

Alemanha (US$ 4,03), pela Espanha (US$ 3,52), pela Australia (US$ 3,46) e pela 

Hungria (US$ 3,36), sendo que o pior prec;o medio foi obtido pelo Brasil, com 

US$ 2,01, pois ainda nao possui tradigao exportadora. 

A partir de 2002, o Brasil adentrou o mercado internacional de mel, devido 

serios problemas experimentados pela Argentina e China (contaminac;ao do produto 

com antibi6ticos) tradicionais mercados exportadores, mas que ja retornaram a 
normalidade no anode 2005, trazendo os prec;os aos nfveis hist6ricos (US$ 1 ,00/kg). 

TABELA 3- MEL: QUANTIDADE DAS IMPORTAQOES E PRINCIPAlS PA[SES, 2002-2004 

Parses Quantidade (t) 
2002 2003 2004 

Mundo 404.883 401.274 390.603 
Alemanha 98.909 93.532 88.958 
Estados Unidos 92.007 92.151 81.027 
Japao 45.038 43.785 47.033 
Reino Unido 29.901 21.867 25.893 

Franca 16.836 15.165 17.081 
ltalia 14.073 14.449 15.390 
Espanha 10.910 11.119 13.759 
FONTE: FAO Uunho/2006). Disponfvel em: <http://www.fao.org>. 

As importac;oes mundiais de mel in natura, em 2004, atingiram o volume 

proximo a 391 mil toneladas, destacando-se como grande importadores a Alemanha 

(89 mil toneladas - 23,03%), Estados Unidos (81 mil toneladas - 20,74%), Japao 

(47 mil toneladas- 12,04%) e Reino Unido (26 mil toneladas- 6.62%) (Tabela 3). 
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Varios outros pafses realizam importagoes de mel: Arabia Saudita, Australia, 

Austria, Belgica, Canada, Dinamarca, Malasia, Holanda, Polonia e Sufga. A 

Alemanha figura como o maior mercado mundial de mel, absorvendo 23% das 

importagoes de 2004, destacando-se tambem como urn dos principais exportadores 

(5,8% do total de 2004), com atuagao forte como re-exportador, comprando mel a 

granel de outros mercados, embalando e redistribuindo para a Europa e vizinhanga. 

Antes do embargo da Uniao Europeia ao mel brasileiro, decretado a partir de 

margo de 2006, sobressafa como o principal importador do mel nacional (a granel), 

posigao que passou a ser ocupada pelos Estados Unidos, a partir do ano passado. 

Hoje, este pals, notadamente o segundo maior mercado importador de mel in natura 

(21% do total de 2004), e urn dos mercados mais promissores para o Brasil. 

Sabe-se que o consumo de mel in natura e baixo e pouco difundido junto a 
populagao da maioria dos pafses, resultando num consumo medio per capita 

mundial de 300g/pessoa.ano. Ja nos pafses da Uniao Europeia, o consumo e de 

700g/pessoa.ano. 

Os maiores consumos anuais foram observados nos seguintes pafses: 

Austria -1.700 g; Grecia- 1.600 g; Sufga- 1.300 g; Alemanha- 1.200 g; Eslovenia 

- 1 .1 00 g; Ucrania - 1.000 g; Turquia - 800 g; Canada e Espanha - 700 g; Estados 

Unidos e Nova Zelandia- 600 g; Franga- 500 g e Mexico- 200 g (FAO, 2006, 

citado por Viera e Kalvelage, 2006, p.163 ). 

2.2.2. Panorama Nacional 

A apicultura brasileira teve infcio com enxames trazidos pelos imigrantes, 

contudo, somente com a introdugao de abelhas africanas em meados de 1956 e que 

se deu a revolugao da apicultura no Brasil como cruzamento das duas populagoes, 

produzindo urn hfbrido conhecido hoje como abelhas africanizadas. 

Certamente ocorreram problemas ate que se chegasse no estagio de 

desenvolvimento atual, dada a agressividade dessas abelhas e a inabilidade dos 

apicultores em lidar com a nova realidade (SOARES citado por PAULA NETO e 

ALMEIDA NETO, 2006, p. 1 ). 
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0 Brasil, com seus 8,5 milhoes de quilometros quadrados, detem vegetagao 

rica e variada, aliada a urn clima muito diverse, que favorecem a exploragao da 

atividade apfcola em todas os estados da federagao. 

Segundo o IBGE (2005), a produgao nacional de mel, em 2005, atingiu 

33.750 toneladas. 0 Parana, com uma produgao de 4.462 toneladas, colocou-se em 

terceiro Iugar, antecedido pelo estado do Rio Grande do Sui, com 7.428 (1 Q Iugar) e 

o estado do Piauf, com 4.497 toneladas (2Q Iugar). 

0 Parana, ate o ano de 2004, situava-se na segunda posigao do ranking 

nacional da produgao de mel, perdendo posigao para o Piauf, que a exemplo de 

outros estados do Nordeste vern desenvolvendo polfticas de incentive ao aumento 

da produgao apfcola, inclusive ganhando espagos no mercado exportador de mel. 

Na tabela 4, ve-se o aumento na produgao de mel dos principais estados 

produtores, no perfodo de 2000 a 2005: Ceara (252,98%), Bahia (240,69%), 

Piauf (141,51%), Parana (55,47%), Sao Paulo (30,93%), Rio Grande do Sui 

(27,74%), Minas Gerais (5,14%), Ceara (2,53%). Dos estados expoentes da 

produgao melffera nacional, apenas o estado de Santa Catarina, apresenta 

desempenho negative, tendo experimentado queda de 1 ,43% no perfodo em 

analise. 

TABELA 4- MEL: PRODUQAO BRASILEIRA E DOS PRINCIPAlS EST ADOS PRODUTORES (t), 
2000 A 2005 

Estados I Ano 2000 2002 2003 2004 2005 
Brasil 21.865 24.028 30.022 32.290 33.750 
RS 5.815 5.604 6.777 7.317 7.428 
PR 2.870 2.843 4.068 4.348 4.462 
PI 1.862 2.221 3.146 3.894 4.497 
sc 3.983 3.828 4.511 3.600 3.926 
CE 655 1.373 1.896 2.933 2.312 
SP 1.830 2.092 2.454 2.333 2.396 
MG 2.100 2.408 2.194 2.134 2.208 
BA 521 873 1.419 1.494 1.775 
FONTE: IBGE (Pesquisa Pecuaria Municipal) 

Na tabela 5, ao verificar-se o perfodo de 1991 a 2005, constata-se que a 

produgao nacional cresceu 80,79% e a performance dos principais estados 

produtores e positiva para: Piauf (836,30%), Ceara (333,84%), Rio Grande do Sui 

(116, 18%), Minas Gerais (82,94%), Parana (26,46%), Sao Paulo (80,79%). Para o 
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estado de Santa Catarina, o que se ve e uma queda da produgao de mel da ordem 

de 26,62%. 

TABELA5-APICULTURA: BRASIL E PRINCIPAlS ESTADOS PRODUTORES, 1991 E2005 

Estados Produ~;ao (kg) 
1991 (1) 2005 (2) Var.% (2}/(1) Part.% - 2005 

Brasil 18.667.767 33.749.666 80,79 100,0 
RS 3.435.947 7.427.944 116,18 22,0 
PR 3.528.514 4.462.022 26,46 13,2 
PI 480.337 4.497.392 836,30 13,3 
sc 5.349.653 3.925.556 (26,62} 11,6 
SP 2.095.878 2.395.842 14,31 7,1 
CE 532.835 2.311.626 333,84 6,9 
MG 1.206.907 2.207.925 82,94 6,5 

FONTE: IBGE (www.sidra.ibge.gov.br) 

TABELA 6- BRASIL E REGIOES: PRODUQAO DE MEL DE ABELHA (kg), 1990 A 2005 

Ana 
1990 
2005 

Brasil 
16.181.289 
33.749.666 

Var.% 1990 a 2005 108,57 
Fonte: IBGE (www.sidra.ibge.gov.br) 

Norte 
69.546 

653.467 
839,62 

Nordeste 
1.782.081 

10.910.916 
512,26 

C. Oeste Sudeste Sui 
407.011 3.567.454 10.355.196 

1.097.459 5.272.302 15.815.522 
169,64 47,79 52,73 

De 1990 a 2005, a produgao brasileira de mel de abelha cresceu 108,57%, 

verificando-se maiores crescimentos nas regioes: Norte (839,62%), Nordeste 

(512,26%) e Centro Oeste (169,64%), conforme pode ser visto na tabela 6. A regiao 

Sui, que detem a maior participagao percentual na produgao nacional, com 

aproximadamente 47%, experimentou de 1990 a 2005, urn crescimento de apenas 

47,79%, por conta especialmente do estado de Santa Catarina, que em 2004 sofreu 

queda de produgao de mel, devido a condigoes climaticas desfavoraveis (baixo 

fndice de precipitagao pluviometrica e a ocorrencia do "furacao Catarina", na regiao 

sui do estado (microrregiao geografica de Criciuma), que contribuiu para a redugao 

de toda a produgao estadual). 

Exportacoes de mel em 2003 - Em 2003, o Brasil exportou 19.273 

toneladas, 51,8% a mais que o volume exportado em 2002 (12.640 toneladas). A 

receita cambial obtida em 2003, foi de US$ 45,54 milhoes, 96,8% maior que o 

montante que ingressou no pals em 2002. 

Os principais destinos do mel brasileiro foram: Alemanha (54,8% - 10.563 t), 

Estados Unidos da America (35,2% - 6.777t), Belgica (238 t), Espanha (222 t), 

Canada (60 t), Japao (50 t), Franga (1 0 t), China e ltalia. 
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No ranking das exportaQ6es, considerando-se o ano de 2003, o Parana 

situou-se em 5Q Iugar, com um volume exportado de 1.912 toneladas e uma receita 

cambial de US$ 4,5 milhoes. 

0 volume exportado pelo Estado do Parana, no ano de 2003, resultou num 

incremento de 125,5% sobre o volume exportado em 2002 (849 toneladas). De 2002 

para 2003, a receita cambial cresceu 172,9%. 

Segundo a Tabela 8, os estados que se destacaram na exporta9ao de mel, 

em 2003 foram: Sao Paulo- 6.337 t (1 Q Iugar), Santa Catarina- 4.036 t (2 Q Iugar), 

Piauf- 3.010 t (3Q Iugar), Ceara- 2.342 t (4 Q Iugar) e Parana- 1.912 t (5Q Iugar). 

0 pre9o medio do mel brasileiro exportado em 2003 ficou em US$ 2,36/kg, 

29% a mais que o valor medio obtido em 2002 (US$ 1 ,83/kg). Em 2004, o pre9o 

medio foi de US$ 2,02/kg, 14,4% a menos que o valor medio de 2003. 

Exportac;oes de mel em 2004 - Em 2004, o pafs exportou 21 .028 toneladas 

de mel, 9,1 % a mais que em igual perfodo de 2003, cujo volume exportado foi de 

19.273 toneladas, fato que parece firmar o mel brasileiro no comercio mundial 

(Tabela 9). 

Os estados que se destacaram nas exporta96es foram os mesmos de 2003, 

repetindo-se os principais destinos. A excelente qualidade do mel brasileiro 

contribuiu para tornar o Brasil, pafs emergente neste seleto mercado mundial. 

Os produtos apfcolas brasileiros sao reconhecidos no exterior por sua 

qualidade, destacando-se o mel, que e apreciado por sua caracterfstica de aroma e 

isen9ao de contamina9ao por medicamentos, polui9ao ambiental e agrot6xicos. A 

maioria de nossos meis possui, na pratica, caracterfsticas de produto organico ou 

biol6gico, podendo assim obter melhores cota96es e conquistar espa9o especffico 

no mercado internacional, como mel de mesa com maior agrega9ao de valor e nao 

simples commodity, entregues a intermediarios do exterior e vendidos a granel 

(toneis de 200 kg). 

Desde 2001, o Brasil foi descoberto pelos importadores mundiais de mel, 

devido problemas que acometeram a produ9ao da China (produc;ao: 305 mil t/ano e 

exporta9ao: 86 mil t/ano), Argentina (produ9ao: 80 mil t/ano e exporta9ao: 

63 mil t/ano), dois grandes produtores e exportadores mundial de mel in natura. No 

entanto, tem-se que com o regresso da China ao mercado mundial em 2005, o 

quadro piorou para o nosso pafs, devido aos baixos pre9os praticados por este pafs 
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continental (US$ 1.00/kg), o que forc;a o pals a buscar a diferenciac;ao do mel em 

nfvel mundial, como produto de mesa de excelente qualidade, se quiser ratificar 

algum espac;o no mercado mundial e nao como simples melhorador dos meis destes 

pafses tradicionais exportadores. 

As exportacoes de mel em 2005- Segundo o MDIC/SECEX, de janeiro a 

dezembro de 2005 (Tabela 9), o Brasil exportou 14.442 toneladas de mel (31 ,3% a 

menos que em igual perfodo de 2004), obtendo uma receita cambial de US$ 18,9 

milhoes e urn prec;o medio de US$ 1.313,51/tonelada (US$ 1 ,31/kg). 

Os principais estados exportadores, foram: Sao Paulo (6.052 t), Santa 

Catarina (2.262 t), Piauf (2.503 t), Ceara (2.342 t), Rio Grande do Sui (589 t), Parana 

(333 t), Rio de Janeiro (162 t) e Minas Gerais (157 t). 

0 prec;o medio alcanc;ado em 2005 foi de US$ 1 ,31/kg, 54,2% menor que em 

2004 (US$ 2,02/Kg). 

TABELA 7- APICULTURA, BRASIL E PARANA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, 2000 A 2006 

A no Parana Brasil 

US$ FOB Kg US$/kg* US$ FOB Kg US$/kg* 

2000 244 51 4,78 331.060 268.904 1,23 
2001 144.525 122.896 1,19 2.809.353 2.488.671 1,13 
2002 1.682.297 848.659 1,98 23.141.221 12.640.487 1,83 
2003 4.590.196 1.911.613 2,40 45.521.098 19.272.782 2,36 
2004 3.896.006 1.735.044 2,25 42.374.383 21.028.468 2,02 
2005 535.445 332.821 1,61 18.940.333 14.442.090 1,31 

2006 1.496.957 898.496 1,67 23.358.927 14.599.908 1,60 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOTA: NCM- 04.09.00.00- mel de abelha "in natura". *Preco medic 

As exportac;oes de mel em 2006 - Segundo o MDIC/SECEX, de janeiro a 

dezembro de 2006, o Brasil exportou volume proximo a 14.600 toneladas de mel 

(1 ,02% a mais que em igual perfodo de 2005), obtendo uma receita cambial de 

US$ 23,36 mil hoes (Tabela 9). 0 prec;o medio alcanc;ado em 2006 (Tabela 1 0), foi de 

US$ 1 ,60/kg, 22,14% maior que em 2005 (US$ 1 ,31/Kg), porem inferior a prec;o 

medio obtido em 2004 (US$ 2,02/Kg). 

Os principais estados exportadores, em 2006, foram: Sao Paulo (4.754 t-

32,56%), Ceara (2.723 t -18,65%), Santa Catarina (2.002 t -13,71%), Piauf (1.940 t 

- 13,29%), Rio Grande do Sui (1.484 t- 10,16%), Parana (898 t- 6,15%), Rio 

Grande do Norte (439 t- 3,00%), Minas Gerais (207 t- 1 ,42%). 
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Segundo VIEIRA E RESENDE (2007, p. 2), de 2005 para 2006, o Brasil 

passou de 7Q para 4Q maior exportador de mel para os Estados Unidos, 

ultrapassando o Vietnam, a india e a China. 

Para estes consultores do SEBRAE, existe a probabilidade de ampliac;ao da 

participac;ao brasileira nas exportac;oes de mel para o mercado americana, devido a 

quebra da safra de mel na Asia e da exigencia de pagamento a vista da tarifa "anti

dupimg" de mais de 300% sobre a importac;ao de mel da China. 

Em 2006 (Tabela 1 0), os principais destines do mel brasileiro foram: EUA 

(73,87%), Alemanha (17,71%) e Reino Unido (5,69%), ficando o restante destinado 

a Belgica, Canada, Franc;a, Espanha, dentre outros. Este not6rio crescimento das 

exportac;oes para os EUA, com reduc;ao das compras por parte da Alemanha, deveu

se ao embargo ao mel brasileiro decretado a partir de margo de 2006 por parte da 

Uniao Europeia (UE). 

TABELA 8- BRASIL, APICULTURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR ESTADO DE 
ORIGEM, 2001, 2002 E 2003 

Estado 2001 

US$ FOB kg 
SP 249.627 197.361 
sc 2.042.320 1.814.498 
PI 0 0 
CE 236.890 244.479 
PR 146.525 122.896 
MG 50.233 41.705 
RS 150 314 
RJ 412 384 
ES 65.772 60.900 
BA 0 0 
Brasil 2.809.353 2.488.671 
FONTE: MDIC/SECEX (Sistema Ahceweb) 
NOTA: NCM: 04.09.00.00 

2002 2003 
US$ FOB kg US$ FOB kg 
9.552.760 5.047.745 14.988.163 6.336.670 
4.634.315 2.717.836 9.511.192 4.036.393 
1.278.354 741.304 6.996.023 3.009.844 
3.461.945 1.965.622 5.642.279 2.342.318 
1.682.297 848.896 4.590.196 1.911.613 
1.568.411 902.173 1.899.826 814.151 

164.912 77.092 1.281.691 555.087 
548 119 47.524 20.010 

0 0 237 319 
0 0 579.476 244.986 

23.141.221 12.640.487 45.545.098 19.273.148 
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TABELA 9- BRASIL, APICULTURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR EST ADO DE 
ORIGEM, 2004, 2005 E 2006 

Estado 2004 
US$ FOB kg 

SP 17.245.159 8.554.436 
sc 8.518.235 4.183.153 
PI 3.325.361 1.747.586 
CE 4.523.825 2.385.459 
PR 3.896.006 1.734.044 
MG 621.355 287.604 
RS 3.340.392 1.691.229 
RJ 476.681 260.886 
ES 127.601 60.480 
BA 296.930 122.085 
Brasil 42.374.383 21.028.468 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOT A: NCM: 04.09.00.00 

2005 2006 
US$ FOB kg US$ FOB kg 
7.715.892 6.051.598 7.616.138 4.754.258 
2.926.107 2.261.980 3.110.399 2.002.029 
3.046.117 2.503.026 3.004.716 1.939.923 
3.442.270 2.341.794 4.583.670 2.723.024 

535.445 332.821 1.496.957 898.496 
225.499 156.823 308.291 207.901 
759.637 588.783 2.364.001 1.483.807 
224.270 161.704 780 160 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

18.940.333 14.442.090 23.358.927 14.599.908 

TABELA 10- BRASIL, APICUL TURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR PAISES DE 
DESTINO, 2001, 2002 E 2003 

A no 2001 
Pars US$ FOB kg 

Alemanha 2.342.987 2.106.830 
EUA 329.060 292.627 
Espanha 52.827 41.020 
Belgica - -
Reino Unido - -
Japao 4.280 1.332 
Canada 27.840 19.200 
ltalia 0 0 
Fran<;a 0 0 
China 3.094 201 
Total 2.809.353 2.488.671 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOT A: NCM: 04.09.00.00 

2002 2003 
US$ FOB kg US$ FOB kg 

9.036.023 5.391.356 24.882.925 10.563.344 
12.417.860 6.139.387 16.129.743 6.777.443 

117.322 102.600 492.071 221.560 
375.977 223.905 579.727 237.775 

1.051.560 702.806 2.679.476 1.163.130 
8.365 2.633 141.322 50.409 

0 0 177.379 60.063 
41.300 19.600 29 16 

0 0 2.212 9.760 
0 0 24.000 366 

23.141.221 12.640.487 45.545.098 19.273.148 

No ano de 2000, o Brasil exportou 269 toneladas de mel in natura, ficando 

aparente sua opgao pelo consumo interno. Ja a partir 2002, com a crise chinesa e 

Argentina com embargos dos pafses importadores, o Brasil e descoberto pelos 

compradores internacionais em consegue exportar 12.650 toneladas. 

Em 2004, atinge a exportagao de 21.028 toneladas de mel, auferindo urn 

ingresso de divisas da ordem de US$ 42,37 milh6es, fato que deixou de repetir-se a 

partir de 2005, como retorno de China e da Argentina ao mercado exportador. 

0 pafs ainda nao tern uma insergao articulada e autonoma no mercado 

internacional de mel e produtos apfcolas, dirigindo a maioria de suas vendas para a 
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Uniao Europeia (ate 2005: antes do embargo ao mel brasileiro) e Estados Unidos (a 

partir de 2006), conforme pode ser visto nas tabelas 11, 12 e 13. 

TABELA 11- BRASIL, APICULTURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR PAfSES DE 
DESTINO, 2004, 2005 E 2006 

Ano 2004 
Pals US$ FOB kg 
Alemanha 22.585.023 10.745.806 
EUA 6.576.002 3.774.597 
Espanha 2.575.531 1.206.042 
Belgica 968.601 463.870 
Reino Unido 7.660.190 3.772.795 
Japao 45.381 14.586 
Canada 175.691 94.399 
ltalia 280.391 118.925 
Franca 102.074 41.761 
China 69.935 1.000 

Total 42.374.383 21.028.468 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb} 
NOT A: NCM: 04.09.00.00 

2005 2006 
US$ FOB kg US$ FOB kg 
8.105.768 6.233.783 4.077.008 2.585.636 
4.352.533 3.316.919 17.329.117 10.784.981 

550.362 413.673 81.850 41.760 
294.387 182.114 273.976 164.867 

4.958.811 3.780.175 1.251.120 831.083 
76.966 18.205 8.098 1.527 
37.263 19.950 215.289 133.555 
51.960 34.600 18.208 12.002 

935 161 85.261 41.700 
0 0 2.360 80 

18.940.333 14.442.090 23.358.927 14.599.908 

TABELA 12- BRASIL, APICULTURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR BLOCOS 
ECONOMICOS DE DESTINO, ANO DE 2001, 2002 E 2003 

A no 2001 2002 2003 
Bloco Economico US$ FOB kg US$ FOB kg US$ FOB kg 

Mercosul 16.049 5.233 3.161 651 57 27 
EU 2.395.814 2.147.850 10.622.182 6.440.267 28.778.732 12.258.743 
Nafta 383.322 332.441 12.417.860 6.139.387 16.307.122 6.837.506 
Asia* 8.699 1.588 42.649 18.782 141.322 50.775 
Africa* 3.362 1.181 1.934 665 8.488 2.046 
Oriente Medio 0 0 0 0 1.096 758 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb} 
NOTA: NCM: 04.09.00.00- *- Exclufdo Oriente Medio 

TABELA 13- BRASIL, APICUL TURA: EXPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR BLOCOS 
ECONOMICOS DE DESTINO, ANO DE 2004, 2005 E 2006 

Ano 2004 2005 2006 

Bloco Economico US$ FOB kg US$ FOB kg US$ FOB kg 

Mercosul 4.439 1.086 0 0 0 0 
EU 35.219.847 17.029.661 14.436.845 11.062.060 5.791.796 3.678.215 
Nafta 6.751.693 3.868.996 3.780.601 2.935.331 17.551.781 19.920.011 
Asia* 129.596 16.023 79.616 20.518 18.505 2.517 
Africa* 3.372 178 2.428 744 10.467 1.164 
Oriente Medio 108.308 30.392 0 0 0 0 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb} 
NOTA: NCM: 04.09.00.00 *- Exclufdo Oriente Medio 

Brasil: importacoes de mel - Alem de exportar, o Brasil tambem importa mel, 

para atender as necessidades da industria alimentfcia e de cosmeticos, cujo volume 
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em 2003 atingiu 17 toneladas e despesa cambial de US$ 50 mil (US$ 2,94/kg), 

principalmente dos EUA (14 toneladas) e Argentina (3 toneladas). 

0 Parana tambem importa mel: urn volume de 17,3 toneladas (US$ 2,1 0/kg) 

em 2002 e de 15 toneladas (US$ 2,58/kg), em 2001. Em 2004 (Tabelas 16), a 

importagao brasileira de mel "in natura" foi de 38 toneladas, a urn custo de US$ 98 

mil (US$ 2,58/kg). No anode 2005, opals importou 18,3 toneladas de mel, 66,4% a 

mais que em 2005, sendo todo o produto destinado ao Rio de Janeiro. 

No anode 2006 (Tabela 16), opals importou 17,59 toneladas de mel, 3,93% 

a menos que em 2005, cujo volume atingiu 18,31 toneladas. 0 valor pago em 2006 

foi U$ 42.834 (US$ 2,44/kg), contra US$ 23.527(US$ 1 ,28/kg) gastos em 2005. Os 

unicos estados que realizaram as importagoes foram: Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

TABELA 14- BRASIL E PARANA, APICULTURA: IMPORTAQOES TOTAlS DE MEL, 2000 A 2006 

Ano Brasil 

US$ FOB kg US$/kg 

2000 559.555 287.243 1,95 
2001 413.327 254.006 1,63 
2002 80.808 49.698 1,63 
2003 49.643 17.242 2,88 
2004 98.425 38.429 2,56 
2005 23.527 18.312 1,28 
2006 42.834 17.587 2,44 

FONTE: MDIC/SECEX - S1stema Ahceweb 
NOT A: NCM: 04.09.00.00 

Parana 

US$ FOB kg US$/kg 

88.920 34.020 2,61 
39.912 15.480 2,58 
36.366 17.280 2,10 
30.803 9.150 3,37 
19.560 5.820 3,36 

0 0 0 
0 0 0 

TABELA 15- BRASIL, APICULTURA: IMPORTAQOES DE MEL NATURAL, POR EST ADOS DE 
DESTINO, 2001, 2002 E 2003 

A no 2001 
Estado US$ FOB kg 

SP 25.655 51.143 
PR 15.480 39.912 
RS 153.531 153.840 
RJ 37.714 98.088 
ES 31.414 13.394 
Brasil 254.006 413.327 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOTA: NCM: 04.09.00.00 

2002 2003 
US$ FOB kg US$ FOB kg 

2.975 1.440 16.992 5.122 
36.366 17.280 30.803 9.150 
27.647 23.340 0 0 
13.020 5.892 0 0 

800 1.656 1.848 2.970 
80.808 49.698 49.643 17.242 



TABELA 16- BRASIL, APICULTURA: IMPORTACOES DE MEL NATURAL, POR EST ADOS DE 
DESTINO, 2004,2005 E 2006 

Ano 2004 
Estado US$ FOB Kg 

SP 67.385 20.732 
PR 19.560 5.820 
RS 0 0 
RJ 10.680 11.015 
ES 800 862 
Brasil 98.425 38.429 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOTA: NCM: 04.09.00.00 

2005 2006 
US$ FOB kg US$ FOB kg 

0 0 25.434 10.098 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

23.527 18.312 17.400 7.498 
0 0 0 0 

23.527 18.312 42.834 17.587 

TABELA 17- BRASIL, APICULTURA: IMPORTACOES DE MEL NATURAL, POR PAIS ORIGEM, 
2001, 2002 E 2003 

Ano 2001 
Pars US$ FOB kg 

Fran9a 138 11 
Uruguai 173.073 161.763 
Argentina 239.402 90.742 
EUA 714 1.490 
Total 413.327 254.006 
FONTE: MDIC/SECEX (Sistema Aliceweb) 
NOTA: NCM: 04.09.00.00 

2002 2003 
US$ FOB kg US$ FOB Kg 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

80.008 48.042 49.643 14.272 
800 1.656 0 0 

80.808 49.698 49.643 17.242 

TABELA 18 BRASIL, APICULTURA: IMPORTACOES DE MEL NATURAL, POR PAIS ORIGEM, 
2004, 2005 E 2006 

Ano 2004 
Pars US$ FOB kg 

Fran9a 0 0 
Uruguai 0 0 
Argentina 86.945 26.795 
EUA 11.480 11.877 
Total 98.425 38.429 
FONTE: MDIC/SECEX (S1stema Ahceweb) 
NOT A: NCM: 04.09.00.00 

2.2.3. Panorama Estadual 

2005 2006 
US$ FOB kg US$ FOB kg 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

23.527 18.312 0 0 
0 0 42.834 17.587 

23.527 18.312 42.834 17.587 
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0 Parana possui uma area de 199.218 quilometros quadrados, que 

correspondem a 2,3% do territ6rio brasileiro (8,5 milh6es de quilometros quadrados), 

limita-se ao Norte com o estado de Sao Paulo, a Leste com o Oceano Atlantica, ao 

Sui com Santa Catarina e ao Oeste com o Mato Grosso do Sui, a Republica do 

Paraguai e a Argentina. Os grandes rios proporcionam limites geograficos 

marcantes, que demarcam a divisao do estado em cinco regi6es de paisagens 

naturais representadas pelo litoral, serra do mar, primeiro planalto (planalto de 
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Curitiba), segundo planalto (planalto de Ponta Grossa) e terceiro planalto (planalto 

de Guarapuava). 

0 territ6rio paranaense sofre a influencia de quatro tipos climaticos: 

I- Clima mesotermico com estac;ao seca- Veroes quentes e baixa incidencia 

de geadas. Relevo e praticamente plano, com suaves ondulac;oes, colinas de topos 

aplainados, solos de boa fertilidade natural. Caracterfstica predominante na regiao 

Norte. 

II - Clima mesotermico, umido e super umido - Sem estac;ao seca, com 

inverno rigoroso, geadas suaves e freqOentes. Veroes chuvosos e amenos. Relevo 

acidentado e dolos com baixa fertilidade natural. Caracterfsticas predominantes na 

regiao Sui. 

Ill - Clima mesotermico, sem estac;ao seca- lnverno rigoroso com media 

incidencia de chuvas e ocorrencia de geadas. Veroes chuvosos e temperatura 

elevada. Relevo plano, pequenas ondulac;oes, solos de alta fertilidade natural. 

Caracterfsticas predominantes na regiao Oeste. 

IV - Clima tropical, super umido, sem estac;ao seca. Ocorre no litoral 

paranaense, e isento de geadas, normalmente em regioes de altitude inferior a 50 

metro. 

No tocante aos aspectos pluviometricos, em praticamente todo o estado do 

Parana, a media de precipitac;ao anual esta compreendida entre 1.200 a 2.000 

milfmetros, excec;ao de pequeno trecho do litoral com cerca de 3.000 milfmetros e de 

toda faixa limftrofe com o estado de Sao Paulo, com precipitac;oes inferiores a 1.250 

milfmetros. 

Segundo o Censo Agropecuario de 1995/96, o Parana possui 369.875 

estabelecimentos rurais, ocupando uma area de 15,95 milhoes de hectares, 

representando 80% da area territorial do estado, que abrange 19,93 milhoes de 

hectares; 11,76 mil hoes de hectares sao ocupadas com: lavouras: 5,1 mil hoes de 

hectares, pastagens: 5,3 milhoes de hectares, matas plantadas: 713.126 hectares, 

terras em descanso: 390.272 hectares, e produtivas e nao usadas: 258.872 

hectares. 

As pastagens plantadas, matas naturais e terras inaproveitaveis, ocupam 

respectivamente, 1 ,38 milhoes de hectares, 2,08 milhoes de hectares e 724.954 

hectares. lsto posto, acrescenta-se que o Parana dispoe de variada e diversificada 
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vegetagao natural e cultivada, de excelente qualidade floral e melffera, propfcia para 

o desenvolvimento da apicultura, como atividade principal ou complementar de 

renda da propriedade rural, alem de fator de defesa e preservagao do meio 

ambiente. 

Segundo o IBGE (2005), no contexto nacional, a regiao sui contribui com 

quase 47% da produgao total de mel, ocupando o estado do Rio Grande do Sui a 

primeira posigao com 7.428 toneladas, o Parana na terceira posigao, com 4.462 

toneladas e o estado de Santa Catarina, na quarta posigao, com 3.926 toneladas. 0 

estado do Piauf, no ano citado, passou a ocupar a segunda colocagao com 4.497 

tone Iadas. 

Nos ultimos oito anos, a produgao brasileira de mel cresceu 77,05%, a do 

Parana cresceu 84,51%, enquanto da regiao Sui, o crescimento foi de apenas 

40,08%, fato explicado por · situagao adversa que acometeu o estado de Santa 

Catarina, especialmente a partir de 2004. 

No Parana, em todos os quatro cantos do estado desenvolve-se a apicultura, 

com destaques para as mesorregioes (de 1 0) Sudeste, Centro Oriental, Sudoeste, 

Oeste e Metropolitana de Curitiba, que participam respectivamente com 21,68%, 

19,78%, 13,12%, 12,74%e 11,37%daprodugaototal. 

Na tabela 19 observa-se que de 1997 a 2005, as mesorregioes que 

contribufram com a evolugao da apicultura paranaense e experimentaram os 

maiores crescimentos percentuais foram: Centro Oriental (301, 19%), Noroeste 

(224,46%), Centro Oriental (159,47%), Oeste (136,55%), Norte Pioneiro (135,55%) e 

Sudoeste (127,81 %). 0 pior desempenho ficou com a mesorregiao Centro Sui, com 

18,75%, seguido pela mesorregiao Metropolitana de Curitiba, que registrou 

crescimento de apenas 34,22%. 
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TABELA 19- APICULTURA, PARANA: PRODU<;AO DE MEL (em kg) EM GADA UMA DAS 10 
MESORREGIOES GEOGRAFICAS, 1997 E 2005 

Pafs/Regiao/Estado 1997 (a) 2005 (b) Variac;ao% Part.% 
(b)/(a) 2005 

Brasil 19.061.722 33.749.666 77,05 -
Sui 11.290.277 15.815.522 40,08 46,85 
Parana 2.418.330 4.462.022 84,51 11,82 
Mesorregioes 

Sudeste 710.572 967.428 36,15 21,68 
Centro Oriental 340.149 882.594 159,47 19,78 
Sudoeste 257.037 585.550 127,81 13,12 
Oeste 240.254 568.331 136,55 12,74 
Metropolitana de Curitiba 377.919 507.240 34,22 11,37 
Centro-Sui 236.371 280.688 18,75 6,29 
Noroeste 83.509 270.956 224,46 6,07 
Norte Pioneiro 78.814 185.877 135,84 4,17 
Norte Central 67.125 106.722 58,99 2,39 
Centro Ocidental 26.580 106.636 301,19 2,39 

' . . . 
FONTE: IBGE- PesqUisa Pecuana Mumc1pal- http:www.s1dra.gov.br/bda/- acesso em 23/05/2007 . 

Quando se analisa a apicultura de cada urn dos 399 municfpios do Parana, 

constata-se que os campeoes de produ9ao de mel (quantidade e participa9ao %), 

sao: Ortigueira (550 toneladas - 12,32%), Sao Joao do Triunfo (31 0 toneladas -

6,95%), Cruz Machado (215 toneladas- 4,82%), Palmeira (140 toneladas- 3,14%), 

Altonia (86 toneladas- 1 ,93%), Bocaiuva do Sui (85,7 toneladas- 1 ,92%) e Toledo 

(77,5 toneladas- 1 ,74%). 

Para uma radiografia mais detalhada do perfil apfcola paranaense, tendo 

como base as 39 microrregi6es homogeneas do IBGE, destacam-se na produ9ao de 

mel (quantidade e participa9ao %) as microrregioes de: Telemaco Borba (606 

toneladas - 13,58%), Uniao da Vit6ria (411 ,8 toneladas - 9,23%), Sao Mateus do 

Sui (352,7 toneladas - 7,90%), Curitiba (322,8 toneladas - 7,23%) e Toledo 

(308,5 toneladas- 6,91 %) e Francisco Beltrao (302,8 toneladas- 6,79%). 

No contexto nacional o estado do Parana, apresenta-se em terceiro Iugar, no 

ranking da produ9ao de mel, com 4.462 toneladas e quinto colocado, como 

exportador do produto. Apresenta uma apicultura inovadora, com ilhas de excelencia 

(qualidade, tecnifica9ao e empreendedorismo) e diversidade de produtos apfcolas 

produzidos: mel, geleia real, p61en, pr6polis, apitoxina e cera (tabela 20), alem dos 

produtos derivados (alimentos, cosmeticos e medicinais). 
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TABELA 20- APICUL TURA, PARANA: PRODUQAO DE PRODUTOS APfCOLAS (kg}, 1997, 2001 E 
2005 

Produto/Ano 1996/97 2000/01 2004/05 
Mel 2.394.632 3.719.676 4.856.651 
Geleia Real 25 2.690 545 
Polen 150 6.555 5.775 
Apitoxina 1,5 400,5 0,33 
Cera 64.242 90.506 103.021 
Propolis 11.642 57.846 87.450 
FONTE: SEAB/DERAUDEB (FPMNBP) 

E inegavel e not6ria a importancia da apicultura para a economia e 

sociedade paranaense, como geradora de divisas externas (exportac;oes de mel em 

2006 - US$ 1 ,5 milhao, cera, pr6polis, etc), diversificac;ao, gerac;ao de renda, 

ocupac;ao da mao de obra da propriedade agricola familiar, gerac;ao de empregos 

nas cidades (unidades de beneficiamento de mel e agroindustrias) e preservac;ao de 

defesa do meio ambiente (livre de poluentes, agrot6xicos e da degradac;ao da flora). 

Para atestar o fator economico, lanc;a-se mao de estimativas do Valor Bruto 

da Produc;ao Agropecuaria, calculado pela SEAB/DERAL (Tabela 21 ), que para a 

apicultura representou em 2004/2005, R$ 23,409 milhoes apenas como mel e com 

os outros cinco produtos das abelhas, atinge R$ 30,05 milhoes. 

TABELA 21- APICULTURA, PARANA: EVOLUQAO DO VALOR BRUTO DE PRODUQAO (VBP) DA 
APICUL TURA (em R$), 1996/97 E 2004/05 

Produto/Ano 1996/97 Part.% 2004/05 Part. % - 2004/05 

Mel 8.4 76.997,28 84,350 23.409.058,00 77,82 
Pro polis 462.885,92 4,610 4.370.751,00 14,53 
Cera 1.061.277,84 10,560 1.858.499,00 6,18 
Geleia Real 7.500,00 0,070 207.109,00 0,69 
Polen 1.729,50 0,002 208.477,00 0,69 
Apitoxina 39.750,00 0,400 26.885,00 0,09 
VBPTOTAL 1 0.050.051 ,00 100,000 30.080.777,00 100,00 
FONTE: SEAB/DERAUDCA (FPMNBP) 

2.3. PRODUTOS DIRETOS OBTIDOS DA APICUL TURA 

0 Brasil destaca-se no cenario internacional pelo domfnio da tecnologia de 

controle das abelhas africanizadas, pela resistencia das abelhas africanizadas ao 

acaro Varroa jacobsoni (hoje conhecido como Varroa destructol), pelo significativo 

peso da industria apfcola (variedades e qualidade de seus produtos - centrffugas, 
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desoperculadoras, tanques, cilindros para produgao de cera alveolada, colmeias, 

etc) (SEBRAE, 2006, p. 14). 

Tambem, destaca-se o aumento da produgao de produtos obtidos 

diretamente da criagao de abelhas (mel, p61en, geleia real, pr6polis, veneno, etc), os 

quais sao a seguir descritos. 

2.3.1. Mel 

E uma substancia elaborada pelas abelhas a partir da coleta de nectar e/ou 

secregoes de partes vivas das plantas. Este material e coletado, transformado e 

combinado com secregoes pr6prias das abelhas, para ser posteriormente 

armazenado nos alveolos dos favos e consumido por elas como alimento (LOPES et 

al., 2001, citado por PAULA NETO e ALMEIDA NETO, 2006, p. 2). Excelente 

alimento nutritivo e energetico, tanto para as abelhas quanto para o ser humano, 

contem agucares invertidos, agua, protefnas, vitaminas e enzimas. A cristalizagao e 

urn processo natural do mel que nao altera sua qualidade, podendo assim ser 

consumido. Para descristaliza-lo, basta coloca-lo em banho-maria ate 50°C por 30 a 

40 minutos. Porem, esta pratica nao recomendada por acarretar a destruigao dos 

nutrientes do mel. Hoje, recomenda-se utilizar o mel cristalizado, friccionando-se 

com uma faca de mesa (a exemplo do procedimento feito ao consumir-se uma 

manteiga), obtendo-se urn produto cremoso. 0 mel e comercializado puro ou 

combinado com outros produtos como, por exemplo, pr6polis ou geleia real, hortela, 

outros produtos e ervas medicinais. 

E utilizado como alimento humano, como alimento para a colmeia, como 

remedio (xaropes para tosse e expectorante; urn 6timo revigorante para pessoas 

cansadas e nervosas; e born para prevenir ou mesmo combater gripes e resfriados; 

o mel rosado, comprado nas farmacias, serve para o tratamento de estomatite ou 

outros tipos de afecgoes bucais); como produtos de higiene pessoal (xampus; pode 

ser utilizado para a limpeza e nutrigao da pele do rosto;sabonetes; cremes para o 

rosto e para a pele; creme dental; outros produtos); como produtos de limpeza 

(aromatizantes e produtos para limpeza), (SEBRAE, 2006, p. 44). 



27 

Segundo a SAGPYA (2006, p. 2), o mel e uma subsU1ncia formada 

principalmente, por acucares (frutose e glicose), sendo uma maravilhosa fonte de 

minerais e vitaminas. 

2.3.2. Geleia Real 

A geleia real e uma substancia produzida pelas operarias pela acao das 

glandulas hipofaringeanas e mandibulares, usada como alimento das larvas e da 

rainha" (LOPES et al., 2001, citado por PAULA NETO e ALMEIDA NETO, 2006, 

p. 6). "Apresenta acao biocatalizadora nos processes de regeneracao de celulas no 

corpo humano dada sua composicao e quantidades de protefnas, carboidratos, 

vitaminas, hormonios, enzimas e substancias minerais" (WIESE, 1995, citado por 

PAULA NETO e ALMEIDA NETO, 2006, p. 6). 

Possui coloracao branca leitosa, sabor forte e acido, e consistencia cremosa. 

De sua composicao, sabe-se que possui agua, acucares, protefnas, sais minerais, 

aminoacidos e vitaminas, sendo o alimento de origem animal mais rico em acido 

pantotenico (vitamina 85). Para sua conservacao, deve ser guardada a temperatura 

entre 2 e 5°C e liofilizada. E considerada como urn dos melhores estimulantes 

biol6gicos, com acao energetica e regeneradora em nfvel celular. Recomenda-se 

para convalescentes de quaisquer doencas e para ativar o metabolismo celular. 

Possui uma producao pequena, resultando num preco relativamente 

elevado, por isso vendido em embalagens de 1 0 a 20 gramas. E urn alimento 

natural, produzido pelas abelhas para alimentacao das crias e da rainha. 

2.3.3. Pr6polis 

A pr6polis e uma substancia resinosa, adesiva, balsamica, elaborada pelas 

abelhas a partir da coleta de produtos existentes em bot6es florais, gemas e em 

cortes da casca dos vegetais. Na colmeia a pr6polis e utilizada como material para 

construcao, impermeabilizacao, fechamento de frestas, cobertura de invasores 

mortos e que nao possam ser retirados, entre outras formas de uso." (WIESE, 1995; 

LOPES et al., 2001, citado por PAULA NETO e ALMEIDA NETO, 2006, p. 6). 
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Desde a antiguidade a pr6polis e utilizado pelo homem por suas 

propriedades terapeuticas como cicatrizante, anestesico, bactericida e anti-septico 

Segundo PAULA NETO & ALMEIDA NETO (2006, p. 6), o prec;o da pr6polis 

no mercado interno varia entre R$ 20,00 - 1 00,00/kg com media de R$ 50.00, 

dependendo da origem e qualidade do produto. 0 volume de produc;ao e baixo e a 

falta de cuidado na coleta e no acondicionamento faz com que o produto tenha 

prec;o depreciado na hora da comercializac;ao. 

2.3.4. Apitoxina 

A apitoxina e o veneno das abelhas operarias, que e armazenado na base 

do ferrao e usado na defesa da colmeia. E uma substancia transparente, soluvel em 

agua, composta de protefnas, aminoacidos, lipfdeos e enzimas. (LOPES et al. 2001 , 

citado por PAULA NETO E ALMEIDA NETO, 2006, p. 7). E produzido em glandulas 

especiais fornecedoras de secrec;oes acidas, alcalinas e outras substancias 

biol6gicas. Terapeuticamente, sob orientac;oes medicas, a apitoxina e recomendada 

para tratamento de artrite, reumatismo, neurite, nevrite, afecc;oes cutaneas, doenc;as 

oftalmol6gicas, hipertensao e ainda, como anticoagulante e tratamento de esclerose 

multipla. 0 veneno comercializado para laborat6rios em gramas, e utilizado na 

fabricac;ao de pomadas e vacinas. 0 mercado e ainda bastante incipiente, mas com 

grande potencial de crescimento (VILELA & ARAUJO, 2006, p. 387). Atualmente, a 

demanda esta concentrada em laborat6rios que produzem remedios para tratar 

diversos males. Ha grande carencia de fornecedores e seu valor e amplamente 

reconhecido. 

2.3 5. Cera 

E composta de elementos com ac;ao bacteriostatica para a colmeia, de 

alcoois, acidos graxos, de esteres, de hidrocarbonetos e vitamina A. E produto muito 

utilizado nas industrias qufmica e farmaceutica e na fabricac;ao de produtos 

artesanais, entre outras aplicac;oes. 

Na apicultura atual utiliza-se a cera alveolada, a qual e colocada nas 

colmeias, a fim de orientar e agilizar a construc;ao dos favos. A cera e utilizada pelas 
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abelhas para construc;ao dos favos e fechamento dos alveolos (opercula), sendo 

produzida por glandulas especiais (cerfparas), situadas no abdome das abelhas 

operarias (LOPES et al., 2001, citado par PAULA NETO & ALMEIDA NETO, 2006). 

Segundo estes autores, a produc;ao nacional media por colmeia e estimada em 1 ,2 

quilograma por ano e no cenario mundial o Brasil e o 15Q produtor mundial com 

1.650 toneladas, representando cerca de 2,82% do total. 

2.3.6. Polen 

Biologicamente, o p61en e o elemento floral masculine utilizado para a 

polinizac;ao das mais variadas especies vegetais. E coletado pelas abelhas e 

transportado para a colmeia, onde e armazenado nos alveolos para posterior 

utilizac;ao no prepare de alimento para as larvas jovens. (WIESE, 1995, citado por 

PAULA NETO & ALMEIDA NETO, 2006, p. 6). 

Fonte de protefnas, contem ainda vitaminas, sais minerais, ac;ucares e 

pigmentos. 0 homem utiliza como complemento alimentar. Sua composic;ao e rica 

em protefnas, aminoacidos, vitaminas, oligoelementos e enzimas. E utilizado em 

casas de esgotamento ffsico e/ou mental stress, depressao, impotencia, prevenc;ao 

de problemas de pr6stata, anemias e queda de cabelos. As abelhas usam o p61en 

como fonte de protefnas, para alimenta! as crias e para produc;ao de geleia real. 

Segundo PAULA NETO & ALMEIDA NETO (2006, p. 6), no Brasil, ainda 

existe falta de p61en no mercado, dada carencia de divulgac;ao de informac;oes sabre 

o sistema de produc;ao e o reconhecimento de demandas que justifiquem tal 

iniciativa. Ha dificuldades de exportac;ao em larga escala de p61en no momenta, 

dada a pequena produc;ao registrada. 

2.4. IMPORTANCIA ECOLOGICA, ECONOMICA E SOCIAL DA APICUL TURA 

Conforme ficou explfcito nas informac;oes expostas anteriormente e ficara 

mais ainda naquelas a seguir delineadas, a apicultura tern importancia ecol6gica, 

economica e social no mundo e especialmente para o pafs. 
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2.4.1. Conservac;ao da natureza 

Par sua natureza, a apicultura e uma atividade economica conservadora das especies, 
devido ao baixo impacto ambiental que ocasiona, possibilitando a utiliza<;ao permanents dos 
recursos naturais e a nao destrui<;ao do meio rural. Assim, e uma das poucas atividades que 
preenche todos os requisitos do tripe da sustentabilidade: o economico - gerador de renda 
para os produtores; o social - ocupador de mao-de-obra familiar no campo, com diminui<;ao 
do exodo rural; e o ecol6gico - ja que nao se desmata para criar abelhas, necessitando-se 
elas, ao contrario, plantas vivas para a retirada do p61en e do nectar de suas flares, suas 
fontes alimentares basicas. (ALCOFORADO FILHO, 1997; 1998, citado par REIS et. al., 
2003, p. 1). 

2.4.2. Polinizac;ao 

Exemplo de vida e modele de sociedade, as abelhas realizam inumeras 

atividades sustentadas na harmonia e desempenho. Sua colonia, ou familia, divide

seem tres castas: rainha, zangoes e operarias, com nftidas diferenc;as morfol6gicas. 

Dentre as especies animais, destacam-se como importantes agentes polinizadores, 

contribuindo para a preservac;ao da natureza. Estes insetos oferecem diversos 

beneffcios com os seus produtos e subprodutos. Por fim, a gerac;ao de trabalho e 

renda atraves das atividades apfcolas. 

E a mais importante atividade das abelhas na natureza. Existem em torno de 

20 mil especies de abelhas, sociais e solitarias, que realizam a polinizac;ao 

preservando e multiplicando especies vegetais, aumentando a produc;ao, 

melhorando a produtividade das culturas agrfcolas e qualidade de frutos, graos e 

sementes. As abelhas, na sua tarefa diaria de col her alimentos, visitam uma flor e se 

esfregam no seu p61en e depois passam para outra, da mesma especie, 

fecundando-a. Estima-se que e possfvel obter urn aumento de 1 0% a 1 00% na 

produc;ao de frutos e sementes, atraves da polinizac;ao planejada e dirigida com as 

abel has. 

A poliniza<;ao e considerada o maior beneffcio das abelhas para o homem, uma vez que um 
ter<;o dos alimentos consumidos dependem deste servi<;o. Estima-se que aproximadamente 
73% das especies vegetais exploradas, sao polinizadas pelas abelhas. Os agentes 
polinizadores contribuem para gerar, anualmente, US$ 54 bilhoes em todo o mundo. 
Considerando-se, tambem, especies vegetais silvestres e a contribui<;ao destes agentes na 
conserva<;ao do ecossistema, esse valor alcan<;a a faixa dos US$ 33 trilhoes. No Brasil esse 
servi<;o tem sido pouco utilizado, entretanto, as abelhas Apis mellifera, tem sido utilizadas 
para a poliniza<;ao de melao, na Regiao Nordeste, e ma<;a na Regiao Sui. Estima-se que 
essas culturas movimentaram, durante o ana de 2004, cerca de R$ 2,1 milhoes, contudo 
ainda e necessaria estimular esse mercado no Brasil." (FREITAS, 2006, citado par VILE LA 
& ARAUJO, 2006, p. 387). 
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2.4.3. Geragao de renda e riqueza 

Segundo o Censo Agropecuario de 1995/96, na metade da decada de 90, 

existiam no territ6rio paranaense perto de 24 mil agricultores (estabelecimentos 

agropecuarios), distribufdos entre apicultores profissionais e amadores, que se 

dedicam a atividade apfcola, com mais de 273 mil colmeias instaladas e produzindo 

cerca de 2.679 toneladas de mel. Por estes dados, cada apicultor tinha, em media 

11 ,5 colmeias, com uma produtividade de 1 Okg/colmeia.ano. 

Em 2005, de acordo com o IBGE/PPM (2005), a produgao de mel 

paranaense foi de 4.462 toneladas, inexistindo estimativas confiaveis sobre o 

numero de apicultores e tampouco sobre numero de colmeias existentes. No 

entanto, estima-se que a produtividade media da atividade apfcola desenvolvida na 

agricultura familiar se situe entre 10 a 20 kg/colmeia.ano (PEGORARO, 2005, p. 2), 

porem, na apicultura racional e tecnificada chega a alcangar uma produtividade que 

varia de 40 a 60 kg/colmeia.ano. 

No Parana, a grande maioria dos agricultores tern na exploragao apfcola 

(produgao de mel) uma complementagao da renda da propriedade rural. Poucos sao 

os apicultores que produzem outros produtos apfcolas, alem do mel (pr6polis, o 

p61en, a geleia real, a cera e a apitoxina- veneno de abelha), e sempre em pequena 

quantidade. Segundo Censo Agropecuario de 1995/96, 78,7% dos agricultores 

cultivavam algum tipo de lavoura (permanents, temporaria ou horticultura), alem da 

apicultura. Ainda, segundo esta pesquisa, 82,4% estabelecimentos que tinham 

criagao de abelhas eram menores que 50 hectares. 

Alem dos fatores citados anteriormente (social, economico e ecol6gico), a 

apicultura gera produtos, que vendidos e/ou processados, geram riqueza e renda as 

pessoas do campo, incrementa o comercio das cidades e beneficia toda a sociedade 

paranaense. 

Assim, considerando-se apenas o setor primario, o Valor Bruto da Produgao 

da Apicultura, medida da riqueza do campo (setor primario), considerando-se 

apenas o mel, cuja produgao foi de 4.857 toneladas, atingiu a cifra de R$ 23.409 

milhoes no perfodo 2004/2005, mas acrescido de outros produtos apfcolas (geleia 

real, p61en, apitoxina - veneno de abelha, cera, e a pr6polis), chegou R$ 30,081 
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milhoes, representando 0,30% do VBP total da Pecuaria e 0,12% do VBP da 

Agropecuaria do Parana. 

2.5. PRODUTOS DERIVADOS E SERVIQOS 

Assim, na apicultura alem do mel e outros produtos apfcolas, existem uma 

gama de outros produtos derivados (hidromel, vinagre de mel, cosmeticos, 

medicinais e alimentfcios) e servic;os (apiterapia, apitoxinoterapia), alguns dos quais 

sao descritos a seguir. 

2.5.1. Hidromel (Vinho de Mel) 

No Brasil, e uma bebida fabricada artesanalmente, utilizando-se o mel como 

materia-prima. Nao existe mercado consolidado no pafs, sendo consumida quase 

que exclusivamente no ambito familiar. 

Segundo a SAGPYA (2006), e bebida fermentada tendo como materia-prima 

o mel. Foi utilizada por diversas civilizac;oes antigas: gregos, romanos, celtas e 

barbaros, na Europa. Pelos maias, na America. Pelos Vikings, na Escandinavia. E 
produto da fermentac;ao alco61ica, do mel misturado com agua. Existem diversas 

formas de preparac;ao do hidromel. Para produzir a fermentac;ao se utilizam, por 

exemplo, das leveduras do genero Sacharomicetos, preferindo-se as provenientes 

da uva. 0 processo de elaborac;ao e similar ao do vinho. Existe grande variedade de 

hidromeis: desde levianos, licorosos e de mesa, ate de postre, secos, demi-seco, 

doces e espumantes. Na Argentina, esta bebida e elaborada artesanalmente, 

destinando-se, quase exclusivamente, ao consumo familiar. 

No Brasil, a situac;ao e semelhante. Porem, sabe-se que, pioneiramente, a 

Apfcola Fernao Velho, de Macei6/AL, ja produz hidromel em escala industrial e 

comercializa no mercado interno em embalagem de vidro de 500 mi. 

2.5.2. Vinagre de Mel 

0 vinagre de mel provem de soluc;oes de mel em agua, transformadas 

atraves de fermentac;ao alco61ica. A (mica razao do baixo consumo esta no prec;o da 
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materia-prima. No Brasil, a Apfcola Fernao Velho, de Macei6/AL, ja produz o vinagre 

de mel em escala industrial e comercializa o produto no mercado interno, em 

embalagem de vidro de 500 mi. 

Segundo a SAGPYA (2006), eo chamado "o vinagre dos antigos egfpcios". 

E o primeiro vinagre utilizado pelo homem, ha pelo menos 5 mil anos. 0 Vinagre de 

mel provem de soluc;oes de mel em agua transformadas, atraves da fermentagao 

alco61ica, em primeiro Iugar, e depois acetica. A qualidade do vinagre e diretamente 

proporcional, a qualidade da materia-prima e ao processo produtivo. Em alguns 

pafses, a (mica razao da diminuigao do uso deste produto nao esta na qualidade, 

mas sim no prego muito alto da materia-prima. Por exemplo, ao se comparar tres 

materias-primas com as quais se produz o vinagre: a uva, a maga e o mel, constata

se que o mel custa ao menos 5 a 20 vezes mais. Deve-se ter em conta que o prego 

esta justificado pelo altfssimo valor biol6gico do mel. 

2.5.3. Apiterapia 

E a ciencia da cura das enfermidades com produtos apfcolas, tendo rafzes 

na medicina tradicional de muitos povos. E urn mercado novo e bastante promissor, 

necessitando ainda de maior divulgagao. Ha registros que relatam a pratica da 

apicultura e o uso dos produtos apfcolas pelos egfpcios ha cinco mil anos (VI LELA & 

ARAUJO, 2006, p. 387). 

A apiterapia surge como uma alternativa de saude, tendo as seguintes 

aplicagoes: estimulante biol6gico e energetico das fungoes organicas; ajuda a 

prevenir a formagao de rugas e restabelece a tenacidade da pele; antibacteriana; 

antiviral; antimic6tica; analgesica; antiinflamat6ria; cicatrizante (antiulceroso) 

(SEBRAE, 2006, p. 45). 

Conforme SEBRAE (2006, p. 84), os produtos das abelhas que sao 

efetivamente utilizados na apiterapia sao: mel; pr6polis, geleia real; p61en; cera de 

abelha; veneno de abelhas; pao de abelhas; larva de abelhas e mel de melato. 
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2.5.4. Cosmeticos, Alimentos e Produtos Medicinais 

A apicultura e fonte de outros produtos, alem dos citados anteriormente. 0 

pafs ainda carece de iniciativas de criagao de novos produtos derivados dos 

produtos apfcolas, que representariam a agregagao de valor a materia-prima e maior 

rentabilidade aos apicultores. Existe urn grande potencial de utilizagao e 

desenvolvimento de produtos nas areas de cosmeticos, alimentfcia e medicinal. 

Para o SEBRAE (2006, p. 87-88), os produtos da colmeia tambem podem 

ser utilizados na produgao de diversos produtos, de alto valor economico, como os 

destinados a higiene, limpeza e decoragao, incluindo o crescenta mercado de 

cosmeticos, sob a forma de pomadas, xampus, cremes, etc. Na alimentagao, pelas 

diversas caracterfsticas do mel e dos demais produtos apfcolas, tanto por seu valor 

nutricional, como pelos beneffcios a saude, existem inumeros produtos destinados a 
alimentagao. 

2.5.5. Apitoxinoterapia 

A apitoxinoterapia e uma forma de terapia, na qual se utiliza o veneno da 

abelha (apitoxina) para o tratamento de varios males, ja citados no t6pico 2.3.4. 

2.6. LEGISLAQAO RELACIONADA A APICUL TURA 

A apicultura, assim como todas as demais atividades economicas submete

se a legislagao emanada pelo governo federal e/ou estadual e/ou municipal. No caso 

especffico da agropecuaria, a legislagao parte do MAPA- Ministerio da Agricultura, 

Pecuaria e Abastecimento, que por intermedio de seus 6rgaos e instancias de 

fiscalizagao e industrial e sanitaria, normatiza e realiza a inspegao de todos os 

produtos comestfveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos, 

acondicionados, depositados, em transite e comercializados. Tambem, cabe 

ressaltar-se que em muitos aspectos, os Estados e Municfpios tern legislagao 

especffica. 

No Estado do Parana, a Lei nQ 10.799, de 24 de maio de 1994 (publicada no 

DOE, em 25/04/1994), torna obrigat6ria a previa inspegao sanitaria e industrial, em 
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todo o Territ6rio Estadual, de todos os produtos de origem animal, comestfveis e nao 

comestfveis. Esta lei criou o "Servico de lnspecao Estaduai/Parana - SIE/PR", 

denominado "Servigo de lnspegao do Paran8./Produtos de Origem Animal -

SIP/POA", diretamente vinculado a SEAB e vinculado ao DEFIS. 

Posteriormente, o Decreto nQ 3.005, de 20/11/2000, institui o Regulamento 

da lnspec;ao Industrial e Sanitaria de Produtos de Origem Animal no Estado do 

Parana, composto de: Capitulo I (Das Disposigoes Preliminares); Capitulo II (Da 

Classificagao e do Registro dos Estabelecimentos); Capitulo Ill (Da lnspegao de 

Produtos de Origem Animal); Capitulo IV (Da Fiscalizagao e de sua Organizagao); 

Capitulo V (Do Processo, Das infragoes e Penalidades) e Capitulo VI (Das 

Disposigoes Finais). 

E, atraves da Resolugao nQ 201, de 17/11/1994, e aprovado a 

Regulamentac;ao da lnspec;ao Sanitaria e Industrial de Mel. Cera de Abelhas e seus 

Derivados, contendo: Capitulo I (Disposigoes Preliminares); Capitulo II (Mel 11.1 

Definigao, 11.2 Tecnologia de Produgao do Mel, 111.3 Classificagao); Capitulo Ill (Sub

Produtos e Derivados do Mel 111.1 Mel de Abelhas em favos ou com favos, 111.2 Mel 

de Abelhas com Geleia Real, 111.3 Polen, 111.4 Pr6polis, 111.5 Hidromel, 111.6 Vinagre de 

Mel de Abelhas, 111.7 Compostos ou Xarope de Agucares); Capitulo IV (Cera de 

Abelhas. IV.1 Definigao, IV.2 Tecnologia de Produgao da Cera de Abelhas, IV.3 

Classificagao); Capitulo V (lnspegao); Capitulo VI (Da Embalagem e Rotulagem); 

Capitulo VII (Transporte de Materias-primas e Outros Produtos). 

A seguir cita-se a legislagao federal vigente e aplicavel, ressaltando-se a 

existencia de normas especlficas a apicultura e seus produtos, inclusive de Estados 

e Municlpios, bern como outras comuns aos produtos da agropecuaria que tambem 

sao afetas a atividade aplcola. 

2.6.1. Decreto nQ 30.691, de 29/11/1952 

Este decreto trata sobre a Regulamentagao da lnspegao Industrial e 

Sanitaria de Produtos de Origem Animal e determina: 

Art. 8 - Entende-se par estabelecimento de produtos de origem animal, para efeito do 
presente Regulamento, qualquer instalac;:ao ou local nos quais sao abatidos ou 
industrializados animais produtores de carnes, bern como onde sao recebidos, manipulados, 
elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, 
acondicionados, embalados e rotulados com finalidade industrial ou comercial, a carne e 
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seus derivados, a cac;;a e seus derivados, o pescado e seus derivados, o ovos e seus 
derivados, o mel e a cera de abelhas e seus derivados e produtos utilizados em sua 
industrializacao. (grifo nosso) (BRASIL, 1952, SEBRAE, 2006, p 19}. 

0 artigo 757 do Decreta nQ 30.691 define: " Entende-se por Mel o produto 

alimentfcio produzido pelas abelhas melfferas a partir do nectar das flares ou das 

secrec;oes procedentes de partes vivas das plantas ou de excrec;oes de insetos 

sugadores de plantas, que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas 

recolhem, transformam, combinam com subsHincias especfficas proprias e deixam 

maturar nos favos da colmeia." 

2.6.2. Portaria nQ 006, de 25/07/1985 

A Secretaria de lnspec;ao de Produto Animal - SIPA, publicou a Portaria 

nQ 06, de 25 de julho de 1985, que determina o funcionamento de estabelecimento 

sob o aspecto tecnologico e higienico-sanitario, atraves de normas higienico

sanitarias e tecnologicas para o Mel, Cera de Abelhas e derivados, a saber: 

Estabelecimentos lndustriais (Apiario, etc); lnstalac;6es; Equipamentos; 

Caracterfsticas de construc;ao civil; Anexos e outras instalac;6es; Entreposto de mel e 

cera; Particularidades de produc;ao; Embalagem e rotulagem; Transporte da materia

prima e dos produtos; Higiene da dependencia, dos equipamentos e do pessoal; 

Analise e Indices de qualidade do mel e da cera de abelha; Criterios de inspec;ao. 

2.6.3. lnstruc;ao Normativa nQ 03, de 19/01/2001 

Esta lnstruc;ao Normativa nQ 03, trata das medidas de normatizac;ao da 

industrializac;ao de produtos de origem animal, com o seguinte enfoque: "Art. 1 Q -

Aprovar os Regulamentos Tecnicos de ldentidade e Qualidade de Apitoxina, Cera de 

Abelha, Geleia Real, Geleia Real Liofilizada, Polen Apfcola, Propolis e Extrato de 

propolis, conforme consta dos Anexos desta lnstruc;ao Normativa." 

Os anexos citados estabelecem o Regulamento Tecnico para fixac;ao de 

ldentidade e Qualidade de dos varios produtos apfcolas: Anexo I (Apitoxina); Anexo 

II (Cera de Abelha); Anexo Ill (Geleia Real); Anexo IV (Geleia Real Liofilizada); 

Anexo V (Polen Apfcola); Anexo VI (Propolis) e Anexo VII (Extrato de Propolis). 
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2.6.4. lnstrugao Normativa nQ 11, de 20/11/2000 

Esta lnstrugao Normativa nQ 11, publicada no DOU de 23/10/2000, trata do 

Regulamento Tecnico de ldentidade e Qualidade do Mel, onde dentre outras 

questoes, define o mel e da a classificagao por sua origem, a seguir descritos. 

2. Descrir;ao: 2.1. Definir;ao: Entende-se por mel, o produto alimentfcio produzido pelas 
abelhas melfferas, a partir do nectar das flores ou das secrer;6es procedentes de partes 
vivas das plantas ou de excrer;6es de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes 
vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substancias 
especfficas pr6prias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia. 
2.2. Classificar;ao: 2.2.1. por sua origem: 2.2.1.1. Mel floral: e o mel obtido dos nectares das 
flores. a. Mel unifloral ou monofloral: quando o produto proceda principalmente de origem de 
flores de uma mesma familia, genero ou especie e possua caracterfsticas sensoriais, ffsico
qufmicas e microscopias pr6prias. b. Mel multiflora! ou polifloral: e o mel obtido a partir de 
diferentes origens florais. 2.2.1.2. Melato ou Mel de Melato: e o mel obtido principalmente a 
partir de secrer;6es das partes vivas das plantas ou de excrer;6es de insetos sugadores de 
plantas que se encontram sobre elas (BRASIL, 2000, SEBRAE, 2006, p. 175). 

2.6.5. lnstrugao Normativa nQ 42, de 20/11/1999 

Esta lnstrugao Normativa altera o Plano Nacional de Controle de Resfduos 

em Produtos de Origem Animal - PNCR e os Programas de Controle de Resfduos 

em Carne- PCRC, Mel - PCRM, Leite- PCRL e Pescado- PCRP (SEBRAE, 2006, 

p. 183). 

2.6.6. Lei nQ 1 0.990, de 13/12/2004 

Esta lei altera o art. 25 da Lei nQ 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispoe 

sobre a polftica agrfcola. Assim, o citado artigo passa a vigorar com a seguinte 

redagao:" Art. 25 - 0 Poder Publico implementara programas de estfmulo as 
atividades de interesse economico apfcolas e criat6rios de peixes e outros produtos 

de vida fluvial, lacustre e marinha, visando ao incremento da oferta de alimentos e a 
preservagao das especies animais e vegetais". (grifo nosso) 

2.6.7. Decreto nQ 5.741, de 30/05/2006 

0 Decreto nQ 5.741, de 30 de margo de 2006, publicado no Diario Oficial da 

Uniao de 31/03/2006, Segao 1, Pagina 82, Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A 
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da Lei nQ 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Aten<;ao 

a Sanidade Agropecuciria (SUASA), e da outras providencias. 

Segundo o Art. 1Q, paragrafo 3, deste decreto, o SUASA desenvolvera, 

permanentemente, as seguintes atividades: 

I - vigilancia e defesa sanitaria vegetal; II - vigilancia e defesa sanitaria animal; Ill -
inspegao e classificacao de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e 
resfduos de valor economico; IV - inspegao e classificagao de produtos de origem animal, 
seus derivados, subprodutos e resfduos de valor economico; V- fiscalizagao dos insumos e 
dos servigos usados nas atividades agropecuarias (BRASIL, 2006, p. 82). 

Como parte do SUASA, foi institufdo o Sistema Brasileiro de lnspe<;ao de 

Produtos e lnsumos Agropecuarios (SISBI) e foi fixado prazo de 90 dias para que o 

MAPA estabelecesse os requisitos e demais procedimentos para adesao a este 

Sistema. Em 12 de junho de 2006, o DIPOA/MAPA- Departamento de lnspe<;ao de 

Produtos de Origem Animal disponibilizou por 1 0 dias o MANUAL, para adesao ao 

SISBI, no site do MAPA (www. Agricultura.gov.br), por 10 dias (ate 22/06/2006), 

para crfticas, sugestoes e eventuais colabora<;oes (dipoa-sisbi@agricultura.gov.br 

ou fax: 0**61-3218.2672. No capitulo 3, traz as diretrizes gerais de instala<;oes 

necessarias para aprova<;ao de estabelecimentos de produtos de origem animal ou 

reforma, dentre os quais insere-se os Estabelecimentos de Mel, Cera de Abelha e 

Derivados. 

A lnstru<;ao Normativa nQ 19, de 24 de julho de 2006, publicado no DOU de 

28/07/2007, estabelece os requisitos para adesao dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municfpios, individualmente ou por meio de cons6rcios, ao SUASA, integrado 

pelo Sistema Brasileiro de lnspe<;ao de Produtos de Origem Animal (Anexo 1), 

Sistema Brasileiro de lnspe<;ao de Produtos de Origem Vegetal (Anexo II), Sistema 

Brasileiro de lnspe<;ao de lnsumos Agrfcolas (Anexo Ill) e Sistema Brasileiro de 

lnspe<;ao de lnsumos Pecuarios (Anexo IV). 

2.6.8. Portaria nQ 50, de 20/02/2006 

Atraves da Portaria nQ 50, de 20/02/2006, publicada dia 03/03/2006 (Diario 

Oficial da Uniao - DOU), o MAPA fez aprovar os PNCR-2006 - Programas de 

Controle de Resfduos em Carnes (Bovina, Aves, Sufna e Equina), Leite, Mel, Ovos e 

Pescado do exercfcio de 2006. 
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Desta Portaria constam VIII (oito) QUADROS, sendo o V- Programa de 

Controle de Reslduos em Mel - PCRM/2006. Os Quadros VIII, IX e X, 

respectivamente sao: Legenda - Controle de Reslduos em Produtos de Origem 

Animal- PCNR/2006, Laborat6rios lntegrantes de PNCR-2006 e Numero lnicial de 

amostras Programadas para o Exerclcio 2006 - PNCR/2006. 

2.6.9. Portaria nQ 137, de 05/06/2006 

Atraves da Portaria nQ 137, de 05/06/2006 (DOU, de 8/06/2006), o MAPA 

submeteu a consulta publica, por urn prazo de 60 dias, o Projeto de lnstrugao 

Normativa, que aprova Regulamento Tecnico do Programa Nacional de Sanidade 

Aplcola- PNSAP. 

0 Regulamento Tecnico do Programa Nacional de Sanidade Aplcola -

PNSAp, constou de: Capitulo I- Das Definigoes; Capitulo II- Das Competencias; 

Capitulo Ill - Das Disposigoes Preliminares; Capitulo IV - Do Cadastro de 

Estabelecimentos; Capitulo V - Da Habilitagao e Responsabilidades dos 

Responsaveis Tecnicos; Capitulo VI-Da Notificagao de Suspeita ou Ocorrencia de 

Doengas das Abelhas; Capitulo VII - Da Fiscalizagao e Controle Sanitaria de 

Estabelecimentos; Capitulo VIII - Do Transito de Abelhas e da lmportagao e 

Exportagao de Abelhas e Produtos; Capitulo IX - Das Feiras, Leiloes, Exposigoes e 

Outras Aglomeragoes; Capitulo X - Das Atividades no Foco; Capitulo XI - Das 

Disposigoes Gerais; ANEXO I - lnformagoes necessarias para o Cadastro de 

Apicultores e Criadores de Rainhas. 

Segundo a citada Portaria, as sugestoes da consulta publica, tecnicamente 

fundamentadas, deveriam ser encaminhadas ao Departamento de Saude Animal, 

localizado na sala 305, do Anexo do MAPA- Esplanada dos Ministerios, Bloco D. 

CEP: 70.043-900 - Brasilia - OF ou ainda, aos enderegos eletronicos: 

pnsa@ agricultura.gov.br ou albertog@ agricultura.gov.br. 

0 texto integral do Projeto de lnstrugao Normativa, que aprova o 

Regulamento Tecnico do Programa Nacional de Sanidade Aplcola- PNSAp, pode 

ser obtido em www.agricultura.gov.br (Legislagao: Sislegis - Sistema de Consulta a 
Legislagao), em Consulta Geral- Busca Livre: PNSAp. 



40 

Este Regulamento Tecnico do PNSAp, faz parte do Regulamento Tecnico de 

Defesa Sanitaria Animal, aprovado pelo Decreta nQ 24.548, de 3/07/1934, e visa 

padronizar as a<;6es profilaticas, o diagn6stico de doen<;as das abelhas e o 

saneamento dos apiarios e estabelecimentos que manipulem, processem ou 

comercializem produtos apfcolas e definir o papel dos 6rgaos publicos de defesa 

sanitaria animal no combate as doen<;as que afetam as abelhas, bern como o papel 

dos apicultores, dos medicos veterinaries e outros profissionais que atuam no 

assessoramento tecnico do setor apfcola e dos laborat6rios da rede do MAPA e dos 

nao pertencentes a mesma. 

A ultima informa<;ao disponfvel da conta de que o Projeto de lnstru<;ao 

Normativa do Regulamento Tecnico do PNSAp, encontra-se na area jurfdica do 

MAPA e portanto, ainda nao foi oficialmente aprovado pelo Governo Federal. 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este estudo da cadeia produtiva do mel foi executado, iniciando-se com uma 

ampla revisao bibliografica sabre o tema de estudo: textos, artigos cientfficos, 

revistas, disserta<;6es, teses, livros e sites da internet. Em seguida, foram feitas 

consultas a institui<;6es governamentais e privadas, tais como Secretaria de Estado 

da Agricultura e Abastecimento (SEAB/DERAUDEFIS/DEAGRO), tecnicos do 

lnstituto Emater/PR, Embrapa, associa<;6es de produtores, cooperativas e 

empresarios apfcolas. 

Com base nos dados levantados, conforme descrito anteriormente, foi 

realizada uma delimita<;ao do espa<;o social e geografico do objeto de estudo, 

selecionando-se as principais institui<;6es (associa<;6es, cooperativas e empresas 

apfcolas). Tambem foram utilizados dados secundarios, principalmente censitarios e 

demais produzidos pelo IBGE (Pesquisa Pecuaria Municipal). 

0 levantamento de dados primarios foi realizado por meio de incurs6es nas 

areas objeto de estudo, visando colher informa<;6es junto aos principais atores. 

Foram feitos contatos telefonicos e pessoais com os interlocutores chaves da cadeia 

produtiva da apicultura paranaense. 

Dia 29/06/2007 sera realizado urn Encontro Estadual de Apicultura, que 

reunira liderangas apfcolas de todo o Parana, como fito de debater temas tecnicos 
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(sanidade e boas prcHicas de produc;ao aplcola), promover a eleic;ao de nova direc;ao 

para a FEPA - Federac;ao Paranaense de Apicultores, sem comando desde 

setembro de 2005, e definic;ao plataforma de trabalho para a gestao. 

A realizac;ao de urn seminario envolvendo os varios elos/segmentos desta 

cadeia produtiva (associac;oes, empresas, tecnicos, agentes publicos - governo, 

empresarios), visando a elaborac;ao de urn Programa Estadual de Desenvolvimento 

da Apicultura, destacando-se as polfticas publicas prioritarias, ficara para depois da 

conclusao deste estudo da cadeia produtiva do mel, ja que depende de uma 

articulac;ao entre governo e atores da cadeia produtiva, atraves do pleno 

funcionamento da Camara Tecnica do Complexo Aplcola junto a SEAB/CEDRAF. 

A instalac;ao da Camara Tecnica do Complexo Aplcola junto a 
SEAB/CEDRAF, criada em 2005, agora podera ser concretizada com a iminente 

reestruturac;ao e retomada do funcionamento da FEPA, com a eleic;ao da nova 

diretoria em 29/06/2007. 

4. ORGAOS RESPONS.AVEIS PELAS POLITICAS PUBLICAS DE 

AGRICUL TURA E ABASTECIMENTO DO GOVERNO DO PARANA. 

Com uma area de 2,34% do territ6rio nacional, o Estado do Parana participa 

com aproximadamente 24% da produc;ao nacional de graos. E o quarto estado 

exportador do Brasil, movimentando bilhoes de d61ares, onde o agroneg6cio 

representa 70% das exportac;oes totais paranaenses. Em suma, e o principal estado 

agropecuario do pals, destacando-se na produc;ao de varios produtos e aparecendo 

em primeiro produtor nacional de milho, feijao, trigo, aveia, casulo do bicho da seda, 

carne de frango e cevada. E o segundo produtor de soja, cana de ac;ucar e batata. E 
tambem, grande produtor de Ieite, ovos, mel, carne bovina e sulna, cafe, fumo, 

hortalic;as, frutas e produtos florestais. Tambem, e o principal produtor de fecula e 

farinha de mandioca e segundo maior produtor de alcool e ac;ucar do pals. Em 2004, 

a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), completou 60 

anos de bern sucedida parceria com os produtores rurais e agroindustriais 

paranaenses, ja que foi institulda em 1944. 

Como e do conhecimento geral, as pollticas publicas voltadas a 
agropecuaria sao desenvolvidas pela SEAB, em conjunto com as demais Secretarias 
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e 6rgaos do Governo do Parana, da Uniao e dos 399 municlpios paranaenses, mas 

em necessaria sintonia e ac;ao complementar com o setor produtivo privado e 

setores organizados da sociedade. 

4.1. SECRET ARIA DE EST ADO DA AGRICUL TURA E DO ABASTECIMENTO

SEAB 

0 Decreto nQ 6.485/2002 regula e estabelece a estrutura organizacional da 

SEAB, composta de departamentos e setores e empresas vinculadas. No Estado do 

Parana, desde 30 de margo de 2002, vigora a Lei nQ 9.917 que dispoe sobre a 

polftica agricola estadual. No artigo 1 Q desta Lei, fica demarcado que a polltica 

agricola estadual deve ser formulada e executada em conformidade com o preceito 

constitucional do cumprimento da func;ao social da propriedade rural, devendo 

implementar o aproveitamento racional desta, a utilizac;ao adequada dos recursos 

naturais, a preservac;ao do meio ambiente, o respeito as relac;oes de trabalho, o 

favorecimento do bem-estar e o desenvolvimento dos que vivem da atividade 

agrlcolas. 

No artigo 7Q da citada Lei, preve-se a instituic;ao do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural e Polltica Agricola, junto a SEAB, com varias atribuic;oes, 

dentre as quais, cita-se a de acompanhar, propor medidas e participar do 

planejamento da execuc;ao da polftica agricola e do desenvolvimento rural. 

Com base na Lei Agricola Estadual, existem instituldos atualmente no 

ambito da SEAB, tres Conselhos: o CONDERPA (Decreto nQ 876, 21/06/1995), o 

CONESA (Decreto nQ 3.433, 07/08/1997), e o CEDRAF (Decreto nQ 1.791, 

5/09/2003). 

Como na citada Lei, no Artigo 8Q, e definida a composic;ao do Conselho e 

prevista a criac;ao de camaras setoriais de apoio aos seus trabalhos, com instalac;ao 

do Secretario da SEAB, foram criadas inumeras Camaras Setoriais- CONDERPA 

(sericicultura, fruticultura, bovinocultura de corte, cafe, agricultura familiar, 

suinocultura, piscicultura, cadeia produtiva da erva mate) e Camaras Tecnicas -

CEDRAF (agroindustria familiar, credito fundiario, complexo seda, credito rural e 

complexo aplcola). No ambito do CONESA, ainda funcionam os Conselhos 

lntermunicipais e Municipais de sanidade agropecuaria. 
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Assim, fica patente que o espago publico de atengao as polfticas voltadas ao 

meio rural e agropecutuia paranaense, constitui-se de instituigoes da administragao 

direta (secretaria, departamentos, grupo de apoio setoriais e conselhos) e 

administragao indireta (empresas vinculadas). 

4.1.1. Breve Hist6ria e Nfveis de Atuagao Hoje 

Em 18 de setembro de 1944, o interventor federal no estado do Parana, 

Manoel Ribas, atraves do Decreta Lei nQ 251, criou a Secretaria de Estado dos 

Neg6cios da Agricultura, Industria e Comercio, desmembrando-a da Secretaria de 

Estado dos Neg6cios de Obras Pubicas, Viagao, Agricultura e de Fazenda.(SEAB, 

2004). 

Em 1975, na gestao do Dr. Paulo Carneiro Ribeiro (1975 - 1979), pelo 

Decreta nQ 625, esta instituigao sofre reestruturagao, passando a denominar-se 

Secretaria de Estado da Agricultura- SEAG, instituindo tambem o Sistema Estadual 

de Agricultura- SEAGRI, composto pela SEAG e sete empresas vinculadas: ITCF, 

IAPAR, ACARPA, CAFE DO PARANA, CLASPAR, COPASA e CEASA. 

Em 1987, na gestao do Dr. Osmar Fernandes Dias (1987- 1994), com base 

na Lei nQ 8.485, a SEAG sofre nova reestruturagao recebendo a denominagao de 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, mantendo-se o 

SEAGRI, porem com a exclusao do ITCF (que passa a inserir-se na SEMA -

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hfdricos, com a 

denominagao de lAP) e a criagao da CODAPAR, a partir da fusao da CAFE DO 

PARANA e COPASA. Neste perfodo, a SEAB (administragao direta) funciona com 

quatro departamentos (DERAL - Departamento de Economia Rural, DEFIS -

Departamento de Fiscalizagao, DEPEC - Departamento de Pecuaria e DAGRI -

Departamento Operacional da Agricultura e do Abastecimento), os Grupos Setoriais 

(GRHS - recursos humanos, GFS - financeiro, GPS - planejamento, GAS -

administrativo), NR- Nucleos Regionais nas cidades p61os do estado, Diregao Geral 

- DG e Nfvel de Assessoramento- Assessoria Tecnica- AT, CENJUR- jurfdico, 

BEAGRI- Biblioteca, CISM -Informatica e AAS- articulagao. 
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Em 2002, na gestao do Dr. Deni Lineu Schwartz, atraves do Decreta nQ 

6.485, a SEASe novamente reestruturada, criando-se o DEAGRO- Departamento 

de Desenvolvimento Agropecuario, a partir da fusao do DEPEC e DAGRI. 

Assim, em 2007, segundo o Organograma da SEAS, os Nfveis de Atuacao 

encontram-se distribufdos da seguinte maneira: Direcao Superior - Secretario, 

CONDERPA - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Polftica Agricola 

(Decreta nQ 876, 21/06/1995), CONESA - Conselho Estadual de Sanidade 

Agropecuaria (Decreta nQ 3433, 07/08/1997), CEDRAF - Conselho Estadual da 

Agricultura Familiar (Decreta nQ 1.791, 05/09/2003)], Empresas Vinculadas (IAPAR, 

CLASPAR, EMATER, CODAPAR e CEASA/PR), Assessoramento (Gabinete do 

Secretario e Assessoria Tecnica - AT), Gerencia (Direc;ao Geral - DG - Assessoria 

Tecnica- ATDG e Nucleo de Informatica e lnformac;oes- Nil), Instrumental (Grupo 

Administrativo Setorial- GAS, Grupo Financeiro Setorial- GFS, Grupo de Recursos 

Humanos Setorial- GRHS e Grupo de Planejamento Setorial- GPS), Programatica 

(DEAGRO, DERAL e DEFIS) e Regional (20 Nucleos Regionais- NR's). 

Alem das estruturas acima descritas, ainda funcionam no ambito da SEAS a 

Unidade de Gerenciamento do Projeto Parana 12 meses- "UGP- Projeto Parana 12 

meses" (que iniciou suas atividades em 1997, com missao de reduzir a pobreza no 

meio rural e promover o manejo e conservac;ao de recursos naturais) e a Unidade 

Gestora do Programa Leite das Crianc;as do Parana- "UGP- Leite das Crianc;as" 

(que iniciou suas atividades em maio de 2003, com a missao de reduzir as 

deficiencias nutricionais de crianc;as de 6 a 36 meses de idade). 

4.1.2. Principais Atribuic;oes do SEAGRI 

0 Sistema Estadual da Agricultura- SEAGRI, descrito acima, nos aspectos 

gerais, desenvolve as seguintes principais atribuic;oes: 

- Fiscalizac;ao da produc;ao e do comercio de insumos utilizados na 

agropecuaria: mudas, sementes, agrot6xicos, fertilizantes, corretivos, 

vacinas e medicamentos veterinarios; 

- Fiscalizac;ao da qualidade dos produtos de origem vegetal no mercado 

varejista e atacadista; 

- lnspec;ao de produtos de origem animal; 
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- Fiscalizac;ao do uso do solo agrfcola; 

- Prevenc;ao, controle e erradicac;ao de pragas e doenc;as dos animais e dos 

vegetais~ 

- Analises laboratoriais na area animal e vegetal; 

- Cadastramento de agrot6xicos; 

- Desenvolvimento de programas na area de produc;ao animal; 

- Manejo e conservac;ao dos solos e das aguas; 

- Desenvolvimento florestal integrado; 

- Abastecimento alimentar integrado (produc;ao, comercializac;ao e 

transformac;ao de alimentos); 

- lrrigac;ao e drenagem; 

- Apoio a assentamentos e comunidades indfgenas; 

- Revitalizac;ao da cafeicultura e bioenergia; 

- Formulac;ao da polftica agropecuaria; 

- Elaborac;ao de estudos, pianos, programas e projetos; 

- Levantamento e analise de prec;os de produtos agropecuarios e de fatores 

de produc;ao e construc;ao de Indices de prec;os; 

- Analise de desempenho da economia agropecuaria; 

- Calculo de custos de produc;ao das atividades agropecuarias; 

- Previsao e estimativas da produc;ao agropecuaria: area, produtividade, 

produc;ao e valor; 

Melhoramento genetico, gerac;ao de novas tecnologias e produc;ao de 

materiais de multiplicac;ao; 

- Analises de sementes; 

- Classificac;ao oficial de produtos de origem vegetal; 

- Assistencia Tecnica e Extensao Rural; 

Desenvolvimento agropecuario: armazenagem, mecanizac;ao, produc;ao 

de sementes, mudas e reprodutores animais; 

- dentre outros. 

No Estado do Parana o SEAGRI executa e implementa inumeras polfticas 

publicas voltadas a agropecuana, por delegac;ao do MINISTERIO DA 

AGRICULTURA E PECUARIA- MAPA e Ministerio do Desenvolvimento Agrario-
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MDA, com destaques para os servigos de defesa e fiscalizagao agropecuaria e do 

programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar- PRONAF. 

Atraves de seus tres departamentos e dos grupos de apoio setoriais e 

empresas vinculadas desenvolve inumeros programas, a seguir relacionados: -

Agroindustria Familiar; - Biodiversidade; - Bioenergia. - Credito Fundiario; - Fundo de 

Aval; - lrrigagao Noturna; - Leite das Criangas; - Ovino-Caprinocultura; Parana 12 

meses; PRONAF e rastreabilidade bovfdea. 

4.2. PRINCIPAlS ORGAOS LIGADOS A SEAB 

Na condugao da polftica agropecuaria do Parana, a SEAB conta em sua 

estrutura organizacional, enquanto Secretaria de Estado que integra a Administragao 

Direta do Poder Executivo do Parana, com tres departamentos (nfvel programatico), 

3 conselhos, quatro grupos de apoio setoriais (nfvel instrumental) e assessorias 

tecnicas (secretario e diretor geral). 

4.2.1. Administragao Direta 

a) Departamento de economia rural- DERAL 

Na area de Economia Rural a SEAB atua na disponibilizagao de informagoes 

estrategicas para subsidiar a formulagao de polfticas agrfcolas e para o agroneg6cio: 

• na elaboragao de pianos, programas e projetos, visando o 

desenvolvimento do setor rural, bern como a geragao de estatfsticas 

basicas para a sua elaboragao; 

• na elaboragao de estudos visando determinar as perspectivas e 

tendencias dos mercados regional, nacional e internacional, 

possibilitando a orientagao aos agricultores quanta ao perfodo e a forma 

de colocagao de seus produtos; 

• na elaboragao de estudos sabre o consumo de alimentos, objetivando 

orientar a sua produgao com a finalidade de garantir a seguranga 

alimentar da populagao; e 
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• no desenvolvimento de ac;6es com outros 6rgaos e entidades do setor 

publico e do setor privado, visando acompanhar a economia agricola do 

Estado, levantando as distorc;6es do setor agropecuario, bern como de 

sua descontinuidade com os demais setores economicos, e sugerindo 

solug6es. 

b) Departamento de fiscalizac;ao e defesa agropecuaria- DEFI~ 

• Na area de Fiscalizac;ao e Defesa Agropecuaria a SEAB atua na 

coordenac;ao, execuc;ao e normatizac;ao das polfticas de defesa sanitaria 

animal, vegetal e dos recursos naturais; 

• na fiscalizac;ao do uso dos insumos agropecuarios, visando a defesa do 

estado sanitaria dos animais e vegetais e a protec;ao dos recursos 

naturais; 

• na fiscalizac;ao da produc;ao, transporte e comercio de insumos e 

produtos agropecuarios, desde a origem ate os pontos de escoamento do 

territ6rio estadual; 

• na identificac;ao de animais, bern como o rastreamento, a avaliac;ao de 

conformidade e as certificac;6es sanitaria e de origem dos animais, 

vegetais e seus produtos; 

• na fiscalizac;ao da inspec;ao nos matadouros e demais estabelecimentos 

de processamento de produtos de origem animal e de origem vegetal; 

• no planejamento, na execuc;ao, no controle e na divulgac;ao de medidas 

educativas, visando a defesa dos recursos naturais e sanitaria dos 

animais e dos vegetais; 

• na realizac;ao dos registros e controle dos documentos gerados pela 

fiscalizac;ao e defesa agropecuaria; 

• na execuc;ao de medidas de prevenc;ao, controle e erradicac;ao de pragas 

e doenc;as que acometem os animais e vegetais; 

• na realizac;ao de exames laboratoriais nas areas animal, vegetal e 

alimentar; e na execuc;ao de ac;6es conjuntas com 6rgaos e entidades do 

setor publico e do setor privado, em parceria ou par delegac;ao oficial, 
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visando a sanidade animal e vegetal, e o uso correto dos recursos 

naturais. 

c) Departamento de desenvolvimento agropecuario- DEAGRO 

Na area de Desenvolvimento Agropecuario a atuac;ao esta centrada no 

planejamento, coordenac;ao, normatizac;ao, controle e avaliac;ao das atividades que 

visem obter a melhoria da vida no meio rural, garantindo a coerencia e a objetividade 

das ac;oes desenvolvidas no ambito da Secretaria; atua tambem na coordenac;ao e 

execuc;ao dos programas e projetos, com enfase naqueles voltados para o re

ordenamento fundiario, agroindustrias, credito, agricultura familiar e capacitac;ao dos 

produtores rurais, alem da emissao de pareceres tecnicos em processes relatives a 
elaborac;ao de convenios e parcerias com Municfpios ou iniciativa privada, em 

conformidade com os programas e projetos estabelecidos pela Secretaria; 

gerenciamento de fundos destinados ao desenvolvimento agropecuario. 

4.2.2. Administrac;ao lndireta (Empresas Vinculadas) 

Na denominada Administrac;ao lndireta, a SEAB conta com cinco empresas 

vinculadas, as quais executam as polfticas publicas (pesquisa, assistencia tecnica e 

extensao rural, abastecimento alimentar e comercializac;ao agropecuana, 

armazenagem, fomento, classificac;ao de produtos, etc), diretamente junto aos 

produtores rurais, setores organizados da agropecuaria e municfpios paranaenses. 

a) INSTITUTO EMATERIPR 

0 servic;o de extensao rural, no Parana, inicia-se em 1956, como Escrit6rio 

Tecnico de Agricultura - ETA Projeto 15. Em 1959, com a extinc;ao do ETA, foi 

criada a ACARPA- Associac;ao de Credito e Assistencia Rural do Parana e, em 

1977, foi criada a EMATER-Parana- Empresa Paranaense de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural, com a finalidade de absorver as atividades da ACARPA. 
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Em 23 de dezembro de 2005, a EMATER teve modificado seu regime 

jurfdico, passando de empresa publica para autarquia, vindo a denominar-se 

lnstituto de Assistencia Tecnica e Extensao Rural- EMATER. 

Com seus 1 .249 funciomirios, a EMATER desenvolve inumeras atividades, 

dentre as quais cita-se: - organiza9ao e participa9ao em reunioes de trabalho com 

produtores e suas famflias;- assistencia tecnica a pesca e aqOicultura;- organiza9ao 

e realiza9ao de dias de campo; - presta9ao de assistencia tecnica e extensao rural 

aos agricultores familiares, atraves das unidades municipais; - capacita9ao dos 

produtores em tecnologias da produ9ao e capacita9ao dos produtores nos controles 

da produ9ao. 

b) CODAPAR 

A CODAPAR- Companhia de Desenvolvimento Agropecuario do Parana, 

criada em 1956, e uma empresa de economia mista vinculada a Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento- SEAB. 

Tern como missao a melhoria da infra-estrutura rural onde, atraves de suas 

06 Unidades de Mecaniza9ao, elabora e executa projetos de conserva9ao de solos e 

adequa9ao de estradas rurais permitindo uma produ9ao ambientalmente correta e 

sustentavel, alem do escoamento seguro das safras. 

Possibilita ainda, atraves de sua rede de armazens, composta por 14 

Unidades Armazenadoras estrategicamente distribufdas junto as principais zonas 

produtoras, que o produtor armazene suas safras, aguardando o melhor momento 

de comercializa9ao. 

Com seus 298 funcionarios a CODAPAR desenvolve inumeras atividades, 

dentre as quais cita-se: recep9ao e armazenamento da safra de graos; armazem 

frigorffico para frutas; recep9ao, classifica9ao e armazenamento de ma9as em 

armazem frigorffico; engenharia rural: servi9os de limpeza de canais, 

desassoreamento, drenagem - servi9os de adequa9ao e re-adequa9ao de estradas 

rurais; - servi9os de constru9ao de pontes. 
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c) CEASA 

A Central de Abastecimento do Parana S.A. (CEASA) foi constitufda em 

1972, sendo que a primeira Unidade Atacadista somente entrou em operagao a 

partir de maio de 1975, em Maringa. As Ceasas tern como fungao principal o 

abastecimento alimentar de hortigranjeiros nos grandes centros populacionais, 

atuando como reguladora do mercado. No Parana, as Ceasas possuem espagos 

para o atacado e areas para o Mercado de Produtores e o de Flores. 

Em 1990, a empresa foi transferida para a administragao estadual, abrindo

se a possibilidade das Ceasas desenvolverem programas sociais de abastecimento 

alimentar basicos, na compra e venda de generos alimentfcios de primeira 

necessidade. 

A CEASA conta com uma equipe de 133 funcionarios, desenvolvendo uma 

gama de atividades, dentre as quais cita-se: - disponibilizagao de servigos e espago 

para o mercado atacadista e de produtores - Mercado do produtor; - apoio a 
comercializagao de frutas; - apoio a comercializagao de flores - mercado de flores e 

plantas ornamentais; - programa CEASA Amiga - doagao de alimentos; - Banco de 

Hortifurti e Derivados; - Disponibilizagao de estrutura para o mercado de 

hortifrutigranjeiros. 

d) CLASPAR 

Prestadora de servigos de classificagao de produtos de origem vegetal, 

credenciada junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento- MAPA. 

Fundada em 04 de dezembro de 1957 com o nome de Servigo do Acordo de 

Classificagao no Estado do Parana, com o objetivo de executar a classificagao dos 

produtos agrfcolas, pecuarios e das materias-primas, seus subprodutos e resfduos 

de valor economico no Estado do Parana. 

Em 01/12/78, pela Lei Estadual nQ 7.052, tornou-se a Empresa Paranaense 

de Classificagao de Produtos- CLASPAR- e esta vinculada a Secretaria de Estado 

da Agricultura e do Abastecimento- SEAB. 
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Como atividade complementar, responde pelos Laborat6rios Oficiais de 

Analises de Sementes e exerce controle documental do transito de animais e 

vegetais nas barreiras com outros estados. 

Com seus 249 funcionarios, executa uma serie de atividades, dentre as 

quais cita-se: classificac;;ao de produtos de origem vegetal; - determinar padroes de 

qualidade; - controle documental do transito de animais e vegetais; controle de 

qualidade do "pool" de exportac;;ao em Paranagua e a identificac;;ao da qualidade 

para o consumidor. 

e) IAPAR 

0 Institute Agronomico do Parana (IAPAR) foi criado em 1972 como 

Fundac;;ao, sendo transformado em Autarquia em 1991. Tern como finalidades 

basicas a pesquisa cientffica e tecnol6gica e a formac;;ao e o treinamento de pessoal 

especializado, para o desenvolvimento rural do Estado do Parana. 

Sua estrutura e constitufda por 12 areas tecnicas de especialidade, 4 de 

apoio tecnico, 21 laborat6rios e 17 estac;;oes experimentais. Suas pesquisas sao 

desenvolvidas atraves de 14 programas. Desenvolve 210 projetos de pesquisa e 

tambem e responsavel pela coleta e processamento de informac;;oes meteorol6gicas 

de 22 estac;;oes experimentais distribufdas pelo Estado. 

Com seus 855 funcionarios, desenvolve dentre outras, as seguintes 

atividades: agrometeorologia, zoneamento climatico, alerta contra geadas e 

pesquisas sobre sequestra de carbona; - difusao de resultados de pesquisa em dias 

de campo e mostras tecnol6gicas; - pesquisa em pecuaria com a criac;;ao da rac;;a 

Puruna, vitelo tropical e integrac;;ao lavoura-pecuaria; - variedades de feijao mais 

nutritivos e resistentes a doenc;;as e de outras culturas; - agricultura familiar - o 

agricultor participa das pesquisas. 

f) CPRA 

Ate 2005, eram 5 as instituic;;oes vinculadas a SEAS, sendo que a partir de 

2005, surge o Centro Paranaense de Referencia em Agroecologia (CPRA). 
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A LEI NQ 14.980 - 28/12/2005, instituiu o Centro Paranaense de referencia 

em Agroecologia - CPRA, entidade autarquica vinculada a Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Abastecimento. 

No desempenho de suas atividades, compete ao CPRA: 

I - a geragao de conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos, por meio de 

pesquisa e validagao, voltados a agropecuaria organica, sistemas agroflorestais e 

silvopastoris atendendo prioritariamente a agricultura familiar com base ecol6gica; 

II -a promogao de agoes de ensino e extensao rural com capacitagao de 

tecnicos, produtores, filhos de produtores, consumidores, estudantes, professores e 

publico interessado; 

Ill- a promogao de agoes conjuntas com a Secretaria de Estado da Justiga 

e da Cidadania- SEJU, visando a re-insergao social dos reclusos da Colonia Penal 

Agricola e com a Secretaria de Estado da Saude - SESA, a pratica de terapias 

ocupacionais aos pacientes do Hospital Psiquiatrico Colonia Adauto Botelho; 

IV - a produgao de alimentos, de plantas aromaticas, condimentares e 

promotoras de saude; 

V - a produgao de sementes, de mudas, de compostos, de biofertilizantes, 

de coberturas mortas, de adubos verdes, de humus e demais insumos necessaries a 

sustentabilidade do proprio CPRA; 

VI - o apoio de agoes em educagao ambiental; e 

VII - o estabelecimento de parcerias com demais instituigoes da iniciativa 

publica e privada que visem a promogao da agricultura com base ecol6gica. 

4.3. CARACTERIZACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL NO PARANA 

Para caracterizar-se a cadeia produtiva do mel, utiliza-se de VILELA (2000, 

p. 57), que afirma: Dada a complexidade do estudo das cadeias agroalimentares, a 

compreensao de sua dinamica exige novos instrumentais e estrategias 

metodol6gicas capazes de propiciar o entendimento do emaranhado de atores e 

agencias que desenvolvem urn conjunto intrincado de relagoes complexas e 

aparentemente dispersas. 

Este autor ainda afirma, que o caminho metodol6gico que se ancora no 

"Estudo das Cadeias produtivas dos Produtos Agroalimentares" viabiliza a 
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investiga9ao empfrica de rela9ao produ9ao-consumo. E justifica-se citando: "E que 

na constitui9ao das cadeias produtivas, estao envolvidos diferentes agentes 

economicos detentores de, pelo menos, urn objetivo em comum: produzir urn bern ou 

prestar urn servi9o para urn consumidor final" (PAULA PESSOA e LEITE, 1996, 

citado por VILELA, 2000, p. 58). 

Mais a frente, diz que os autores acima sugerem que os estudos das 

cadeias produtivas contemplem quatro nfveis: 

I. Macroambiente: aquele com o qual se estabelecem as trocas 

relevantes relacionadas com a competi9ao no ambito dos mercados; 

II. Ambiente lnstitucional e Organizacional lnterno: aquele envolvido 

pelos instrumentos regulat6rios (normas e leis) e pelas suas 

respectivas organiza96es representativas, que atuam regulando ou 

sendo reguladas; 

Ill. Segmentos ou Elos: fornecedores, produtores de materia prima, 

industria de transforma9ao, distribui9ao e consumidores finais; 

IV. Perfis: resultantes da desagrega9ao dos "segmentos", que dao 

visibilidade a urn conjunto de empresas ou agentes economicos 

passfveis de agrupamentos por caracterfsticas comuns. 

Para refor9ar sua reflexao, VILELA (2000, 59) cita GREEN (1998), que 

segundo ele sugere urn instrumental metodol6gico que procura dar conta dos 

diversos agentes envolvidos na cadeia (da produ9ao ao consumo final), 

concentrando a aten9ao no estudo dos canais de comercializa9ao. 

4.3.1. Elos da Cadeia Produtiva do Mel 

No estudo conduzido por VILELA (2000, p. 133), o autor diz que definiu o 

apicultor e o consumidor como os dois atores mais importantes na cadeia produtiva 

do mel, em torno dos quais se encontra estruturado urn conjunto de outros sujeitos 

com fun96es intermediarias, normalmente vinculadas a atividades de presta9ao de 

servi9os, objetivando o aperfei9oamento da qualidade do produto do apicultor ao 

consumidor final. 
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Em seu estudo da cadeia produtiva do mel do Piauf, VILELA (2000, p.134-

166), disponibiliza urn FLUXOGRAMA, inserido no ANEXO I, onde explicita os 

seguintes t6picos: 

I. Qualificac;ao, assistencia tecnica e extensao rural; 

II. Agente financeiro; 

Ill. Industria de insumos, maquinas e equipamentos; 

IV. Pesquisa agropecuaria; 

V. Flora apfcola; 

VI. Entidades representantes dos apicultores; 

VII. lnspec;ao Sanitaria; 

VIII. Mercado lnterno; 

IX. Mercado Externo. 

0 autor, alem de trabalhar com os elos da cadeia produtiva do mel acima 

relacionados, propoe a analise de outros, a saber: prec;os recebidos pelos 

produtores (mais vinculados a viabilidade economica da atividade), fomento e 

agentes financeiros (vinculados as polfticas agrfcolas e estradas, energia eletrica) e 

saneamento (vinculados a aspectos infra-estruturais). lsto posto, passa-se a 

caracterizar os elos da cadeia do mel no Parana, apontando os principais 

gargalos/entraves. 

4.3.2. Gargalos da Cadeia Produtiva do Mel 

Para que se possa apontar as polfticas publicas a serem implementadas na 

apicultura, buscando-se o desenvolvimento da cadeia produtiva do mel, e 

indispensavel que proceda-se a detecc;ao dos principais gargalos ( entraves ou 

problemas), que afetam cada elo da cadeia produtiva, procedimento que passa-se a 

fazer na sequencia deste estudo. 

a) Flora Apfcola 

Adentrando ao t6pico, e preciso conceituar o que seja flora apfcola. Esta e o 

conjunto das plantas que fornecem alimento (nectar e p61en) as abelhas em uma 

determinada regiao. 
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Por outro lado, pasto apfcola refere-se a quantidade de flares capazes de 

fornecer nectar e p61en, materias primas utilizadas pelas abelhas (colmeias) para a 

elaborac;ao do mel, cera e geleia real. 

A base para a produc;ao apfcola no Sui do Brasil e a vegetac;ao nativa que 

disponibiliza alimento para as abelhas no verao, outono, inverno e principalmente, 

na primavera e aproximadamente 50% das especies de plantas em florac;ao sao de 

interesse apfcola (PEGORARO & ZILLER, no prelo, citado por PEGORARO, 2003, 

p. 1 ). Segundo o autor, "Acredita-se que o Brasil e urn pafs privilegiado para a 

pratica apfcola por causa da vegetac;ao nativa e do clima, apesar da predominancia 

das formac;oes antr6picas e da degradac;ao da vegetac;ao original. As areas de 

relevo impr6prio para mecanizac;ao agricola podem ser utilizadas para pratica 

apfcola, formando pasto de excelente qualidade para a produc;ao de mel, 

principalmente na primavera." 

Ou seja, a vegetac;ao (flora apfcola) e a base do desenvolvimento da 

apicultura, carecendo polfticas de defesa, preservac;ao e recomposic;ao da 

vegetac;ao original, priorizando-se as plantas de interesse apfcola. 

A partir do exposto, relacionam-se os principais entraves atuais, sobre o 

tema: realizac;ao de zoneamento apibotanico, de forma a melhor definir as polfticas 

de explorac;ao da atividade apfcola e compatibiliza-la a outras atividades agrfcolas; 

identificac;ao de especies vegetais com maior potencial apfcola para recompor o 

pasto, especialmente nas redondezas dos apiaries; falta de reconhecimento dos 

apicultores como agentes ambientais/ecol6gicos, cadastrando-os e credenciando-os 

para o exercfcio deste relevante servic;o a causa ambiental; - falta de determinac;ao 

da capacidade de suporte dos diversos ecossistemas do estado (melhor distribuic;ao 

das colmeias pelos apicultores, otimizando a produtividade dos enxames, evitando a 

competic;ao entre as abelhas por urn pasto apfcola escasso). Ainda neste item, cita

se: falta de conhecimento das caracterfsticas botanicas das especies nativas 

utilizadas pelas abelhas, para a produc;ao de produtos apfcolas; baixo nfvel de 

utilizac;ao da abelha como agente polinizador na agricultura- culturas tradicionais e 

nao (feijao soja e algodoeiro e destinadas a biodiesel- girassol, nabo, canola, etc), 

olericultura (ab6bora, cebola, fava, etc), fruticultura (macieira, laranjeira, citros em 

geral, cafeeiro, meloeiro, abacateiro, coqueiro, algaroba, etc); e, a falta de difusao da 
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epoca de florescimento das plantas melfferas, segundo as regioes edafoclimaticas 

do Estado. 

b) Mercado lnterno 

Ate o ano de 2002, a quase totalidade da produc;ao nacional de mel era 

direcionada ao mercado interno. Considerando as realidades da China (produc;ao 

anual superior a 250.000 toneladas) e Argentina (produc;ao anual em torno de 

80.000 toneladas), o Brasil que hoje produz volume proximo a 40.000 toneladas, 

poderia tranqOilamente produzir 200.000 toneladas. E este nao e o patamar de 

produc;ao do pafs, devido o baixo consumo no mercado interno, que contem, o 

crescimento da produc;ao. 

Sobre a produc;ao de mel, PAULA NETO & ALMEIDA NETO (2006, p. 3), 

afirmam: "Dados nao oficiais apontam que hoje no Brasil a produc;ao chega a 40.000 

toneladas por ano como montante de 500.000 apicultores em 2.000.000 colmeias." 

Estes autores, discorrendo sobre o mercado interno real, dizem: "Sabe-se 

que no Brasil de uma forma geral o consumo per capita anual fica entre 250 a 300 

gramas entre as classes alta e media. Para o sui esse valor sobe para 400 

gramas/ano, caindo para somente 150 gramas/ano na regiao Nordeste. 0 aumento 

do consumo interno faz com que o pafs se torne menos vulneravel as oscilac;oes do 

mercado externo". 

Tambem, a conquista definitiva do mercado externo tara muito bern a 

apicultura nacional, especialmente se as vendas forem de produtos fracionados 

(marcas) e nao a granel, como acontece nos dias de hoje. 

Assim, os atuais gargalos do elo mercado interno, sao: consumo do mel, 

mais como medicamento e menos como alimento; falta de campanhas publicitarias, 

visando o aumento do consumo de mel como alimento nas refeic;oes diarias da 

populac;ao; falta de inserc;ao de mel em saches na merenda escolar (compras 

institucionais); falta da adoc;ao de catalogos sobre mel e derivados de cada regiao 

de produc;ao, destacando a importancia para a alimentac;ao humana; baixa 

qualidade do produto, devido a manipulac;ao deficiente, que deixa o consumidor 

insatisfeito; desconhecimentos de alternativas de comercializac;ao; sazonalidade da 

demanda (inverno); prec;os baixos e desestimulantes aos apicultores; falta de 
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organizagao na produgao (redugao de custos de produgao com a compra coletiva de 

insumos e fatores de produgao) e comercializagao (venda direta aos consumidores, 

criagao de marcas, embalagens especiais, outros produtos, etc); falta de 

diferenciagao do mel para o consumo humano direto e para a industria (produgao de 

alimentos, medicamentos, cosmeticos, etc). 

c) Mercado Externo 

No anode 2000, o Brasil exportou 269 toneladas de mel, em 2001, exportou 

2.489 toneladas e em 2002, as vendas externas atingiram 12.641 toneladas. Ou 

seja, ate recentemente praticamente toda produgao nacional de mel era destinada 

ao mercado interno. A mudanga radical desta realidade deveu-se a fatores externos 

(problemas com China e Argentina), que acabaram por beneficiar a apicultura 

nacional, com a elevagao abrupta das exportagoes a partir de 2002. Segundo 

PAULA NETO & ALMEIDA NETO (2006, p. 9), citando dados da CBA, o embargo 

internacional a China e Argentina criou urn deficit de 50.000 toneladas de mel no 

mercado internacional. 

Assim, o ingresso do Brasil ao mercado internacional de mel e produtos 

apfcolas, e muito recente. 0 pafs tambem exporta, mas ainda em pequenos 

volumes, a cera de abelha, a pr6polis, o p61en, a geleia real e a propria apitoxina. No 

Brasil, os empresarios da apicultura criaram a ABEMEL- Associagao Brasileira de 

Exportadores de Mel {15 associados e 80% da exportagao nacional), visando fazer 

frente aos desafios da exportagao, a prospecgao de novos mercados e defender-sa 

das naturais barreiras tarifarias/sanitarias e as dificuldades de adentrar e 

permanecer no comercio exterior. 

Com a divulgagao do embargo ao mel brasileiro determinado pela Uniao 

Europeia (EU), em margo de 2006 Uustificado pela necessidade de mais analises de 

controle de qualidade, semelhantes aos que sao realizados na Europa ao mel 

produzido por seus pafses-membros), a CBA - Confederagao Brasileira de 

Apicultura e a ABEMEL - Associagao Brasileira de Exportadores de Mel, 

posicionaram-se alertando para os impactos negativos da proibigao (redugao dos 

pregos do mel no mercado interno e externo e queda das exportag6es), 
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reivindicando providencias do Governo Federal no sentido de atender as exigencias 

dos importadores. 

Em 2006, o Parana exportou 898 toneladas, situando-se em 6Q Iugar dentre 

os Estados exportadores e, no auge do boom exportador em 2004, vendeu ao 

exterior apenas 1.735 toneladas, ao passo que a exportac;ao nacional foi de 21.028 

toneladas. No Estado do Parana, sao apenas sete as empresas habilitadas junto ao 

MAPA/SIF para a realizac;ao de exportac;ao de mel, cuja localizac;ao espacial e em: 

Curitiba, Piraquara, Prudent6polis, Uniao da Vit6ria, Maringa, Londrina e Ortigueira. 

Assim, os gargalos que acometem este elo da cadeia produtiva do mel sao: 

desconhecimento da legislac;ao e mecanismos para exportac;ao de mel; a demanda 

do mercado externo de mel a granel (toneis de 200 litros), ao inves do produto 

fracionado; baixo nfvel tecnol6gico e infcio da explorac;ao de novos produtos; falta de 

tradic;ao no mercado e pequena demanda; retorno da Argentina e China ao mercado 

internacional, com meis de baixa qualidade (homogeneizados) e prec;os baixos 

(nfveis hist6ricos: US$ 0,90 a US$ 1 ,00/kg); dificuldade de comercializar o mel 

embalado, agregando valor e realc;ando as propriedades do mel brasileiro 

(caracterfsticas singulares de qualidade e sabor). 

4.4. PROFISSIONALIZAQAO DO APICUL TOR 

A apicultura no Brasil e Parana caracteriza-se fundamentalmente por ser 

uma atividade de pequena escala, associada a proprietarios, arrendatarios e/ou 

parceiros, que se estruturam em torno de pequenas unidades agrarias, onde o 

trabalho e predominantemente familiar, como atividade economica secundaria 

(paralela as suas atividades profissionais) e explorando basicamente o mel. A 

produtividade e baixa e a produc;ao pequena. A totalidade dos apicultores 

paranaenses trabalha com a apicultura fixa (onde as colmeias permanecem na 

mesma area durante todo o ano), sendo que em outros estados ja se trabalha com a 

apicultura migrat6ria, seja na polinizac;ao de culturas agrfcolas e frutfferas (regiao Sui 

e Sudeste: Sao Paulo - laranjeiras, Santa Catarina - macieiras e Bahia - melao e 

manga), seja buscando-se floradas em momentos especfficos do ano (regiao 

nordeste- Piauf e Ceara). E grande o potencial da apicultura, utilizando-se a abelha 

como agente polinizador para variedades de feijao-soja e o algodoeiro, assim como 
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outras ja sobejamente conhecidas como beneficiadas com polinizac;ao de abelha 

melffera- cultura de mac;as laranjas e demais citros, cafe, morango, melao, etc. 

Assim, fica patente a necessidade de investir-se na capacitac;ao e 

treinamento dos apicultores, de forma a torna-los empreendedores, profissionais da 

atividade apfcola (enfoque de que a ocupac;ao na apicultura deve ser exercida como 

a atividade economica principal do indivfduo), utilizando a tecnologia disponfvel: 

manejo apfcola, BPP - Boas Praticas de Produc;ao e BFF - Boas Praticas de 

Fabricac;ao/Processamento de produtos, gestao do neg6cio apfcola, 

cooperativismo/associativismo e comercializac;ao. 

a) Africanizac;ao da apicultura nacional: novos desafios 

A abelha africana Apis me/litera scutellata Lepeletier, 1836, foi introduzida no 

Brasil em 1956 (GONCALVES 1975, SOARES & DINIZ, 1994 citado por 

PEGORARO, 2003, p. 5), e saiu do controle dos pesquisadores em Rio Claro, SP, 

disseminando-se por todo o Pafs. Desta forma, iniciou-se a fase de africanizac;ao da 

apicultura brasileira com os cruzamentos das abelhas africanizadas e outras 

especies de origem europeia (MORINI et al., 1996, citado por PEGORARO, 2003, 

p. 5). 

Para PEGORARO (2003, p. 5), ap6s este fato, "distribuiu-se aos apicultores, 

nos estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Parana, mais de 20.000 rainhas de Apis 

mellffera ligustica - mais d6ceis - para substituir as rainhas das colonias de abelhas 

africanizadas menos produtivas e com maior grau de agressividade, na tentativa de 

reduzir a agressividade das abel has africanizadas". 

b) Nova fase da apicultura paranaense: adaptac;ao a abelha africanizada 

0 autor em evidencia relata que no ano 1960 na regiao Sui do Parana ja se 

encontrava a abelha africanizada e devido a agressividade destas, a maioria dos 

agricultores abandonaram a atividade apfcola no estado, restando apenas os 

tradicionais que deslocavam suas colonias a pelo menos 400 metros de suas 

residencias e no meio da capoeira (SOMMER, 1972 e BARANCELLI et al., 1977, 

citado por PEGOARO, 2003, p. 7). 
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Diz que o reinfcio da atividade apfcola no estado, com abelhas africanizadas, 

nao esta bern documentado, porem, relata o desenvolvimento de urn programa de 

fomento da apicultura pela EMATER-PR liderado por Celso Domingos Barancelli, o 

qual editou o livro "Crie abelhas: e facile da lucro", onde alem de tecnicas de criac;ao 

buscava o incremento do associativismo apfcola e alertava sobre a necessidade do 

combate aos falsificadores de mel (BARANCELLI, 1977, citado por PEGORARO, 

2003, p. 7). 

Assim, fica patente que a fase contemporanea da apicultura paranaense, 

desencadeou-se com o servic;o de assistencia tecnica e extensao rural 

desenvolvidos pela EMATER-PR, empresa vinculada a SEAS. 

4.4.1. Treinamento e Capacitac;ao 

Em 2007, a qualificac;ao dos apicultores e realizada por empresas apfcolas 

(UNIMEL BREYER, APISOMMER, etc), pelo SENAR (Servic;o Nacional de 

Aprendizagem Rural), vinculado a FAEP (Federac;ao da Agricultura do Estado do 

Parana), por ONG's, pelas lnstituic;oes de Ensino Superior- IES (estaduais e federal 

- UFPR) e pela SEAB/Instituto EMATER, atraves da realizac;ao de cursos, 

treinamentos, assessoria tecnica e ap6io a eventos (encontros, seminarios e 

reunioes tecnicas). 

4.4.2. Assistencia Tecnica e Extensao Rural (ATER) 

Os servic;os de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (ATER), na acepc;ao 

da palavra, sao desenvolvidos pelo lnstituto EMATER que detem em seus quadros 

cerca duas dezenas de tecnicos especializados em apicultura. Porem, registra-se 

casos de associac;oes de produtores, ONG'S e Cooperativas, que procuram suprir a 

carencia do servic;o de ATER oficial e prestam este tipo de servic;os aos agricultores 

(apicultores). 

Assim, neste item apontam-se os seguintes gargalos: falta de cursos, 

treinamentos e orientac;ao tecnica em apicultura; falta de atualizac;ao/capacitac;ao 

dos apicultores para o desenvolvimento de apicultura organica, tecnificada e 

racional; pouca especializac;ao dos apicultores e de profissionalizac;ao para a 
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atividade apfcola; falta de difusao de novas tecnologias: melhoramento genetico das 

abelhas (selec;ao de rainhas), manejo de apiarios/colmeias e produc;ao de mel 

organico (SILVA, 2003, p. 11); falta de difusao de Boas Praticas de Apicultura (BPA) 

e Boas Praticas de Fabricac;ao (BPF), manejo e sanidade apfcola, alimentac;ao 

artificial/suplementar, selec;ao de abelhas para produc;ao de mel - p61en - pr6polis -

geleia real - apitoxina em nfvel de propriedade; falta de aprendizado as areas de 

comercializac;ao, formas de organizac;ao e economia solidaria 

( cooperativismo/associativismo/cons6rcios/etc). 

No Sumario Executivo - ldentificac;ao de Gargalos Tecnol6gicos da 

Agricultura Familiar (IPARDES, 2005, p. 17), encontra-se: "Apicultura - a regiao 

Leste foi a que apresentou o maior numero de grupos de problemas: reproduc;ao, 

alimentac;ao, sanidade, infra-estrutura e desconhecimento do produtor. Problemas 

com a alimentac;ao e a falta de conhecimento da atividade ocorreram, ainda, nas 

regioes Sudoeste, Central e Centro-Sui. Ou seja, fica evidente a carencia de 

polfticas concatenadas na area de ATER". 

4.5. LINHAS DE CREDITO 

E ponto pacffico para a comunidade apfcola nacional, que prevalecem o 

pouco conhecimento sobre as linhas de credito existentes e ofertados pelas 

inumeras instituigoes de credito do pafs; que OS juros, OS prazos de pagamento e as 

garantias sao inadequados; que ha dificuldades de acesso a linhas de credito oficiais 

ou nao; e que inexistem linhas de credito de custeio e capital de giro para produtores 

e exportadores. No Estado do Parana, a realidade nao e diferente. 

0 setor apfcola, como qualquer outro segmento da agropecuaria, carece de 

linhas de credito para o seu desenvolvimento sustentado. Para a apicultura, esta 

opc;ao e plenamente justificada nos seguintes fatores: gera baixo impacto ambiental, 

contribui para a conservac;ao do meio ambiente e das comunidades tradicionais, 

indfgenas e pecuaristas. 
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4.5.1. Credito Publico 

No aspecto geral, no Estado do Parana, os apicultores nao demandam 

credito para o desenvolvimento desta atividade. Existem linhas de credito dirigidos, 

aos agricultores familiares, atraves do PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), sob o comando do MDA (Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario). 0 BNDES dispoe de linha de credito voltado a criagao 

animal (pecuaria), denominado PRODEAGRO- Programa de Desenvolvimento do 

Agronegocio, cujos recursos financeiros podem ser acessados pelos apicultores via 

Banco do Brasil, porem muito pouco demandados devido prazos e taxas de juros 

considerados incompatfveis com a atividade apfcola. 

Assim, neste t6pico registra-se imensas carencias, a saber: falta de acesso 

ao credito para investimento (estrutura ffsica, equipamentos, vefculos, maquinas, 

etc), custeio, capital de giro; falta de recursos financeiros para o fortalecimento da 

organizagao dos apicultores (associagoes/cooperativas apfcolas) - sedes, casa de 

mel, Unidade de Beneficiamento de Mel (UBM); falta de fundo de apoio financeiro 

aos apicultores descapitalizados (iniciantes ou sem condigoes de acesso ao credito 

oficial ou de mercado); inexistencia de linha de credito especffica para a apicultura 

brasileira, que contemple as suas potencialidades e especificidades/particularidades 

(empresas apfcolas, entrepostos exportadores, apicultores profissionais, etc). 

4.5.2. Outras Fontes de Credito 

As cooperativas de credito colaboram especificamente no fornecimento de 

linhas de credito de custeio e de investimento e na assessoria a elaboragao de 

projetos de financiamento rural (IPARDES, 2005, p. 9). Os apicultores paranaenses 

acessam estas linhas de credito, na condigao de agricultores familiares. 

4.6. INSUMOS E FATORES DE PRODUQAO 

Para o desenvolvimento da apicultura, o apicultor necessita de 

equipamentos/maquinas, ferramentas, utensflios, as instalagoes (colmeias) e a 
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indumentaria (vestimenta basica), esta composta de mascara, urn macacao, urn par 

de luvas, urn par de botas e chapeu. 

4.6.1. Industria de lnsumos e Utensflios 

Neste segmento ha muito por fazer no ambito da apicultura paranaense (3Q 

maior produtor nacional e 6Q maior exportador), carecendo-se de avanc;o em 

aspecto considerado primario para o born desenvolvimento da atividade apfcola, 

qual seja, a padronizac;ao dos sistemas de colmeias, conforme diretriz da 

Confederac;ao Brasileira de Apicultura (CBA), em 1997 e recomendac;ao do MAPA 

(Ministerio da Agricultura e Pecuaria), adotando-se a Colmeia Langstroth, Standard 

ou Americana (criada em 1951, pelo Reverendo Americano Lorenz Lorraine 

Langstroth, colmeia de quadros m6veis, consideradas padrao e utilizada em todo o 

mundo). 

A colmeia compoe-se das seguintes pec;as: fundo ou assoalho: tern 

comprimento maior que o da caixa e possui o alvado (abertura por onde entram e 

saem as abelhas); Ninho (1 0 quadros): colocado sobre o fundo, destina-se a postura 

de ovos da rainha, a area de cria e ao local onde sao moldados os favos para 

deposito de mel e p61en; Melgueiras/sobre-caixa: caixa semelhante ao ninho, porem 

com metade da altura, abriga quadros com favos e e utilizada para armazenar o mel; 

guadros/caixilhos: dois tipos, urn para o ninho e outro para melgueira; tela 

exclufdora: e uma tela entre o ninho e a melgueira que evita que a rainha fac;a 

postura fora do ninho e permite a passagem apenas de operarias; e, tampa: para 

proteger a colmeia. Tambem, utiliza-se de Nucleo ou Caixa lsca, para captura de 

enxames na natureza. 

Para evitar acidentes e prejufzos no apiario e desenvolver uma apicultura de 

forma racional, pratica e com produtividade, o apicultor necessita de utensflios 

indispensaveis: fumegador, formao, escova/vassoura espanadora de favos, gaiolas 

de transporte e introduc;ao, desoperculadores (garfo), carretilha para incrustar cera, 

centrifuga, mesa desoperculadora, tanque decantador e nucleo ou caixa isca. Para 

equipar as colmeias, tambem e imprescindfvel: alimentador Boardmann ou Doolittle 

ou Bandeja, tela exclufdora, coletores de p61en e pr6polis e tampa de ventilac;ao 

para transporte e a cera alveolada. 
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Em perfodos de entressafra- epocas de frio, chuva (as flares sao "lavadas" 

e ficam com pouco nectar e p61en) ou de seca - as abelhas permanecem nas 

colmeias e consomem suas reservas. Atraves de uma suplementagao alimentar o 

apicultor pode minimizar os problemas e manter a produtividade das colmeias (feita 

atraves do fornecimento de uma dieta energetico-proteica feita a base de mel e 

agucar ou associada a algum componente proteico (de boa palatabilidade para as 

abelhas- Ieite em p6, farinha de soja ou lactea). No mercado ja existem a venda, 

produtos destinados a suplementagao alimentar das abelhas. 

Neste t6pico, alem do predomfnio das colmeias nao-padronizadas (que 

eleva o custo de produgao do mel e dificulta o manejo apfcola), tambem se detecta a 

presenga de falta de padronizagao dos equipamentos utilizados, bern como a falta 

de desenvolvimento de equipamentos para varios usos e fins, par exemplo, 

desopercular favos de mel mecanicamente, separar impurezas do p61en e separar 

de p61en umido e misturar este produto com mel, dentre outros. 

4.6.2. Industria de Maquinas e Equipamentos 

Neste elo da cadeia produtiva do mel, registra-se a existencia de uma 

empresa de equipamentos e maquinas apfcolas, a APITEC- Maquinas lndustriais 

Ltda, de Maringa- PR, cujo lema e "Qualidade e Tecnologia em Equipamentos para 

Apicultura". Produz diversos equipamentos, em ago 304, soldados pelo processo 

TIG e acabamento padrao alimentfcio: mesa desoperculadora, centrffuga radial 

eletrica e manual, pre-filtro com bomba, homogeneizadoras, bomba com filtro, 

decantadores, envasadora de pates, bomba para desenvase, envasadora de sachet, 

tunel encolhimento PVC, usina para pr6polis, pasteurizadores de mel, estufas para 

descristalizagao, descristalizadores banho-maria, envasadoras para lfquidos e 

instalagoes para entrepostos. 

Na produgao de vestimenta basica (equipamentos de protegao) e colmeias 

padrao Langstroth (fundo/ninhos/melgueiras/quadros/tampa) existem fornecedores 

em todo o estado, sejam empresas ou pessoas ffsicas. 

Destaca-se a existencia da COTEPAM - Cooperativa Telemacoborbense 

dos Produtores de Artefatos de Madeira (Telemaco Borba - PR), que produz em 

regime de cooperativismo, colmeias padrao LANGSTROTH, SCHIMER, SCHENK e 
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para Melfponas. As colmeias sao confeccionadas em madeira de Eucaliptus 

certificado, seco em estufa e aclimatadas. 

4.7. PESQUISA E DEFESA AGROPECUARIA 

A defesa e fiscalizac;ao agropecuaria, reveste-se de urn elo importante da 

cadeia produtiva do mel, muito mais nestes tempos de globalizac;ao dos mercados e 

da inserc;ao do pafs no comercio internacional de produtos agropecuarios, que 

demanda por qualidade dos produtos e prec;os competitivos e imp6e aos pafses em 

desenvolvimento, as conhecidas barreiras alfandegarias, tarifarias, sanitarias. No 

tocante a pesquisa agrfcola e inovac;ao tecnol6gica, constata-se urn grande 

distanciamento e uma lacuna, quando trata-se de apicultura, ou seja, poucas sao as 

instituic;6es oficiais que realizam pesquisa apfcola e quando a realizam, 

caracterizam-se pela falta de sintonia com as necessidades e carencias deste sub

setor da economia agropecuaria. 

4.7.1. Pesquisa e lnovac;ao Tecnol6gica 

Assim como a ATER, este elo da cadeia produtiva do mel, apresenta muitos 

gargalos. No IAPAR, empresa de pesquisa agropecuaria do governo do Estado do 

Parana, inexiste linha de pesquisa voltada a apicultura. Este tipo de demanda e 

desenvolvido nas instituic;6es de ensino superior (IES) estaduais, privadas e federal 

(UFPR), porem de forma individualizada, desarticulada e distante do dia-a-dia da 

atividade apfcola. 

A pesquisa apfcola oficial circunscreve-se ao Centro Nacional de Pesquisa 

Agropecuaria do Meio-Norte (Embrapa Meio-Norte) e Embrapa Pantanal, que 

possuem linhas de pesquisas especfficas em apicultura. Tambem, encontra-se 

pesquisa apfcola na USP- Ribeirao Preto e Universidades por todo o pafs. 

Nesta area sao varias as necessidades de explorac;ao na area de pesquisa e 

desenvolvimento, a saber: falta de pesquisa aplicada, visando aumentar a 

produtividade (kg/colmeia.ano); ausencia de urn diagn6stico sobre temas prioritarios 

para a pesquisa apfcola; falta de pesquisa nas areas: caracterizac;ao dos diversos 

tipos de meis e dos produtos apfcolas; propriedades funcionais e terapeuticos dos 
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produtos apfcolas; desenvolvimento de novos produtos, utilizando-se o mel e 

produtos apfcolas como materia prima; alimentagao e nutrigao de abelhas no 

perfodo de entressafra; sanidade apfcola; desenvolvimento, inovagao e 

aperfeigoamento de equipamentos, maquinas e materiais apfcolas; polinizagao 

dirigida; identificagao de especies vegetais com maior potencial apfcola para 

recompor o pasto, especialmente nas redondezas dos apiarios; zoneamento da flora 

apfcola; dentre outros temas; falta de fundo/previsao orgamentaria para area de 

pesquisa apfcola; o IAPAR nao detem linha de pesquisa em apicultura; ausencia de 

estudos e debates, visando a diferenciagao de meis, mecanismo que possibilitaria a 

agregagao de valor ao produto (organico, Denominagao de Origem Protegida -

DOP, ou lndicagao Geografica Protegida- IGP, comercio justo- "fair tradEi'), bern 

como marcas pr6prias. 

4.7.2. lnspegao, Defesa e Fiscalizagao Sanitaria 

Ate 1997, a apicultura fazia parte do mesmo departamento de inspegao 

sanitaria do Ieite e seguia a mesma legislagao que regulamentava a atividade 

leiteira. Como advento do Forum nacional de Agricultura (FNA), no interior do qual 

existia um Grupo de Trabalho de Apicultura (GT - Apicultura), iniciou-se um debate 

da regulamentagao especffica da atividade apfcola, no que tange as normas de 

produgao e comercializagao dos seus produtos. (VILELA, 2000, p. 147) 

0 MAPA - Ministerio da Agricultura, Pecuaria e do Abastecimento, por 

intermedio dos seus 6rgaos de fiscalizagao industrial e sanitaria, realiza a inspegao 

de todos os produtos comestfveis, preparados, transformados, manipulados, 

recebidos, acondicionados, depositados, em transito e comercializados, de acordo 

com legislagao aplicavel. 

Os produtos apfcolas que sao comercializados entre os estados e para o 

mercado externo, recebem a fiscalizagao e inspegao higienico-sanitaria do 

MAPA/SIF (Servigo de lnspegao Federal). No ambito dos Estados funcionam 

servigos de inspegao e vigilancia sanitaria estaduais e municipais. No Parana, existe 

o SIP - Servigo de lnspegao do Parana, vinculado a SEAB/DEFIS, que fiscaliza e 

regula a abertura eo funcionamento de estabelecimentos (entreposto, casa de mel e 

Unidade de Beneficiamento de Mel), que efetuam o processamento e a 
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comercializa<;ao de produtos de origem animal, dentre eles os derivados da 

apicultura. Em varios municfpios do estado, inclusive em Curitiba, atua o Servi<;o de 

lnspe<;ao Municipal (SIM). 

Em 2006, aprovou-se nova legisla<;ao visando uniformizar procedimentos 

relacionados aos Servi<;os de lnspe<;ao, denominado SISBI. Tambem, aprovou-se 

nova legisla<;ao relacionada a defesa e fiscaliza<;ao agropecuaria, o conhecido 

SUASA - Servi<;o Unificado de Sanidade Agropecuaria, ambos sistemas em fase 

inicial de implementa<;ao. No caso especffico da vigilancia, fiscaliza<;ao e controls da 

sanidade das abelhas, em 2006, submetido a consulta publica e aprovado o Plano 

Nacional de Sanidade Apfcola (PNSAp), ainda em fase de ajustes tecnicos e 

jurfdicos por parte do MAPA. Em 2006, devido ao embargo da Uniao Europeia ao 

mel brasileiro a partir de mar<;o, o MAPA retomou a implementa<;ao do PNCR

Programa Nacional de Controls de Resfduos. 

Neste t6pico, muito existe por fazer, destacando-se os gargalos: - falta de 

padroniza<;ao do mel e produtos apfcolas; - a<;ao de falsificadores/fraudadores de 

mel, devido deficients a<;ao dos 6rgaos fiscalizadores em nfvel federal, estadual de 

municipal; - dificuldades de obten<;ao de registro de produtos junto ao servi<;o de 

inspe<;ao higienico sanitaria, seja pela demora, sombreamento de atribui<;oes entre 

as varias esferas, complexidade e volume de exigencias e dificuldade de acessar 

informa<;oes;- desinforma<;ao por parte dos apicultores, no tocante a toda legisla<;ao 

vigente e relacionada a apicultura; baixa capitaliza<;ao, baixo nfvel de 

profissionaliza<;ao (apicultura encarada como atividade economica), a incipiente 

qualifica<;ao tecnica, deficiencia de infraestrutura ffsica da maioria dos apicultores e a 

consequents inviabilidade da aplica<;ao da legisla<;ao em vigor. 

4.8. ENTIDADES DE REPRESENTAQAO DOS APICUL TORES 

Por todo o pafs os apicultores buscam seguir o exemplo das abelhas e trilhar 

caminhos da organiza<;ao, da coopera<;ao e do trabalho solidario, com as 

associa<;oes municipais, regionais, federa<;oes estaduais e a confedera<;ao nacional, 

alem das cooperativas apfcolas. Apesar disso, a realidade nacional ainda nao e a 

desejavel, ja que estas estruturas sao incipientes, carecem de identidade 

institucional e se ressentem da falta de conscientiza<;ao por partes dos milhares de 
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apicultores, de que a ac;ao coletiva proporciona reduc;ao de custos, induz ganhos de 

produtividade e fortalece a competitividade na comercializac;ao dos produtos, 

especialmente diante dos concorrentes, grandes empresas mais capitalizadas e que 

atuam apenas como intermediarias, processadoras de produtos apfcolas e 

exportadoras, detendo maiores margens de lucros e ganhos financeiros. Assim, fica 

patente a necessidade dos apicultores radicalizarem em sua organizac;ao, 

dominando toda a cadeia produtiva, desde a produc;ao, a industrializac;ao e a 

comercializac;ao, agregando valor a seus produtos, comercializando melhor e com 

mais facilidade a sua produc;ao e obtendo maiores rendimentos/lucratividade. Neste 

sentido, a Argentina- 2Q produtor de mel do mundo - e urn born exemplo, na medida 

em que possui mais de 300 cooperativas singulares, organizadas em uma 

cooperativa nacional. 

4.8.1. Representac;ao Nacional 

Em 28 de janeiro de 1968, em Porto Alegre (RS), foi fundada a 

Confederac;ao Brasileira de Apicultura (CBA), o 6rgao maximo da apicultura 

brasileira (LENGLER, 2002, citado por PEGORARO, p. 4). Seu primeiro presidente 

foi o apicultor Hugo Muxfelt e seu vice-presidente, o apicultor Bruno Schirmer. 

No ambito mundial, existe a APIMONDIA, 6rgao maximo da apicultura 

mundial, que possui milhoes de membros filiados, representados por 49 pafses, 

sendo o Brasil urn de seus filiados. 

No dia 22 de maio de 2006, durante o XVI Congresso Brasileiro de 

Apicultura, em Aracaju/SE, ocorreu a instalac;ao da Camara Setorial da Cadeia 

Produtiva de Mel e Produtos Apfcolas, junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 

Abastecimento (MAPA). 

Esta iniciativa entre o governo federal e os apicultores inaugura uma nova 

fase para apicultura brasileira, na medida em que este sub-setor da economia 

agropecuaria passa a participar diretamente de instancia de carater consultive e 

deliberative de ministerio da republica, podendo intervir e gerar polfticas publicas 

para o agroneg6cio apfcola. 
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No Brasil, existe uma confederagao, a Confederagao Brasileira de Apicultura 

(CBA), e 14 federag6es, quatro das quais no Nordeste, uma no Norte, tres no 

Sudeste, tres no Sui e no Centro Oeste. (VI LELA, 2000, p. 71 ). 

4.8.2. Representagao Estadual 

No Parana, a Federagao Paranaense de Apicultores (FEPA) surge em 1982, 

como intuito de congregar as associag6es apfcolas municipais e regionais e somar

se para melhor encaminhar as determinag6es da CBA em nfvel do estado do 

Parana. 

lsto posto, apesar destes avangos organizativos em nfvel nacional, o Parana 

caminha a passos lentos, pois atualmente ressente-se de uma federagao de 

apicultores, atuante ua que faz muito encontra-se com diretorias inoperantes ou 

vacantes por falta de constituigao legal) e funcionado em plena sintonia com os 

ditames nacionais da CBA e da Camara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e 

Produtos Apfcolas e nova situagao vivida pelo Brasil no mercado internacional do 

mel e produtos apfcolas, que inseriu-se a partir de 2002, com as crises da Argentina 

(doenga nas abelhas e processos antidumping dos EUA) e China (contaminagao de 

meis por antibi6tico- cloranfenicol), dois paises principais produtores e exportadores 

mundial. 

Neste t6pico, alem dos entraves acima expostos, citam-se outros: falta de 

recursos financeiros e apoio oficiais para o funcionamento das associag6es apfcolas; 

dificuldades de gestao/administragao das associag6es apfcolas; - inexistencia de 

cursos/treinamentos para capacitagao/formagao de liderangas, dentro de uma visao 

democratica, participativa, solidaria e empreendedora; dificuldades do modelo de 

associativo apfcola atual, responder as demandas do mercado competitivo e 

globalizado comercializagao de mel e produtos apfcolas, 

processamento/beneficiamento e criagao de marcas/novos produtos; dificuldades de 

formagao de novas liderangas e baixa rotatividade nas diretorias das associag6es de 

apicultores; inatividade da Federagao Paranaense de Apicultores, ja ha algum 

tempo; - altos e baixos da atividade apfcola, devido baixo consumo de mel no pafs 

(300 glper capita.ano), concorrencia desleal com meis adulterados/falsificados, 
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desorganiza<;ao dos apicultores, especialmente na produ<;ao/beneficiamento e na 

comercializa<;ao, dentre outros. 

4.8.3. Representa<;ao Local e Regional: Associa<;oes e Cooperativas 

Hoje, estima-se a existencia de 40 associa<;oes de apicultores por todo o 

estado do Parana, umas funcionando com algum grau de organiza<;ao, outras com 

imensas deficiencias de sobrevivencia (funcionamento). Neste processo 

organizativo, a exemplo do que acontece em outros estados da federa<;ao (Por 

exemplo, Piauf e Bahia), os apicultores paranaenses buscam aglutinar-se em torno 

de cooperativas apfcolas, ja existindo duas em pleno funcionamento, a 

COOPERAPIS - Cooperativa Agroindustrial dos Apicultores do Sudoeste do Parana 

e Oeste de Santa Catarina (Francisco Beltrao, agregando tambem apicultores de 

Santa Catarina, estado vizinho) e COOFAMEL- Cooperativa Agro-Familiar Solidaria 

dos Apicultores da Costa Oeste do Parana (Santa Helena). Na regiao de Ortigueira, 

encontra-se em fase de forma<;ao uma nova Cooperativa de Apicultores, cuja 

denomina<;ao devera ser Cooperativa Caminhos do Tibagi. 

4.9. PROPOSTAS DE POLfTICAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA 

APICUL TURA PARANAENSE 

A seguir sao apresentadas as principais propostas que visam a melhoria do 

desempenho eo aumento da competitividade da apicultura, em especial, da cadeia 

produtiva do mel no Estado do Parana. 

0 Brasil vive urn momento em que o governo e a sociedade civil estao sendo 

desafiados a criar alternativas geradoras de emprego e renda. A apicultura, sendo 

atividade economicamente viavel, socialmente justa e ambientalmente correta, reune 

alguns requisitos que a credenciam como uma alternativa de elevado potencial, face 

a sua competitividade em rela<;ao aos aspectos economicos, sociais e ambientais, e 

de grande importancia para o desenvolvimento sustentavel (VILELA & ARAUJO, 

2006, p. 378). 

Discorrendo sobre a agenda de trabalho para a Camara Setorial da Cadeia 

Produtiva de Mel e Produtos Apfcolas, VILELA & ARAUJO (2006, p. 378), conclui: 
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"Atualmente, o setor vern convivendo com limitac;oes estruturais e conjunturais que 

estao comprometendo a sua competitividade. Neste contexte, a aplicac;ao da Lei 

10.990, de 13/12/2004, que determina ao poder publico implementar programas de 

estfmulo as atividades apfcolas, justifica o estabelecimento de polfticas que venham 

a contemplar o setor com tratamentos diferenciados em relac;ao a carga tributaria, ao 

credito, a tecnologia, aos servic;os de assistencia tecnica e ao acesso aos 

mercados." 

Assim, neste clima e contexte e tambem, imbufdo do anseio de dar a 

contribuic;ao paranaense ao espfrito, intenc;oes e diretrizes da apicultura nacional, 

corporificados na nova visao da CBA e nas perspectivas criadas com a instituic;ao 

em 2006, da Camara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apfcolas, no 

ambito do MAPA, e que se passa a arrolar as propostas de polfticas, que visam 

como objetivo final o desenvolvimento da apicultura paranaense. 

4.9.1. Polftica de Sanidade Apfcola e lnspec;ao de Produtos Apfcolas 

Conforme demonstrado anteriormente, a sanidade apfcola e a inspec;ao 

higienico-sanitaria de produtos apfcolas sao praticas que andam juntas a tim de 

garantirem o sucesso na produc;ao agropecuaria. Ambas ressentem-se da 

intervenc;ao dos apicultores (produtores rurais) e do poder publico com suas polfticas 

publicas em cumprimento a legislac;ao pertinente. 

A seguir descrevem-se duas polfticas publicas, indispensaveis para o 

desenvolvimento da apicultura estadual e, por conseguinte, da cadeia produtiva do 

mel. 

a) lmplementar no Estado do Parana o Plano Nacional de Sanidade Apfcola 

(PNSAp) 

Justificativa: Em 2006, ocorreu, no Parana, a detecc;ao de foco de doenc;a 

exotica, no municipio de Quatro Barras, a Loque Americana (Cria Putrida 

Americana), cujo agente etiol6gico e a bacteria Paenebacillus larvae. A ocorrencia 

deste foco deixou perplexes todos os atores da apicultura tanto pelo fato em si, 

quanto pelas possfveis e iminentes repercussoes negativas em nfvel interne e 
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externo, e serviu para desnudar as ja conhecidas deficiencias e carencias do servigo 

fiscalizagao e defesa agropecuaria nacional, especialmente no tocante a apicultura. 

Vale dizer que alem desta doenga, existem pragas e agentes nocivos, que precisam 

ser combatidos e/ou evitados, atraves da selegao e sem a utilizagao de produtos 

qufmicos. 

0 Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Mapa) notificou a 
Organizagao Mundial de Saude Animal (OlE) a ocorrencia de uma doenga exotica no 

pafs, a Cria Putrida Americana - tambem conhecida por "loque americana" - em um 

apiario do Estado do Parana. Essa e a primeira vez que a doenga e registrada em 

territ6rio brasileiro, informou o Departamento de Saude Animal (DSA). 

0 comunicado a OlE foi feito dia 25/11/2006. Segundo o diretor do DSA, 

Jamil Gomes de Souza, a doenga ocorre nas fases iniciais de desenvolvimento das 

abelhas, causando redugao da produgao e enfraquecimento das colonias. 0 ser 

humano nao e afetado pela enfermidade. 

Desde a notificagao da suspeita da doenga, o servigo oficial de defesa 

sanitaria vem adotando todos os procedimentos de investigagao epidemiol6gica. Foi 

estabelecida uma zona de vigilancia, num raio de 1 0 quilometros ao redor do foco e 

adotadas agoes de restrigao de transito de colmeias de Apis me/litera e produtos de 

risco. 

Neste ano, uns meses antes do anuncio do citado foco por parte do MAPA e 

OlE (Organizagao lnternacional de Saude Animal), o Governo Federal colocou em 

consulta publicae aprovou o Plano Nacional de Sanidade Apfcola (PNSap). Assim, o 

Parana precisa implementa-lo o quanta antes, criando as devidas condigoes 

humanas, materiais e financeiras, a tim de prevenir males futuros e preservar este 

patrimonio paranaense. As demandas nesta area sao: implementar barreiras 

sanitarias para evitar a entrada de doengas nas abelhas do Parana; implementar no 

Estado agoes de defesa sanitaria animal; desenvolver agoes de sanidade e manejo 

sanitaria; articular um programa de sanidade apfcola no Mercosul, devido a 
proximidade com o Estado, etc. 

Agente Executor: 6rgao de defesa e fiscalizagao agropecuaria do governo do Parana 

(SEAB/DEFIS). 
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Agentes lmpactados: Apiarios e empresas apfcolas paranaenses e os sistemas de 

fiscalizac;;:ao e de defesa e vigilancia sanitaria. 

Fonte de Recursos: Governos estadual e federal. 

Grau de prioridade: Alto. 

b) Prevenir e combater o comercio de meis e produtos apfcolas falsificados ou 

fraudados 

Justificativa: Por todo o estado do Parana, e com mais enfase nos 

momentos de crescimento e valorizac;;:ao da atividade apfcola, como o experimentado 

a partir de 2002 com a abertura do mercado externo ao mel brasileiro, cresce a ac;;:ao 

de falsificadores de meis e produtos apfcolas. Esta ac;;:ao e nefasta ao consumidor, a 
economia popular e do Estado, a saude publica, aos apicultores (concorrencia 

desleal) e ao comercio exterior (barreiras sanitarias, depreciac;;:ao do mel nacional, e 

criac;;:ao de uma imagem de falta de qualidade e controle). Portanto, esta pratica 

precisa ser prevenida e combatida com a ac;;:ao das varias instancias e esferas do 

poder publico, em conjunto com as entidades/associac;;:oes e agentes da cadeia 

produtiva de mel e produtos apfcolas. 

Agente Executor: 6rgao de fiscalizac;;:ao higienico-sanitaria do governo federal 

(MAPA/DIPOA), estadual (DEFIS/SIPSEAB, SEFA, PROCON, IPEM) e prefeituras 

municipais (servic;;:os de vigilancia sanitaria e SIM). 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva (por exemplo: 

falsificadores/fraudadores, empresas com funcionamento irregular, apicultores e 

empresa apfcolas, etc). 

Fontes de Recursos: recursos publicos e das entidades envolvidas. 

Grau de Prioridade: Alto. 

4.9.2 Desenvolver e lmplantar o Selo de Certificac;;:ao de Qualidade Mel 

Justificativa: 0 consumidor final quer produtos de qualidade superior. 0 mel 

brasileiro e reconhecido como o melhor do mundo: qualidade excepcional e sabor. 

Para a agregac;;:ao de valor aos produtos agro-alimentares o caminho e buscar a 
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especializac;ao: marcas propnas, novos produtos, Denominac;ao de Origem 

Protegida (DOP) e lndicac;ao Geografica Protegida (IGP), organico, dentre outros. 

Por isso, o desenvolvimento de urn sistema de certificac;ao de qualidade e a 

implantac;ao de urn selo que certifique os produtos oriundos da apicultura 

paranaense. 0 selo e a garantia de origem, de Boas Praticas na Apicultura (BPA) e 

Boas Praticas de Fabricac;ao (BPF) e a qualidade do produto final (mel e produtos 

apfcolas: p61en, geleia real, pr6polis, apitoxina, cera de abelha). 0 TECPAR, 

sociedade de economia mista do governo do Estado, ja possui amplo conhecimento 

e servic;os prestados/trabalhos desenvolvidos acerca do tema. 

Agentes executores: Governos estadual (SEAB, TECPAR), federal e municipais e 

entidades/associac;oes apfcolas. 

Agentes lmpactados: Empresas Apfcolas e consumidores, no Brasil e no exterior. 

Fontes de Recursos: recursos publicos e privados das empresas apfcolas e/ou 

entidades/associac;oes apfcolas. 

Prioridade: Alto. 

4.9.3. Fortalecer a apicultura no 6rgao estadual de assistencia tecnica e extensao 
rural 

Justificativa: A apicultura e desenvolvida em todas as regioes do Parana. A 

produgao animal (onde se insere a apicultura) cumpre urn importante papel nas 

unidades agropecuarias familiares, principalmente naquelas localizadas nos estratos 

inferiores de area total dos estabelecimentos (IPARDES, 2005, p. 14). 

Neste estudo sobre demandas tecnol6gicas da agricultura familiar, com 

grande enfase, foram apontadas deficiencias na ATER oficial ("falta de pessoal 

capacitado para assistencia tecnica e extensao rural, principalmente nas entidades 

publicas, que sao as principais fornecedoras deste servigo e esta categoria de 

agricultores"). 

"A atividade apfcola caracteriza-se fundamentalmente por ser uma atividade 

de pequena e media escala associada a proprietarios, arrendatarios e/ou parceiros 

que se estruturam em torno de pequenas unidades agrarias, onde o trabalho 

praticado e predominantemente familiar'' (LESAMA, 2004, p. 8). Demandas:- ampliar 
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e fortalecer a atuagao do sistema publico e privado de ATER; - implementar 

programa de capacitagao contfnua para tecnicos, produtores e trabalhadores rurais; 

- buscar o fortalecimento e a organizagao das associag6es, sindicatos, cooperativas, 

ONG's e instituig6es afins. 

Agentes Executores: Institute Emater (SEAB), entidades representativas dos 

apicultores (associag6es/cooperativas) e prefeituras municipais. 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva do mel e instituig6es privadas de 

ATER (FAEP/SENAR- ONG'S, OSCIP'S, etc). 

Fonte de Recursos: governo federal, estadual e municipais e entidades privadas de 

ATER. 

Grau de prioridade: Alto. 

4.9.4. lmplementar Linhas de Pesquisa e lnovagao Tecnol6gica em Apicultura 

Justificativa: A apicultura ressente-se da pesquisa e inovagao tecnol6gica 

oficial e privada. E urn segmento da economia agropecuaria, que s6 recentemente 

comega ser reconhecida como importante atividade economica. 0 IAPAR, instituigao 

encarregada da pesquisa agropecuaria do governo do Parana, prescinde de linha de 

pesquisa em apicultura. As demandas nesta area sao as mais variadas: criar 

processo de acompanhamento conjuntural do mercado apfcola; - monitorar novas 

tecnologias, produtos e processes, relacionados aos elos da cadeia produtiva do mel 

e produtos apfcolas; - acompanhar as mudangas polfticas, regulat6rias ou 

legislativas que afetam o neg6cio; - ganhar vantagem competitiva e agregando valor 

ao mel e produtos apfcolas; - rede estadual de pesquisa e inovagao capaz de 

atender as necessidades da apicultura: sanidade apfcola, equipamentos e materiais 

apfcolas, polinizagao dirigida, zoneamento de flora apfcola, propriedades funcionais 

e terapeuticas dos produtos das abelhas, alimentagao e nutrigao no perfodo da 

entressafra, caracterizagao dos diversos tipos de meis e produtos apfcolas (pr6polis, 

geleia real, p61en, cera); - contratagao de pessoal para o IAPAR para atuagao em 

apicultura; - estabelecer parceria com a Embrapa e SEBRAE, etc. 
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Agentes Executores: SEAB/IAPARITECPAR, IES, Embrapa, entidades de 

representac;ao da cadeia produtiva de mel e produtos apfcolas, instituic;6es de P&D. 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva e IES e de P&D. 

Fonte de Recursos: dotac;6es estabelecidas em orc;amentos publicos, 

financiamentos e recursos de empresas financiadoras, fundo de ciencia e tecnologia 

(SETI). 

Grau de Prioridade: Alto. 

4.9.5. Coordenar a Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Apfcolas 

Justificativa: A apicultura paranaense necessita de uma entidade que 

agregue e unifique as ac;6es/iniciativas das dezenas de associac;6es de apicultores 

regionais e municipais, ONGs e cooperativas de apicultores. Para tal, a FEPA ja 

existe, bastando seu resgate, reestruturac;ao e colocac;ao em funcionamento. No 

pafs, existem outras federac;6es, basicamente nos principais estados produtores de 

mel. A partir daf, pode-se a instituir uma Camara Setorial da Cadeia Produtiva de 

Mel e Produtos Apfcolas, a exemplo do que ja existe em nfvel nacional, 

coordenada/presidida pela CBA (Confederac;ao Brasileira de Apicultura). Este e urn 

espac;o institucional de discussao, mediac;ao de conflitos e de planejamento e 

desenvolvimento da cadeia produtiva. No Parana, em 2005, ja foi aprovada sua 

criac;ao no ambito da SEAB/CEDRAF - Conselho de Desenvolvimento Rural e 

Agricultura Familiar, bastando sua regulamentac;ao e instituic;ao. 

Agentes Executores: SEAB, entidades apfcolas (associac;6es/cooperativas), IES, 

FEPA, SEMA/IAP, Embrapa, SEBRAE-PR. 

Agentes lmpactados: toda a cadeia produtiva do mel e produtos apfcolas. 

Fonte de Recursos: Governo do Estado e MAPA. 

Grau de Prioridade: Alto. 

4.9.6. lmplantar urn Sistema de lnformac;6es Apfcolas 

Justificativa: Em tempos de globalizac;ao e da hegemonia da sociedade do 

conhecimento, a necessidade do suporte de urn Sistema de lnformac;6es (banco de 
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dados e informag6es atualizadas e de rapid a difusao - home page) e mais do que 

consenso. Para a apicultura, em tempos de insergao internacional, e mais do que 

necessaria contar com urn Sistema de informag6es sabre todos os elos da cadeia 

produtiva de mel e produtos apfcolas, e imprescindfvel e indispensavel. 

Agentes Executores: Governo Estadual (SEAB/DERAUIPARDES), governos federal 

(MAPA/CONAB/IBGE) e municipais e entidades apfcolas. 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva. 

Fontes de Recursos: governos federal e estadual. 

Grau de Prioridade: Alto. 

4.9.7. Campanha Publicitaria lnstitucional para a Promogao do Consumo de Mel 

Justificativa: Segundo informag6es inseridas em outros t6picos deste 

trabalho, o consumo de mel no pafs e pequeno (300 g/per capita.ano), tern consumo 

sazonal e induzido mais como medicamento e nao como seria ideal, alimento de alto 

valor funcional/nutritivo. 0 mesmo ocorre com os demais produtos apfcolas, que no 

exterior tern reconhecido valor nutraceutico. 

E, aumentar o consumo de mel e abrir portas para o desenvolvimento 

sustentado da cadeia produtiva do mel, cujo potencial de produgao e de 200.000 

toneladas/ ano, muito acima das 40.000 toneladas/ano atuais, impulsionadas pela 

insergao do pafs no mercado internacional de mel, mas de sabida instabilidade, 

devido barreiras tarifarias, alfandegarias, sanitarias, hegemonia de poucos pafses 

produtores e importadores (EUA, Argentina, Alemanha e China) e de embargos 

surpresa, a exemplo do ultimo (EU - margo de 2006), justificado por conta de 

ausencia de urn PNCR (Programa Nacional de Controle de Resfduos). 

Agentes Executores: Governo do Estado (AEN, site oficial, TV Educativa e Radio 

Cultura, SECS, SEED - programas de compras institucionais - merenda escolar) e 

toda a cadeia produtiva. 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva. 

Fontes de Recursos: governos federal e estadual e empresas apfcolas. 

Grau de Prioridade: Alto. 
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4.9.8. Organiza<;ao dos apicultores e fortalecimento do Agroneg6cio Apfcola 

Justificativa: 0 modelo de organiza<;ao dos apicultores, em associa<;5es, e 
incipiente, precario e nao da conta das necessidades de inser<;ao do setor produtivo, 

neste mercado competitivo e internacionalizado/globalizado. 0 modelo mais 

apropriado, devido suas caracterfsticas, e o cooperativismo, a exemplo do que 

acontece na Argentina, grande produtor e exportador de mel (e pequeno consumo 

interno: 90% produ<;ao e exportada), onde existem centenas de cooperativas 

singulares e uma cooperativa central nacional. Demandas a atender: - fragilidade do 

sistema de comercializa<;ao; - o despreparo para a gestao de empreendimentos 

economicos solidarios- associa<;5es, ONG's, OSCIP's, cooperativas; - institui<;ao de 

uma taxa no ambito da cadeia produtiva, a fim de formar urn fundo de incentivo a 
organiza<;ao dos apicultores paranaenses, com foco no cooperativismo apfcola e na 

FEPA; - falta de recursos financeiros e estrutura das entidades representativas da 

apicultura do PR. 

Agentes Executores: Entidades apfcolas, Governos federal, estadual e municipais 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva. 

Fontes de Recursos: governos federal, estadual e empresas apfcolas. 

Grau de Prioridade: Alto. 



79 

4.9.9. Agoes de Promogao as Exportagoes de Mel e Produtos Apfcolas 

Justificativa: A partir de 2002, devido a crise nos principais pafses produtores 

e exportadores, os importadores vieram comprar o mel brasileiro. A apicultura 

nacional, ainda e carente de tradigao e experiencia com exportagao de seus 

produtos. E fragil a vertente comercial do agroneg6cio apfcola, atualmente centrado 

no mercado externo, porem de forma nao-planejada e desarticulada. As exportagoes 

sao de mel a granel, sem agregagao de valor, sem identificagao com o pafs, sem 

reconhecimento de suas caracterfsticas singulares (sabor, qualidade, sem 

contaminantes, ecol6gico/organico) e e realizada por intermediarios ou 

atravessadores. Assim, tem-se que investir na informagao sobre formas, 

especializagao de produtos, identificagao do produto por Denominagao de Origem 

Protegida (DOP), sistema de produgao organico ou tradicional e por lndicagao 

Geografica Protegida (IGP), participagao em feiras e eventos internacionais, 

especificagao de produtos conforme as exigencias dos mercados importadores, etc. 

Agentes Executores: Governos federal, estadual e municipais e entidades de 

representagao. 

Agentes lmpactados: Toda a cadeia produtiva. 

Fontes de Recursos: governos federal, estadual e empresas/entidades apfcolas 

exportadoras. 

Grau de Prioridade: Alto 

5. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

A apicultura no Estado do Parana experimentou crescimento de 26% no 

perfodo de 1991 a 2005. Participa com 13 % na produgao nacional, colocando o 

Estado na terceira posigao no ranking nacional. Eo sexto maior exportador do pafs, 

contribuindo com 6% das exportagoes totais do pafs e ingressos anuais de 1 ,4 

milhao de d61ares. E importante fator de diversificagao, geragao de renda e 

ocupagao da mao de obra da agricultura familiar, seja de proprietarios, parceiros e 

arrendatarios, traduzindo-se em importante papel social. Tern significativo papel 

economico com o ingresso de divisas externas, com a geragao de riquezas nos 
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pequenos municfpios e por todas regi6es do Estado, representado num VBP de 23,0 

milh6es de reais/ano. Porem, um papel ainda mais importante e reservado a 
apicultura, na preserva9ao e defesa do meio ambiente, ja que inexiste atividade 

apfcola sem abelhas e estas sem a flora e um ecossistema fntegro e saudavel. 

Se o Brasil tern potencial e condi96es edafoclimaticas e de ampla e 

diversificada vegeta9ao, para produzir nao as atuais 40 mil toneladas/ano, mas em 

torno de 200 mil tonelada/ano, o Parana tambem pode produzir muito mais do que 

as 5 mil toneladas/ano. Alem disso, detem capital humano (apicultores e tecnicos), 

experiencias inovadoras e vanguardistas (empresarios apfcolas, IES e tecnicos de 

renome nacional), capacidade e vontade de somar for9as em empreendimentos 

economicos solidarios, representado no forte e dinamico cooperativismo do 

agroneg6cio, bern como larga experiencia e conhecimento no agroneg6cio, que 

podem ser transferidas para a cadeia produtiva do mel e produtos apfcolas. 

Porem, neste contexto ha pelo menos dez anos, o Estado tern deixado de 

dar sua conta de contribui9ao e fazer a sua parte, como dinamizador, regulador e 

fomentador da economia. Como ficou patente, neste breve, porem conclusivo estudo 

da cadeia produtiva do mel, faz falta e deve voltar a ser mais presente a interven9ao 

e atua9ao do Estado, atraves de seus 6rgaos e institui96es e polfticas publicas, em 

prol do desenvolvimento da apicultura paranaense. 

Assim, o Estado, enquanto ente publico, e o governo do Parana, enquanto 

agente politico de administra9ao da "coisa publica" destinado a consumar as 

transforma96es necessarias para o desenvolvimento economico e social do pafs e 

bern estar da sociedade, podem e devem contribuir praticamente em todas as areas 

que circunscrevem a cadeia produtiva do mel e seus elos, conforme descri9ao que 

consta deste documento: qualifica9ao, assistencia tecnica e extensao rural; agente 

financeiro; Industria de insumos, maquinas e equipamentos; pesquisa agropecuaria; 

flora apfcola; entidades representantes dos apicultores; inspe9ao e fiscaliza9ao 

sanitaria; mercado interno e mercado externo. 

Neste estudo da cadeia produtiva do mel e produtos apfcolas, surge um 

novo conceito de visualizar a atividade apfcola, como qualquer outra da 

agropecuaria, como um processo que vai da propriedade rural ao consumidor final, 

passando por forte intera9ao com fornecedores de insumos, fatores de produ9ao e 

servi9os, com agentes de processamento e distribui9ao do produto final (nfvel 
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interno e externo), com resultados para os apicultores, governo e para toda a 

sociedade. 

No t6pico 4.9 foram propostas polfticas publicas ditas prioritarias, ou seja, 

que o governo em nome do Estado do Parana precisa elaborar, coordenar e 

implementar, juntamente com os demais atores da cadeia produtiva do mel e 

produtos apfcolas. 

Para consumar este papel de coordenacao e pro-acao no ambito da cadeia 

produtiva do mel e produtos apfcolas no Estado do Parana, processo que segundo 

ficou demonstrado neste o estudo, tern muito por desenvolver-se e fortalecer-se, ha 

que se viabilizar urn programa de desenvolvimento da apicultura paranaense, cujos 

objetivos gerais e especfficos seguem no ANEXO I. 
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7 ANEXOS 



7.1 ANEXO I- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA APICUL TURA 
PARANAENSE (PRODEAPIS) PARA 0 PERfODO 2007-2010 
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PRODEAPIS- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAAPICULTURA 

PARANAENSE PARA 0 PER[ODO 2007 - 2010 

OBJETIVOS: 

Geral 

Concretizar o apoio a Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Aplcolas, 

mediante a implementagao de algumas pollticas publicas prioritarias e na 

construgao de entidades dos apicultores (associativismo, cooperativismo, 

empreendimentos economicos solidarios), capazes de viabilizar a produgao e 

estruturar a comercializagao de produtos das abelhas e resultados da 

agroindustria aplcola (alimentos, cosmeticos e medicamentos). 

Especlficos 

Divulgar por todo o Estado do Parana, o PRODEAPIS - Programa de 

Desenvolvimento da Apicultura Paranaense e desenvolver agoes e 

iniciativas com as entidades dos apicultores e demais elos da cadeia 

produtiva; 

Regionalizar o Estado a fim de caracterizar suas realidades e 

potencialidades e incrementar suas virtu des e qualidades; 

Estabelecer estudos visando caracterizar os sistemas de produgao 

existentes, de forma a desenvolver agoes especlficas, dirigidas e 

compatrveis ao atual estagio de desenvolvimento; 

- Apoiar a construgao de Cooperativas Singulares e de Cooperativa 

Central dos Apicultores nas diversas mesorregioes geograficas do 

Estado, utilizando como modele e fortalecendo as iniciativas ja 

existentes; 

Realizar cursos/treinamentos com apicultores, potenciais dirigentes de 

cooperativas, em gestae e administragao de cooperativas/associagoes e 

empreendimentos economicos solidarios, objetivando a consumagao de 

resultados tecnicos e administrativos dessas estruturas; 



- Difundir tecnologias e conhecimentos relacionados a Boas Praticas na 

Produc;ao (BPP), Boas Praticas de Fabricac;ao (BPF), manejo e 

sanidade apfcola e gestae e administrac;ao do neg6cio apfcola; 

- Apoiar de forma a mais ampla possfvel a reestruturac;ao da Federac;ao 

Paranaense de Apicultores, que congrega associac;oes e entidades 

apfcolas (cooperativas, ONG's, etc); 

- lmplementar a lnstituic;ao da Camara Setorial da Cadeia Produtiva de 

Mel e Produtos Apfcolas no ambito da SEAS (CEDRAF), sintonizando-a 

com as discussoes e deliberac;oes da Camara Setorial Nacional da 

Cadeia Produtiva de Mel e Produtos Apfcolas (MAPA). 
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7.2 ANEXO -II- FLUXOGRAMA DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL NO ESTADO 
DO PARANA, SEGUNDO MODELO EMBRAPA MEIO-NORTE 



FLUXOGRAMA DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL NO EST ADO DO 
PARANA, SEGUNDO MODELO EMBRAPA MEIO-NORTE 
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