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Resumo:  
Apesar de o Brasil ter um grande potencial para a apicultura, este ainda não é explorado, 

principalmente quando se leva em conta propícia flora do país para a atividade. Os apicultores vêm 

enfrentando problemas não com a produção de mel, mas com sua comercialização. Este trabalho 

aborda a situação diante do processo de exportação, com enfoque no mel e compreende um estudo 

junto aos apicultores da cidade de Prudentópolis-Pr, tendo como objetivo proposto adequar-se no 

processo de certificação segundo as Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é evidenciar as novas exigências do mercado de exportação e 

como afetarão os pequenos produtores de mel e derivados. Quanto à metodologia, trata-se de uma 

pesquisa descritiva, realizada através de levantamento e pesquisa bibliográfica, com abordagem tanto 

do metodo qualitavivo, quanto do quantitativo. Os dados obtidos com a pesquisa realizada indicam a 

necessidade de instrução aos apicultores, principalmente no que se refere à qualidade do mel. Os 

apicultores devem se preocupar com a qualidade e apresentação do produto, adequando-se às 

exigências legais, conseguindo SIF, SIE ou SIM, para que possam escoar seus produtos com 

facilidade no mercado local, nacional e internacional. 
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Influences the demands of the international market for small 

producers of honey and derivatives City Prudentópolis-Pr 
 

Abstract  
Although Brazil has a great potential for beekeeping, this is still not explored, especially when taking 

into account the country's flora conducive to the activity. Beekeepers are facing problems not with the 

production of honey, but with their marketing. This paper addresses the situation before the export 

process , focusing on honey and comprises a study with beekeepers City Prudentópolis-PR, with the 

proposed objective suit up in the certification process according to ABNT Standards ( Brazilian 

Association of Technical Standards ) . Therefore, the objective of this research is to highlight the new 

requirements of the export market and how they will affect small producers of honey and honey 

products. Regarding the methodology, it is a descriptive survey, conducted via survey and 

bibliographic research approach with both qualitavivo methods, as the quantitative. The data obtained 

from the survey indicate the need for education to beekeepers, especially with regard to the quality of 

honey. Beekeepers should care about the quality and presentation of the product, adapting to the legal 

requirements, managing SIF, SIE or SIM so they can drain your products easily in local, national and 

international markets. 
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1 Introdução 

 

Apesar de o Brasil ter um grande potencial para a apicultura, este ainda não é explorado, 

principalmente quando se leva em conta propícia flora do país para a atividade. Os 

apicultores vêm enfrentando problemas não com a com sua comercialização. A qualidade do 

mel pode ser significativamente afetada pelo manejo durante a colheita. Essa etapa pode ser 

considerada a primeira fase crítica do processo de obtenção do produto, onde o mel ficará 

exposto às condições ambientais e de manuseio que poderão interferir em sua qualidade final. 

O mel de abelhas é um produto muito apreciado, no entanto, de fácil adulteração com 

açúcares ou xaropes. Desta forma, é necessário que haja algumas análises para a 

determinação da sua qualidade para que seja comercializado. Os produtores devem se 

preocupar mais com a qualidade, apresentação do mel e propaganda para conquistar a 

confiança do consumidor desde que sejam qualificados para serem comercializados, de 

acordo com a legislação vigente. 

As abelhas produzem o mel e o armazenam de forma a permitir sua conservação por um 

longo período. Assim, o apicultor deve realizar procedimentos adequados desde o momento 

da retirada do mel das colméias até o seu transporte à unidade de extração (casa de mel), de 

forma a interferir o mínimo possível na qualidade do mel e garantir a manutenção de suas 

características originais. Para que isso ocorra, destaca-se, em primeiro lugar, a higiene do 

apicultor e dos materiais apícolas. As pessoas envolvidas na colheita devem utilizar 

vestimenta apícola adequada e limpa. O ideal seria dispor de vestimentas apenas para 

colheita do mel e outras para os demais serviços realizados no apiário. Os materiais 

utilizados na colheita também devem estar limpos e destinados apenas para esse fim, de 

forma a evitar qualquer contaminação do produto por substâncias presentes nesses utensílios. 

A crescente internacionalização dos mercados se manifesta na economia mundial com 

conceito de globalização. A exportação deve ser encarada como uma forma de produtividade 

para atender aos mercados externos e incrementar os níveis de exportação de uma empresa, 

que está conectado ao compromisso com a qualidade, criatividade, profissionalismo. Este 

trabalho compreende um estudo junto aos apicultores da cidade de Prudentópolis PR, tendo 

como objetivo proposto adequar-se no processo de certificação segundo as Normas 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Visando uma análise detalhada sobre a 

exportação do mel, a presente pesquisa tem por objetivo analisar como as novas exigências 

do mercado de exportação afetarão os pequenos produtores de mel e derivados. 

 

2 Metodologia 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa, a mesma se classifica como descritiva, pois as pesquisas 

deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os 

estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 1998). 

Quanto aos procedimentos, trata-se de pesquisa bibliográfica e de levantamento. Já as 

pesquisas bibliográficas consistem para levantamento e análise do que foi se produziu sobre o 

determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa científica. A pesquisa deve 

abranger fontes e bibliografia sobre o assunto em exame. (GIL, 1998). Já a pesquisa de 

levantamento se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecerem. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo 



significativo de pessoas cerca do problema estudado para em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados coletados.  

Quanto à abordagem do problema o estudo trata-se de pesquisa qualitativa e quantitativa. O 

metodo qualitativo entende a relação de causa e efeito do fenômeno e conseqüentemente 

chegar a sua verdade e razão. Existem problemas ou hipóteses que só podem ser investigados 

por uma metodologia quantitativa e outros somente pelo ângulo qualitativo. O Método 

Quantitativo também é empregado no desenvolvimento das pesquisas de âmbito social, 

econômico, de comunicação, mercadológicas, de opinião, de administração, representando, 

em linhas gerais, uma forma de garantir a precisão dos resultados, e evitando com isso 

distorções de analise e interpretações (OLIVEIRA, 2002). 

 

3 Referencial Teórico 

 

3.1 O município de Prudentópolis e histórico da sua apicultura 

 

Prudentópolis, de acordo com Grande Brasil (2014) localiza-se à beira da BR-373 entre Ponta 

Grossa e Guarapuava, a 203 km do município de Curitiba, capital do estado do Paraná. Sobre 

o relevo ela apresenta diversas serras sendo as principais a Serra da Esperança, Serra da Rita e 

Serra do Barra Grande. Existem ainda diversos morros acima de 1200 metros de altitude, 

como o Morungava ou o Chapéu, Morro Trombudo e Trombudinho, Cerro Preto e Cerro Azul  

Conforme afirma Machula Presentes (2014), em fins do século XIX a região eram terras do 

Dr. Cândido Ferreira de Abreu, que ficou incubido de promover a sua colonização. No ano de 

1896 foram atraídas para a região 1.500 famílias ucranianas, totalizando oito mil imigrantes. 

Os colonos foram assentados em diversos núcleos, onde tornaram-se pequenos agricultores, 

pecuários e industriais. O município formou-se em 1906, sob o nome de Prudentópolis em 

homenagem ao presidente Prudente de Morais. A imigração de ucranianos para a região durou 

até meados da década de 1920 e, atualmente, o município é considerado o mais ucraniano do 

Brasil, sendo 80% da população descendente dos imigrantes. 

Prudentópolis se destaca pelas suas belezas naturais. De acordo com o Portal das Cachoeiras 

(2014), o município possui mais de 100 cachoeiras catalogadas, sendo que várias possuem 

mais de cem metros de altura. A mais alta das cachoeiras e uma das mais bonitas é o Salto 

São Francisco com 196 metros de altura. Em Prudentópolis nasce o maior rio em extensão do 

Paraná. O rio Ivaí nasce no encontro do rio dos Patos com o rio São João.  

O terreno acidentado do município de Prudentópolis pode parecer hostil à vida. Segundo Guil 

et al (2006) graças a essa característica, a região é uma das poucas que ainda está preservada 

no Paraná. O relevo impede que a região seja tomada pelas grandes lavouras, e por isso a 

agricultura ainda é familiar. Sendo que dos cerca de 50 mil habitantes, 70%, vivem em areas 

rurais. 

A apicultura é praticada desde o início da colonização em Prudentópolis. De acordo com 

Guil et al (2006) alguns dos apicultores pioneiros foram o vereador Estanislau Keller e o 

agricultor Rafael Hlatky. A apicultura racional surgiu no início da década 1970, quando 

Carlos Chociai instalou as primeiras colméias Langstrotb de Prudentópolis. A utilização da 

máquina centrifuga, em substituição à antiga prensa para a colheita do mel, foi outra de suas 

inovações. As aulas dos professores curitibanos Estanislaw Kurtelo e João Romanus, 

realizadas no Sindicato Rural, foram de suma importância para a introdução de novas 

tecnologias.  



Carlos Chociai é o fundador e proprietário da empresa "Nosso Mel" e começou a trabalhar 

com abelhas em 1970, em Prudentópolis - PR. Foi o primeiro apicultor registrado do Brasil. 

"A região de Prudentópolis sempre foi de tradição apícola" - conta Chociai. Desde criança 

Carlos gosta de abelhas. Inclusive das indígenas sem ferrão que são abundantes em todo o 

município, sendo que pesquisadores da USP vêm até os apiários de Chociai estudá-las. 

Têm cerca de mil colméias habitadas, todas em áreas de preservação ambiental longe de 

lavouras com agrotóxicos que possam contaminar o mel. Carlos ficou tão especialista no 

assunto, que dá várias palestras sobre a produção de mel. Já participou de vários congressos 

internacionais sobre o assunto, e deu entrevistas aos programas: "Fantástico", "Globo 

repórter", "Meu Paraná", "Paraná TV", e foi alvo de várias revistas e jornais. Ficou tão 

conhecido que alguns atores famosos sempre ligam encomendando o delicioso mel de 

Prudentópolis.(GUIL, 2006). Com isso, o município de Prudentópolis tornou-se um dos 

principais exportadores de mel do Brasil. 

 

3.2 Produção de mel 

 

As abelhas são inteiramente dependentes das flores como fonte para seu alimento, que 

consiste de néctar depois modificado e estocado sob a forma de mel e de pólen, afirma 

Angelfire (2014). Voando de flor para flor, realizam involuntariamente a polinização de 

muitas plantas.  

Uma colméia pode estocar até 1 quilo de mel. De acordo com o Sebrae (1999) para cada 

quilo de mel estocado, é necessário que a colméia consuma nove quilos de mel e para 

produzir 1 quilo de mel, as abelhas de uma colméia (aproximadamente 100) realizam até 450 

mil viagens até a área de florada em um raio de 1,5 quilômetros. É preciso 1 milhão de flores 

para produzir 1 quilo de mel. Dependendo da região, o período da florada é de 4 meses, então 

o enxame leva até 30 dias para se habituar e começar a produzir. Os produtos produzidos 

pela abelha são: Mel, Própolis, Geléia Real, Pólen, Cera e Veneno. 

De acordo com o Inkanat (2014), o mel é uma substância doce obtida a partir do néctar das 

flores ou das secreções provenientes de partes vivas das plantas ou que sobre elas se 

encontram e que as abelhas melificas libam, transformam e combinam com matérias 

específicas, armazenando-a depois em favor da colméia. O mel é um produto biológico muito 

complexo, a sua composição varia notavelmente como conseqüência da florada que lhe deu 

origem, e das condições climáticas de cada região. A diferença entre um mel e outro resulta 

fundamentalmente da quantidade e qualidade de plantas que florescem e produzem néctar. 

Em muitos casos há uma flora que predomina em alguns méis, conferindo-lhes características 

peculiares, com sabor e coloração.  

Própolis, de acordo com a Angelfire (2014) é uma substância resinosa que as abelhas coletam 

em botões e córtex vegetais, transportam para a colméia, na corbícula, e adicionam a ela 

pólen, cera e secreções da glândula salivar. Hoje, existem inúmeras substâncias dessas 

secreções, que têm propriedades antibióticas, aplicáveis as diversas cepas bacterianas, além 

de propriedades cicatrizantes, antiinflamatórias e desinfetantes. Sua composição química é: 

55% de resinas e bálsamo, 30% de cera, 10% de óleos voláteis e 5% de pólen. As abelhas 

precisam ter a colméia toda vedada, para proteger o Mel, e a Geléia Real, as larvas, a Rainha 

e as Operárias. Tem cor preta, é sólida e só se transforma em produto para consumo após ser 

dissolvida em álcool de cereais. A própolis pode ser retirada sem destruir a colméia, com 

espátulas especiais.  



A geleia Real, conforme Teixeira (2014) como produto terapêutico, faz o papel de 

estimulante das defesas naturais contra doenças, especialmente aquelas causadas pelo 

envelhecimento das células. Ajuda a combater o stress e a fadiga profunda, anemia, baixar o 

nível de colesterol. Auxilia também no tratamento de hepatite, como regeneradora de células. 

É capaz de ativar rapidamente diversas glândulas que estão com o funcionamento debilitado, 

ou mesmo atrofiadas. 

Pólen é o elemento masculino das flores, colhido pelas abelhas para alimentar-se e dar 

alimentos às suas crias, afirma Angelfire (2014). Nos quadros de colméia, há sempre 

inúmeros alvéolos cheios de pólen: alguns trazidos pelas abelhas em suas patas e outros, 

minúsculos, misturados nos néctares colhidos para a produção do mel. No pólen estão 

presentes proteínas, aminoácidos, açucares, minerais, vitaminas, substancias hormonais, 

gorduras e água. É indispensável ás abelhas para manutenção da colônia e para a elaboração 

da cera, por outras palavras, sem pólen a própria existência das abelhas seria impossível. 

Alguns autores consideram até que alimentar as abelhas com pólen prolonga a sua vida. 

―A cera é produzida por seis pares de glândulas ceríngenas, que se localizam somente nas 

abelhas operárias‖, afirma Freitas (1999). Essas glândulas têm maior função na faixa entre 

dez e dezoito dias de idade das operárias. Secretam a cera em forma líquida, que, em contato 

com o ar, se solidifica imediatamente em pequenas escamas transparentes. As abelhas 

trabalham esta cera com as mandíbulas, sob a forma de alvéolos hexagonais na construção 

dos favos. A matéria – prima da cera é o próprio Mel que as abelhas transformam em 

gordura. A ciência já demonstrou que as abelhas necessitam ingerir de 6 a 7 quilos de mel 

para produzir 1 quilo de cera. A cera de abelha é rica em vitamina A: 100g contêm 4096 U.I., 

enquanto que 100g de carne bovina contêm apenas 60 U.I. 

Quanto ao veneno da abelha, conforme explicam Nascimento e Nicolini (2013) são 

numerosos os remédios que atualmente consideram o veneno de abelha, sobretudo como 

veneno medicinal, visto que tem resistido com sucesso à prova do tempo e da prática 

experimental, e adquire agora pleno direito de cidade na farmacopéia moderna. Este direito 

foi, aliás, confirmado em 1957 por uma portaria do Ministério de Saúde Pública da URSS 

que emitiu uma instrução provisória relativa à aplicação do veneno sob a forma de picadas de 

abelhas num certo número de doenças.  

 

3.3 Regulamentações para exportação e mercado internacional 

 

A primeira norma técnica para o setor de apicultura foi publicada dia 19 de abril de 2008, a 

NBR 15585. A norma trata do sistema de produção no campo, que trata do Sistema de 

Produção no Campo. Essa é uma grande conquista para o setor que sofreu com o embargo 

europeu aos produtos brasileiros. A NBR 15585 trata da produção de mel desde o apiário até 

a casa de mel. Há especificação para instalação e manejo do apiário, coleta e transporte dos 

favos e extração do mel. 

Na norma os apicultores vão encontrar as boas práticas apícolas e seguindo-as terão como 

comprovar a qualidade do mel que produzem. Francisco Oliveira, da ABNT, destaca que 

estar conforme a norma traz diferencial para o produto. Com uma norma técnica pode-se 

seguir o caminho da gestão do processo, da rastreabilidade e do acesso a mercado, destaca.  

O apicultor Radamés Zovaro (2008), da Associação Paulista de Apicultores Criadores de 

Abelhas Melificas Européias (Apacame), destaca que a publicação dessa norma mostra que o 

setor começa a se organizar. Após o embargo, deu-se inicio a reestruturaçao do setor. A 



Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) ganhou maior força, foi criada a Câmara 

Setorial para discutir os assuntos apícolas diretamente com o Ministério da Agricultura. O 

conjunto dessas normas dará respaldo de qualidade para o mel brasileiro, completa.  

Os coordenadores da Rede Apis/SEBRAE, Reginaldo Rezende e Lazara de Fátima Hungria, 

destacam que a norma será um norte a ser seguido pelos apicultores. Segundo Rezende, a 

norma condensa os procedimentos mais importantes e traz isso de uma forma objetiva e em 

linguagem uniforme, afirma SEBRAE (2008). A norma vem atender as exigências atuais dos 

principais países importadores de mel do bloco europeu e também converge com as 

exigências da legislação brasileira e do Mercosul", explica Rezende. Para o Sebrae, que 

desenvolve 62 projetos voltados para a apicultura, a norma sinaliza como a Instituição pode 

se preparar e negociar com os demais parceiros para auxiliar os produtores a se adequar aos 

novos requisitos técnicos.  

Francisco Oliveira (2002) da ABNT, destaca que estar conforme a norma traz diferencial 

para o produto. "Com uma norma técnica pode-se seguir o caminho da gestão do processo, 

da rastreabilidade e do acesso a mercado", destaca. Um importante uso da norma será por 

parte das certificadoras. Essas instituições poderão solicitar ao Inmetro a creditação para a 

certificação do mel, com base na norma ABNT. Isso permitirá que, no futuro, as embalagens 

de mel tenham a marca do Inmetro, como brinquedos, capacetes e aparelhos elétricos. "O 

mel está trilhando esse caminho e o fato dessa norma ser publicada já aponta que, em breve, 

teremos potes de mel com selos que indiquem a produção de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade", diz Hulda (INMETRO, 2008). 

Segundo o pesquisador da Embrapa e presidente da Comissão, Ricardo Camargo, o uso de 

normas técnicas traz um caráter estratégico e inovador para a apicultura brasileira."O setor se 

organizou e hoje já consegue inverter o jogo comercial de receber as exigências e correr atrás 

para se adequar. Agora teremos base técnica para comprovar ao mercado à qualidade do mel 

produzido no Brasil". A próxima norma apícola, vai tratar do tema Colméia. Nela haverá 

informações sobre a construção da colméia, suas medidas e tipos de madeira indicados. A 

Comissão também vai elaborar normas sobre rastreabilidade, produto e terminologia. Fazem 

parte da Comissão instituições como SEBRAE, Embrapa, ABNT, Confederação Brasileira 

de Apicultura (CBA) e Associação Brasileira de Exportadores de Mel (Abemel). 

Entre os objetivos do uso de normas estão: economia, troca de informação, segurança, 

proteção ao consumidor e eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Com a utilização de 

normas técnicas, as empresas conseguem melhorar seus produtos e serviços, atrair novos 

consumidores, aumentar a competitividade, agregar credibilidade ao negócio e reduzir erros, 

aumentando chance de sucesso e facilitando a exportação do produto. (INMETRO, 2008).  

A reabertura ao mel brasileiro anima exportadores, pois com o bloqueio da UE, sob alegação 

de falta de controle de resíduos de medicamentos contaminantes, os EUA tornou-se o 

principal destino dos embarques dos últimos anos, afirma Juarez (2008). O crescimento de 

das exportações de mel deve-se, em grande medida, ao aumento das vendas brasileiras para 

os Estados Unidos.  

Outro fator que colabora com as boas perspectivas no setor é a redução da safra norte-

americana, em razão da perda de 25% de enxames, com o Distúrbio do Colapso das Colônias 

(CCD), por motivos ainda desconhecidos e analisados por especialistas locais, problema 

também identificado na Alemanha. "Perdemos mais de meio milhão de colônias, com uma 

população de 50 mil abelhas com este mal", conta Daniel Weaver, presidente da Federação 

Norte-Americana de Apicultores, em entrevista à agência de notícias espanhola Efe.  

Com o fim do embargo do mel brasileiro pela União Européia, os produtos ganharam novo 



mercado. A apicultura no Paraná tem hoje importante papel econômico na criação de renda. 

E também é de grande importância o apoio oferecido pelas cooperativas e associações de 

apicultores do estado, melhorando a qualidade do produto e o conhecimento dos produtores. 

Conforme MDIC (206) a União Européia produz pouco mel e tem necessidade de importar 

habitualmente cerca de metade do mel que consome. Entre 1998 a 1999, os maiores 

produtores de mel na União Européia foram a Espanha, a França e a Alemanha, com 33.000, 

27.000 e 16.000 toneladas de mel, respectivamente. Segundo levantamentos estatísticos, 

anualmente o Brasil produz 40 mil toneladas de mel, 30% desse total são exportados, sendo 

que, em torno de 80% das exportações são para União Européia, sendo o principal mercado 

do mel do Brasil. 

 

4 Descrição e Análise dos Dados 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar como os apicultores de Prudentópolis-Pr, vêem as 

novas Referências Normativas para exportação e se estão aptos a atendê-la, tendo como base a 

região de Linha Capanema e Linha Sete de Setembro, compreendendo a produção, 

manipulação, transporte e equipamentos. No total foram entrevistados 20 apicultores, sendo 9 

na Linha Sete de setembro e 11 na Linha Capanema. Dentre os apicultores entrevistados 

somam-se 367 caixas de abelhas. 

―A apicultura é a arte ou ciência de criar abelhas de forma racional – é uma atividade 

conhecida por produzir, em menor tempo, os melhores produtos, com o menor custo, visando 

obter o maior lucro‖ (ROCHA, 2008, p. 5). São produzidos pelas abelhas: o mel, a própolis, a 

geléia real e a cera. Mas para se manter no mercado é necessário se adaptar às exigências, pois 

a União Européia só compra mel com rastreabilidade e controle de qualidade, padrões que 

devem ser observados pelas próprias empresas do setor. Os produtores que fugirem dos 

padrões ficarão fora do mercado, ao contrário do que ocorria anteriormente quando, por falha 

de apenas um produtor, o País todo ficava às margens dos negócios internacionais.  

Isso é uma conquista do Governo e da própria Vigilância Sanitária, que obriga os produtores a 

melhorarem seu apiário com equipamentos e padrões de higiene mais avançados. Implantar 

boas práticas e mecanismos de controle na produção apícola traz resultados para a cadeia 

produtiva e permite que empresas voltem a exportar para a União Européia (UE) após o 

embargo de dois anos. Com o crescimento da produção, há a necessidade de aperfeiçoar os 

métodos de processamento e comercialização do mel. Essa etapa é marcada pelo início da 

implantação, de um entreposto de beneficiamento de mel para os produtos apícolas na cidade 

de Prudentópolis-Pr. 

Como a legislação não permite a uma associação comercializar produtos é necessário 

constituir uma cooperativa que tenha entre suas atribuições a gestão do entreposto e a 

comercialização do mel beneficiado. A existência de um entreposto na cidade gera interesse 

de novos produtores para estruturar projetos para o desenvolvimento da atividade na região. 

Todo material de manipulação do mel precisa seguir padrões rigorosos de limpeza. Com a 

roupa e a higiene do manipulador não poderia ser diferente. Para manipular o mel e não 

contaminá-lo são exigidos: unhas curtas, banho e uso de avental, utilização de luvas 

cirúrgicas, touca e máscara. 

O sucesso do processo de produção exige o manejo correto do apiário. Disso dependem os 

bons resultados do trabalho, no que se refere à quantidade e qualidade do produto final. Para 

alguns poderia parecer fácil manipular uma colméia, mas, na verdade, necessitam de alguns 



cuidados. No momento em que se abre a colméia, interfere-se no trabalho de milhares de 

abelhas. Por isso, alguns procedimentos básicos devem ser adotados pelo apicultor. 

A colheita de mel engloba todo o processo desde a coleta dos favos nas colméias, passando 

pelo transporte do apiário até a casa do mel. E, por se tratar de alimento consumido ao natural, 

todo o processo deve ser realizado com muita higiene. Após a retirada dos favos é preciso 

tomar cuidado como transporte do apiário até a unidade de processamento, cobrindo-os para 

que não peguem poeira ou outras impurezas na unidade de processamento. Antes da chegada 

do produto à casa de mel é preciso ter cuidado com a higienização das instalações e 

equipamentos. Os favos levados para a sala de manipulação são desoperculados – é extraído o 

mel – e seguem para a centrífuga. 

Esses devem ser centrifugados o mais rápido possível para evitar contaminações. Após esse 

processo, o mel é acondicionado em baldes, devidamente higienizados, e transportado para o 

entreposto. No entreposto é feita a recepção do mel e em seguida o produto passa por um 

processo de descristalização. Depois é filtrado para retirada de fragmentos de cera, abelhas ou 

pedaços delas que saíam junto com o mel no momento da centrifugação. Apesar de serem 

rotinas comuns nos entrepostos de mel, nem todos possuem esse equipamento, devido ao seu 

alto custo. A finalidade desse processo é facilitar o envase do mel. Feita a filtragem, o produto 

está pronto para o envase e, posteriormente, para ser comercializado, sendo estocado em local 

seco e fresco, mantido ao abrigo da luz. 

Para atender ao mercado doméstico é necessário ter um selo de inspeção, para a 

comercialização da produção de maneira profissional. Há também o desconhecimento e a falta 

de demanda local pelo produto, uma vez que não existe a cultura de consumo do mel. Os 

problemas de comercialização da produção são evidentes e é preciso encontrar uma saída 

rapidamente, pois alguns produtores aceitam propostas de empresas de representações que 

exigem exclusividade nas vendas do produto apícola. Os apicultores precisam estar atentos e 

aptos a atender essas exigências, pois o Brasil, como o maior produtor, não pode ter nenhum 

tipo de restrição na sua produção. Todos os apicultores devem conhecer as normas, pois seu 

objetivo é minimizar os riscos de uma eventual contaminação do produto (INMETRO, 2008). 

 

4.1 Resultados dos entrevistados 

 

No total foram entrevistados 20 apicultores, sendo 9 na Linha Sete de setembro e 11 na Linha 

Capanema. Dentre os apicultores entrevistados soma-se 367 caixas de abelhas. Ao serem 

questionados quanto ao conhecimento das normas para exportaçao, 70% dos apicultores têm 

conhecimento e 30% não possuem conhecimento sobre as Referências Normativas para 

Exportação que estão em vigor desde 19 de maio de 2008. Outra questão relevante ao 

presente estudo foi identificar quais os produtos retirados das colméias, conforme Tabela 1. 

 

Descrição Percentual Quantidade 

Retiram só mel 35% 07 

Mel e cera 20% 04 

Mel e própolis 15% 03 

Mel, própolis, cera e geléia real 5% 01 

Mel, própolis e cera 25% 05 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Tabela 1: Produtos Que São Retirados de Suas Colméias 

 



Nota-se que, 35% retiram somente mel, sendo o principal produto comercializado. Desses, 

20% retiram mel e cera. Por sua vez, 15% retiram mel e própolis, outros 5% retiram mel 

própolis, cera e geléia real, e 25% retiram mel, própolis e cera. Na produção do mel outros 

produtos surgem como alternativas de exploração comercial, capazes de trazer retorno 

financeiro superior. Do total de apicultores da amostra, um percentual de 20% vende seus 

produtos apícolas para vizinhos, 5% vendem diretamente para uma empresa que processa o 

produto e coloca-o no mercado (entreposto) e a maioria, 75% vende os produtos apícolas no 

comércio. 

Quanto ao envase do mel para que não haja contaminação, 5% dos respondentes informaram 

que utilizam tambor para exportação para envasar seus produtos, 5% informaram que utilizam 

vidros. A maior parte, 80% dos respondentes utilizam baldes plásticos próprios, e 10% 

utilizam baldes reutilizados. No que tange a captura de enxames, 75% dos apicultores utilizam 

a isca/cera. Por outro lado, 25% usam o método de coleta.  

Ao serem questionados com relação aos equipamentos que possuem, do total dos 

respondentes, um percentual de 5% faz uso de todos os equipamentos, enquanto que a maioria 

dos respondentes, 95% não possui equipamentos adequados para a coleta do mel. No que 

concerne à distância aproximada de outros apiários mais próximos, foram constatados que dos 

vinte apicultores entrevistados, um percentual de 10% possui o seu apiário a uma distância de 

500 m de outros. Por outro lado, 15% possui o seu apiário a uma distância de 2 km, 35% está 

a uma distância de 1 km, 5% está a uma distância a 200m e 35% a uma distância de 3km de 

outros apiários. 

Ao analisar os resultados da distância do apiário de sua casa, verificou-se que 35% dos 

apicultores mantêm o seu apiário a uma distância de 300m de sua casa, 10% mantém a uma 

distância de 1 km. Por outro lado verificou-se que 10% dos apicultores distanciam o seu 

apiário a 3 km, sendo assim 45% está localizado a mais de 3 km. 

Outra questão relevante ao presente estudo, na pesquisa de campo, procurou-se identificar se 

há existência de escolas, estradas, casas, granjas e currais a menos de 300m de seu apiário. 

Conforme a amostra 70% dos entrevistados confirmou a não existência de escolas, casas, 

estradas, granjas e currais a menos de 300m de seus apiários. Já, 25% responderam que 

existem estradas a menos de 300m de seu apiário e outros 5% confirmaram a existência de 

estradas e escolas próximas ao seu apiário. Inicialmente, a entrevista permitiu reconhecer o 

percentual de apicultores que utilizam a alimentação artificial, para suprir a necessidade das 

abelhas. A tabela 2 apresenta os tipos de produtos que são utilizados pelos apicultores. 
 

Descrição Percentual Quantidade 

Mel/açúcar 30% 06 

Mel 25% 05 

Não utiliza 35% 07 

Açúcar 10% 02 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Tabela 2: Quando é Utilizada a Alimentação Artificial, Quais Desses Produtos São Utilizados 

 

Nota-se que 30% dos respondentes utilizam mel e açúcar para alimentar as abelhas, um 

percentual de 25% usa somente o mel, assim como 10% utilizam só o açúcar. Já 35% não 

utilizam nenhum alimento artificial. Outro levantamento realizado diz respeito às indicações 

que o apicultor deve fazer quando é utilizada a alimentação artificial. Tabela 13 evidencia os 

índices obtidos da amostra. A maior parte dos apicultores informou que não indicam a data da 

alimentação que se resume num percentual de 90%. Enquanto que 10% indicam quais as 

colméias foram alimentadas do começo até o fim.  



No que tange à periodicidade de quanto tempo as colméias são mantidas em observação, logo 

após a sua transferência, observa-se que 20% dos entrevistados mantêm seu enxame em 

observação por 30 dias. Dos vinte apicultores que responderam ao questionário, 40% não 

observam nenhum dia, outros 35% responderam que observam por 15 dias. Por sua vez, 5% 

dos respondentes informaram que observam seu enxame por 10 dias. Ao serem questionados 

quanto a não contaminação das abelhas e seus produtos, analisando o que é feito na parte 

interna da caixa. Percebeu-se que a maioria dos entrevistados não utiliza nenhum tipo de 

produto na parte interna da caixa definindo um percentual de 100%. Os percentuais do que os 

apicultores fariam se existisse uma área contaminada próxima do apiário, 25% dos 

entrevistados em se tratando de área contaminada não removem o seu apiário. A maior parte 

dos apicultores retira seu apiário a uma distância de 3 km e 5% afastam somente 200m.  

Outro levantamento realizado diz respeito à utilização da cera na exploração. Notou-se que 

25% da amostra utiliza cera pura de abelha. Por outro lado, 75% dos respondentes trocam à 

cera pura por alveolada. Outra questão relevante ao presente estudo, procurou-se identificar se 

há existência de alguma fonte próxima ao apiário. Percebe-se que a grande parte dos 

entrevistados, 70% possui mata próxima do apiário, 30% possui criações de animais e 

lavouras com defensivos agrícolas. Os dados referentes quanto à utilização da fumaça, na hora 

da coleta. Levantou-se que para que não haja contaminação 100% dos apicultores 

entrevistados tomam as devidas precauções com a utilização da fumaça. Ao cruzar os dados 

referentes ao material que é produzida a fumaça, verificou-se que a maior parte dos 

entrevistados, 95% utilizam erva para produzir a fumaça. Por outro lado 5% utilizam erva e 

eucalipto.  

Uma dessas interações foi realizada com vistas a identificar as vestimentas utilizadas na hora 

da coleta, conforme análise dos dados, todos os produtores de mel possuem todas as 

vestimentas adequadas para a coleta do produto apícola. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo geral deste estudo foi evidenciar as novas exigências do mercado e como as 

mesmas afetam os pequenos produtores de mel e derivados, sob a ótica da evidenciação da 

qualidade dos produtos apícolas. Notou-se através das exigências legais que as referências 

normativas influenciam no resultado positivo para a expansão da apicultura, pois demonstra 

as medidas que o apicultor deve tomar para adaptar-se a estas exigências. 

Utilizou-se pesquisa de campo, no município de Prudentópolis nas localidades de Linha 

Capanema e Linha Sete de Setembro, compreendendo vinte apicultores. O planejamento do 

instrumento de pesquisa na Norma Brasileira-ABNT 15585 Apicultura, mel, sistema de 

produção no campo, especifica os seguintes requisitos: instalação e manejo do apiário, coleta 

e transporte dos favos e extração do mel.  

Com os resultados, constatou-se que 70% dos entrevistados não têm conhecimento sobre as 

exigências legais, sendo assim, os apicultores terão uma dificuldade para praticar a atividade 

apícola e conseqüentemente seu produto será desvalorizado. Dentre os apicultores 

entrevistados, todos eles retiram o principal produto que é o mel. 

Analisou-se que 60% da amostra, utilizam baldes próprios para o envase, mostrando que os 

entrevistados estão conscientes de que reutilizar embalagens é prejudicial à qualidade do mel 

e a diminuição do valor deste produto. Verificou-se na amostra que 95% não possuem todos 



os equipamentos específicos para a extração do mel, pois utilizam somente alguns. A ausência 

destes utensílios dificulta numa boa coleta dos produtos apícolas. 

De acordo com a NBR 15585, o apiário deve ser instalado a uma distância de 3 km de outros 

apiários. Conforme a amostra, 35% possuem seus apiários afastados entre si obedecendo as 

normas, 65% estão a menos de 3 km. Em relação a distância para as moradias, 55% dos 

entrevistados estão dentro dos 3 km  conforme a NBR, sendo assim, 45% possuem seus 

apiários próximos de residências . Notou-se que 70% dos apicultores estão regularizados 

quanto ao distanciamento de escolas e estradas, obedecendo aos 300m das exigências legais e 

falta regularizar os outros 30% que estão fora da norma. 

Com a NBR a alimentação artificial das abelhas deve ser utilizada exclusivamente para a 

manutenção e o fortalecimento das colméias. Com a analise da amostra verificou-se que 65% 

utilizam mel e açúcar para suprir a necessidade das abelhas, mas somente 10% registram 

quais colméias foram alimentadas para garantir que essa pratica não contamine a produção do 

mel. 

No que tange as exigências legais, as colônias que são transferidas de ambiente, local, deve-se 

manter em observação por 30 dias, como evidencia a amostra um percentual de 20% estão 

dentro das normas. A parte interna da caixa não deve ser pintada para evitar a contaminação 

dos produtos e das abelhas. Todos os entrevistados não utilizam nenhum produto para aplicar 

dentro da caixa. Um aspecto interessante, resultante desta pesquisa, reside na retirada das 

colméias a uma distância de 3 km, caso haja contaminação no local ou próximo, com um 

percentual de 70% da amostra. 

A partir da exploração da cera utilizada, foi analisado que 25% utilizam a cera pura de abelha, 

pode-se inferir que 75% utilizam a cera alveolada. Na NBR consta a utilização de cera pura. 

Quanto a instalação do apiário, 70% dos respondentes os mantêm num ambiente de mata, que 

ajuda assegurar a não contaminação das abelhas e dos produtos apícolas da colméia. Quanto à 

utilização da fumaça todos os entrevistados procuram evitar a contaminação das abelhas e do 

apicultor, produzida com material natural. 

Observou-se que todos os apicultores possuem todas as vestimentas necessárias para a coleta 

do produto apícola. Os dados obtidos com a pesquisa realizada indicam a necessidade de 

instrução aos apicultores, principalmente no que se refere à qualidade do mel. Os apicultores 

devem se preocupar com a qualidade e apresentação do produto, adequando-se as exigências 

legais, conseguindo SIF, SIE ou SIM, para que possam escoar seus produtos com facilidade 

no mercado local, nacional e internacional. No entanto, para que a apicultura seja mais 

rentável é preciso trabalhar em forma de associativismo havendo união entre os apicultores 

para a construção da casa do mel, e industrialização dos produtos apícolas. A onde a 

implantação desta casa ira proporcionar a qualidade do mel e seus derivados.  
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