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Esse relatório traz as informações para a 

construção de estabelecimentos com base na 

legislação brasileira que possam tratar a produção 

de mel, seja de forma fracionada, seja para ser 

comercializada. 

Existem dois tipos de estabelecimentos para o 

beneficiamento de mel e que estejam de acordo 

com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa): o Apiário e o Entreposto. 

O Apiário se destina “à produção, extração, 

classificação, estocagem e industrialização de 

mel, cera e outros produtos das abelhas, limitado 

à produção das colmeias do seu proprietário e/

ou associados, que deverá ser compatível com a 

sua capacidade instalada” (MAPA, 1952 p.7) Já o 

Entreposto de mel e cera de abelhas é “destinado 

ao recebimento, classificação e industrialização do 

mel, cera de abelhas e demais produtos apícolas“ 

(MAPA, 1952, p.8).

Esse relatório destaca que para as associações é 

importante avaliar se a melhor opção é a construção 

de um Apiário ou um Entreposto para comercializar 

de forma fracionada a produção local.

Além disso, conhecendo as formas de atuação 

dos dois estabelecimentos e seus critérios, que 

são apresentados nesse documento, os apicultores 

poderão, também, consultar um especialista na 

área para definir qual será a melhor estratégia, com 

um planejamento específico para o processo de 

comercialização.

Resumo Executivo
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Apiário

INTRODUÇÃO

A organização dos apicultores é realizada em 

associações e cooperativas para ordenar a cadeia 

produtiva da apicultura em nível local e regional. A 

reunião de apicultores serve para discutir e decidir 

questões técnicas, tais como, produção e comer-

cialização da safra, que são os focos mais comuns 

observados em reuniões com esses grupos. 

Dentro das principais discussões em reuniões 

associativas, a preocupação com os preços da ven-

da da produção no atacado é um dos temas mais re-

levantes aos produtores. Em algumas regiões, essa 

preocupação foi tanta que os apicultores de forma 

conjunta conseguiram fracionar seu mel, legalizan-

do para a comercialização no mercado varejista. A 

legalização da produção se dá de forma terceirizada 

(a associação utiliza serviços terceirizados de um 

entreposto fracionador de mel), ou a própria asso-

ciação constroi seu entreposto.

Nesse contexto, o presente relatório descreverá 

as principais ações a serem realizadas pelas asso-

ciações e cooperativas que desejam construir um 

estabelecimento industrial para o processamento de 

mel e relacioná-lo oficialmente ao Serviço de Inspe-

ção Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa).

CONSTRUÇÃO DO ENTREPOSTO

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) é a princi-

pal legislação federal que regula a industrialização 

de produtos de origem animal no Brasil.

O regulamento foi estabelecido em 1952 e ain-

da é o principal documento base para nortear os 

empreendedores na construção do estabelecimento. 

Além desse primeiro documento, há a Portaria n° 06 

de 1985, que determina as Normas Higiênico-Sani-

tárias e Tecnológicas para Mel, Cera de Abelhas e 

Derivados que auxilia na construção das plantas do 

estabelecimento, respeitando os critérios estabele-

cidos na legislação.

Pela atual legislação, existem dois tipos de esta-

belecimentos industriais para o beneficiamento de 

mel que podem ser construídos e relacionados no 

Mapa, obedecendo o RIISPOA e a  Portaria n°06 de 

1985: o Apiário e o Entreposto.

“O Apiário é a denominação dada pelo Mapa 

ao estabelecimento destinado à produção, extra-

ção, classificação, estocagem e industrialização de 

mel, cera e outros produtos das abelhas, limitado 

à produção das colmeias do seu proprietário e/ou 

associados, que deverá ser compatível com a sua 

capacidade instalada” (BRASIL, 1952 p.7). 

“O Entreposto de mel e cera de abelhas é o es-

tabelecimento destinado ao recebimento, classifi-

cação e industrialização do mel, cera de abelhas e 

demais produtos apícolas (BRASIL, 1952, p.8)”. 

A diferença básica entre os dois estabelecimen-

tos é que o Apiário não pode adquirir matéria-prima 

em tambores a partir de apicultores de fora da asso-

ciação e da produção própria, enquanto que o entre-

posto pode adquirir mel em tambores de diferentes 

apicultores e regiões do país, como de outros paí-

ses, desde que siga a legislação vigente.

Para construir os dois estabelecimentos, é ne-

cessário seguir as normas das legislações (BRASIL, 

1952; 1985): 
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Entreposto

Vistoria
Preencher o requerimento próprio endereçado 

ao chefe do Mapa solicitando a vistoria prévia do 

terreno em que se será construída a unidade indus-

trial, anexando o Mapa de localização da área com 

endereço e contato do solicitante.

A vistoria será realizada com data agendada 

pelo fiscal agropecuário e no caso de Apiário a área 

deverá ser rural, conter espaço suficientes às ins-

talações e futuras ampliações. A área não deverá 

ser anexa a residências; deve ser afastado das vias 

públicas, preferencialmente a uma distância míni-

ma de 10 (dez) metros; de fácil acesso e circulação 

interna; dispor de facilidade para abastecimento 

de água potável, instalação de fossas sanitárias ou 

rede de esgotos industriais e sanitários; área do es-

tabelecimento deve ser delimitada, impossibilitando 

a entrada de animais e pessoas estranhas.

Para a viabilidade de construção de Entreposto 

a área poderá ser urbana ou rural e ter viabilida-

de da construção da indústria junto ao plano diretor 

municipal, além de ter aprovação do órgão ambien-

tal. A construção deverá ser no centro do terreno, 

afastado de vias públicas (no mínimo 10 metros), 

com pavimentação interna e delimitada para evitar 

acesso de animais e de pessoa estranhas. O local 

deverá ter abastecimento de água potável, luz elétri-

ca e estar localizado distante de fontes causadoras 

de poluição.

Formulação de planta da construção para 
análise e aprovação do MAPA

Com a aprovação do terreno é necessário a 

formulação das plantas de construção para que o 

Mapa, por meioda Divisão de Produtos de Origem 

Animal (DIPOA), possa analisar e aprovar ou sugerir 

melhorias.

Para o Apiário as plantas deverão ser formuladas, 

obedecendo seguintes critérios:

- Plantas do estabelecimento contendo a planta 

baixa na escala de 1:100 (um por cem), planta de 

situação, contendo detalhes sobre rede de esgoto e 

abastecimento de água na escala de 1:500 (um por 

quinhentos); planta da fachada e cortes longitudi-

nal e transversal na escala mínima de 1:50 (um por 

cinquenta); planta com detalhes de aparelhagem e 

instalações, na escala de 1:10 (um por dez), obede-

cida a cor preta para a construção de novo estabe-

lecimento. 

As plantas devem conter salas no prédio da in-

dústria que contemplem as operações de recepção, 

extração e beneficiamento, depósito de embalagens 

primárias e secundárias, estocagem e expedição. 

Ainda é recomendado local coberto e com tanque, 

para o procedimento de higienização dos tambores 

e utensílios. 

Sanitários, vestiários e escritório poderão ser 

usados na casa do apicultor, se esta estiver próxi-

ma, caso contrário, deverão ser construídos fora do 

prédio da indústria.

Para o Entreposto as plantas deverão ter os mes-

mos critérios do Apiário porém são necessárias as 

seguintes salas: laboratório, recepção, depósito de 

matéria-prima, sala de elaboração e beneficiamen-

to, depósito de embalagens, depósito de produtos 

acabados e expedição, área para higienização dos 

tambores com tanques. Na parte externa do prédio 

da indústria deverão ser contempladas salas para 

vestiários e sanitários (masculinos e femininos, es-



6

  Serviço de Apoio às
 Micro e Pequenas Empresas
Santa Catarina

critório, depósito de tambores vazios, e sala para a 

inspeção federal). ma análise em primeira instância 

poderá ser feita inclusive de forma simplificada junto 

ao fiscal agropecuário para a verificação do correto 

dimensionamento e fluxograma do estabelecimento 

e das operações, respectivamente.

Solicitação de aprovação dos estabelecimen-
tos pelo Mapa

Com a aprovação oficial do terreno e aprovação 

prévia das plantas, o solicitante deverá encaminhar 

ao Mapa, os seguintes documentos para aprovação 

oficial:

- Requerimento com solicitação da aprovação do 

estabelecimento para o chefe do Mapa;

- documento de aprovação do terreno;

- plantas de acordo com a aprovação prévia (três 

vias) assinada por engenheiro civil com registro no 

conselho de classe;

- memorial descritivo da obra (três vias) assina-

da por engenheiro civil com registro no conselho de 

classe;

- memorial Econômico – Sanitário do estabele-

cimento (três vias), com assinatura do responsável 

técnico que assinará pelo Entreposto ou Apiário jun-

to ao Mapa;

- alvará de licença da prefeitura municipal para 

a construção;

- licença ambiental;

- documentos do estabelecimento (nome da em-

presa, CNPJ, endereço, nome e dados pessoais do 

dono do estabelecimento);

- termo de responsabilidade acatando as normas 

do Serviço de Inspeção Federal, e garantindo a en-

trada dos fiscais agropecuários do Mapa na área. As 

plantas e o memorial descritivo da obra deverão ser 

feitas, respeitando as normas do RIISPOA e das Nor-

mas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas para Mel, 

em consideração à altura do pé direito das constru-

ções, tipo de material a ser usado etc. 

Apenas após a aprovação pelo Mapa, é que 

podem iniciar as obras, com o início de construção 

dentro do prazo de um ano. Com a construção fei-

ta, é necessário solicitar novo requerimento para a 

vistoria final e aprovação para receber o título de 

relacionamento do estabelecimento no Serviço de 

Inspeção Federal (SIF). A vistoria final é realizada 

pelo fiscal agropecuário levando em consideração 

o alinhamento da obra com o projeto aprovado, a 

distribuição correta das máquinas e equipamentos 

no estabelecimento, fluxograma operacional correto 

e tomada de amostra oficial de água de abasteci-

mento para a realização de analise microbiológica 

e físico química. A água de abastecimento obriga-

toriamente deverá se clorada entre 0,5 – 1,0 ppm 

de cloro residual. Se todos os pontos de avaliação 

estiverem dentro dos parâmetros corretos, o fiscal 

agropecuário preencherá relatório próprio de apro-

vação, sendo submetido a central do Mapa estadual 

que enviará a central do Mapa em Brasília para ex-

pedição do número do relacionamento do estabele-

cimento. A partir do recebimento do título de relacio-

namento federal, o estabelecimento poderá iniciar 

oficialmente os trabalhos, iniciando pelo registro dos 

produtos a serem processados e comercializados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de estabelecimentos sob o SIF 

Apiário
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AÇÕES RECOMENDADAS

Para os apicultores que criam novas abelhas 

rainhas, que serão substituídas por abelhas rainhas 

desgastadas, o método “Karl Jenter” é uma boa al-

constitui uma forma legal de adequação da produ-

ção para ser fracionada e comercializada em todo o 

território nacional. Para associações, é importante 

avaliar se a melhor opção seria a construção de um 

Apiário ou um Entreposto para comercializar de for-

ma fracionada a produção local.

Atualmente, no caso do Apiário, os apicultores 

teriam uma unidade de extração de mel oficial, po-

dendo simultaneamente fracionar o produto para o 

mercado varejista. Essa forma de registro para as-

sociações produtivas aparentemente se constitui 

como a melhor opção para o registro de um estabe-

lecimento dento da atual legislação.

Devido ao RIISPOA ter sido lançado ainda nos 

anos 1950, o Mapa prepara novo regulamento para 

atender questões técnicas dos diferentes setores 

atingidos pela inspeção federal de produtos de ori-

gem animal. O novo regulamento está pronto, po-

rém não foi lançado devido a discordância de alguns 

setores produtivos em relação as novas normas. Na 

apicultura, o grande impacto do novo regulamento 

diz respeito à extinção do Apiário e criação do esta-

belecimento “Unidade de Extração de Produtos Apí-

colas (UEPA)”, que servirá apenas para a extração 

do mel, impedindo seu fracionamento para o mer-

cado varejista. A venda deverá ser realizada apenas 

de mel em tambores, no atacado. 

O novo regulamento também altera as normas 

sobre o recebimento de mel pelo entreposto, que 

obrigatoriamente deverá ser extraído na UEPA com 

título de relacionamento no Mapa.

Nesse cenário de transição é necessário aos 

apicultores consultar um especialista na área para 

definir qual seria a melhor estratégia, com um pla-

nejamento específico para o processo de comercia-

lização.  

Entreposto
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