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abelhas) não somente pela falta de alimentação, mas 
também por conta das altas temperaturas sem o devido 
sombreamento. Além das perdas na produção de mel, 

de entrepostos e casas de mel devidamente equipadas 

laboratórios para pesquisa e controle de qualidade dos 

dispõe de canais de comercialização adequados.

2 Cenário mundial

No mercado mundial, tem-se observado um 
incremento das exportações de mel natural sem um 
correspondente aumento no número de colmeias 

países produtores. O aumento das exportações a nível 
mundial num contexto de número estável de colmeias e 

crescimento da adulteração do mel comercializado no 
mercado mundial. Por outro lado, é crescente no mundo a 

Esses países produzem mel de menor qualidade, porém 

 A China é o maior produtor e exportador mundial 

A 
exploração racional de abelhas é uma 

fonte de renda para pequenos produtores rurais, 
principalmente no semiárido. Por apresentar baixo custo 

além de mercado favorável para o mel, a criação racional 
de abelhas Apis mellifera 

zootécnicas que mais cresceu no Nordeste na década de 

eminentemente familiar e tem se mostrado como uma boa 

no meio rural. 

mercado mundial de produtos apícolas. O diferencial do 

aparecimento de doenças nas abelhas, dispensando o uso 
de medicamentos.

Outro aspecto importante é que a apicultura é 

é uma opção interessante para o sistema de produção já 

Apesar da adaptação das abelhas (Apis mellifera) às 

média, provocou elevada redução da produção de mel na 

perda de enxames (abandono das colmeias  ou morte das 

Em situação de estresse, a exemplo de condições ambientais desfavoráveis, 
manejo inconveniente, falta de alimento ou ataque de predadores, as 
abelhas (operárias e rainha) podem abandonar a colmeia, podendo 
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concorrente mundial no mercado de mel natural, o País 
possui plena capacidade de produção de mel de alta 

além disso, já existem esforços dentro da China para 

de mel. 

de mel e seu produto é reconhecido mundialmente por 

e em outras, como Entre Rios, Sul de Córdoba e Buenos 
Aires, ocorreram chuvas excessivas com inundações, 
que provocaram perdas de colmeias e impossibilitou o 

retraído depois que a Acácia mangium  se tornou a fonte 

escurece rapidamente após a colheita, o que deprecia 

da possibilidade de produção apícola durante quase todo 

a falta de chuvas e altas temperaturas nas principais 

produção mundial de mel, porém responde por menos de 

é reconhecidamente um dos países exportadores de mel 

Acacia mangium - Árvore de alta capacidade de crescimento que 

juntamente com a demanda externa crescente na década 

um dos principais polos produtores de mel do País. A 
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responder pela maior parcela da produção brasileira de 

Ocorreu também elevada perda de enxames por 
abandono e até mesmo morte das abelhas, devido à alta 
temperatura aliada à falta de sombreamento e ao manejo 
alimentar inadequado. Por conta do menor número de 

  

Assim, a Bahia e o Piauí passaram a concentrar a 

mel natural. Por outro lado, tem-se observado o crescimento 

O melhor desempenho da Bahia e do Piauí pode 

para o crescimento dos enxames remanescentes, o que 

produção brasileira. Por outro lado, observou-se que na 

de abelhas, dentre as principais causas apontadas para 
este fato estão o excesso de chuvas no período e o uso 

Norte Nordeste Centro-Oeste

Sudeste Sul

nos principais estados produtores ente 

- - - - -

Bahia Pernambuco Ceará Piauí

CE PE BA MA Nordeste
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brasileiro a produção de mel. Como exceção tem-se o 

na produção de própolis vermelha, e o Sul da Bahia que se 
tornou importante polo produtor de pólen.

Apesar do crescimento da apicultura no Nordeste, 
o fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos 

produtores de mel: Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Paraná.

No Nordeste, destaca-se o Estado do Piauí no 
município de Picos, onde está localizada a Empresa 

Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) para 
entrepostos de todo o País.  Na Bahia, está localizada a 

do Conde que é importante fornecedora nacional de 

decantadores, mesas desoperculadoras, peneiras, 
indumentárias para apicultores e outras ferramentas).

Com relação à fabricação de colmeias, predomina as 
pequenas empresas informais. No Ceará, existem serrarias 
fabricantes de colmeias nos municípios de Acopiara, 
Mombaça, Solonópole, Limoeiro do Norte, Pacajús e 
Paraipaba. No Piauí, existem empresas que fabricam 
colmeias nos municípios de Picos e Simplício Mendes. 
No Rio Grande do Norte, a maioria dos apicultores e suas 
associações compram as colmeias fabricadas no Estado do 
Ceará e as máquinas e implementos, em São Paulo. 

Para a fabricação de indumentárias, nota-se na 

de qualidade e que proporcionem maior conforto aos 
apicultores.

porque para viabilizar uma casa de mel, mesmo pequena, 
é necessária uma escala mínima de produção. A apicultura 

.

às normas sanitárias, pois a maioria dos apicultores 

os entrepostos estão concentrados no Ceará e Piauí.

inspeção ajuda a manter essa informalidade e se torna 

internacional do mel brasileiro. 

O consumo per capita de mel no Brasil situa-se 
entre os menores do mundo, de acordo com dados da FAO 

Portanto, existe um vasto mercado interno, porém 

percebe o mel como um medicamento, este é um dos 
principais fatores que explicam o baixo consumo deste 
produto no País. Assim, o mercado internacional coloca-

explorar o mercado interno, estudos apontam que o 

canais de distribuição, desde os mais simples, em que o 
apicultor vende seu produto diretamente ao consumidor 

vários intermediários.

primários (apicultores, entrepostos, associações ou 

local que se especializa na comercialização de mel. Os 

fracionadores, mercados atacadista e varejista e ainda 

Embora não formalizado, o intermediário atua no 
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entrepostos, sua remuneração é advinda de comissões 

do mel, pois possibilita o escoamento da produção dos 
apicultores que muitas vezes estão instalados em locais 

No Ceará, elevado percentual de apicultores 
comercializa sua produção para intermediários devido 

comercialização do mel, que possa coordenar o elo 

empresas exportadoras. No Piauí, a própria Casa Apis 

No Rio Grande do Norte e Pernambuco, existem 
poucas empresas habilitadas à exportar mel, parte 
do produto desses estados é comercializada para 
representantes de empresas exportadoras de estados 
vizinhos e de estados do Sudeste do País.

Com relação ao mercado externo, o Brasil é 

alimentação das colônias nos períodos de entressafra 
pode contaminar o mel e colocar em risco este mercado. 

consumidor europeu já possui a percepção de que o mel 
produzido na América do Sul é um produto contaminado 

Entretanto, já existem extensivas áreas implantadas com 

As exportações do Sudeste também foram afetadas 

aumento na produção de mel no Sudeste, no entanto, 

produção no Nordeste o Sul se tornou a maior produtora e 

Nordeste Sudeste Sul

número de enxames (devido à elevada perda no ano anterior), 

mercado interno foi mais vantajoso para os apicultores do 
Piauí do que a exportação. Outra suposição é de que parte 
do mel produzido no Piauí tenha sido comercializada para 
empresas exportadoras do Sudeste do País.

 

recuperação das exportações do Piauí. Ainda assim, o volume 

falta de chuva.

O Rio Grande do Norte que vinha se consolidando 
como importante exportador de mel natural foi seriamente 
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toneladas)

-

- -

9,7 

4,6 

2,9 

BA CE MA RN Nordeste

 

fato representa uma vulnerabilidade do setor, pois um 

por exemplo, mesmo que por um curto espaço de tempo, 
pode causar sérios problemas ao setor até que sejam 
criados novos canais de comercialização. Além disso, 
poucas empresas no Brasil concentram a comercialização 
de mel para o exterior e a maioria se localizando nos 
estados do Ceará e do Piauí. 

Há que se considerar que o mercado externo é 

Não existe no Brasil um banco de dados para 
o preço do mel. Com relação aos preços de exportação 

que ocorreu uma valorização do produto brasileiro 

redução da oferta. Além da quebra de safra no Brasil, 

Turquia, Espanha e Canadá.

provocou uma queda nos preços de exportação do mel 

reconhecidamente exportadores de mel de alta qualidade 

2016

Nordeste Sudeste Sul

contribuindo assim para a queda da cotação do produto 

eliminar contaminantes, sua aplicação no mel começou 

que conferem cor ao mel.

de mel adulterado no mercado europeu.

Com relação ao comportamento do preço de 

prazo entre os estados de São Paulo, Ceará e Piauí como o 
Rio Grande do Sul, que atua como mercado central de mel 

desempenho do Sudeste pode ter sido decorrente da 

Alemanha e do Canadá. 
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No mesmo ano, o Nordeste aumentou o percentual 

contribuído para essa queda de preço.

6).

que os custos para a retomada da produção serão elevados 
e o processo de recuperação, possivelmente demorado.

diante do alarmante número de colmeias vazias e do 

predominantemente de pequeno porte.  

Além da perda da produção apícola, os sucessivos 

desenvolvidas pelos apicultores, portanto, estes não terão 

colmeias vazias. Além disso, as colmeias recém-povoadas 

portanto, não se espera um crescimento considerável da 
produção de mel no nordeste para próxima safra.

Nos estados da Bahia e do Piauí, há indícios de que 
as chuvas dos anos anteriores, mesmo abaixo da média, 
proporcionaram maior fortalecimento dos enxames, 
portanto, espera-se que nas próximas safras esses estados 
apresentem maior crescimento da produção de mel do 
que os demais estados produtores do Nordeste.

esforço dos produtores de todos os estados para recompor 
os enxames perdidos, o que depende não somente de 

manejo principalmente com relação a alimentação e ao 
sombreamento. Portanto, para a mais rápida recuperação 

concessão de custeio.

O mercado interno no Brasil ainda é potencial, 
porém muito amplo, portanto, podem ser usadas 

No mercado externo o Brasil e mais fortemente 

comercialização de mel de boa qualidade. No entanto, a 

do volume exportado, sendo que o mercado que deixou 
de ser atendido pelo Nordeste está sendo ocupado por 

valor de mercado ao seu produto com o aumento das 

da cadeia (inclusive os apicultores) precisam ainda estar 

consumidores com relação à qualidade, principalmente 
com a contaminação com pólen ou outros componentes 
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