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CADEIA PRODUTIVA DO MEL
INTRODUÇÃO

A precariedade institucional e a produção de mel em condições quase artesanais, ainda impedem o pequeno

produtor de mel de crescer, pois os consumidores estão mais conscientes de seu poder, e exigem atributos

específicos dos alimentos, desde qualidade, segurança nutricional e identificação de origem.

CONCLUSÃO

A produção de mel se desenvolveu no Brasil ao longo

de todo o Século XX. Apesar dos efeitos iniciais

negativos, a introdução das abelhas africanas

possibilitou a elevação da produtividade das colmeias

formadas até então por abelhas de origem europeia,

introduzidas em meados do século XIX. Nos anos

1960 e parte dos anos 1970, a apicultura comercial

atravessou um período de crise, provocada tanto

pelos problemas econômicos que afetaram o país

como pela dificuldade de lidar com a agressividade

das abelhas africanas. Um marco do desenvolvimento

da apicultura nacional é o 1º Congresso Brasileiro de

Apicultura, realizado em Florianópolis em 1970, de

onde se originaram os primeiros passos rumo à

organização do setor e da pesquisa científica aplicada

à apicultura com base na criação de abelhas

africanas, que então já estavam presentes em todo o

território nacional.

O mel produzido no Brasil foi, tradicionalmente,

destinado ao mercado interno; porém, o mercado

externo vem ganhando força como dinamizador da

produção nacional de mel natural. Os estados do sul e

sudeste vêm liderando o movimento exportador, e a

produção nordestina, em parte exportada por

empresas paulistas, tem abastecido o mercado

doméstico. Os principais obstáculos à exportação do

mel produzido no Nordeste são a baixa

profissionalização e organização dos apicultores

locais, deficiências que se refletem em um produto de

qualidade inferior – apesar das características

produtivas o aproximarem ao mel “orgânico”. A

precariedade institucional e a produção de mel em

condições quase artesanais não impediram a

expansão acelerada da produção na Região Nordeste

durante os primeiros anos da década, quando a

conjuntura do mercado foi favorável.
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Ainda hoje há considerável espaço para crescer, seja

no mercado doméstico seja no mercado internacional,

desde que melhore a qualidade do produto e o controle

do processo produtivo. A presença limitada do mel nos

hábitos alimentares dos brasileiros, aliadas à baixa

renda per capita nacional são barreiras que de imediato

limitam o mercado consumidor do produto no Brasil. No

entanto, também revelam potencial para expansão, em

particular se a economia brasileira voltar a um ritmo de

crescimento sustentável equivalente à média do mundo

(entre 4% e 5% ao ano). Algumas políticas estão sendo

implementadas para superar essas limitações, como o

estímulo à introdução do mel no cardápio da merenda

escolas e propagandas institucionais associando o mel

à natureza e à saúde.

Com a expansão da produção e a gradativa

organização do setor propiciaram a criação de

empresas especializadas na produção de insumos e

equipamentos apícolas assim como a formação de

pessoal especializado em apicultura que presta

serviços tanto na área de extensão técnica como de

gestão. Assim, vêm se configurando os chamados

arranjos produtivos de apicultura, as plataformas

tecnológicas, os sistemas locais de inovação e cadeias

de suprimento organizadas por associações e

empresas privadas, embora ainda incompletos, esses

arranjos institucionais são responsáveis não apenas

pela difusão da “cultura da apicultura” em todo o País

como também pela introdução de inovações

tecnológicas, novos processos e técnicas que, além de

fomentarem a elevação gradativa da produtividade,

também colaboraram para elevar a qualidade do mel e

derivados.

Figura 1. Demonstração de favo de mel


