Apicultura no Brasil
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A Apicultura, neste novo milênio, está se tornando altamente técnica e eficiente,
alcançando com isso os padrões de qualidade para exportação. As condições ambientais
e a alta qualidade das floradas tornam o mel uma mercadoria valorizada. Assim,
podemos perceber uma grande transformação na comercialização dos produtos apícolas.
O Brasil desperta para a exportação dos produtos apícolas atingindo nível
recorde a partir do ano de 2001. Embora possua grandes produtores, quem abastece este
mercado são os pequenos produtores, que somados já atingiram oito mil toneladas na
safra de 2014 (EMATER).
Neste momento, sentimos que o pequeno apicultor apresenta certo nível de
desmotivação para continuar na área pelos problemas que encontra na colocação de seus
produtos, oscilação da produção e do valor do produto na venda. Essa atividade deve ser
preservada, independente do tamanho, assim como os entrepostos e as empresas
fabricantes de matérias para Apicultura. Afinal, toda a cadeia produtiva que representa a
atividade apícola já existe e deve ser incentivada.
O apicultor deve direcionar sua preocupação para a produção, buscando
alternativas para melhorar o manejo e a produtividade, além da qualidade do produto,
tanto do mel, com relação à umidade, higienização, etc., como dos outros produtos,
como própolis, pólen, cera, etc. Essa nova filosofia de trabalho na atividade apícola já
esta se instalando gradativamente.
A perseverança que o apicultor tem ao trabalhar com as abelhas é visível, e
brevemente, esperamos que o setor esteja mais estável e desenvolvido. Hoje a apicultura
é um setor maduro, mesmo assim, ainda se depara com dificuldades para atingir a
plenitude no mercado nacional e internacional. Grande parte dos materiais apícolas
ainda é fabricado de forma artesanal. As indústrias fabricantes de colmeias não mantém
a medida padrão e a indústria de equipamentos tem dificuldade para produzir

determinados tipos com uma tecnologia mais avançada, por desconhecimento ou por
não acreditar na possibilidade de venda (FONSECA, et al).
A Apicultura brasileira existe desde 1832. Viveu um processo praticamente de
hobby até a década de 1960, quando houve introdução e expansão das abelhas africanas,
inseridas no Brasil em 1956. O reinicio se deu no fim dos anos 70 e, atualmente,
sentimos que temos uma Apicultura mais consciente. Porém, longe de alcançarmos a
grande produtividade de outros países, como nossos vizinhos argentinos e uruguaios,
apesar do nosso meio ambiente ser bem mais diversificado, maior em termos geográfico
e muito favorável com floradas o ano todo.
A área exige um planejamento mais especifico voltado à produtividade. Para
isso, temos que levar em consideração três fatores básicos: a abelha, o meio ambiente e
o manejo. A somatória desses três fatores trará como resultado a produção. No Brasil,
existem dados da prática da Apicultura em todas as regiões de forma racional, em maior
ou menor escala, dada a expansão do número de enxames e de apiários, apoiada na
grande quantidade e variedade da flora apícola brasileira. “Quando se faz o
planejamento da atividade apícola, deve-se levar em conta os diversos fatores
envolvidos para não subestimar ou superestimar os investimentos e o esforço”
(SCHNEIDER, 2000).
O mercado nacional apresenta condições para tornar-se forte, criativa,
participativa, respeitada, sem utilização de produtos de qualidade duvidosa. Assim,
ocupará um lugar de destaque no meio da Agroindústria, colaborando para o
desenvolvimento do mercado nacional e trazendo divisas do mercado internacional.
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