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RESUMO 

 

TIZONI PARANÁ, Paulo. Cadeia Produtiva do Mel em Território de Cidadania do 

Jalapão no Estado do Tocantins – 2014. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional, Faculdade Alfa-Alves de Faria, Goiânia-Go.  

A Dissertação em curso tem como objetivo fazer uma análise da cadeia produtiva do 

mel na região do Jalapão no Estado do Tocantins, identificando a situação atual da 

mesma com vislumbres da situação ideal, tendo como estratégia o conhecimento 

dos pontos positivos e negativos bem como das ameaças e oportunidades no 

sentido de fornecer elementos que embasem as tomadas de decisões quanto aos 

ajustes dos obstáculos encontrados e de propostas políticas que contribuam para o 

fortalecimento da mesma. O desenvolvimento da pesquisa baseou-se em 

diagnóstico técnico realizado junto ao subprojeto JALAMEL. Uma vez analisado todo 

o conteúdo do diagnóstico, produziram-se gráficos, tabelas, e dados estatísticos, 

que espelham a realidade do processo produtivo, a forma de comercialização, o 

relacionamento entre os membros de toda a estrutura da cadeia produtiva do mel. 

Assim o conjunto das informações, possibilita subsidiar a elaboração de políticas 

públicas, que permitam a inserção da produção do mel tocantinense no mercado 

local, regional, nacional e posteriormente colaborar com o volume de produção para 

mercados externos. 

Palavras Chaves: Cadeia Produtiva, Mel, Desenvolvimento Regional, Jalapão, 

Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

TIZONI PARANÁ, Paulo. Diagnostic Analysis of Supply Chain Domel Territory 

Citizenship Jalapão in Tocantins State - 2014. Dissertation (Master of Regional 

Development ) - Program Graduate Regional Development , Faculty of Alfa - Alves 

Faria , Goiânia –Go. 

A Dissertation in progress aims to analyze the supply chain of honey In Jalapão 

region in the State of Tocantins, identifying the current situation the same with 

glimpses of the ideal situation, with the knowledge strategy of the positives and 

negatives as well as the threats and opportunities in order to provide information on 

which to base decision making regarding adjustments to the obstacles encountered 

and policy proposals that contribute to the strengthening of it. The development of 

the research was based on technical diagnostics performed by the subproject 

JALAMEL by a team. Once analyzed the entire contents of diagnosis, were produced 

graphs, tables, and statistics, which reflect the reality of the production process, a 

form of marketing, and relationship among members of the entire structure of the 

supply chain honey. Thus the set of information, enables support the development of 

public policies that allow the inclusion of honey production tocantinense in local, 

regional market as well as with the national scene and later collaborating with the 

volume of production for external markets. 

 

KEYS WORDS. Supply Chain, Honey, Regional Development, Jalapão, 

Tocantins. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Setor apícola cumpre um papel importante no agronegócio do Estado do 

Tocantins e a região do Jalapão oferece condições favoráveis para a exploração da 

atividade, em função do clima e da flora apícola diferenciada que pode em um 

segundo momento desencadear o processo de indicação geográfica e indicação de 

origem. 

Há uma predominância da agricultura familiar na região do Jalapão, trata-se 

de uma região extremamente carente com baixo IDH (0,67), ficando entre os 21 

(vinte um) municípios precários do Tocantins, que contemplam 121.816 habitantes, 

dos quais 30,6% vivem no meio rural, tendo 5.502 agricultores dependentes de 

apicultura. (Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico). 

A pesquisa está contemplada na agricultura familiar tendo como foco o 

segmento da produção do mel, considerando o viés da sustentabilidade, na região 

do Jalapão, Estado do Tocantins, que trará uma mudança de qualidade de vida para 

246 famílias de agricultores. 

Importante ver a apicultura principalmente sob a ótica econômica como uma 

alternativa significativa para o aumento de renda familiar. Segundo Freitas (2003), a 

atividade apícola apresenta condições favoráveis de trabalho e capital para o 

produtor rural, além de ter os quesitos de sustentabilidade, sendo, portanto uma 

atividade capaz de causar impactos de ordem econômica, social e ambiental. 

Assim, o presente trabalho analisará através de diagnóstico, a dinâmica da 

cadeia produtiva do mel na região do Jalapão, tendo a sua compreensão através de 

instrumentos de pesquisa que possibilitará de um lado captar a percepção dos 

entrevistados sobre a realidade da cadeia produtiva do mel e derivados e de outro 

ter-se-á a leitura técnica das condições atuais da mesma, seus fluxos facilitando o 

entendimento quanto aos aspectos: ambientais, sociais, econômicos e políticos 

regionais. 

Especificamente a pesquisa cumprirá os objetivos que se segue: 

 Estruturar de forma teórica a cadeia produtiva do mel; 
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 Revisar a formulação teórica da cadeia produtiva estabelecida no projeto 

JALAMEL. 

 Análise do levantamento diagnóstico da situação atual dos elos da cadeia 

produtiva do mel no JALAPÃO; 

 Identificar as potencialidades e obstáculos (pontos fortes, pontos fracos, 

ameaças e oportunidades) de cada um dos elos da cadeia produtiva do 

mel no JALAPÃO; 

 Propor iniciativas/ações sobre as situações identificadas no diagnóstico, 

com o propósito de subsidiar políticas públicas orientadas à consolidação 

da produção de mel no JALAPÃO. 

Em diversas situações no desenvolvimento da pesquisa, far-se-á menção à 

região do Jalapão, também vista como sendo território, e para melhor compreensão 

do conceito de território, no caso em pauta nos referimos como, parte da história 

vivida por uma comunidade que imprime, neste espaço, a identidade da 

comunidade, na qual cada indivíduo se reconhece como parte dela.  

É nesse espaço que se constituem as redes de relações, a construção de 
regras, conceitos e normas a partir do imaginário social e as relações de 
poder, entre os recursos naturais, as relações de produção ou as ligações 
afetivas e de identidades entre um grupo social e seu espaço. (SOUZA e 
PEDON, 2009). 

 

A pesquisa teve seu fundamento no Diagnóstico Técnico realizado pela da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, juntamente com a parceria do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Tocantins, quando da execução do Projeto de Tecnologias Sociais, 

financiado pelo Ministério das Ciência e Tecnologia através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FINEP). Desta forma a pesquisa tem por 

objetivo evidenciar as potencialidades e fragilidades da cadeia produtiva do mel, 

bem como subsidiar a elaboração de Política Públicas para o setor. 

O desenvolvimento da pesquisa tem os seguintes passos, no capítulo I a 

pesquisa traz o referencial teórico que norteia a discussão do tema, quando da 

apresentação do ponto de vista de diversos autores, conceituando e destacando as 

implicações e a importância da gestão da cadeia produtiva, comparando e 
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diferenciando o significado e a prática da governança corporativa e a governança em 

cadeias produtivas. 

Também neste capítulo, faz-se o enquadramento sobre a tipologia de 

pesquisa a que se refere este trabalho também mostrando o passo a passo da 

pesquisa para atingir o objetivo geral e específicos, bem como o método, 

ferramentas e instrumentos utilizados para fazer a abordagem junto ao público-alvo, 

o que incluiu uma convivência com a comunidade do universo da pesquisa. 

O Capítulo II, traz um panorama geral da temática apresentando o 

comportamento do processo produtivo e as tendências da atividade apícola com 

destaque no produto mel, assim, fez-se recortes de mercado abordando o cenário 

internacional, nacional, Estadual, Regional e Local, para se ter uma referência sobre 

o mercado apícola. Mostra-se também a construção e a formação da cadeia 

produtiva do mel pormenorizando as etapas do processo produtivo, a saber: 

produção, processamento e comercialização, bem como o estudo de viabilidade 

econômica da apicultura em território do Jalapão, e as políticas públicas que 

orientam e normatizam a prática apícola no Brasil e em específico no Estado do 

Tocantins. 

O capítulo III traz o resultado da discussão da pesquisa mostrando análise 

das entrevistas e a aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o questionário 

diagnóstico, em que a Matriz SWOT identifica as situações sob a ótica do ambiente 

interno evidenciando os pontos fortes e pontos fracos e no ambiente externo as 

ameaças e oportunidades, em seguida utilizou-se como instrumento de precisão 

para a tomada de decisão junto as situações problemas a Matriz GUT cuja análise 

leva em conta o fator tempo, verifica-se então o aspecto da gravidade, urgência e 

tendência em cada situação que por sua fragilidade afeta o negócio do mel, 

oportunamente de forma genérica mostrou-se a utilidade da atividade apícola a partir 

dos impactos, destacando os seguintes campos do conhecimento humano, sendo: 

científico, tecnológico, econômico, ambiental e social. 

Por fim, nas considerações finais, é apresentado o resultado da discussão 

da pesquisa. 
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Procedimento da Pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhida a região do Jalapão 

situada no Estado do Tocantins, abrangendo uma área de 34.113,20 Km² e 

composta de (oito) municípios, onde procurou-se desenvolver um trabalho em 

parceria com as entidades sociais, nos seguintes Municípios: Ponte Alta do 

Tocantins, Novo Acordo, Lizarda, Mateiros, São Félix do Tocantins, Rio Sono, Lagoa 

do Tocantins e Santa Tereza do Tocantins. 

A população total da região é de 30.644 habitantes, dos quais 11.551 vivem 

na área rural, o que corresponde a 37,69% do total. Possui 2.064 agricultores 

familiares, 184 famílias assentadas e 3 (três) comunidades quilombolas. Seu IDH 

médio é 0,64. (Fonte: BRASIL, 2007). 

O mapa 01 tem a finalidade de mostrar a região do jalapão e seus 

municípios onde foi desenvolvida a pesquisa. 

 

Mapa 01 – Região do Jalapão no Estado do Tocantins 

 

Fonte: SEAGRI-TO 

 

O trabalho se desenvolveu de forma articulada com todos os atores que 

fazem parte da cadeia produtiva do mel, tais como: produtores, Secretaria de Estado 
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da Agricultura, SEBRAE, Ruraltins, (Órgão Estadual de Assistência Técnica), IFTO, 

que deu suporte ao trabalho de campo, FINEP, que financiou o projeto e a 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia que oportunizou o desenvolvimento 

da pesquisa. 

Segundo Dicionário Aurélio, metodologia é parte de uma ciência que estuda 

os métodos aos quais ela se liga ou de que se utiliza, já para Galliano (1986, p.6) “é 

o conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a serem vencidas na investigação 

da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar determinado fim.”. 

Uma das abordagens para o desenvolvimento do trabalho tem a 

classificação de ordem qualitativa, momento em que se buscaram informações 

diretamente do apicultor em sua residência, procedendo a entrevista de campo, 

análise de documentos, visitas técnicas, observação direta e reuniões diversas 

viabilizadas pela entidade representativa, que orientou e colaborou com a escolha 

de critérios válidos para o desenvolvimento dessa etapa de levantamento 

diagnóstico via questionário técnico. Assim, nesse primeiro momento não se fez uso 

de métodos estatísticos nem mesmo de interpretação de dados, tendo como foco o 

empirismo. 

Pesquisa bibliográfica 

A fim de validar o processo fez--se uma análise fundamentada na pesquisa 

de campo, subsidiado pelas pesquisas bibliográficas, o que facilitou a interpretação 

das situações problemas da cadeia produtiva do mel no Jalapão. 

Para Pádua, (2004, p.81) “A Pesquisa bibliográfica é fundamentada nos 

conhecimentos de biblioteconomia, documentação e bibliografia; tendo como 

propósito fazer com que o pesquisador melhor se familiarize com a sua produção 

nos intentos da pesquisa”  

O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica seguiu as seguintes etapas: 

seleção do material bibliográfico, leitura analítica crítica do material selecionado, 

levantamento de dados em fontes diversas, revisão bibliográfica, definição de 

redação. 
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Estudo de Caso 

A pesquisa também tem a conotação de estudo de caso pelo fato de ter sido 

buscado as informações na fonte via questionário tendo na oportunidade segundo a 

percepção do produtor a primeira identificação sobre entraves, fragilidades em todo o 

processo que se inicia com a produção e segue com o processamento para então ser 

comercializado. 

Levantamento de dados e Pesquisa de Campo 

A pesquisa teve como público-alvo, os apicultores, técnicos, dirigentes de 

entidades (associações), e consumidores. 

Para o levantamento da pesquisa definiu-se uma amostragem científica válida, 

no total de 246 (duzentos e quarenta e seis) apicultores, foram definidos 20%, cuja 

seleção contou com o apoio e parceria das entidades representativas. Assim foi 

aplicado um questionário diagnóstico, que obedece aos padrões estipulados pelo 

SEBRAE-TO. 

Utilizou-se fontes diversas conforme evidenciadas na referência bibliográfica o 

que permitiu o desenvolvimento da pesquisa. As informações coletadas embasaram os 

fundamentos de ordem teórica e prática quando comparadas com a pesquisa de campo 

que se fez através de questionário diagnóstico aplicado junto ao público-alvo. 

Execução da Pesquisa 

Enquanto ferramenta para analise da construção da cadeia, optou-se pelo 

método de “Análise de Filliére”, já para fins de diagnóstico foi elaborado uma planilha 

excel com os fundamentos da SWOT  (Strong – pontos fortes, Weakness – pontos 

fracos, Opportunities – Oportunidades, Threats – ameaças), que teve seu refinamento 

de precisão através da ferramenta GUT – Gravidade Urgência e Tendência, ou seja 

para cada interpretação da SWOT evidenciada no ambiente interno enquanto situação 

problema, fez-se uso da GUT para verificar a evolução das questões em relação ao 

negócio do mel. 

Tabulação dos Dados 

A tabulação dos dados fez-se em instrumento próprio (Planilhas Excel – 

adaptadas), que assegurou a produção de dados via tabelas e gráficos estatísticos 
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que espelham a realidade do Jalapão, em um primeiro momento procedeu-se 

comparativos com a realidade do Tocantins e em seguida fez-se a mesma análise 

com a produção nacional e a representação no contexto internacional.  

Cronograma da Pesquisa 

Abaixo consta o Plano de Trabalho sob o qual foi desenvolvida a pesquisa 

com minuciosa distribuição das várias fases e etapas que foram necessárias para a 

execução da mesma.  

A partir desse cronograma foi possível organizar todos os esforços com um 

planejamento antecipado incluindo as revisões e finalmente consolidando as 

informações pertinentes a cada fase e etapa da pesquisa. 

Cronograma da Pesquisa 
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01 Elaboração Pré-Projeto                    

02 Definição da Estrutura                    

03 Revisão Bibliográfica                    

04 Análise e definição das 

ferramentas (conteúdo) 

                   

05 Aplicação de ferramentas 

diagnóstica (questionário) 

                   

06 Tabulação dos Dados                    

07 Desenvolvimento de Conteúdo                    

08 Escrita da Dissertação                    

09 Defesa da dissertação                    

10 Ajustes e Redação Final                    

 
Fonte: Pesquisa do Autor 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS TEÓRICOS – CONCEITUAIS 
 

 

1.1  Cadeia Produtiva 

 

O termo Cadeia Produtiva e também o “processo produtivo” na economia 

clássica pode ser denominado Filiére, termo de origem francesa e que apresenta o 

significado de fileira, ou seja, uma sequência de atividades empresariais que 

conduzem a uma sucessiva transformação de bens, do estado bruto ao acabado ou 

designado ao consumo (RECH, 2006, p.19). 

São considerados precursores da análise de filiére, Goldberg & Davis que 

em uma publicação no ano de 1957 apresentam elementos que constituem uma 

filiére, a partir dos quais embasam uma discussão trazendo uma nova abordagem 

do conceito de agrobusines, definindo a agroindústria como sendo um conjunto de 

indústrias que dão suporte à agricultura no processo de transformação-distribuição. 

Já em 1968, Goldenberg amplia a concepção de filiére, de forma mais abrangente, 

ao criar o conceito de Commodities, cuja visão acopla os processos de produção, 

transformação e comercialização, de um produto agrícola levando em conta todos os 

participantes e instituições direta e indiretamente ligados a esses processos. 

(MONTIGAULT, 1992). 

Segundo MORVAN (1985) e BANDT (1982), a noção de filiére agrega três 

elementos que constituem uma sucessão de operações de transformações ligadas 

entre si por encadeamento de técnicas e tecnologias, um conjunto de relações 

comerciais e financeiras estabelecidas entre os estágios de transformação; e um 

conjunto organizado de interrelações.  

Assim os autores acima ao definirem filiére, nos mostram diferentes estágios 

de um produto ao tempo em que descrevem o caminho trilhado pelo mesmo, desde 

o setor agrícola até chegar ao consumidor final. 

A cadeia produtiva é um sistema formado por um conjunto de setores 

econômicos, que estabelecem entre si significativas relações de compra e venda, os 

quais, articulados de forma sequencial no processo produtivo, envolvem toda a 

atividade de produção e comercialização de um produto, de forma que, ao longo da 
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cadeia, os produtos são crescentemente elaborados, obtendo agregação de valor. A 

cadeia de produção pode ser entendida também como “uma sucessão de operações 

de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um 

encadeamento técnico” (BATALHA, 2007, p. 6). 

Na concepção de Araújo (2007), a cadeia produtiva é formada pela 

articulação inter-relacionada por agentes econômicos, os quais fazem parte dos elos 

da cadeia.  

 

Figura 01- Cadeia Produtiva do Mel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de SEBRAE Agronegócio, 2006.  
 

 

De acordo com Proshnik e Vaz, o conceito de cadeia produtiva, conforme 

abaixo é o conjunto de agentes econômicos comprometidos com a produção de 

bens e serviços: 
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Uma cadeia produtiva é uma sequência de setores econômicos, unidos 
entre si por relações significativas de compra e venda, na qual os produtos 
são crescentemente elaborados. As cadeias produtivas resultam da 
crescente divisão do trabalho e da maior interdependência entre os agentes 
econômicos. Por um lado, as cadeias são criadas pelo processo de 
desintegração vertical e especialização técnica e social, Por outro lado, as 
pressões competitivas por maior integração e coordenação entre as 
atividades, ao longo das cadeias, ampliam as articulações entre os agentes 
[...] (PROSHNIK e VAZ, 2006, p. 10.) 
 
 

Para Morvan (Apud Benis, 2007, p. 44), definição de filiére: 

 

[...] uma sucessão de operações de transformação que conduzem à 
produção de bens (ou de conjunto de bens). A articulação destas operações 
é largamente influenciada pelo Estado das tecnologias em curso e é 
definida pelas estratégias próprias dos agentes que buscam valorizar da 
melhor maneira seu capital. As relações entre as atividades e os agentes 
revelam as interdependências e as complementariedades e são 
amplamente determinadas por forças hierárquicas. 
 

 
Os conceitos apresentados nos remetem ao processo a jusante e montante, 

nos moldes de uma linha de produção dentro de uma organização (indústrias, 

fábricas), no qual a produção integrada obedece a três fases, a saber: (1) (input), (2) 

processamento e (3) saída (output) considerando seus fluxos. 

As definições acima dos autores, cada um a sua maneira, indistintamente 

convergem sobre a presença de diversos agentes que constituem a cadeia 

balizados e movidos por interesses, com ganhos estabelecendo-se relacionamentos 

entre os membros da cadeia e com ele próprios a fim de atenderem as demandas 

estabelecidas, também são de acordo com a formação de uma estrutura da cadeia 

cujas etapas envolvem os processos desde as atividades primárias que se referem a 

matéria-prima. 

 Processo Montante (Upstream), Refere-se a primeira fase do processo 

(input), que tem por finalidade a extração/aquisição da matéria prima. Já o processo 

Jusante (Downstream), refere-se ao tratamento/processamento da matéria prima 

que pode demandar diversas fases dependendo da complexidade do processo de 

transformação do insumo em produto acabado, sendo incluso nessa etapa a 

comercialização. 

No mesmo sentido acima exposto, na visão de Batalha (2007), a 

composição da cadeia que forma o agronegócio se dá em três níveis, sendo o 
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primeiro nível trata de todo o processo produtivo, o segundo está centrado na 

transformação da matéria prima e o terceiro nível é o momento que se estabelece o 

relacionamento com o consumidor final. 

Ratificando então a origem do conceito de cadeia produtiva segundo 

Batalha: 

“Uma sucessão de operações” de transformação dissociáveis, capazes de 
ser separadas e ligadas por um encadeamento técnico e também um 
conjunto de relações comerciais e financeiras que estabelecem, entre os 
estados de transformação, um fluxo de troca situado a montante e a 
jusante, entre fornecedores e clientes (BATALHA, 1997, p.24). 

 

Desta feita surge uma nova abordagem buscando a definição do 

agronegócio dentro do viés da “Analyse de Filiére”, tendo como proposta melhor 

explicar e entender a dinâmica de relacionamento entre os setores primário, 

secundário e terciário, uma vez que os conceitos vigentes não traziam com a devida 

propriedade as complexas especificidades do processo de produção de 

determinados produtos. 

A figura 01 nos traz a estrutura da cadeia produtiva típico do setor industrial, 

demonstrando a interdependência e o inter-relacionamento entre todos os 

componentes da cadeia e seus elos que favorecem a sua dinâmica, reportando-nos 

à aplicabilidade do conceito que permite uma visão sistêmica da cadeia, nos 

possibilita a identificação de fragilidades e potencialidades nos seus elos, quando 

analisado a funcionalidade de cada etapa dos mesmos, pode ainda identificar 

estrangulamentos, e elos faltantes, bem como a relação destes elos no ambiente 

interno da cadeia. 

Sob a ótica operacional permite no ambiente interno, observar a eficácia dos 

esforços intermediários, burocráticos/administrativos, podendo sugerir 

aprimoramentos de ferramentas de gestão e de controle, bem como no ambiente 

externo, dificuldades e ou oportunidades que podem restringir ou ampliar a 

capacidade competitiva do produto. 
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Figura 02 - Estrutura da Cadeia Produtiva 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fonte: Adaptado de MARKESTRAT (2011) 

 

O conceito teve o aval de pesquisadores e economistas do setor tendo em 
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problemas relacionados com a questão agroindustrial, mas a sua concepção 

abrange um campo de visão macro, combinando o conceito de teoria 

microeconômica com a teoria macroeconômica, ou seja, análise dos aspectos 

básicos da economia que envolve o consumidor, pequenas e médias empresas, 

agregados econômicos mais expressivos, tais como o Estado e grandes grupos 

econômicos, buscando assim o entendimento de todos os relacionamentos entre as 

partes da cadeia produtiva. 
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Considerando que a “Análise de Filiére” surgiu na década de 1960, conforme 

acima, pode-se afirmar que essa ferramenta teve como base ou parâmetro, a 

contribuição de Davis e Goldenberg que na década de 1950 demonstraram a 

importância de uma visão sistêmica relacionado ao produto (commodity systems 

approach – CSA) bem como o uso de ferramentas voltadas para análise da cadeia 

produtiva, tal qual o surgimento da filiére (BATALHA e SILVA, 2003).  

Tem-se então a partir desse ponto um marco quando se trata de estudos e 

pesquisas a cerca do agronegócio, que para assegurar a efetividade técnica, faz-se 

imprescindível uma visão global, sistêmica. 

Na concepção de Batalha e Silva (2003), tomando-se o todo como um 

sistema a definição de mesoanálise, nada mais é que uma análise técnica das 

funções e dos subsistemas componentes, seus relacionamentos interdependentes 

dentro de um sistema integrado. 

Para Batalha e Silva (2003) um sistema é um conjunto de elementos 

interdependentes que interagem através de uma rede de relações dinâmicas e 

funcionais focadas em um objetivo. Desta forma o desempenho da cadeia (global) é 

resultado da harmonia entre todos os atores que integram a rede de 

relacionamentos. Subentende-se a partir desse conceito que a falha ou a perda de 

sintonia de um dos elementos afeta a desempenho da cadeia como um todo.  

O ponto fundamental na visão sistêmica é que o todo diferente de ser 

entendido e visto como a soma das partes é um conjunto ordenado de 

relacionamentos interdependentes e inter-relacionados em sintonia, que propicia 

resultados decorrente da harmonia dessas interações. 

Essa visão também encontra sua aplicabilidade intra-organizacional, ou seja, 

os atores componentes da cadeia utilizam o mesmo conceito de gestão da cadeia, 

dentro da organização. Assim tem-se a organização que a priori divide-se em área 

meio e área fim, sendo: a área meio constituída de unidades organizacionais 

(funções) cujos esforços não tem relação com o cliente final (Contabilidade, 

Planejamento, Administração) são unidades de suporte, que criam condições para o 

desenvolvimento das atividades de ponta, já a área fim (atividade de ponta) é 

constituída de unidades organizacionais (funções) diretamente ligada ao cliente 

(marketing, vendas). 
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O conjunto dos relacionamentos entre área meio e fim embasado nas 

políticas empresariais determina a cultura organizacional, tendo como base as 

crenças e os valores da organização. Neste mesmo sentido Michael Porter (1991), 

coloca a visão sistêmica e/ou pensamento sistêmico na “cadeia de valor”, tendo em 

vista o comportamento no desenvolvimento das relações entre os membros da 

cadeia de valor (interna) tal qual os atores da cadeia agroindustrial, assim as 

unidades organizacionais, (exemplo: marketing, logística, vendas, Planejamento), 

desenvolvem relacionamentos interdependentes e inter-relacionados com foco no 

cliente, tendo influência direta na competitividade da organização. 

Outro aspecto importante para se ter êxito em uma cadeia produtiva, está 

em como se faz a gestão, para que metas, objetivos e resultados estratégicos sejam 

alcançados, já que em uma cadeia é imprescindível que todas as ações sejam 

coordenadas e voltadas para resultados, o que faz com que os atores/agentes 

componentes estabeleçam parcerias, visando a redução de custos e melhoria 

desses resultados. Para tanto esses parceiros criam estruturas de governança e 

definem padrões a serem seguidos pelos componentes da cadeia produtiva tais 

como: preço, contratos, quantidade, condições, entrega, determinação de qualidade 

dos produtos, certificação, solução de conflitos, mecanismos de segurança, 

compensação e sansões. 

Os compromissos firmados entre os membros, fruto do entendimento das 

parcerias, passa a funcionar como um código de conduta a ser seguido na cadeia 

pelos seus membros. Assim, Williamson (1985 apud FARINA, 2002.) diz que tais 

acordos favorecem aos membros componentes do sistema capacidade de se 

adequarem às mudanças ocorridas no ambiente externo que por sua vez impõem 

mudanças no ambiente interno das organizações contribuindo para a redução e 

administração dos conflitos existentes entre clientes e fornecedores. 

Assim Batalha e Silva, (2003), apresentam algumas premissas básicas, que 

nos dão uma compreensão sobre a dinâmica da cadeia, sendo: (i) as organizações 

estão ligadas entre si por algum tipo de relação mais ou menos estável; (ii) o 

ambiente no qual os atores atuam pode ser visto como uma rede de outras 

organizações; (iii) as ações relevantes dos atores das organizações são mais bem 

compreendidas e explicadas por suas relações dentro da rede que pela analise 

micro tradicional, que tende a isolar os agentes; (iv) as cadeias condicionam mas 



29 

 

 

são também condicionadas pelas ações dos seus integrantes e, por ultimo, (v) a 

análise do desempenho, dinâmica, transformações e sustentabilidade das 

organizações deve considerar as características das redes nas quais estão 

inseridas. 

Os padrões estabelecidos têm a finalidade de estabelecer um instrumento 

regulatório de controle sobre as ações dos membros componentes da estrutura da 

cadeia, que institucionalmente cumprem um protocolo contratual, e embora não 

possa eliminar, diminuem consideravelmente os custos, riscos, incertezas, conflitos, 

contradições, inerente aos negócios em operação. Em se tratando de uma cadeia, 

essas situações ocorrem em um nível de complexidade maior fora do que seria 

considerada normal e comum nas organizações, essa forma de gestão dadas as 

vantagens que oferece em termos sistêmicos, acaba por incentivar e motivar aos 

atores a seguirem a agenda de interesse da cadeia. 

 

1.2 Aspectos da Governança 

 

O Conceito de Governança por Bankuti(2007) refere-se a um processo de 

transmissão de informações norteado pelo aspecto teleológico da cadeia, ou seja, as 

ações dos atores estão em torno do alcance dos objetivos estratégicos da cadeia. 

Sabe-se que o alcance dos objetivos estratégicos sistêmicos assegura o atingimento 

dos objetivos estratégicos institucionais de cada indivíduo da cadeia. Importante 

destacar que sob a ótica de um planejamento há de fato uma linearidade construída 

dentro desse propósito, mas na medida em que se inicia o processo de execução 

desses propósitos, vão surgindo conflitos de interesses inerentes às relações entre 

os membros, bem como contradições e desvios, que vão sendo ajustados pelo 

processo coordenado de gestão. 

A figura 03 traz um modelo de governança do setor agroindustrial e no seu 

interior nos quadros enunciados, está exposta a origem da literatura de diversos 

tipos de governança. Através de uma estrutura toda a dinâmica da cadeia faz com 

que os atores se comportem dentro do conceito de rede no sentido de atender 

necessidades diversas a fim de atenderem os objetivos estratégicos. 
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Figura 03 - Estrutura de governança no sistema agroindustrial 
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Fonte: Bánkuti, 2007.2009                     

 

1.3 Tipos de Governança 

 

Segundo a literatura que trata o assunto em pauta, existem dois tipos de 

Governança, sendo: primeiro a Governança corporativa e segundo a Governança 

em cadeia produtiva, sendo o primeiro caso está voltado para atender acionistas de 

uma corporação e o segundo trata da gestão da cadeia produtiva.  

 

1.3.1 Governança em Cadeias Produtivas 

 

A governança nesta perspectiva não difere do conceito anteriormente 

apresentado, mas fica centrado no universo da cadeia produtiva que é constituída de 

diversos agentes econômicos, visando a melhor gestão sobre os processos que 

passa pela mesma, tendo um controle mais efetivo sobre o aspecto produtivo, 

segundo Pires (2001), que define a cadeia produtiva como sendo “um conjunto de 

ações econômicas que regulam a valorização dos meios de produção e asseguram 

a articulação das operações”. 
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Farina, 2002; Arbage, 

2004 

Integração Vertical  

Total (Freitas, 1999; 

Milkpoint, 2006) 
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Já Batalha e Silva (1999, p. 252) afirmam:  

 
É necessário operacionalizar ações que concretizem uma melhor 
coordenação da cadeia produtiva e aumentem sua capacidade sistêmica de 
reagir às mudanças cada vez mais rápidas no cenário competitivo [...]. A 
coordenação eficiente da cadeia, que poderia ser vista como uma forma de 
gerenciamento em nível sistêmico que transcende as fronteiras da firma é 
ponto fundamental para o sucesso das estratégias adotadas. 

 

Nesse ponto destacar-se-á a gestão da cadeia produtiva, tendo como foco a 

eficiência da sua execução, ou seja, a base da pirâmide de poder de uma estrutura. 

Assim convêm ressaltar a distribuição de poder segundo o papel de cada esfera. Na 

esfera máxima de poder encontra-se o nível estratégico da cadeia que tem por 

finalidade estabelecer não só os macro objetivos, mas definem as normas e regras 

que balizam a estrutura de relacionamento entre os membros da cadeia, no segundo 

degrau de poder tem-se o nível tático que reinterpreta as deliberações do nível 

estratégico e cria condições, meios e recursos que favorece a realização na busca 

dos resultados almejados e no terceiro degrau de poder está a base piramidal que 

gera os resultados a partir da eficiência da coordenação e do controle dos processos 

operacionais. No mesmo sentido Souza e Pereira (no prelo), enfatizam: “enquanto a 

estrutura de governança descreve o poder de estabelecer regras para os membros 

de uma cadeia, a coordenação assegura a implementação e a aderência a essas 

regras”. 

Cabe aqui ressaltar que a geração de resultados almejados passa por uma 

análise complexa de fatores e variáveis que estão direta e indiretamente ligados aos 

esforços e relacionamentos entre os membros da cadeia, que levam em conta desde 

detalhes relacionados com a estrutura de produção, como decisões estratégicas, 

conforme, Williamson (1985) que nos mostra a necessidade de estudos mais 

complexos: a) especificidade geográfica; b) especificidade física; c) especificidade 

do capital humano; d) ativos dedicados; e) ativos de qualidade superior; e, f) 

especificidade temporal.    

 Os detalhes e preocupações acima apresentados estão relacionados com 

os ativos humanos e fixos e que tem uma implicação direta na relação minimização 

de custo com a maximização de lucratividade. 

A engenharia de organização dos esforços utilizando-se das melhores 

formas e instrumentos de controle, avaliação e capacidade de adaptação (ajustes), 
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pelos membros da cadeia (empresa, fornecedor, cliente), às demandas do ambiente 

externo resultam no fator competitividade, tendo em vista que busca-se os menores 

custos, maior capacidade de resposta junto ao consumidor final e 

consequentemente, retorno mais significativo. 

Para tanto é importante que a cadeia tenha um profundo estudo sobre 

análise de risco, que considere todas as possibilidades nas relações que aumentem 

o risco elevando os custos das transações. Segundo Souki e Carvalho ( 2002), um 

ativo é classificado como específico quando seu valor é insipiente ou quase 

inexistente utilizado de forma alternativa, tendo esta especificidade criando riscos e 

perdas para a organização, a exemplo do rompimento de contrato antes do tempo 

previsto. 

Ativo aqui colocado tem por finalidade passar a compreensão do 

comportamento dos agentes da cadeia e a implicação nos custos dessas relações, 

neste sentido Pondé (1994, p.26), apresenta quatro fatores que podem determinar o 

surgimento de ativos específicos, sendo: 

1) A aquisição de equipamentos dedicados para ofertar ou consumir os bens 

ou serviços transacionados;  

2) A expansão da capacidade produtiva direcionada e dimensionada 

unicamente para atender à demanda de um conjunto de transações, 

implicando uma inevitável ociosidade no caso de rompimento da relação; 

3) Exigência de proximidade geográfica entre as partes que transacionam 

combinadas com custos de transferir unidades produtivas caso haja troca 

de demandante e ofertante; e 

4) Diferentes formas de aprendizado, que fazem com que demandantes e 

ofertantes de determinados produtos acabem se servindo mutuamente 

com maior eficiência do que poderiam fazer com novos parceiros.  

A presença de ativos específicos está diretamente relacionada com o 

entendimento entre as partes envolvidas o que define o grau de investimentos que 

venha a atender o interesse das partes (Williamson, 1985), na sequência inicia-se o 

jogo de forças que se faz através da barganha ou do oportunismo. 

Williamson (1985) dá uma classificação das especificidades dos ativos:  
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a) Especificidade local: está relacionada com a estratégia da localidade a 

fim de diminuir custos de transporte, estoques e outros considerados 

relevantes. Assim, as partes se comprometem em manter os 

compromissos contratuais, sendo que a quebra de contra naturalmente 

propicia a elevação de custos trazendo perdas para os demais membros 

do grupo; 

b) Especificidade de ativos físicos: refere-se aos investimentos 

relacionados com o aspecto produtivo (máquinas, equipamentos ...); 

c) Especificidade dos ativos humanos: refere-se ao processo de 

capacitação demandada pela cadeia, conforme necessidade e interesses 

dos membros; 

d) Especificidade dedicados: refere-se a expansão da capacidade 

produtiva, em função da estimativa de demanda pelo mercado; 

e) Especificidade de tempo: refere-se às oscilações do mercado em 

função das especificidades dos produtos que tem seu fluxo sazonal, ou 

pela perecibilidade dos produtos. 

Outros fatores têm influência significativa na dinâmica da cadeia alterando 

comportamento dos membros, que podem ser de forma positiva ou negativa, são 

eles: 

Incerteza: para Williamson (1985), essa é uma condição que pode elevar 

custos, tendo em vista que a relação é feita com pouco conhecimento das variáveis 

relevantes o que pode ocasionar rompimento de contrato, nesse caso há uma 

predominância do exercício de oportunismo, já para Souza (2002, p. 10) “a incerteza 

se refere à capacidade da estrutura em responder efetivamente às condições 

futuras”. 

Frequência: nesse caso são conhecidas todas as variáveis, refere-se ao 

número de transações recorrentes, que sob o ponto de vista da cadeia é visto como 

positivo, já que tem a tendência de diminuir gastos dentro da cadeia, segundo Paes 

(2007, p. 63),  “quanto maiores forem as transações, maior será a possibilidade de 

se reduzir os custos de transação através de pactuação bilateral ou reputação”, 
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situação essa que favorece e recomenda a elaboração de contratos, inibindo 

atitudes oportunistas, permitindo relações mais estáveis e mais duradouras. 

Oportunismo: trata-se de uma situação indesejável no contexto da cadeia, 

“o oportunismo é caracterizado por um jogo não cooperativo, no qual há uma 

assimetria de informações entre os envolvidos numa transação, fazendo com que 

uma parte se beneficie da falta de conhecimento da outra”, (SOUKI e CARVALHO, 

2002, p. 4). O oportunismo corrompe os princípios éticos das relações, pois o 

comportamento predominante passa a ser o de interesse individual não cooperativo, 

desta forma os ganhos acontecem em detrimento das perdas, tendo vantagem 

aquele que detém as informações e obviamente um maior controle sobre as 

variáveis que são conhecidas, permitindo manipular ou distorcer informações em 

função do ganho almejado. 

Racionalidade limitada: trata-se de uma situação que apresenta quadros 

de incertezas, ocasionados por fatores não conhecidos, de acordo com Binmore e 

Dasgupta (1986, p. 2), em geral, costuma-se associar a realização de estados da 

natureza a fatores exógenos que atuam aleatoriamente do ponto de vista do agente 

ou “chance moves”. “Quanto à racionalidade limitada, o pressuposto é de que os 

agentes ao buscarem a racionalidade, são limitados em sua capacidade cognitiva de 

tomar decisões e avaliar a complexidade do ambiente e de sua incerteza”. (PAES. 

2007, p. 63). Assim, dado às características da situação,  observa-se que no 

contexto da cadeia é uma situação que enseja comportamentos oportunistas, sendo, 

portanto um aspecto negativo. 

Aprendizado endógeno: essa é a situação vista como positiva visto que o 

aprendizado vai se constituindo como uma memória no conjunto das relações, as 

organizações vão se fortalecendo com o “aprender fazendo”, não há tempo para 

esperar o “know how” externo, assim vão se reduzindo incertezas. 

 

[...] elas requerem uma grande quantidade de aprendizado do tipo “aprender 
fazendo”, e o desenvolvimento de uma grande quantidade de conhecimento 
tácito sobre o processo de produção. Obviamente, o modelo de governança 
que é introduzido para gerenciar este processo de produção terá um 
impacto substancial na qualidade do aprendizado endógeno (BARNEY, 
1997, p. 13). 
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Assim as organizações descobrem pela experiência do “aprender fazendo” 

as melhores práticas, os melhores meios que vão construindo no dia-a-dia a 

melhoria do seu diferencial competitivo. 

O diferencial competitivo de uma cadeia está na organização de seus 

processos produtivos independente do conceito atribuído à competitividade há um 

consenso sobre a importância de se conhecer os elos componentes de uma cadeia 

e a forma de gestão que possibilite uma relação harmônica sintonizada com o 

atendimento das necessidades de todos os componentes da cadeia assim, a 

geração de resultados faz o diferencial competitivo. 
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CAPÍTULO II – CONJUNTURA DA PRODUÇÃO DO MEL 

 

2.1 O Cenário Internacional 

 

O mercado do mel e derivados é muito vasto tanto interno como externo, e para 

atender a demanda, deve-se fazer um trabalho amplo junto aos produtores/apicultores 

que se inicia com a extração do mel no campo até a fase final de comercialização, 

importante repassar aos mesmos cuidados básicos a exemplo das exigências 

sanitárias, que em nosso país é regulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) que obedece aos padrões internacionais assegurando desta 

forma a competitividade dos produtos no mercado interno e externo com qualidade, 

assim todos os estabelecimentos quando do processamento do mel devem ter a 

garantia da qualidade com as Boas Práticas de Fabricação. (SEBRAE, 2009b, p.14). 

Também deve ser observado o que determina o Programa Nacional de Controle de 

Resíduos (PNCR) para o mel que atende as exigências da União Europeia, já que os 

produtos de origem animal necessariamente devem ter o selo da inspeção sanitária, 

abrindo assim as possibilidades de negócios como mercado Europeu (FAO, 2009).  

A tabela 01 apresenta os maiores produtores de mel e cera no cenário global, 

no ano de 2011, estando o Brasil em 11º lugar na produção do mel com 41.604t para o 

mercado internacional e em 10º na produção de cera com 1.700t, como o maior 

produtor de cera no cenário internacional.  

 

Tabela 01 -  Ranking - Maiores Produtores Mundiais de Mel e Cera  

Ranque Produção do Mel Mundial (2011) Produção do Cera Mundial (2011) 

País  Mel Natural País Cera Natural 

1º China 446.089 Índia 23.000 
2º Turquia 94.245 Argentina 4.700 
3º Ucrânia 70.300 Etiópia 4.500 
4º Estados Unidos 67.294 Turquia 4.235 
5º Rússia 60.010 República de Coréia 3.396 
6º Índia 60.000 Quênia 2.500 
7º Argentina 59.000 Angola 2.300 
8º México 57.783 México 1.966 
9º Etiópia 53.675 Tanzânia 1.830 
10º Irã 47.000 Brasil  1.700 
11º Brasil 41.604 Espanha 1.614 

Fonte: FAOSTAT, 2011. 
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Conforme tabela 02, em 2011 a produção média por colmeia no Brasil foi de 

15kg, conforme dados do SEBRAE (apud Arrud et al. 2011, p. 07), já, países como a 

China a produção média por colmeia está entre 50 a 100, nosso vizinho a Argentina 

produz  de 30kg a 35kg por colmeia, México 31kg, Estados Unidos 32kg, esses 

dados nos mostram a necessidade de se desenvolver know-how no processo 

produtivo brasileiro, melhorando o nível de produtividade, o que mudará 

significativamente a posição no contexto nacional e no cenário global na produção 

do mel e derivados. 

Tabela 02 - Produtividade média da Apicultura em vários países 

Produtividade Média Anual Brasil EUA México Argentina China 

Kg/Colmeia/Ano  15 32 31 30 a 35 50 a 100 
 

Fonte: SEBRAE 2011 

 

O gráfico 01, demonstra o volume de exportações em dólar, já o gráfico 02 

destaca o volume de exportações em kg. 

 

Gráfico 01 - Exportações de Mel (em U$) no período 2007 a 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Confederação Brasileira de Apicultura  
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O gráfico 02, demonstra a importância do fator preço, influindo diretamente na 

receita das exportações, que tinha um preço médio de US$ 2,38/kg no ano de 2008, 

sofrendo um aumento de 6,3% para o ano seguinte, ficando a US$2,53/kg. 

Gráfico 02 – Volume de Exportação 2007 a 2009. 

 

Fonte: Confederação Brasileira de Apicultura  

 

Já o gráfico 03 mostra o volume de recursos movimentado em dólares com a 

exportação de mel, observa-se um aumento significativo apresentando um 

crescimento na ordem de 51% em relação a 2008, havendo uma média/mês de US$ 

65,8 milhões contra US$ 43,6 milhões em 2008 

 

Gráfico 03:  Exportações de Mel (em kg) no período 2007 a 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Confederação Brasileira de Apicultura 
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2.2 O Cenário Nacional (Brasil e Região) 

 

A tabela 03 apresenta a produção Brasileira no período entre 2008 e 2012, 

mostrando a participação de cada unidade da federação Estando o Tocantins com 

uma representação baixa na ordem de 0,4%, verifica-se um grande diferencial de 

produção no Sul e Sudeste, que representam mais de 50% da produção Brasileira.  

Tabela 03:  Produção do Mel (kg) por Estado, 2008 a 2012. 

Unidade da Federação 
Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rondônia 160.600 168.403 171.990 184.770 175.673 

Acre 5.060 5.966 5.203 5.289 6.300 

Amazonas 19.040 21.392 45.449 48.394 43.267 

Roraima 132.530 133.125 133.560 132.135 131.986 

Pará 397.423 354.688 401.656 413.895 435.791 

Amapá 7.753 7.599 7.752 8.104 8.305 

Tocantins 134.864 129.885 156.171 153.485 124.827 

Maranhão 780.514 747.563 1.118.997 1.107.223 1.107.828 

Piauí 4.143.804 4.278.146 3.262.456 5.107.769 1.563.110 

Ceará 4.072.702 4.734.959 2.760.342 4.165.291 2.016.621 

Rio Grande do Norte 1.065.455 1.107.409 885.835 904.106 406.266 

Paraíba 222.224 272.558 269.900 303.078 188.172 

Pernambuco 1.382.104 1.774.685 2.094.397 2.349.890 635.513 

Alagoas 155.075 169.609 203.025 213.120 133.697 

Sergipe 135.613 136.611 124.713 114.375 53.738 

Bahia 2.194.679 1.922.081 2.396.863 2.646.399 1.595.087 

Minas Gerais 2.862.052 2.605.800 3.076.439 3.075.632 3.398.782 

Espírito Santo 330.929 366.625 467.955 462.926 487.170 

Rio de Janeiro 314.627 317.775 350.575 382.860 376.632 

Guanabara - - - - - 

São Paulo 2.061.425 2.188.741 2.316.558 2.417.209 2.821.915 

Paraná 4.634.976 4.831.491 5.467.799 5.204.851 5.496.340 

Santa Catarina 3.706.463 4.514.601 3.965.962 3.990.442 4.388.589 

Rio Grande do Sul 7.418.327 7.155.221 7.098.492 6.985.275 6.774.295 

Mato Grosso do Sul 646.222 430.482 512.417 686.486 820.961 

Mato Grosso 493.879 315.021 428.035 379.281 405.619 

Goiás 322.010 301.335 314.867 334.440 315.019 

Distrito Federal 36.084 37.860 35.265 16.050 20.000 

TOTAL – Brasil 37.836.434 39.029.631 38.072.673 41.792.775 33.931.503 
 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  

Ao separamos a Região Norte, conforme tabela 04, observamos que o 

Tocantins tem um desempenho significativo mantendo-se como o 2º maior produtor 
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Região Norte entre 2008 e 2011, só perdendo uma posição em 2012, onde figura 

como 3º maior produtor. 

Tabela 04:  Produção de Mel nos estados da Região Norte, 2008 a 2012.   

Região 
Norte e 
Estados 

Ano 

2008 2009 2010 2011 
2012 

 

Brasil ST 37.836.434 ST 39.029.631 ST 38.072.673 ST 41.792.775 ST 33.931.503 

Norte  857.270  821.058  921.781  946.072  926.149 

Rondônia 1º 160.600 1º 168.403 1º 171.990 1º 184.770 1º 175.673 

Acre 5º 5.060 5º 5.966 5º 5.203 5º 5.289 5º 6.300 

Roraima 3º 132.530 2º 133.125 3º 133.560 3º 132.135 2º 131.986 

Amapá 4º 7.753 4º 7.599 4º 7.752 4º 8.104 4º 8.305 

Tocantins 2º 134.864 3º 129.885 2º 156.171 2º 153.485 3º 124.827 

Legenda: ST = Status 
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  
 

A cada ano o Brasil vem melhorando a sua participação no mercado 

internacional, conforme registro do SEBRAE 2010, as exportações chegaram a U$ 

65 milhões, tendo como seus maiores compradores EUA e países da América 

Central, onde há uma cultura de consumo do mel dado às suas propriedades 

alimentares, fazendo com que o produto e seus derivados façam parte da sua dieta 

diária, diferentemente do Brasil, que tem um consumo inexpressivo, por não ser do 

conhecimento da população os benefícios que o mel e seus derivados proporcionam 

a saúde, enquanto nos mercados externos o consumo per capita é de 1kg (um quilo) 

ano, no mercado interno o consumo fica em média de 300g ano. Esse fato se 

justifica pela falta da veiculação de informações através dos canais diversos, 

(ZANDONADI e SILVA 2005). 

Importante destacar não só a viabilidade econômica do mel, mas o fato de 

que a produção não traz prejuízo ambiental, face ao processo de polinização que 

mantem os ecossistemas inalterados (IMPERATRIZ-FONSECA e SARAIVA 2006). 

Os dados acima demonstram a necessidade de se aprimorar a produção do 

mel face ao um mercado extremamente promissor tanto em nível nacional como no 

âmbito internacional. 
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2.2 .1 Aspecto Territorial da Região do Jalapão 

 

Decorrente de ações desencadeadas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), que, no ano de 2007, buscou a consolidação do Plano Nacional de 

Promoção das cadeias de Produtos da Biodiversidade, cuja formatação teve o apoio 

de diversos parceiros da esfera federal, tais como: Ministérios do Meio Ambiente 

(MMA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Governos Estaduais e 

sociedade civil, cuja união de esforços embasou a criação de Políticas Públicas para 

a à promoção do desenvolvimento sustentável, geração de renda e justiça social. 

Dado a importância da temática, quando da criação do evento para que 

pudesse melhor depurar o assunto, fizeram-se Seminários Regionais e outras 

formas de organização que permitiu o amadurecimento da questão. Reuniram-se 

representantes de todos os segmentos sociais, do setor público e privado que 

oportunamente se ativeram em estudos que traziam a realidade e amplitude desse 

assunto cujo diagnóstico permitia a elaboração de propostas diversas que pudessem 

cristalizar o fortalecimento das cadeias produtivas em nosso país. Desta forma em 

2008 uma vez completada a primeira etapa de discussão, pôde-se consolidar o 

Plano Nacional de Promoção das cadeias de Produtos da Biodiversidade “Seminário 

Nacional de Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade: Agregação de Valor e 

Consolidação de Mercados Sustentáveis”, que teve um público de 230 (duzentos e 

trinta) participantes oriundos de todas as unidades da federação de todas as esferas 

de governo bem como de todos os segmentos e extratos sociais direta e 

indiretamente ligados/afetados pelo setor produtivo. 

Nasce então a Política Nacional o Projeto de Fortalecimento das Cadeias 

Produtivas dos Empreendimentos econômicos Solidários na região do Jalapão, que 

no Estado do Tocantins, busca sua viabilidade através de processos formativos 

relativos à agricultura familiar, autogestão, educação associativa, praticas produtivas 

e outras ações. 

O Plano propõe linhas de ação, fontes de recursos e um sistema de gestão 

compartilhada e descentralizado, visando o fortalecimento das cadeias produtivas e 

a consolidação de mercados sustentáveis para os produtos e serviços da 
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sociobiodiversidade oriundos de territórios ocupados por povos indígenas, 

quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), focados na agricultura familiar. 

Sob o ponto de vista conceitual agricultura familiar é o conjunto de atividades 

rurais de pequena monta desenvolvido por pequenos produtores rurais com 

empregabilidade de seus familiares. 

Na visão de Abramovay e Neves, 2007, a agricultura familiar é resultado da 

agremiação de categorias de baixa renda com baixa produção sem expressividade 

no contexto econômico nacional, mas relevante sob a ótica social. 

Contrário a essa visão no que tange a representatividade da agricultura 

familiar sob o ponto de vista nacional temos um documento recente da ONU: 

“Perspectivas da Agricultura e do Desenvolvimento Rural nas Américas 2014: uma 

visão para a América Latina e Caribe”, destacando a agricultura familiar como sendo 

uma das principais atividades geradora de emprego e renda, na América Latina e 

Caribe, sendo que no Brasil equivale a 77%, da empregabilidade do setor rural. 

Para Mattei, 2001, a agricultura familiar é uma forma de produção na qual se 

associam fatores essenciais como gestão e trabalho. Ficando sob a 

responsabilidade dos próprios agricultores familiares, gerir e executar todo o 

processo produtivo, ao tempo em que dão ênfase à diversificação da produção e à 

utilização do trabalho familiar que, eventualmente, pode ser complementado com 

trabalho assalariado. 

Segundo a FAO, agricultura familiar são todas as atividades agrícolas de 

base familiar, gerenciadas e operadas por uma família e predominantemente 

dependente da mão-de-obra da família, que propiciam o desenvolvimento rural, 

tendo um papel significativo de ordem socioeconômico, ambiental e cultural. 

Pode-se deduzir então que o suprimento da alimentação no contexto 

nacional está nas mãos dos pequenos e médios agricultores, ou seja, oriundo da 

agricultura familiar. 

De forma mais abrangente Neves (2007), busca uma conceituação mais 

ampliada trazendo a significação sob a ótica política, econômica e social, tendo em 

vista que a autora descreve a atividade como sendo um conjunto de atividades 

http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
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realizadas pelo pequeno produtor rural em parceria com os membros da família, mas 

extenso também com aquisição de mão-de-obra de terceiros, incluindo a atividade 

da agricultura familiar como sendo uma categoria socioeconômica. 

Buanain (2003), fazendo menção ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) traz como conceito, de que a agricultura familiar é 

um modelo de agricultura, onde a gestão das atividades produtivas fica com a 

família, liderada pelo responsável maior da família tendo a inclusão de seus 

familiares na atividade, podendo ter a complementação de terceiros assalariados. 

A atividade denominada agricultura familiar não é um ato isolado restrito 

simplesmente ao pequeno e médio produtor, e convergente com esse ponto de vista 

que corrobora com a sua representatividade conforme acima descrito, temos a visão 

de Zylbersztajn (2000), que trata da questão no contexto dos relacionamentos, haja 

vista que para o produto chegar ao consumidor final, considera o fator de 

interdependência e inter-relacionamento entre os diversos agentes componentes da 

cadeia de relacionamento na cadeia produtiva, ou seja, as múltiplas relações entre 

os segmentos: agricultura (produção), indústria (transformação) e mercados 

(consumo final). 

 

2.2.2 Cenário Estadual (Tocantins e Região do Jalapão) 

 

O Estado do Tocantins é essencialmente agrícola e dentro deste contexto 

temos a agricultura familiar com grande representatividade que se torna um ponto 

estratégico para contribuir com a diminuição das diferenças sociais econômicas 

bastando para isso esforços no sentido de fortalecer as cadeias produtivas que 

possam ser contempladas pela região.  

A situação atual do agricultor familiar de forma geral e não difere do apicultor 

do Jalapão é extremamente precária, cujo desenvolvimento necessariamente tem e 

deve ser impulsionado através de incentivos governamentais uma vez que o mesmo 

não tem força de capital, não bastasse isso o Jalapão ainda tem como agravante a 

dificuldade de acesso pela falta de pavimentação pois as estradas arenosas, não 

permitem o tráfego de qualquer veículo, salvo os que tenham o recurso de tração 
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(caminhonetas e jeeps), o que compromete o escoamento da produção outro ponto 

a destacar é que a região do Jalapão, está contemplado como Área de Preservação 

Ambiental que por um lado se faz positivo face ao desenvolvimento da atividade 

apícola e negativo pelo fato de impedir o desenvolvimento de outras culturas 

agrícolas. 

São exatamente essas condições que impedem investimentos em 

infraestrutura por parte do Governo do Estado o que facilitaria o acesso e 

escoamento de produção da região, mas que justificam o crescimento e 

desenvolvimento da atividade apícola. 

Já se pode afirmar que a atividade apícola na região do Jalapão no Estado 

do Tocantins, é uma alternativa promissora para os pequenos produtores para a 

geração de emprego e renda. 

Em linhas gerais esse ramo de negócio no Tocantins vem evoluindo como 

uma atividade de pequena produção e já passa a fazer parte da cultura alimentar do 

tocantinense principalmente nas cidades de maior porte como no caso de Palmas, 

Araguaína e Gurupi, para onde se destina a maior parte da produção e os produtos 

apícolas da região que são encontrado desde o pequeno comerciante até os médios 

e grandes supermercados. 

O fato de se ter essa aceitabilidade do produto natural e de tê-lo disponível 

nos grandes centros até mesmo no pequeno comércio, enseja novas oportunidades 

como parte de futuras estratégias de um produto diferenciado, pois o mesmo poderá 

ter a sua inserção no mercado com o diferencial da certificação orgânica do mel e 

seus derivados. 

Assim apresenta-se a dinâmica da cadeia produtiva do mel na região do 

Jalapão do Jalapão, desenvolvido pelos pequenos produtores a fim de que 

possamos mostrar a forma como se dá o processo de extração, produção e 

comercialização e avaliar possibilidades de se buscar a certificação orgânica.  

Sabe-se que a atividade de apicultura pela sua forma natural, em um 

primeiro momento tem-se um benefício ecológico pela polinização o que facilita os 

cuidados do apicultor com o meio ambiente, por outro lado tem-se o aspecto 

econômico, constituindo mais uma alternativa significativa de geração de renda. 
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Embora nesse momento o Estado do Tocantins não apareça no cenário 

nacional, mas ofereça condições diferenciadas e capacidade de dar resposta ao 

mercado crescente, faz-se imprescindível o incentivo a produção do mel com a 

inserção de novas práticas de produção para que se possa aproveitar as 

oportunidades que se encontram em aberto, que impõem investimentos em estudos 

e pesquisa voltado para o ramo no sentido de explorar todas as potencialidades 

desses produtos e seus derivados pela diversidade que o mesmo oferece, pelo 

garantia de um mercado consumidor interno e externo e pelo impacto positivo sob o 

aspecto social, econômico e ambiental. 

Assim observa-se o quanto a atividade apícola se fortalecida através dos 

meios técnicos, tecnológicos combinados com políticas públicas específicas para o 

setor, estruturada a partir de uma conscientização pública que reconheça as 

necessidades potenciais da região do Jalapão e as restrições que impedem o 

desenvolvimento da agricultura familiar sustentável, podem, promover a inclusão 

social e o bem estar dessas comunidades, redefinindo a expressividade da 

economia local com impacto regional e nacional resguardada as devidas 

proporções. 

 

2.3 A Atividade Apícola no Tocantins 

 

O ANEXO 12 apresenta o desempenho produtivo do mel do Estado do 

Tocantins em relação ao Brasil, não constando no mesmo os municípios da região 

do Jalapão: Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo, Lizarda, Mateiros, São Félix do 

Tocantins, Rio Sono, Lagoa do Tocantins e Santa Tereza do Tocantins, o que 

mudaria significativamente o volume de produção no Estado do Tocantins, 

acrescendo em mais 50% do total da produção hoje registrada. 

Observa-se o desempenho de produção do Brasil e do Tocantins entre o 

período de 2008 a 2012, tendo um crescimento de 3% de 2008 (37.836.434kg) para 

2009 (39.029.631kg), decrescendo em 2% de 2009 kg39.029.631kg) para 2010 

(38.072.673kg), sendo crescente em 2010 (38.072.673t) e 2011 (41.792.775kg), na 

ordem de 9% voltando a decrescer expressivamente em 2012 (33.931.503kg), em 
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12% conforme, demonstrado no gráfico abaixo, o qual traz a informação na forma 

gráfica: 

 

2.3.1  Aspectos produtivos do Mel no Tocantins 

 

Gráfico 04 -  Evolução da Produção do Mel Estado do Tocantins 

 

Fonte: IBGE                     

Quando analisamos a produção do Estado do Tocantins em relação à 

produção Brasileira verificamos que temos uma representação percentual muito 

baixa, na ordem de 0,04%, uma vez que a produção brasileira é de 33.931.503kg 

(2012) e o Tocantins contribuiu com 124.827kg (2012), mas temos uma 

representatividade significativa enquanto produtores da região norte, ocupando as 

primeiras posições do ranking, sem considerar a produção dos municípios do 

Jalapão, que conta com 246 produtores e trabalhadores que fazem uso da apicultura 

como uma atividade secundária, sem o emprego de tecnologias apropriadas de 

produção. 

A tabela 05 apresenta a quantidade de colmeias e a produção 

correspondente com a representação percentual: 
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Tabela 05 - Número de Colmeia, Produção anual e Produtividade média por colmeia 
nos municípios do Território do Jalapão. 

MUNICÍPIO 
Quantidade  
Colméias 

% Produção 
Anual/Kg 

% 
Prod. Média 
Colméia/Kg 

Aparecida do rio negro 15 11% 168 14% 11,2 

Lagoa do Tocantins 4 3% 60 5% 15 

Lizarda 35 25% 135 11% 4 

Monte do Carmo 22 16% 245 21% 11 

Ponte alta do Tocantins 19 14% 144 12% 8 

Rio Sono 1 1% 10 1% 10 

Santa Tereza 8 6% 28 2% 3,5 

São Félix 34 24% 410 34% 12 

TOTAL 138 100 1.200 100 8,69 

 
Fonte: Questionário Diagnóstico 

 

Neste aspecto convém demonstrar a expressividade da produção quando se 

utiliza as práticas modernas de produção em comparação com o processo artesanal 

ora existente para a produção do mel na região do Jalapão. Então, considerando 

que 138 colmeias representando 20% da produção da Região do Jalapão o que 

equivale a 1.200kg e que a produção em geral é feita de forma amadora tendo entre 

2 e 6 colheitas ao ano com a uma variação entre 8 a 12kg por safra, bem abaixo da 

expectativa de produção. Ocorre uma mudança brusca no cenário produtivo quando 

simulamos a mesma estrutura com os recursos e meios existentes mas com o 

emprego das práticas modernas de produção, então 100% equivale a 690 

(seiscentos e noventa) colmeias que podem produzir em 4 (quatro) safras anuais 

com no mínimo 25kg cada uma, o que representariam 69.000kg anual.  

Certamente ocorre um salto quântico na produção do Estado do Tocantins 

que atualmente figura com 124.827kg (2012) junto a produção Brasileira e teríamos 

um aumento de produção com a inserção da Região do Jalapão em mais 61% o que 

traria uma mudança significativa sob o ponto de vista econômico e social, para a 

região do Jalapão e para o Tocantins que melhoraria sua participação a nível 

nacional. 

 

 



48 

 

 

2.3.2 A Produção de Mel no Tocantins 

 

A produção de mel no Tocantins, principalmente no Jalapão encontra-se em 

uma fase primária sendo necessário passar por um processo de modernização 

incorporando as novas tecnologias disponíveis, após esse primeiro passo com uma 

nova cultura de produção, pode-se explorar de forma potencial a atividade 

redefinindo a amplitude dentro de um novo conceito que tenha a produção do mel 

não com único fim, mas como um ponto de partida para a diversificação no setor, 

que decorre de uma visão mais ampla sobre o mercado e seus compradores que 

não está limitada ao setor de alimentos, mas abrange outros ramos como a indústria 

farmacêutica, indústrias de cosméticos e outros segmentos de mercado com maior 

aproveitamento dos produtos derivados do mel. 

A falta de visão econômica e de uma postura mais atuante das associações 

vem impondo uma prática de produção e comercialização desfavorável ao 

crescimento da atividade apícola no Jalapão, uma vez que a produção em pequena 

escala, a falta de cuidado com o cumprimento das exigências sanitárias, fiscais, o 

desconhecimento sobre o mercado vem se constituindo como tradição por parte 

desses produtores/apicultores. 

A formação da cadeia produtiva do mel no jalapão se faz de forma muito 

simplória, todos os produtores/apicultores estão vinculados a uma associação, uma 

pequena parte de sua produção passa pela associação, a qual dá uma destinação 

segura do produto, já a comercialização restante é feita na maioria dos casos em 

sua residência, no comércio local, em feiras locais e pequena parcela para 

atravessadores, que procuram formar lotes para repassar para empresas e 

distribuidores. 

 

2.3.3 Etapas da produção do Mel 

 

O processo produtivo do mel é dividido em três etapas: 
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1ª Etapa Produção: a produção no campo, pelo acompanhamento e 

extração de mel e por parte dos apicultores. 

2ª Etapa Agro industrialização: Os produtores/associados após extração 

do mel em suas unidades de produção no campo entregam a sua 

produção à entidade que conduz ao entreposto para o processamento 

visando assegurar qualidade ao produto para fins de comercialização. 

3ª Etapa Comercialização: várias são as formas de comercialização 

conforme diagrama nº 06. O produto é conhecido no Estado do Tocantins 

e grande parte da produção é comercializado dentro do próprio município 

e pequena parte segue para a capital do Estado em Palmas. 

A figura 05 apresenta em forma de diagrama as 3 (três) etapas do processo 

produtivo segundo a realidade da Região do Jalapão, destacando a extração o 

processamento e a comercialização, em seguida a figura 06 apresenta o fluxograma 

da cadeia produtiva do mel no qual estão presentes os agentes componentes da 

cadeia, e destaca detalhadamente todas as etapas de produção, sendo: 

 

Agentes Componentes da Cadeia Produtiva do Mel 

 

A figura 04 apresenta a cadeia produtiva do mel com seus componentes, 

sendo: a) produtor/apicultor; b) empresa de processamento/beneficiamento; c) 

Mercado informal (feiras e vendas diretas); d) Distribuição e comercialização através 

da associação, lojas, mercados e outros. 

 

Sistema de Produção: Produção Artesanal 

 

Produção em Núcleo de Trabalho: refere-se aos trabalhos conjuntos, que 

une dois ou mais produtores/apicultores que em comum acordo se agrupam por 

proximidade estabelecendo uma relação de ajuda para atenderem suas 

necessidades na atividade apícola. 

Produção em Grupos de Trabalho: refere-se a trabalhos conjuntos 

independentemente da localização geográfica para atender interesses comuns, que 

não seria possível de ser atendida de forma individual. 
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Produção em Associação e/ou Cooperativa de Trabalho: refere-se aos 

trabalhos organizados pela entidade social para atender interesses diversos 

Sistema de Produção: para atender a demanda de mercado a produção 

pode ser feita por conta própria, por encomenda e/ou na forma de arrendamento.  

 

Figura 04 -  Cadeia Produtiva do Mel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE Agronegócio 

 

 

Sistema de Comercialização  

O formato da comercialização é feita de várias modalidades, sendo: venda a 

domicílio, em Feiras Locais, em Mercados Municipais, Diretamente a Lojistas, 

intermediários, vendas por encomendas e consumidor final.   
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Sistema de Distribuição  

A distribuição do mel é feita integralmente ao mercado interno e está 

aderente ao processo de comercialização, sendo: diretamente ao consumidor final, a 

lojistas, mercados municipais, e representantes. 

A figura 07 apresenta a o fluxo das fases e etapas do processo produtivo, 

tendo como 1ª etapa na fase de produção/extração no campo, é o momento mais 

importante para o desdobramento que culmina no produto final, haja vista que é 

preciso ter certeza de que a concentração de açúcar está em 78 graus cuja 

verificação por parte do apicultor é de observar se houve o fechamento dos favos, 

uma vez que em não estando neste ponto a concentração de açúcar estará entre 30 

e 50 graus o que não permitirá a maturação do mel implicando em fermentação e 

perda. 

Vem então a 2ª fase, momento em que deve-se considerar o trabalho da 

abelha finalizado para então promover a extração da matéria-prima, tem-se uma 

preocupação com o transporte, o qual é preparado com um dia de antecedência, 

passando por um processo de higienização assegurando que não há qualquer tipo 

de resíduo e nem ficar durante o transporte exposição do mel ao sol, tendo 

Na 3ª fase inicia o trabalho humano com a extração no campo e o transporte 

do mel para a associação,  processo da extração na prática se faz coma 

indumentária e equipamentos adequados, a fim de evitar possibilidades de 

contaminação do mel neste ato, utiliza-se um cavalete ao lado da caixa da abelha 

com um recipiente ao qual será depositada a melgueira, que deve ser selecionada e 

inspecionada pelo apicultor (verificação de crias, quantidade de pólen e maturidade 

do mel “mel verde”) retirando o quadro que apresentar no mínimo 80% de alvéolos  

operculados  a qual será transportada para beneficiamento. 

Na 1ª etapa o repasse do produto bruto para a associação que faz uma 

análise prévia e conduz o produto para o laboratório, que deve ser adequado para o 

tratamento do mel, tendo os seguintes ambientes: recepção, área de manipulação, 

expedição, banheiros e vestiários e cuidados que evitam a possibilidade da 

contaminação cruzada, ou seja, o trânsito do produto por áreas distintas desconexas 

com o fluxograma de produção (recebimento da melgueira, seleção e limpeza prévia 

e desoperculação ). 
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A 2ª etapa refere-se ao processamento inclui 9 (nove) passos, sendo: 1) 

preparação das colmeias que inclui o processo da retirada da camada fina que 

recobre os alvéolos, desocuperlação; 2) instalação preparo do mel cru, que inclui o 

processo de centrifugação, 3) mel cru: inspeção e revisão, 4) análise físico-química,  

5) aquecimento do mel, 6) pré-filtração,  7) Homogeinização,  8) filtração 

pressurizada, decantação e 9) envase, em seguida a 3ª fase de comercialização, 

que expõe as diversas formas de vendas direta e via intermediários para então 

chegar ao consumidor final. 
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Figura 05 – Diagrama do fluxo produtivo do mel no jalapão 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Produção do Autor 
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FIGURA 06 – Fluxograma do detalhamento da produção do mel no jalapão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Produção do autor 
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FIGURA 07 – Fluxo das fases do processo produtivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Adaptado de www.sebrae.com.br 
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2.4 Viabilidade econômica 

 

Conforme (Noronha 1981), a viabilidade econômica é determinada pela TIR – 

Taxa Interna de Retorno, a qual torna o valor líquido presente do fluxo de caixa igual 

a zero (0). Sendo “ρ” Taxa Interna de Retorno, “Lt” Fluxo Líquido de Caixa e “t” são 

os períodos de produção. 

 

n 

Σ Lt (1+ ρ)- t = 0 

t=0 

 

Preço médio de Venda, para o varejo varia entre R$8,00 e R$ 10,00 para 

atender o mercado interno. Preço de Venda no atacado para fins de exportação: R$ 

150,00 25kg, sendo R$ 6,00kg. 

A tabela 08 enumera itens necessários de investimento para produção do 

mel, estando dividido em instalação e estrutura do apiário.  

O estudo de viabilidade teve com parâmetro de produção 10 (dez) colmeias já 

que este foi o quantitativo de unidades doadas aos apicultores para darem início ou 

incentivar o desenvolvimento da atividade apícola no Jalapão, 

Para fins desta análise não foram considerados valores na tabela abaixo, 

referente às doações, que estão destacados em INSTALAÇÃO, sendo Colmeia 

Completa e em APIÁRIO o macacão, e Botas. 
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Tabela 06 – Investimento para Instalação e produção de mel (10 colmeias) 

 
 

Item 

 
Quantidade 

Valor 

Unitári
o 

Total 

C
u

st
o

 O
p

er
ac

io
n

al
 d

e 
In

ve
st

im
e

n
to

 

INSTALAÇÃO: 00 0,00 0,00 

Colmeia completa (doação) 10 120,00 0,00 
Núcleos para coleta de enxames 01 47,00 47,00 
Suporte de ferro   10 15,00 150,00 
Faca   02 12,00 24,00 
Fitas/elásticos (coleta) 50 0,20 10,00 
Arame nº 24 (kg) 02 20,00 40,00 
SUB-TOTAL - - 271,00 

APIÁRIO: 00 0,00 0,00 

Fumegador   02 80,00 160,00 
Macacão  (doação) 02 120,00 0,00 
Botas (doação) 02 30,00 0,00 
Vassoura de quadros   02 8,50 17,00 
Luvas 10 4,00 40,00 
Alimentador Doolitle   02 7,00 14,00 
Formão 10 10,00 100,00 
Tela de transporte para ninho   10 16,50 165,00 
Tela excluidora de rainha   10 18,00 180,00 

SUB-TOTAL - - 676,00 

TOTAL - - 947,00 

 
Fonte: autor 

 

A tabela 07 inclui o custo anual de produção contemplando a mão-de-obra e 

os insumos. 

 Tem sido prática dos produtores/apicultores procederem os serviços 

relacionados com limpeza, troca de cera, revisão das colmeias, troca de caixilhos e 

outros, na mesma época em que ocorre a extração do mel, desta forma 

considerando que há 4 (quatro) safras, logo os serviços acompanham esta 

periodicidade. 
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Tabela 07 – Custo Anual de produção de mel (10 colmeias) 

Item  

Quantidade 
Valor 

Unitário 

(1) 
Total 

C
u

st
o

 O
p

er
ac

io
n

al
 E

fe
ti

vo
 

SERVIÇOS: 00 0,00 0,00 

Limpeza da área 04 15,00 60,00 
Troca de cera 04 15,00 60,00 
Revisão das colmeias 10 15,00 150,00 
Retirada do mel 04 15,00 60,00 
Devolução dos Caixilhos 04 15,00 60,00 
Transporte das colmeias 04 15,00 60,00 
Outros serviços 04 15,00 60,00 
SUB-TOTAL - - 510,00 

INSUMOS 00 0,00 0,00 

Cera alveolada - pacote. c/ 10 laminas (1) 05 11,70 58,50 
Pote (1kg) 100 0,55 55,00 
Pote (1/2kg) 100 0,42 42,00 
Embalagem sachê (para 1kg de mel) 100 2,30 230,00 
Combustível (litro de diesel/ano) 60 2.80 168,00 

SUB-TOTAL - - 553,50 

TOTAL - - 1.063,50 

 
Legenda: (1) rateio de uma diária de campo R$ 60,00 
Fonte: autor 

 

A Tabela 08 - Rentabilidade Anual, agrega os valores relacionados com os 

custos de investimento para instalação e produção e os valores relacionados com o 

custo anual de produção referindo-se às Tabelas 09 e Tabela 10. 

 

Tabela 08 – Rentabilidade anual (10 colmeias)  

 
Item 

Débito (D) 
Crédito (C) 

 
TOTAL R$ 

INSTALAÇÃO D 271,00 

APIÁRIO D 676,00 

INSUMOS D 553,50 

SERVIÇOS D 510,00 

CUSTO TOTAL (COE + COT) D 2.010,50 

RECEITA POTENCIAL (10 colmeias)  C 8.000,00 

TOTAL C 5.989,50 

 

Fonte: Produção do autor 

 

A Tabela 09 - Consolidação de custos e investimentos tem a finalidade de 

comprovar a viabilidade econômica do mel, tomando-se por base o volume de 
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produção de 10 (dez) colmeias, demonstrando uma rentabilidade significativa na 

ordem de 74,8%. 

 

Tabela 09 – Consolidação de custos e investimentos (10 colmeias) 

 
Item 

 
Quantidade 

Valor 

Unitário Total 
 

Produção (kg) (RB- Receita 
Bruta) 

 
1.000 kg 

 
R$8,00  

 
8.000,00 

 
Custo total (R$)   2.010,50 

 
Lucro operacional (R$)   5.989,50 

 
Índice de lucratividade (%)   74,8% 

 

 
Fonte: Produção do autor 

 

O estudo acima demonstra a viabilidade do negócio do mel mostrando as 

perspectivas econômicas do negócio, já que a contabilização dos elementos de 

custos em contrapartida com as perspectivas de ganhos mostram um índice de 

lucratividade de 74,8% bastante favorável para incentivar o desenvolvimento da 

apicultura na região do Jalapão. 

 

2.5  Políticas Públicas 
 

 
De acordo com Souza (2006, p, 26), o conceito de Políticas Públicas 

consiste no “campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o 

governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente).”  

Considerando o conceito acima, as Políticas Públicas são expressas através 

de Planos, Programas, Ações e Atividades desenvolvidas pelos entes públicos com 

o propósito de atender as demandas da sociedade, para tanto os instrumentos 

devem ser dotados de planejamento, execução monitoramento e avaliação. 

Legenda:  
COT: Custo 
Operacional Total da 
Produção de Mel; 
 COE: Custo 
Operacional Efetivo 
(mão-de-obra);  
LO : Lucro Operacional 
(diferença entre RB – 
CT) Receita Bruta e 
Custo Total; 
 IL : Índice de 

Lucratividade  
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Esse é um campo do conhecimento que vem merecendo uma atenção 

redobrada principalmente em países como o nosso classificado como em 

desenvolvimento, as discussões voltam-se para a qualidade de como são 

desenvolvidas as ações por parte do setor público e algumas medidas vem 

mostrando a evolução e amadurecimento do mesmo, a exemplo da lei de 

responsabilidade fiscal, Lei Complementar nº101 de 4 de maio de 2000 (BRASIL, 

2000), que organiza, regula e normatiza ações relacionadas com as finanças 

públicas, voltada para a responsabilidade da gestão fiscal, funcionando como um 

código de conduta dos gestores públicos exigindo que os mesmos procedam a 

gestão com ética prestando contas dos gastos e suas finalidades para a sociedade e 

a lei da transparência – lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), 

que regula o acesso a informações relacionadas com todas as ações dos Órgãos 

Públicos em todas as Esferas de Governo. 

Essas medidas oportunizam uma maior participação dos cidadãos nas ações 

dos Gestores Públicos que podem diretamente acompanhar, fiscalizar e disciplinar a 

gestão dos recursos públicos impondo responsabilidade e ética no trato com a coisa 

pública. 

Estamos vivendo um novo momento da administração pública em que os 

gestores devem refletir sobre a operacionalização das ações, tendo em vista que os 

mecanismos existentes exigem maior competência e transparência, ficando em 

questão a qualidade com que se desenvolve a gestão pública, isso muda 

completamente o papel de senhor que ocupava o gestor público passando a partir 

de agora a figurar como servo, já que a sociedade se torna senhora da situação. 

As Políticas Públicas podem ser elaboradas pelos entes públicos e suas 

autoridades, através do executivo ou legislativo de forma conjunta ou não para 

atender necessidades de todos os segmentos sociais, podendo também ser 

elaborada pela sociedade civil e pelo setor privado em conjunto ou separadamente 

com os poderes públicos, conforme versa a própria Lei da Transparência – Lei 

Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, quanto à participação da sociedade, 

assim determina:  
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 I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

 

 

O quadro 01 apresenta as principais políticas públicas e programas no Brasil 

que normatizam e regulam a atividade Apícola. O teor da legislação resguarda o 

processo produtivo, no sentido de que se possa atender as exigências do 

consumidor interno que a cada dia pela segurança do consumo precisa saber sobre 

a origem dos produtos a serem consumidos. Neste sentido, foi definido pelo 

Ministério do Planejamento, a criação do Programa Nacional de Georeferenciamento 

(PNGEO) que tem por objetivo proceder ao cadastramento dos Apicultores e 

promover a rastreabilidade e georeferenciamento e a Modernização da Produção 

Apícola no Brasil, através de ações de mapeamento, diagnóstico, capacitação e 

regulamentação em todas as fases constituídas da cadeia produtiva do mel, desta 

forma para fins de formação de um banco de dados único os apiários todos são 

registrados através de coordenadas registradas em GPS, constituindo um banco de 

dados nacional. 

 

2.5.1  Principais políticas públicas e programas no Brasil 

  

As Políticas Públicas atendem a múltiplos interesses ao encontro das 

necessidades sociais e dos demais segmentos econômicos, ficando claro o papel do 

Estado, para a apicultura em nosso país, temos um acervo legal, que pode 

assegurar a demanda do setor consonante com as necessidades do seu contexto, 

sendo: 
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Quadro 01 - Legislação que normatiza a produção de mel no território Brasileiro 

 
LEGISLAÇÃO 

 
OBJETO 

 

 
Decreto Nº 7.216, de 17 de Junho de 2010 

 
Dá nova redação e acresce dispositivos ao 
Regulamento dos arts. 27-A, 28-A e 29-A da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
aprovado pelo Decreto nº 5.741, de 30 de 
março de 2006, e dá outras providências. 

 
Resolução nº 001/2010, de 10 de Abril de 2010 

 
Regulamenta o Cadastro Nacional de 
Apicultor com vistas à emissão da Carteira 
Nacional de Apicultor. 

 
Instrução Normativa nº 64, de 19 de dezembro 
de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) 

 
Aprova o Regulamento Técnico para os 
Sistemas Orgânicos de Produção Animal e 
Vegetal 

 
Decreto Nº 5.741, de 30 de Março de 2006 

 
Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da 
Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 
organiza o Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária, e dá outras 
providências. 

 
Instrução Normativa nº 16, de 11 de Junho de 
2004 

 
Estabelece os procedimentos a serem 
adotados, até que se concluam os trabalhos 
de regulamentação da Lei nº 10.831, de 23 
de dezembro de 2003, para registro e 
renovação de registro de matérias primas e 
produtos de origem animal e vegetal, 
orgânicos, junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA 

 
Portaria nº 9, de 18 De Fevereiro de 2003 

 
Institui o Comitê Científico Consultivo em 
Sanidade Apícola - CCCSA, que terá por 
finalidade oferecer subsídios técnico-
científicos ao Departamento de Defesa 
Animal - DDA, para elaboração de normas e 
procedimentos relacionados à sanidade do 
plantel apícola brasileiro e à importação de 
abelhas e produtos apícolas. 

 
Instrução Normativa nº 3, de 19 de Janeiro de 

2001 

 
Aprova os Regulamentos Técnicos de 
Identidade e Qualidade de Apitoxina, Cera de 
Abelha, Geleia Real, Geleia Real Liofilizada, 
Pólen Apícola, Própolis e Extrato de Própolis 

 
Portaria nº 6, de 25 de Julho de 1985 

 
Aprova as Normas Higiênico-Sanitárias e 
Tecnológicas para Mel, Cera de Abelhas e 
Derivados. 
. 

 
Fonte: SEBRAE 2013. 
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2.5.2 Políticas Públicas no Tocantins 

 

O Estado do Tocantins através da Secretaria Estadual de Agricultura  

SEAGRI, volta preocupação para a organização da produção animal, em especial a 

produção do mel que na Região do Jalapão é feito de forma muito incipiente, que 

dentre várias carências há a necessidade de que todas as ações relacionadas com a 

atividade apícola sejam feitas obedecendo os critérios que assegurem garantia, 

qualidade, assim o Governo do Estado busca a regulação e a normatização desse 

ramo de atividade. 

O monitoramento do mel é feito através do Programa de Fomento a 

Implantação do Serviço de Inspeção de Municipal (PFISIM), implantado em fevereiro 

de 2012, antes porém 7 (sete) municípios (Araguaína, Colinas, Guaraí, Gurupi, 

Palmas,  Paraíso,  Porto Nacional) do Estado se anteciparam com a preocupação da 

Inspeção Municipal. 

Após a implantação do Programa de Fomento a Implantação do Serviço de 

Inspeção de Municipal (PFISIM), já foram visitados todos os 139 municípios do 

Estado do Tocantins, apresentando o programa e ressaltando a importância do 

PFISIM ao tempo em que orienta e oferece modelo de Planta Baixa Arquitetônica 

para o ramo da apicultura e Projeto de Lei a ser utilizado para validar o processo de 

monitoramento dos produtos de origem animal, tendo de imediato a implantação em 

23 (vinte e três) municípios, são eles:  Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, 

Araguaçú, Araguatins, Augustinópolis, Barrolândia, Brasilândia, Brejinho de Nazaré, 

Cariri,  Colméia, Crixás do Tocantins, Dois Irmãos,Lagoa da Confusão, Lajeado,  

Lavandeira. Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Pedro Afonso,  São 

Valério, Talismã , Wanderlândia,  Xambioá, importante salientar que de todos os 

municípios citados nenhum deles faz parte da região do Jalapão (SEAGRI, 2012). 

O Relatório Estadual de Inspeção de Serviço Municipal editado pelo 

Governo do Estado do Tocantins através da SEAGRI apresenta a seguinte situação 

até dezembro de 2012: Implantação do SIM 30 (trinta municípios) Municípios, Lei 

criada (Faltando ser sancionado o Decreto e contratação do Técnico): 27 (vinte e 

sete) municípios, em análise pelo Jurídico Municipal para posterior votação 82 

(oitenta e dois) municípios. (SEAGRI, 2012). 
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CAPÍTULO III – RESULTADO DO DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DO 

MEL NA REGIÃO DO JALAPÃO 

 

3.1 O Diagnóstico 

 

O Diagnóstico em análise foi produto de um trabalho participativo realizado 

por equipe técnica sob a minha responsabilidade que fizemos uso de questionário e 

reuniões com a comunidade objetivando obter o levantamento de dados referente a 

situação atual da cadeia produtiva do mel na região do Jalapão. 

A aplicação do questionário teve como público alvo os apicultores residentes 

nas 8 (oito) municípios da região do Jalapão, oportunamente o instrumento de 

pesquisa foi extenso a lideranças, autoridades políticas, dirigentes de entidades 

sociais e pesquisadores. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se somente as informações do 

questionário que estabeleciam uma relação direta com o propósito do trabalho, 

mesmo assim dos itens enumerados no arcabouço do questionário teve-se o 

aproveitamento em parte dos itens seguintes: 1.Perfil do Apicultor, não sendo 

necessário aqui ver detalhes de seu estado civil e dependentes, do item 2.Perfil da 

Atividade, não foi especificado equipamentos e forma de aquisição, nº de 

funcionários e as especificidades das colmeias e espécies de abelhas, item 3. 

Técnicas e sistemas de produção não se fez uso de estatística para o 

desmembramento deste tendo em vista tratar-se de uma atividade técnica de 

campo, item 4. Mercado e item 5. Associativismo, foram utilizados em sua totalidade. 

Através do diagnóstico buscou-se identificar a situação da cadeia produtiva 

do mel cuja interpretação dos dados mapeados direciona ações norteadoras que 

visam a incorporação de tecnologias sociais e manejo sustentáveis que aprimoram e 

ampliam o processo de produção do mel. 

A interpretação permite através de ferramentas (SWOT e GUT) identificar as 

condições de ordem: econômica, social e ambiental, onde se desenvolve a 

apicultura e quais impactos decorrem desse ramo de atividade. Tal leitura oportuniza 

estudos e alternativas que proporcionam a expansão econômica, pelo melhor 
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aproveitamento das oportunidades segundo a identificação das potencialidades 

expressas na cadeia produtiva do mel no Jalapão. 

Como parte da política de desenvolvimento local e, consequentemente, 

regional, tem-se como norte o viés da sustentabilidade. Todo o processo deve ser 

organizado em parceria através das entidades associativas que tem um papel 

importante enquanto um agente social, econômico e político, catalisando e 

organizando os interesses múltiplos a fim de ter uma percepção mais acurada sobre 

abertura e o aproveitamento das oportunidades de mercado, atendendo dessa forma 

as necessidades de seus associados. 

Cabe a entidade através de um processo democrático, viabilizar a 

participação de todos os seus associados/cooperados, proceder estudos que 

apontem para os melhores arranjos contratuais, que contemplem diversas variáveis, 

tais como: custos de produção, custos de transação, gestão de contratos e 

monitoramento, solidificando desta forma a economia institucional, pela 

demonstração de viabilidade econômica da atividade apícola. 

Um dos instrumentos utilizados na interpretação do questionário diagnóstico 

é a Análise SWOT que nos traz a realidade do ambiente interno (pontos fortes e 

pontos fracos) e ambiente externo (ameaças e oportunidades), cujo quadro permite 

a estruturação de estratégias facilitando e orientando o planejamento estratégico, 

tático e operacional ficando claro as funções e papéis de cada um dos integrantes 

do processo (o que, como, quando, onde e quem fazer). 

 

3.2 Participantes da Pesquisa 

 

O gráfico 05, tem a finalidade de mostrar a distribuição dos participantes da 

pesquisa, tendo como público alvo os apicultores, dos quais foram selecionados 46 

produtores equivalente a 20,0% em um universo de 246 apicultores da região do 

Jalapão, sendo: 
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Gráfico 05 - Participantes da Pesquisa – Questionário Diagnóstico 

 
 

Fonte: Questionário Diagnóstico 

 

O valor percentual do gráfico 06 obedeceu a forma como estão distribuídos 

os apicultores nas 8 (oito) cidades objeto da pesquisa, para o montante de 246 

apicultores: 

 

Gráfico 06 - Distribuição Geográfica de Apicultores no Jalapão 

 
 

Fonte: Questionário Diagnóstico 

 

[NOME DA 
CATEGORIA] 06 

[NOME DA 
CATEGORIA] 01 

[NOME DA 
CATEGORIA] 04 

[NOME DA 
CATEGORIA] 07 

[NOME DA 
CATEGORIA] 12 

[NOME DA 
CATEGORIA] 02 

[NOME DA 
CATEGORIA] 05 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

09 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

[NOME DA 
CATEGORIA] 13% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 2% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 9% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 15% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 26% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 4% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 11% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

20% 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE APICULTORES 
NO JALAPÃO 
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No gráfico 07 verificamos que embora todos estejam exercendo a atividade 

apícola, somente um é de fato apicultor, sendo que os demais utilizam o ramo 

apícola para complementar a renda, tem-se então, um apicultor, dois artesãos, sete 

funcionários públicos, doze lavradores, quatro pecuaristas, dez não informaram suas 

ocupações e um membro de profissões diversas, tais como: (*) Agropecuária; 

Aposentado; celetista; Comerciante; Construção Civil; Guarda; Pedreiro; Serralheiro 

e Motorista.  

Gráfico 07 - Profissão 

 
Fonte: Questionário Diagnóstico 

Conforme dados colhidos do questionário diagnóstico expresso no ANEXO 

05 o qual apresenta de forma panorâmica as seguintes informações: Quantidade de 

colmeias, produção anual por apicultores, atividades paralelas exercidas, interesse 

em aumento da produção e dificuldades para aumentar a produção, dos quais se 

produziu o gráfico 08, que tem por finalidade mostrar a performance de produção por 

colmeia na Região do Jalapão. 
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Gráfico 08 -  Produção x Colméia – Região do Jalapão 

 
 
Fonte: Questionário Diagnóstico 
 
 

Levando em conta que os dados que representam 20% da produção na 

Região do Jalapão, logo a produção total do Jalapão é de 6.000 toneladas ano, 

tendo com 8,69kg como produção média por colméia. Verifica-se que há somente 

um dos produtores que é de fato apicultor já que os demais, não tem a apicultura 

como atividade principal, e todos sem exceção utilizam esse ramo de atividade como 

atividade extra para reforçar a renda da família. 

Quando questionados sobre o interesse em aumento da produção de 32 

produtores dos 48 entrevistados, que representa 69,5% do público alvo são 

favoráveis, enquanto que 30,5% não tem interesse no aumento da produção. Ainda 

no quesito produção, 76% não veem dificuldade para aumento de produção, sendo 

que 24% alegam as seguintes dificuldades: Capital de Giro (7); Área disponível (4); 

Máquinas e equipamentos (5); e outras alegações (3) tempo, Caixa completa e cera 

aveolada e mão-de-obra. 
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Gráfico 09 - Produção 

 
         

Fonte: Questionário Diagnóstico 
 
 

O gráfico 10, apresenta características relacionados com o aspecto da 

infraestrutura e quais os meses em que se faz a colheita do mel. 

Poucos foram os apicultores que sinalizaram haver dificuldade com a 

infraestrutura, dos 46 (quarenta e seis) entrevistados apenas 7 (sete) se 

manifestaram o que corresponde a 15%, já no aspecto das instalações houveram 6 

(seis) equivalente a 13% e outras situações que caracterizam dificuldade houve a 

manifestação de 2 (dois) equivalente a 4%, observa-se então que não há maiores 

dificuldades no tocante a infraestrutura para o bom andamento do negócio, a 

colheita por parte dos apicultores mais ativos é feita entre 4 e 5 vezes ao ano 

conforme manifestação de 17 (dezessete) apicultores que representam 37% sendo 

que 21 (vinte e um) que representam 46% fazem colheitas abaixo dessa quantidade 

e outros 8 (oito), 17% não se manifestaram. 
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Gráfico 10 – Infraestrutura, instalação e acesso ao apiário 

 
         
Fonte: Questionário Diagnóstico 

O gráfico 11 confirma que todos indistintamente são vinculados a uma 

entidade, já a gráfico 12 que trata do quesito capacitação 76% passaram por um 

processo de capacitação e 24% não receberam qualquer tipo de treinamento e 24% 

dos produtores/apicultores sentem-se aptos a darem treinamento, sendo que um dos 

produtores/apicultores não recebeu capacitação e se diz apto a dar treinamento. 

Gráfico 11 - Associativismo 

 
            

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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Gráfico 12 - Capacitação 

 

 
 

Fonte: Questionário Diagnóstico 

O gráfico 13 nos mostra a experiência no trato com a apicultura e a forma de 

aquisição dos apiários, sendo que em termos de experiência, temos a seguinte 

situação: Menos de 1 ano de experiência: 26%; entre 1 e 2 anos de experiência: 

24%; com 3 anos de experiência: 13% e a partir de 4 anos de experiência: 37%. Há 

em média 3 (três) apiários por produtor/apicultor e a forma de aquisição dos mesmos 

tem a seguinte composição: 91% doação, 15% recursos próprios e 2% recursos de 

terceiros. 

Gráfico 13 - Experiência em Apicultura 

 
 

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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O gráfico 14 apresenta uma das características não valorizadas pelos 

produtores/apicultores, pois 97% dos mesmos receberam o apiário em forma de 

doação, 15% utilizaram investimentos próprios, sendo que parte destes também 

fazem parte da estatística de doação e 2% recursos de terceiros, que também 

receberam apiários em forma de doação. 

Gráfico 14 - Apiário 

 
 
Fonte: Questionário Diagnóstico 

 

O gráfico 15 apresenta características relacionadas com o aspecto da 

comercialização, para tanto são analisadas informações referentes a Marca/Rótulo, 

valor, preço, dificuldades encontradas para comercializar, comprador e locais de 

venda, do universo entrevistado 11 (onze) que representa apenas 24% tem 

identificação do produto (marca/rótulo), já os demais 35 (trinta e cinco) equivalente a 

76% não tem identificação de seu produto; Análise Laboratorial são feitas por 4 

(quatro) produtores/apicultores, equivalente a 9% sendo que os demais 

comercializam seus produtos sem qualquer garantia, o que representa 91% ou seja 

42 (quarenta e dois) apicultores. 
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Gráfico 15 - Comercialização 

 
 
Fonte: Questionário Diagnóstico 

 

No gráfico 16, o quesito preço apresenta-se da seguinte forma, 19 

produtores apicultores que representam 41% praticam o preço de R$ 20,00/kg (vinte 

reais) no atacado, já os demais produtores/apicultores ou seja 59% não tem 

uniformidade de preço, tendo uma variação entre R$ 8,00/kg a R$25,00/kg e 

somente 4 produtores/apicultores vendem no varejo três dos quais praticam o preço 

de R$15,00 e um R$10,00.  

Gráfico 16 - Preço 

 
         

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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As vendas são na sua maioria feitas para o consumidor final tendo uma 

representação de 87%, sendo que apenas 13% é destinado para o varejo, a forma 

de venda por 97,8% é feita na residência para o consumidor final, 11% fazem a 

venda porta-em-porta e 4% vendem em feiras e 4% para supermercados. 

Gráfico 17 - Distribuição de Vendas 

 
 
Fonte: Questionário Diagnóstico 
 

 

Os gráficos constantes do diagnóstico estão evidenciando as 

potencialidades e fragilidades, que estão melhor depuradas a partir da utilização das 

ferramentas de gestão que dão a devida qualificação expressas no ambiente interno 

e ambiente externo. 

 

3.1.2 Análise SWOT  

 

Segundo Rossi e Luce (2002, p.3) a análise SWOT (Strengths/forças, 

Weaknesses/fraquezas, Opportunities/oportunidades, e Threats/ameaças), é um 

instrumento de análise que tem como proposta avaliar a situação do ambiente 

interno e do ambiente externo, desta forma para atender os fins desta pesquisa, 
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como ambiente interno considerou-se a infraestrutura e as condições relacionadas a 

essa variável, e para o ambiente externo considerou-se a comercialização e as 

variáveis a ela vinculada. 

A análise da infraestrutura nos traz o quadro dos pontos fortes e pontos 

fracos ao passo que a análise do aspecto da comercialização apresenta as ameaças 

e oportunidades. 

A partir desta visão pode-se ter como conceito de oportunidade uma 

situação ou condição externa que favorece o produtor/apicultor alcançar objetivos 

em termos de faturamento, rentabilidade o que sinaliza a sua capacidade 

competitiva; enquanto que ameaça é a situação ou condição externa que dificulta o 

produtor/apicultor a alcançar seus objetivos sob a ótica do faturamento e/ou 

rentabilidade em termos de perdas. 

Ponto forte é a situação e/ou condição interna em que o produtor/apicultor 

apresenta uma vantagem competitiva ou ainda que facilite o alcance de seus 

objetivos no que se refere ao faturamento e/ou rentabilidade; ponto fraco é uma 

situação e/ou condição interna que sinaliza deficiências caracterizando um quadro 

de desvantagens do produtor/apicultor em relação aos seus concorrentes ou ainda 

dificuldade para alcance de seus objetivos. 

Para a aplicação da tabela 13 foi feito uma análise na variável Infraestrutura 

para o ambiente interno e comercialização para o ambiente externo, tendo a 

seguinte leitura: 
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Tabela 13 - Aplicação da análise SWOT – Questionário Diagnóstico 
 

INFRAESTRUTURA – Ambiente Interno 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Facilidade de acesso ao apiário 
 Instalações adequadas 
 Até cinco safras por ano 
 Alto grau de associativismo 
 Alto grau de capacitação  
 Experiência em apicultura  
 Atividade de baixo impacto ambiental 
 Clima e flora diferenciado e favorável ao 

desenvolvimento da atividade 
 

 Baixo número de instalações 
 Baixa produtividade 
 Estruturação dos apiários na forma de 

doação 
 Capacitação sem resultados (ineficiente) 
 Falta de diversificação de produtos 

(derivados do mel) 
 Cadeia produtiva desestruturada; 
 Canais de Distribuição indefinidos; 
 Falta de diversificação de produtos 

derivados do mel 
 Baixo investimento em marcas; 
 Desconhecimento de marcas por parte 

dos consumidores. 
 Entidade Social inativa, desorganizada  
 Desconhecimento de novas práticas de 

produção 
 Falta de assessoria Técnica 

COMERCIALIZAÇÃO – Ambiente Externo 

Oportunidades Ameaças 

 Identificação do produto (IG, rótulo/marca) 
 Investimento em marketing/propaganda 
 Assegurar venda com garantia (análise 

laboratorial) 
 Diversificação de produtos (derivados do mel) 
 Definição de canal de venda/distribuição 
 Profissionalização de vendas 
 Participação ativa da Associação 
 Organização da produção 
 Definição da amplitude de mercado 
 Oferecer novos curso de capacitação 

 Baixa identificação do produto 
(rótulo/marca) 

 Comercialização do produto sem 
garantia 

 Falta de uniformidade de preços (política 
de preços) 

 Inexistência de produtos derivados do 
mel 

 Falta de definição de canal de 
venda/distribuição 

 Vendas não profissionalizadas 
 Entidade social ineficiente 
 Falta de organização da produção 
 Falta de visão de mercado 

 
Fonte: Produção do autor 

 

Pontos Fortes:  

 Facilidade de acesso ao apiário: verifica-se que não há dificuldade de 

acesso às unidades de produção; 

 Instalações adequadas: as instalações são adequadas mas em número 

insuficiente para influir no resultado da produção; 
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 Quantidade de safras: as colheitas estão dentro da expectativa de 

produção conforme prática no ramo da apicultura e em alguns casos vão 

um pouco além; 

 Associativismo: todos os produtores/apicultores são associados o que 

facilita a organização e participação para melhorar os resultados da 

atividade apícola e na definição de um norte para a atividade da apicultura 

na região do Jalapão; 

 Alto grau de capacitação: todos os produtores/apicultores passaram por 

um processo de capacitação; 

 Experiência em apicultura: todos os apicultores demonstram terem 

experiência com apicultura. 

 Atividade de baixo impacto ambiental: a atividade apícola por sua própria 

natureza não agride o meio ambiente. 

 Clima e flora diferenciado e favorável ao desenvolvimento da atividade: o 

clima e a flora apícola da região do jalapão são muito atípicos, o que 

facilita o desenvolvimento no sentido de tornar o produto diferenciado 

recomendando a indicação de origem e indicação geográfica. 

 

Pontos Fracos: 

 Baixo número de instalações: não se verificam custos com as instalações, 

no entanto estão em números insuficientes para atender as expectativas 

dos produtores/apicultores e promover uma reflexão sobre a atividade 

apícola; 

 Baixa produtividade: a produção apresentada no diagnóstico está muito 

aquém do que é a prática convencional da apicultura que tem em média 4 

safras por ano com o mínimo de 25 a 45 kg por safra; 

 Estruturação dos apiários na forma de doação: o fato de todos os 

produtores/apicultores terem recebido suas estruturas em forma de 

doação, não houve a valorização sobre a importância da formação de um 
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apiário e os custos relacionados, o que criou a cultura de se ver a 

apicultura como atidade extra e não como uma atividade principal; 

 Capacitação sem resultado (ineficiente): o questionário mostra que 76% 

dos produtores/apicultores passaram por um processo de capacitação no 

entanto isso não teve efeito na prática apícola já que a produção é muito 

incipiente; 

 Falta de diversificação de produtos (derivados do mel): os 

produtores/apicultores, por não terem a atividade apícola de forma 

profissionalizada e não terem visão sobre a viabilidade econômica da 

atividade, se limitam a trabalhar o seu apiário com a única finalidade de 

obter a produção do mel. 

 Cadeia produtiva desestruturada:  Não há uma organização da cadeia 

produtiva, estado completamente desestruturada. 

 Canais de Distribuição indefinidos: não se tem um trabalho por parte das 

entidades representativas nem mesmo por parte dos 

produtores/apicultores quanto a uma forma padrão para o processo de 

comercialização. 

 Falta de diversificação de produtos derivados do mel: a atividade 

encontra-se muito embrionária estando limitada a produção do mel, há 

que se fazer um trabalho de sensibilização para amadurecer uma 

proposta que culmine na produção dos produtos derivados do mel. 

 Baixo investimento em marcas: em função da condição atual da 

comercialização do mel e pelo fato de os produtores não terem 

conhecimento sobre a importância de identificar o produto, não há 

investimento desta ordem. 

 Desconhecimento de marcas por parte dos consumidores: face á falta de 

investimento na identificação do produto, os consumidores que na sua 

maioria se dirigem a residência do produtor/apicultor, tem como cultura 

que o produto in natura vendido em um litro de mel e lacrado com uma 

rolha de buriti é a garantia de sua pureza. 
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 Entidade Social inativa, desorganizada: não há qualquer trabalho da 

associação junto aos seus associados. 

 Desconhecimento de novas práticas de produção: a forma como os 

produtores desenvolvem a atividade com um baixo índice de 

produtividade, indica a falta de utilização de novas praticas de produção. 

 Falta de assessoria Técnica: os produtores/apicultores, não tem apoio 

técnico, por parte da associação nem por parte de órgãos públicos, que 

geralmente dão assistência para o desenvolvimento da agricultura 

familiar, tendo em vista a falta de atuação da entidade social. 

 
Oportunidades: 

 Identificação do produto: atende vários interesses, desde o cumprimento 

da ABNT nº 13.230, que contempla a simbologia de identificação de 

materiais e embalagens plásticas, para acondicionar produtos alimentícios 

e não alimentícios no mercado brasileiro, representando também uma 

garantia para o produto com os indicativos de sua procedência, o que 

gera mais confiabilidade.  

 Investimento em marketing/propaganda: a prática de comercialização 

pelos produtores/apicultores e essencialmente amadorística sem qualquer 

profissionalismo, um plano de marketing voltado para o mercado do mel 

seria de extrema importância, como um instrumento que teria a função de 

potencializar, facilitar e integrar as estratégias de vendas inserindo o 

produto em uma nova condição dentro de um cenário competitivo, 

complexo, em um ambiente de incertezas.  

 Assegurar venda com garantia (análise laboratorial):  a garantia da 

análise laboratorial, como um item de segurança e confiabilidade do 

produto que está sendo vendido. 

 Diversificação de produtos (derivados do mel): como uma alternativa para 

ampliar a lucratividade da atividade, abrindo novos mercados para o mel e 

seus derivados, proporcionando automaticamente o crescimento do 

negócio. 
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 Definição de canal de venda/distribuição: instituir uma competência como 

forma de estabelecer vantagens competitiva para a atividade do mel, há 

que se definir o formato do (s) canal (ais) de distribuição com base em um 

arranjo colaborativo. 

 Profissionalização de vendas: como uma proposta que vai além da pratica 

dos produtores/apicultores que se limitam a venda em sí, ao invés de se 

ter um entendimento sobre o que significa o cliente e a importância de 

atender as suas necessidades e como fazer isso de forma eficaz. 

 Participação ativa da Associação: como forma de chamar a atenção dos 

produtores/apicultores quanto aos papéis e funções existentes no 

contexto da atividade apícola com destaque na entidade representativa. 

Clareando o papel de cada ator, sendo: o papel do produtor/apicultor e da 

associação 

 Organização da produção: como forma de promover uma reflexão quanto 

ao modelo de produção existente, para uma reestruturação com base em 

tecnologias mais aprimoradas do processo produtivo. 

 Definição da amplitude de mercado: como forma de promover uma 

reflexão quanto a sobrevivência da atividade a médio e longo prazo, 

impondo a revisão do portfólio de produtos e a abrangência em termos de 

mercado. 

 Oferecer novos cursos de capacitação: tem como proposta discutir a 

capacitação adquirida em relação aos resultados que estão sendo 

gerados.  

 

Ameaças: 

 Baixa identificação do produto (rótulo/marca): a continuidade de uma 

prática não convergente com o mercado atual tem a tendência do 

enfraquecimento e da perda do negócio para praticas mais adequadas às 

exigências dos consumidores que a cada dia estão mais críticos e 

exigentes; 
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 Comercialização do produto sem garantia: todo e qualquer produto que 

não apresente indicadores de garantia perdem espaço de mercado uma 

vez que ferem o quesito confiabilidade; 

 Falta de uniformidade de preços (política de preços): chama a atenção 

para a criação de uma política de preços, que leve em conta a estrutura 

de custos de produção e comercialização; 

 Inexistência de produtos derivados do mel: como forma de refletir sobre a 

cultura de produção e a relação da mesma com o mercado; 

 Falta de definição de canal de venda/distribuição: o mercado promissor 

para o mel e derivados está cada vez mais dinâmico e turbulento, 

exigindo dos produtores, empresas, maior habilidade para distribuição, e 

comercialização; 

 Vendas não profissionalizadas: o procedimento de vendas praticado sem 

uma proposta estratégica que vise um retorno sobre os investimentos, a 

médio e longo prazo ficam comprometidos tendo como consequência a 

perda de mercado, já que carecem de um preparo e qualidade no 

processo de vendas; 

 Entidade social ineficiente: pelos resultados apresentados na pesquisa 

verifica-se que a entidade social não cumpre o seu papel, se mostrando 

um desempenho caótico ineficiente;  

 Falta de organização da produção: tem como proposta refletir sobre a 

organização dos processos de trabalho e a forma de produção artesanal 

praticada pelos produtores/apicultores; 

 Falta de visão de mercado: como forma de promover reflexão sobre a 

amplitude do mercado em uma economia globalizada, o que pode 

redefinir características de produção, custos, desempenho, diversificação 

de produtos. 
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3.1.3 Matriz GUT – Gravidade Urgência e Tendência 

 

A ferramenta GUT, foi desenvolvida por Kepner e Tregoe (1980), consultores 

e especialistas na resolução de problemas organizacionais sob o ponto de vista de 

sua relevância, tendo como indicadores o nível de Gravidade, Urgência e Tendência. 

Trata-se de uma ferramenta de qualidade que contribui para o processo de 

tomada de decisão tendo-se maior objetividade na análise de prioridades. 

A ferramenta em questão pode ser combinada com a Análise SWOT, dando 

a mesma uma maior precisão na tomada de decisão, pelo fato de ter condições de 

dar a verticalização às questões problemas conhecendo as consequências que 

serão geradas caso persista a situação. 

Desta forma a Matriz GUT, para fins de análise das situações problemas 

está disposta conforme quadro abaixo: 

Quadro 02 – Indicadores de Pontuação Matriz GUT 

NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

5 Extremamente Grave Precisa de Ação Imediata Irá Piorar Rapidamente 
4 Muito Grave É Urgente Irá Piorar em Pouco Tempo 
3 Grave O mais Rápido Possível Irá Piorar 
2 Pouco Grave Pouco Urgente Irá Piorar a Longo Prazo 
1 Sem Gravidade Pode Esperar Não Irá Piorar 

 
Fonte: Portal da Administração 
 

Os problemas são pontuados segundo o grau de importância atribuído pelo 

seu avaliador tendo maior relevância a nota 5 (cinco) e menor relevância a nota 1 

(um). 

Aplicação da Matriz GUT tem como primeiro passo a identificação e 

enumeração dos problemas organizacionais, em seguida procede-se a nota ou 

pontuação dos problemas que vai determinar o grau de influência sobre o negócio 

em análise, podendo estar afetando direta ou indiretamente a curto, médio e longo 

prazo, posteriormente, faz-se a multiplicação da pontuação ficando em evidência 

como fator de análise os problemas que obtiverem a maior pontuação, os quais tem 

prioridade na resolução, isto posto elaboram-se os planos de ação na busca de 

soluções.  
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Quanto ao grau de importância dos problemas enumerados, tem-se: 

Gravidade: representa os efeitos que uma situação pode ocasionar a 

empresa, devendo ser analisado sob a ótica temporal (curto, médio e longo prazo). 

Urgência: refere-se ao tempo que se tem para resolver a situação, desta 

feita quanto menor o tempo maior é a urgência para a resolução. 

Tendência: refere-se ao desenvolvimento da situação, ou seja, se ocorrerá 

a evolução ou involução do problema. (Fonte: Portal da Administração). 
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Quadro 03 - Diagnóstico geral -PROPOSTAS- Aplicação da Matriz SWOT 
 

INFRAESTRUTURA AMBIENTE INTERNO 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA PROPOSTAS RESULTADOS ESPERADOS 

Pontos Fortes: 

01 Alto grau de associativismo Validar o associativismo: Convocar os associados para 
definirem um Plano de Trabalho da entidade social, que 
resgate a função da associação e o papel dos associados 

1. Ter uma associação que cumpra 
sua missão 

2. Ter associados engajados e 
comprometidos com os propósitos 
da entidade  

02 Alto grau de capacitação  Fazer um levantamento de necessidades de treinamento os 
interesses dos apicultores e da entidade 
Validar a capacitação com as novas práticas de produção 

Ter associados capacitados que gerem 
resultados convergindo com os objetivos 
individuais e organizacionais 

03 Experiência em apicultura Rever a prática de apicultura utilizadas pelos 
produtores/apicultores e repassar novas tecnologias de 
produção 

Ter associados desenvolvendo a 
atividade de apicultura com base em 
novas tecnologias de produção 

04 Atividade de baixo impacto 
ambiental 

Explorar essa vantagem:  
a) Conscientizar os produtores/apicultores sobre a 

importância do viés ambiental para o 
desenvolvimento da apicultura; 

b) Fazer uso dessa força no processo de divulgação. 

Criar um programa de Marketing 
ecológico e sustentável, visando uma 
vantagem competitiva. 

05 Clima e flora diferenciado e 
favorável ao desenvolvimento 
da atividade 

Iniciar discussões nas entidades para implantar a médio e 
longo prazo a indicação Geográfica e indicação de 
procedência. 

Ter produtos com Indicação Geográfica e 
Indicação de Origem 

INFRAESTRUTURA AMBIENTE INTERNO 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA PROPOSTAS RESULTADOS ESPERADOS 

Pontos Fracos: 

01 Baixo número de instalações Estudar alternativas para elevar o quantitativo de instalações  Ter número de instalações que viabilize o 
desenvolvimento da apicultura, tornando-a 
como atividade principal 

02 Baixa produtividade Criar/estudar estratégias para elevar a produtividade: 
a) Apresentar plano de viabilidade econômica; 
b) Estudar e buscar alternativas de investimento para o 

aumento da produtividade. 

Elevar a produtividade 

03 Estruturação dos apiários na 
forma de doação 

Apresentar plano de investimento para a formação de apiários Ter associados conscientes sobre o valor dos 
apiários para utilização de forma adequada 
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04 Capacitação sem resultado 
(ineficiente) 

Validar a capacitação com as novas práticas de produção Ter produtores/apicultores com o 
conhecimento prático das novas tecnologias 
de produção 

05 Falta de diversificação de 
produtos (derivados do mel) 

a) Apresentar as vantagens econômicas com processo 
de diversificação dos derivados do mel; 

b) Estudar alternativas de implantação da diversificação 
a médio e longo prazo. 

Ter produtores/apicultores a médio e longo 
prazo, desenvolvendo a atividade da 
apicultura de forma integral 

06 Cadeia produtiva desestruturada Estruturar a cadeia produtiva do mel no território do Jalapão Ter a cadeia produtiva estruturada. 

07 Canais de Distribuição 
indefinidos 

Definir a formatação do processo de comercialização Padronização do processo de 
comercialização 

08 Baixo investimento em marcas Fazer um trabalho de conscientização através da associação 
em parceria com órgãos e instituições, para mostrar as 
vantagens de se ter um produto identificado 

Ter um produto identificado 

09 Desconhecimento de marcas 
por parte dos consumidores. 

Fazer um plano de marketing para atingir o público-alvo Tornar a marca conhecida 

10 Entidade Social inativa, 
desorganizada  

a) Reestruturar a associação 
b) Fazer um planejamento estratégico para a 

associação 
c) Definir plano de trabalho para atender os interesses 

dos associados e da instituição 
d) Definir um plano de parcerias 
e) Criar eventos que propicie o engajamento dos seus 

associados 

Ter uma associação ativa 

11 Desconhecimento de novas 
práticas de produção 

Estudar alternativas para repasse das novas tecnologias de 
produção 

Ter produtores/apicultores com conhecimento 
e prática das novas tecnologias de produção 

12 Falta de assessoria Técnica Estudar alternativa para oferecer assessoria técnica aos 
produtores/apicultores (parcerias: SEBRAE, órgão Públicos, 
Instituições outras fontes) 

Ter Assessoria Técnica regular 

COMERCIALIZAÇÃO AMBIENTE EXTERNO 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA PROPOSTAS RESULTADOS ESPERADOS 

Oportunidades: 

01 Identificação do produto Fazer um trabalho de conscientização através da associação 
em parceria com órgãos e instituições, para mostrar as 
vantagens de se ter um produto identificado (rótulo/marca, 
IG,IP). 

Ter um produto identificado 

02 Investimento em marketing/ 
propaganda 

Fazer um plano de marketing sustentável e ecológico para 
atingir o público-alvo. 

Tornar os produtos e derivados do mel 
conhecidos 

03 Assegurar venda com garantia a) Criar um programa de sensibilização (campanha): Ter um produto que atenda todos os padrões 
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(análise laboratorial) b) Ressaltar a importância da análise laboratorial; 
c) Garantia do produto; 
d) Certificação sanitária; 
e) Exigências do mercado interno e externo 
f) Importância para o consumidor final 

e exigências necessárias para o consumo 
(interno. Externo) em consonância com a 
legislação vigente 

04 Diversificação de produtos 
(derivados do mel) 

a) Apresentar aos produtores/apicultores as 
oportunidades no mercado interno e externo do mel e 
dos produtos derivados evidenciando o aspecto 
econômico como fortalecimento significativo da renda 
familiar; 

b) Oferecer condições para se iniciar a médio e longo 
prazo a diversificação dos produtos derivados do mel; 

c) Aprender com que já tem a experiência da 
diversificação dos produtos derivados do mel; 

d) Estudar e planejar a médio e longo prazo a 
implantação do processo de diversificação dos 
produtos derivados do mel. 

Ter a médio e longo prazo a produção de 
produtos derivados do mel 

05 Definição de canal de 
venda/distribuição 

Definir a formatação do processo de comercialização Ter uma política de vendas 

06 Profissionalização de vendas Proceder as vendas conforme orientação formatada pela 
associação em conjunto com os seus associados 

Obedecer a política de vendas 

07 Participação ativa da 
Associação 

a) Definir plano de trabalho para atender necessidades 
dos produtores/apicultores; 

b) Criar eventos para incentivar a participação dos 
produtores/apicultores; 

c) Definir o quadro de parcerias de interesse para 
promover o desenvolvimento da apicultura 

d) Tomar conhecimento e participar de eventos 
relacionados com a apicultura, promovidos dentro do 
Estado do Tocantins e em outras Unidades da 
Federação bem como em eventos internacionais. 

Ter uma associação atuante 

08 Organização da produção a) Criar uma política industrial para a produção do mel, 
além do projeto; 

b) Fazer um planejamento de produção, considerando a 
sazonalidade; 

c) Definir critérios de desempenho, para assegurar o 
aumento da produtividade; 

d) Utilizar tecnologias de produção atualizadas; 

Ter a produção organizada 
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e) Atender a demanda de mercado, com padrão 
competitivo. 

09 Definição da amplitude de 
mercado 

a) Tomar conhecimento do mercado do mel e produtos 
derivados; 

b) Tomar conhecimento sobre a influência e força 
concorrencial; 

c) Vislumbrar uma posição de mercado a médio e longo 
prazo uma vez profissionalizada a produção, e a 
comercialização do mel segundo a política industrial e 
política de vendas pertinentes ao mercado do mel; 

d) Definir um marketing estratégico para posicionamento 
de mercado, focado no público alvo com padrão 
competitivo; 

1. Ter conhecimento da formatação do 
mercado do mel; 
 

2. Definir linha de atuação junto ao 
público alvo. 

10 Oferecer novos curso de 
capacitação 

Criar um programa de capacitação funcional Ter produtores/apicultores capacitados para a 
prática da apicultura com domínio das novas 
tecnologias de produção 

COMERCIALIZAÇÃO AMBIENTE EXTERNO 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA PROPOSTAS RESULTADOS ESPERADOS 

Ameaças: 

01 Baixa identificação do produto 
(rótulo/marca) 

Mostrar ao produtor/apicultor a função da 
marca/rótulo/embalagem do produto: 

a) Como fator de competitividade e garantia de 
consumo; 

b) Como itens necessários ao cumprimento das 
exigências legais (código do consumidor); 

c) Para fins de estética, transporte e identificação e 
comunicação visual; 

d) Como item de identificação de qualidade. 
e) Identificação de composição, origem, qualidade e 

garantia do produto. 
 

Ter um produto identificado 

02 Comercialização do produto sem 
garantia 

Mostrar ao produtor/apicultor as implicações de se vender um 
produto sem garantia: 

a) Riscos ao consumidor; 
b) Riscos à sobrevivência do negócio; 
c) Implicações de ordem legal; 
d) Importância de se vender produtos com registros; 
e) Importância de se atender as exigências da ANVISA. 

Comercializar produtos com garantia 
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03 Falta de uniformidade de preços 
(política de preços) 

Criar política de preços Ter e seguir uma política de preços 

04 Inexistência de produtos 
derivados do mel 

a) Apresentar aos produtores/apicultores as 
oportunidades no mercado interno e externo do mel e 
dos produtos derivados evidenciando o aspecto 
econômico como fortalecimento significativo da renda 
familiar; 

b) Oferecer condições para se iniciar a médio e longo 
prazo a diversificação dos produtos derivados do mel; 

c) Aprender com que já tem a experiência da 
diversificação dos produtos derivados do mel; 

d) Estudar e planejar a médio e longo prazo a 
implantação do processo de diversificação dos 
produtos derivados do mel. 

A médio e longo prazo a produção de 
produtos derivados do mel 

05 Falta de definição de canal de 
venda/distribuição 

Definir a formatação do processo de comercialização Ter uma política de vendas 

06 Vendas não profissionalizadas Proceder as vendas conforme orientação formatada pela 
associação em conjunto com os seus associados 

Obedecer a política de vendas 

07 Entidade social ineficiente a) Definir plano de trabalho para atender necessidades 
dos produtores/apicultores; 

b) Criar eventos para incentivar a participação dos 
produtores/apicultores; 

c) Definir o quadro de parcerias de interesse para 
promover o desenvolvimento da apicultura 

d) Tomar conhecimento e participar de eventos 
relacionados com a apicultura, promovidos dentro do 
Estado do Tocantins e em outras Unidades da 
Federação bem como em eventos internacionais. 

Ter uma associação atuante e eficiente 
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08 Falta de organização da 
produção 

a) Criar uma política industrial para a produção do mel; 
b) Fazer um planejamento de produção, considerando a 

sazonalidade; 
c) Definir critérios de desempenho, para assegurar o 

aumento da produtividade; 
d) Utilizar tecnologias de produção atualizadas; 
e) Atender a demanda de mercado, com padrão 

competitivo. 

Ter a produção organizada 

09 Falta de visão de mercado Apresentar ao produtor/apicultor uma visão ampla sobre o 
seu negócio, sendo: 

a) Qual é o negócio do mel; 
b) Quais possibilidade e oportunidades que o mercado 

do mel e derivados oferece (mercado atual, novos 
mercados, nichos); 

c) Quem está no mercado e qual sua forma de atuação; 
d) A importância do foco no cliente; 
e) A importância da diversificação e da inovação; 
f) A importância de um mix de marketing para o setor; 
g) A importância da criação de estratégias competitivas 

para manter e ampliar mercados. 

Ter uma visão ampla sobre o mercado do mel 
e produtos derivados 

 
Fonte: Produção do autor 
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Quadro 04 - Diagnóstico geral - Aplicação da Matriz GUT (Gravidade – Urgência – Tendência) 
 
Nº AMBIENTE INTERNO - INFRAESTRUTURA  PONTUAÇÃO TOTAL DE 

PONTOS PONTOS FRACOS 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA G U T 

01 Baixa produtividade 5 5 5 125 

02 Baixo número de instalações 5 5 5 125 

03 Entidade Social inativa, desorganizada  5 5 5 125 

04 Desconhecimento de novas práticas de produção 5 5 5 125 

05 Falta de assessoria Técnica 5 5 5 125 

06 Capacitação sem resultado (ineficiente) 4 5 5 100 

07 Canais de Distribuição indefinidos 5 4 4 80 

08 Desconhecimento de marcas por parte dos consumidores. 5 4 4 80 

09 Baixo investimento em marcas 5 4 3 60 

10 Cadeia produtiva desestruturada 3 3 4 36 

11 Falta de diversificação de produtos (derivados do mel) 2 1 2 4 

12 Estruturação dos apiários na forma de doação 1 1 1 3 

Nº AMBIENTE EXTERNO – COMERCIALIZAÇÃO PONTUAÇÃO TOTAL DE 
PONTOS AMEAÇAS 

SITUAÇÃO IDENTIFICADA G U T 

01 Comercialização do produto sem garantia 5 5 5 125 

02 Entidade social ineficiente 5 5 5 125 

03 Falta de visão de mercado 5 5 5 125 

04 Falta de organização da produção 5 5 4 100 

05 Falta de uniformidade de preços (política de preços) 5 4 4 80 

06 Falta de definição de canal de venda/distribuição 5 4 4 80 

07 Vendas não profissionalizadas 5 4 4 80 

08 Baixa identificação do produto (rótulo/marca) 5 4 3 60 

09 Inexistência de produtos derivados do mel 3 2 2 12 

 
Fonte: Produção do autor 
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Após o Diagnóstico exposto na matriz SWOT, pelo Quadro 02, deu-se 

sequência no estudo das questões problemas conforme Quadro 03 a fim de que a 

pontuação determinasse as questões que comprometem o êxito da atividade da 

apicultura na região do Jalapão. 

Assim, a análise evidencia como prioridade na tomada de decisões o 

resultado seguinte: 

Tabela 14 – Prioridade na Tomada de Decisão 

 
Nº 

 
Situação Problema 

 
Pontos 

 
Ambiente 

 
Status 

 

1º Baixa Produtividade 125 Interno Infraestrutura 

1º Baixo número de instalações 125 Interno Infraestrutura 

1º Entidade Social inativa, desorganizada  125 Interno Infraestrutura 

1º Desconhecimento de novas práticas de 
produção 

125 Interno Infraestrutura 

1º Falta de assessoria Técnica 125 Interno Infraestrutura 

1º Comercialização do produto sem garantia 125 Externo Comercialização 

1º Entidade social ineficiente 125 Externo Comercialização 

1º Falta de visão de mercado 125 Externo Comercialização 

2º Capacitação sem resultado (ineficiente) 100 Interno Infraestrutura 

2º Falta de organização da produção 100 Externo Comercialização 

3º Canais de Distribuição indefinidos 80 Interno Infraestrutura 

3º Desconhecimento de marcas por parte dos 
consumidores. 

80 Interno Infraestrutura 

3º Falta de uniformidade de preços (política de 
preços) 

80 Externo Comercialização 

3º Falta de definição de canal de venda/distribuição 80 Externo Comercialização 

3º Vendas não profissionalizadas 80 Externo Comercialização 

4º Baixo investimento em marcas 60 Interno Infraestrutura 

4º Baixa identificação do produto (rótulo/marca) 60 Externo Comercialização 

5º Cadeia produtiva desestruturada 36 Interno Infraestrutura 

6º Inexistência de produtos derivados do mel 12 Externo Comercialização 

6º Falta de diversificação de produtos (derivados do 
mel) 

4 Interno Infraestrutura 

6º Estruturação dos apiários na forma de doação 3 Interno Infraestrutura 

 

Fonte: Produção do autor 

 

Vale aqui ressaltar de forma mais detalhadas os problemas centrais que 

impedem o desenvolvimento da atividade apícola na região do Jalapão: 

São os problemas relacionadas com a INFRAESTRUTURA, Capacitação 

dos Produtores/apicultores: a pesquisa nos traz a informação de que há um alto 

índice de capacitação, indicando que todos os produtores/apicultores já passaram 
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por um processo de capacitação, no entanto a formação obtida não está gerando 

resultado efetivo na produção e na comercialização, desta forma a capacitação 

deverá ser direcionada para as deficiências encontradas no setor, destacando a 

importância da atividade apícola como sendo principal atividade econômica, o que 

vai trazer a profissionalização dos apicultores e coo consequência a alavancagem 

do setor apícola; Cadeia produtiva: os produtores não têm conhecimento da 

organização da cadeia produtiva do mel nem dos produtos da mesma; 

Associativismo: os produtores/apicultores devem ser conscientizados sobre 

associativismo e/ou cooperativismo buscando o fortalecimento da atividade apícola, 

a) Poder Público: os produtores/apicultores precisam ter o apoio do poder público 

para organizar e disciplinar a atividade e b) Fomento: para o crescimento e 

desenvolvimento do setor há a necessidade de investimento, assim faz-se 

necessário buscar linhas de crédito, tendo como argumento a garantia do retorno de 

investimento a curto prazo o ganho social pelo benefício das comunidades, 

quilombolas, indígenas e os pequenos produtores rurais, pelo fortalecimento da 

agricultura familiar; Produção: a produção do mel é feita de forma artesanal; 

Organização da Entidade Social: a desorganização e desarticulação do setor 

apícola deve-se a falta de atuação das associações que não cumpre sua função o 

que impede que seus associados exerçam o seu papel. A entidade social deve 

começar um trabalho de base ressaltando a importância do associativismo e/ou 

cooperativismo e buscar os relacionamentos diversos na forma de parceria com o 

setor público e privado aproveitando ao máximo as oportunidades em aberto e 

criando novas demandas de crescimento e desenvolvimento, para o financiamento e 

sustentabilidade da atividade apícola. Por sua vez tem-se os problemas 

relacionados com a COMERCIALIZAÇÃO, sendo:   Comercialização: as vendas na 

residência e o porta-a-porta é uma prática que não permite o crescimento do 

produtor/apicultor, servindo como um desestímulo a produção em escala; 

Qualidade: a garantia de qualidade implica em uma mudança de cultura no 

processo de produção que atualmente é artesanal, devendo ter a obrigatoriedade de 

que o produto antes da venda passe pela análise laboratorial, assegurando a 

idoneidade do produto e a ausência de substâncias que possam causar 

contaminação; Certificação do produto: a quebra de barreiras com o modelo 

artesanal passa pela busca de certificação do produto junto a instituições 
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credenciadas para uma destinação confiável aos consumidores; Divulgação: não 

está presente em qualquer canal da mídia, assim não se cria uma cultura de 

consumo com base nas propriedades alimentícias e terapêuticas do mel e seus 

derivados, além de se tratar de um produto saudável de baixo custo para o consumo 

diário; Especificações Técnicas: a produção do mel no Jalapão não atende as 

especificações técnicas necessárias para comercialização, por não seguir os 

protocolos instituídos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), do Programa Nacional de Georeferenciamento nem mesmo as Boas 

Práticas de Fabricação do SEBRAE. 

Quando da utilização do instrumento de precisão Gravidade Urgência e 

Tendência (GUT), a julgar pela pontuação obtida, enquanto tomada de decisão 

ficando no grupo de maior prioridade as situações problemas com maior pontuação 

classificadas como 1º vindo na sequência os do 2º, 3º até o 6º, definindo a ordem de 

prioridade na tomada de decisão.’’  

 

3.2 Impactos 

 

A atividade apícola é um ramo da agricultura familiar que tem inúmeros 

aspectos positivos em função da natureza de sua produção, trazendo impactos 

positivos no campo científico, tecnológico, econômico, ambiental e social. 

Impacto Científico:  

Sob o ponto de vista científico o projeto colabora com ampliação da produção 

científica, oportunizando o exercício da pesquisa em um dos pilares das IES’s, que é 

a extensão, propiciando a aquisição de conhecimento de um empreendimento 

econômico solidário. 

Propicia a organização da produção culminando no aumento de 

produtividade, bem como a estruturação da cadeia produtiva pela adaptação de 

tecnologias e geração de informações científicas. 

Impacto Tecnológico 
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Colabora com o aprimoramento do processo produtivo do mel através da 

autogestão e pela inserção das novas tecnologias de produção, buscando ainda 

através da capacitação sintonizar os produtores/apicultores através de suas 

entidades representativas com as políticas públicas existentes bem como 

elaboração e aprimoramento de novas políticas públicas para o setor. 

Impacto Econômico 

Com a profissionalização da atividade apícola abrem-se novos horizontes que 

atendem interesses diversos, primeiramente a melhoria de qualidade de vida em 

função da geração de trabalho e renda ao tempo em que fortalece e organiza a 

cadeia produtiva do mel. 

Possibilidade de propiciar o engajamento do produtor/apicultor em todos os 

processos da cadeia produtiva através de informações cuja sensibilização clarifique 

papéis e funções dentro do processo como um todo que leva em conta as três fases 

do processo, sendo: extração, processamento e comercialização resultando no 

fortalecimento da economia local, regional e nacional. 

Impacto Ambiental 

Através de um processo de conscientização promove o entendimento sobre 

as questões ambientais, melhorando a sintonia e interação na relação homem 

produção e meio ambiente. 

O aumento da consciência ambiental que orienta o melhor aproveitamento 

dos resíduos e sua destinação, bem como preservação das espécies floríferas 

nativas para produção do mel, redução das queimadas.  

Impacto Social 

Colabora com o processo de inclusão social, pelo aproveitamento da mão-de-

obra local proporcionando qualidade de vida. Promove o fortalecimento dos 

processos autogestionários das entidades representativas, buscando sintonia com 

as demandas de mercado e de bem estar das famílias que vivem em território rural e 

promove o bem estar social das comunidades integrantes da cadeia produtiva. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da pesquisa favoreceu o estudo da cadeia produtiva do 

mel no Estado do Tocantins na região do Jalapão e através do diagnóstico 

verificamos que há problemas em praticamente todos os elos da cadeia produtiva do 

mel, mas que não são de difícil resolução. O diagnóstico também apontou situações 

bem favoráveis para fortalecer, estruturar e desenvolver a cadeia produtiva do mel.  

A análise diagnóstica foi dividida em duas partes, sendo o ambiente interno, 

cujo estudo centrou-se na infraestrutura e todos os aspectos relacionados a ela e o 

ambiente externo, teve seu foco na comercialização e todos os aspectos 

relacionados a esta variável. 

As principais barreiras para o desenvolvimento sustentável do mel estão 

identificadas na infraestrutura e comercialização e as variáveis relacionadas, 

observou-se que há uma grande informalidade que sucumbe as formas adequadas 

tanto no processo de produção quanto na comercialização do mel, esta prática traz 

consequências negativas sob o ponto de vista econômico e social. 

Para se ter êxito no fortalecimento da atividade apícola no Tocantins na 

região do Jalapão, há a necessidade de se estabelecer parcerias com entidades de 

fomento agrícola ou econômico com o apoio irrestrito de todas as esferas do Poder 

Público. 

O Governo do Estado do Tocantins é o principal interessado no 

desenvolvimento das cadeias produtivas, e uma das iniciativas interessantes para 

atender este objetivo deve-se ter um programa voltado para criar a cultura de 

consumo do mel no estado, através das escolas públicas, estabelecimentos de 

saúde públicas tendo o mel e produtos derivados como suplemento alimentar. 

Verifica-se então, que o setor precisa ser organizado a partir da 

conscientização dos produtores/apicultores quanto a importância dessa atividade 

econômica e seus retornos reais a curto, médio e longo prazo, e que a mesma deve 

ser assumida como atividade principal, para tanto há que resgatar a função da 

entidade social, buscar novas formas de parcerias, como APL’s, cooperativas, 

condomínios, consórcios que tragam uma mudança na cultura de produção, de 
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logística; de distribuição e comercialização existente, com base em modelos 

atualizados com tecnologias aprimoradas, conforme propostas colocadas após 

análise diagnóstica do setor, que não só resolve as fragilidades identificadas mas 

assegura o processo como um todo maximizando lucros com custos reduzidos. 

É preciso ver a importância da inserção econômica da atividade apícola 

gerando empregos, renda, impostos, proporcionando qualidade de vida, 

promovendo a inserção social das comunidades quilombola, indígenas, do pequeno 

produtor, ficando claro os benefícios da organização da cadeia produtiva do mel. 

Um dos aspectos mais relevantes nesse processo é focar na 

profissionalização do apicultor e a viabilidade econômica da apicultura, a fim de que 

o mesmo compreenda o retorno desse investimento, tendo–a como principal e não 

como uma atividade paralela, propiciando-lhes a inserção social, uma condição de 

vida digna, saindo do quadro de pobreza que caracteriza a continuidade da situação 

de risco para o futuro de suas famílias, que nesse momento encontram-se alijados 

da sociedade. 

Para o alcance desses objetivos é fundamental a estruturação da cadeia 

produtiva do mel, a organização da rede logística e a elaboração e/ou 

aprimoramento de políticas públicas que contribuam para organizar, capacitar os 

produtores/apicultores. 

O setor apícola tem perspectiva de crescimento para atender o mercado 

interno e mercado externo, a análise do cenário internacional mostra o Brasil em 

uma condição crescente tanto na produção do mel quanto na produção de cêra. 

Na região norte o Estado do Tocantins se desponta como 2º e 3º maior 

produtor de mel e tem condições de mudar significativamente esse quadro buscando 

a primeira colocação e melhorando a sua posição junto à produção nacional. 

A região do Jalapão é uma região cuja produção não vem sendo computada 

pelos órgãos de controle do Governo do Estado, ou SEBRAE e a sua inserção 

redefine toda a geografia de produção do mel tendo possibilidade de o Jalapão com 

os devidos incentivos, ser o maior produtor de mel no Tocantins e contribuir para o 

alcance de uma posição visível no cenário nacional. 
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O principal produto da pesquisa está em poder proporcionar às 246 famílias 

de apicultores uma condição de vida digna pela inserção social, conforme capítulo 5 

da constituição que entre outros, consta o princípio da igualdade “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros, residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade". Brasil (1989).  Constituição Federal do 

Brasil. Brasília: Congresso Nacional. 

Assim, o desenvolvimento da apicultura na região do Jalapão é uma forma 

de garantia de acesso fazendo-se que a igualdade seja de fato real, pois se está 

dando um tratamento igual aos que no momento são desiguais perante a sociedade, 

oferecendo condições aos mesmos para que possam fazer uso das oportunidades 

existentes, disponibilizando meios e recursos que permite a garantia da sua 

igualdade. 

Considerando as características da região do Jalapão, bem como das 

famílias a que se refere o objeto da pesquisa faz-se necessário o apoio do poder 

público em todas as esferas tendo em vista que é seu papel dentre outras 

responsabilidades o controle e o amparo social, pela identificação do perfil das 

necessidades e desejo de seus munícipes e considerando as tendências e vocação 

planejar e implementar estrategicamente os meios e os recursos para o seu 

desenvolvimento que se dá em todos os segmentos de suas vidas, sendo: trabalho, 

educação, saúde, assistência social, meio ambiente, cultura e lazer. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

1. PERFIL DO APICULTOR 
Nome:____________________________________________________________________ 

RG:________________________________SSP/__________________________________ 

CPF:_____________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

CEP:_____________________________Bairro____________________________________ 

Ponto de Referência:_________________________________________________________ 

Município:____________________________________Distrito/Povoado:________________ 

Fone:_________________________ Celular:_____________________________________  

E-mail:____________________________________________________________________ 

Domicílio: (      ) Zona Rural      (      ) Zona Urbana 

================================================================= 

1.1 SEXO: (      ) masculino (      ) feminino 

 

1.2 ESTADO CIVIL: (     ) casado (      ) solteiro (       ) separado/divorciado       (      ) viúvo  

 

1.3 GRAU DE INSTRUÇÃO: 
 

(    ) não alfabetizado 

(    )1º grau completo  (    ) 1º grau incompleto 

(    ) 2º grau completo (    ) 2º grau incompleto 

(    ) 3º grau completo (    ) 3º grau incompleto 

(    ) Pós-graduação    

   

1.4 IDADE: 

(      ) até 18 anos              (     ) de 19 até 25                   (     ) de 26 a 35 

(      ) de 36 a 45                (     ) de 46 a 54                      (     ) de 55 ou mais 
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5.5. O(A) SENHOR(A) TEM DEPENDENTES ? 

(     ) não      (     ) sim. Se sim, quantos ?  ______________________________________ 

 

5.6. TIPO DE MORADIA: 

(        ) própria      (     ) alugada (     ) cedida   (     )outra:__________________________ 

 

2. PERFIL DA ATIVIDADE 

 

2.1 HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NA ATIVIDADE? 

(      ) Até 01 ano       (     ) 02 anos       (     ) 03 anos 

(      ) 04 anos            (     ) 05 anos       (      ) 06 anos         (      ) +6 anos 

2.2 QUA(l) (IS) O(S) TIPO(S) DE APIÁRIO(S) QUE VOCÊ UTILIZA ? Indicar Quantidade. 

(          ) Fixo_________           (           ) Migratório__________ 

 

2.3 OS APIÁRIOS ESTÃO: (admite mais de uma resposta) 

(     ) Em terras próprias (     ) Em terras cedidas (     ) Em terras alugadas/arrendadas 

(      ) outros:_______________________________________________________________ 

 

2.4 COMO MONTOU O(S) APIÁRIO(S)? (admite mais de uma resposta) 

(      ) Recursos próprios   (      ) Recursos de terceiros    (      ) Doação    (     ) Financiamento 

 

2.5 QUE EQUIPAMENTOS POSSUI? (admite mais de uma resposta) 

(     ) Garfo desoperculador                              (      ) Espátula ou formão apícola 

(     ) mesa desoperculadora                              (      ) Gaiolas de introdução para rainhas 

(     ) Centrifuga                                                (      ) Telas excluidoras 

(     ) Tanques  para decantação do mel            (      ) Alimentadores individuais 

(     ) Cilindro alveolador de cera                      (      ) Macacão e máscara de apicultor 

(     ) Carretilha ou incrustador elétrico de cera (     ) Luvas 
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(     ) Derretedor solar de cera                            (     ) Derretedor de cera a vapor 

(     ) Fumigador                                                 (     ) Peneira para mel 

(     ) Refratômetro                                             (     ) Outros_________________________ 

 

2.6 QUAIS DOS EQUIPAMENTOS QUE VOCÊ POSSUI SÃO CONFECCIONADOS EM 

AÇO INOXIDÁVEL? 

(     ) Garfo desoperculador               (     ) Tanques ou vasilhames para decantação do mel 

(     ) mesa desoperculadora              (     ) Espátula ou formão apícola 

(     ) Centrifuga                                 (     ) Peneira para mel 

 

2.7 A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É? 

(       ) Fabricação própria                               (      ) Compra /troca em 

associações/cooperativas 

(        ) Compra no comércio do TO                (      ) Compra em outros estados 

 

2.8 A AQUISIÇÃO DAS INDUMENTÁRIAS (MACACÃO E MÁSCARAS) É? 

(      ) Fabricação própria                             (       ) Compra /troca em 

associações/cooperativas 

(      ) Compra no comércio do TO              (        ) Compra em outros estados 

 

2.9 O(A) SENHOR(A) TEM FUNCIONÁRIOS ? 

(       ) não  (        ) sim.             Quantos ? Familiares :___________________ 

                                                  Não familiares:_________________________ 

                                                 TOTAL: _______________________________ 

 

2.10 QUAL A ESPÉCIE DE ABELHA QUE VOCÊ TRABALHA? (admite mais de uma 

resposta) 

(     ) africanizada (oropa, europa ou italiana)           (     ) sem ferrão (jataí, tiúba, uruçú, etc). 

Qual tipo de abelha sem ferrão: _______________________________________________ 

Quantas colméias possui: ____________________________________________________ 
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Qual a produção anual de mel (Kg): ___________________________________________ 

 

2.11 QUAL O TIPO DE COLMÉIA VOCÊ USA PARA AS ABELHAS AFRICANIZADAS? 

(       ) Langstroth ou Americana       (        ) Schenk    (       ) Outro: ___________________ 

 

2.12 A AQUISIÇÃO DAS COLMÉIAS É? 

(     ) Fabricação própria                                    (     ) Compra em fabricantes do Tocantins 

(     ) Compra em fabricantes locais                  (      ) Compra em outros estados 

 

2.13 HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE MEL (2009 – 2010) 

SITUAÇÃO:  (          ) Ativo       (        ) Inativo 

QUANT. DE CAIXAS NÃO POVOADAS: 

________________________________________________ 

QUANT. DE CAIXAS POVOADAS: 

_________________________________________________ 

QUANT. DE CAIXAS PRODUZINDO: 

_________________________________________________ 

 

PORQUE NÃOPRODUZIU ?  (admite mais de uma resposta) 

(         ) Falta de Assistência          (         ) Recém Capturada          (         ) Colméia Não 

Povoada 

(         ) 

Outros:___________________________________________________________________ 

 

2.14 PRODUZ ALGO ALÉM DE MEL ? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Se sim, o quê produz? 

 

PRODUTO E QUANTIDADE - Ano 2009 (Kg) Ano 2010 (Kg) 

1. (        )  Própolis: ______________________ 



109 

 

 

2. (        )  Pólen: ________________________ 

3. (        )  Cera: _________________________ 

4. (        )  Geléia Real: ____________________ 

5. (        )  Outro: _________________________ 

 

2.15 VOCÊ POSSUI OUTRA ATIVIDADE FORA DA APICULTURA 

(          ) Não     (        ) Sim. Se sim, qual ? _______________________________________ 

 

2.16 ATUALMENTE A APICULTURA É SUA PRINCIPAL FONTE DE RENDA? 

(        ) Não         (         )Sim, correspondendo a _________% da renda familiar 

 

2.17 O Sr.(a) PRETENDE AUMENTAR SUA PRODUÇÃO ? 

(      ) não. Se não, por quê ? :__________________________________________________ 

(      ) sim Se, sim, quais os itens que necessita para realizar este aumento?  

(      ) máquinas/equipamentos (        ) mão-de-obra (         ) capital de giro 

(      ) área disponível   (          ) outros____________________________________________ 

 

2.18 TEM INTERESSE EM UTILIZAR FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA INVESTIR NA 

APICULTURA? 

(      ) sim     (      ) não – Se não, por quê ?:_______________________________________ 

 

2.19 QUAIS AS DIFICULDADES QUE O SENHOR TEM ENCONTRADO COM RELAÇÃO 

AO PROCESSO PRODUTIVO? (admite mais de uma resposta) 

(     ) não tem dificuldades                                     (     ) mão-de-obra 

(     ) falta de máquinas/equipamentos/insumos     (     ) ausência de florada 

(     ) ataque de pragas                                            (     ) abelhas abandonam as colméias 

(     ) captura de abelhas                                         (     ) área para colocar abelha 

(     ) roubo  (     ) queimadas  (     ) transporte (     ) desmatamento   (     ) assist. técnica (     ) 

outros:____________________________________________________________________ 
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2.20 QUAIS AS DIFICULDADES QUE O Sr. TEM ENCONTRADO COM RELAÇÃO AO 

PRODUTO (MEL)?: (admite mais de uma resposta) 

(     ) não tem dificuldades             (     ) comercialização                 (     ) falsificação 

(     ) qualidade              (     ) variedade de embalagem            (     ) preço de venda 

adequado 

(     ) não sabe                (     ) Outros:____________________________________________ 

 

2.21 COM RELAÇÃO À INFRA-ESTRUTURA, QUAIS AS DIFICULDADES QUE O(A) Sr (a) 

TEM ENCONTRADO? 

(     ) não tem dificuldades (     ) armazenamento (     ) acesso ao local do apiário 

(     ) instalação (     ) não sabe (     ) outros:_______________________________________ 

 

2.22 QUAL(IS) O(S) MÊS(ES) DE COLHEITA DO MEL? (admite mais de uma resposta) 

(     ) janeiro (     ) fevereiro (     ) março (     ) abril   (     ) maio (     ) junho (     ) julho  

(     ) agosto  (     ) setembro (     ) outubro (     ) novembro (     ) dezembro 

(     ) nunca colheu/não sabe 

 

3. TÉCNICAS / SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

3.1 AS COLMÉIAS SÃO PINTADAS? 

(     ) Não 

(     ) Sim. Se sim, qual tinta ? 

(     ) tinta látex / a base de água ( ) outra. Qual? _________________________ 

(     ) esmalte sintético / tinta a óleo 

 

3.2 AS COLMÉIAS SÃO NUMERADAS? (     ) sim   (     ) não 

 

3.3 QUAL O MATERIAL DO ARAME USADO NOS QUADROS/CAIXILHOS? 

(     ) Aço inoxidável      (     ) outro: qual: _______________________________ 
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3.4 DE QUANTO EM QUANTO TEMPO FAZ REVISÕES NAS COLMÉIAS? 

Safra – a cada__________dias  

Entressafra – a cada____________dias 

 

3.5 FAZ ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA? (       ) sim       (      ) não 

3.5.1 Se sim, quais dados anota? 

(      ) produção/colméia (     ) troca da rainha (     ) troca de favos (     ) defensividade 

(      ) alimentação (     ) outros____________________________________________ 

 

3.6 FAZ TROCA DOS FAVOS VELHOS DO NINHO? 

(     ) Não     (     ) Sim          Se sim, (      ) anualmente  (      ) a cada 2 anos    (      ) a cada 3 

anos 

 

3.7 O QUE FAZ COM OS FAVOS VELHOS? 

(     ) Joga fora        (     ) Queima no fumigador       (     ) Derrete para reciclar a cera 

(     ) Reaproveita em outros enxames       (     ) Outros__________________________ 

 

3.8 NA TROCA DOS FAVOS VELHOS, USA CERA ALVEOLADA NOS QUADROS ou 

CAIXILHOS? 

(      ) Não             (      ) Sim                 Se sim: (     ) Lâminas inteiras (     ) Lâminas parciais 

 

3.9 A AQUISIÇÃO DA CERA ALVEOLADA É? 

(     ) Fabricação própria                           (     ) Compra /troca em associações/cooperativas 

(     ) Compra no comércio do TO            (     ) Compra em outros estados 

 

310 QUANTO UTILIZA DE CERA ALVEOLADA ANUALMENTE? 

(        ) Própria_______KG/ANO          

(        )Troca Associação_______KG/ANO  
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(        ) Comprada_______KG/ANO 

 

3.11 QUAL A FORMA DE AQUISIÇÃO/CAPTURA DAS ABELHAS? INDICAR A 

PORCENTAGEM. 

(     ) Caixa-isca _____%                                    (     ) Enxames arranchados _____% 

(     ) Divisão de enxames _____%                     (     ) Compra _____% 

(     ) Outros_______________________% 

3.12 É REALIZADA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DOS ENXAMES NA ENTRESSAFRA? 

(     ) sim      (     ) não       Se não, por quê?_______________________________________ 

 

3.13 QUAL O TIPO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADA? 

(     ) xarope de açúcar           (     ) xarope de açúcar invertido           (     ) mel velho  

(     ) garapa           (     ) rapadura          (     ) soja texturizada            (     ) pólemel 

outra______________________________________________________________________

______ 

 

3.14 É REALIZADA TROCA DE RAINHAS? 

(     ) Não   (     ) Sim                  Se sim: (     ) Anualmente (    ) a cada 2 anos (     ) a cada 3 

anos 

 

3.14.1 De que forma é feita a troca de rainhas? 

(     ) Introdução de rainha do próprio apiário          (     ) Puxada natural 

(     ) Introdução de rainha selecionada comprada    (     ) Outro_______________________ 

 

3.15 QUAL O TIPO DE MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER FUMAÇA NO FUMIGADOR? 

(     )Serragem (     )Esterco (     ) Folhas secas (     ) Sabugo de milho (     ) 

Outros_______________ 

 

3.16 QUE TIPO DE FAVOS SÃO COLHIDOS? 

(     ) menos de 50% operculado       (     ) + 80% operculado      (     ) 50% a 80% operculado 
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(     ) Todo operculado       (     ) Não operculado 

 

3.17 OS FAVOS COLHIDOS POSSUEM? 

(     ) Somente mel      (     ) Mel e crias       (     ) Mel e pólen 

 

3.18 O TRANSPORTE DAS MELGUEIRAS OCORRE EM: 

(      ) Veículo aberto       (      ) Veículo fechado 

 

3.19 MATERIAL UTILIZADO PARA COBRIR AS MELGUEIRAS DURANTE O 

TRANSPORTE: 

(     ) Lonas plásticas específicas para este fim 

(     ) Lona plásticas de uso geral na propriedade; 

(     ) Não utiliza cobertura. 

 

3.20 A LONA É HIGIENIZADA ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO? 

(     ) Sim      (     ) Não 

 

3.21 O MEL É EXTRAÍDO NO MESMO DIA EM QUE É COLHIDO? 

(     ) Sim      (     ) Não 

 

3.22 A MÃO DE OBRA QUE FAZ COLHEITA NO CAMPO É A MESMA QUE EXTRAI O 

MEL? 

(     ) Sim       (     ) Não: _________________ 

 

3.23 ANTES DA EXTRAÇÃO DO MEL AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA MANIPULAÇÃO 

COSTUMAM: 

(      ) Apenas retirar a vestimenta apícola; 

(      ) Tomar banho e vestir roupa limpa; 

(      ) Trocar toda a vestimenta do campo, mas não tomam banho; 
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(      ) Apenas lavar as mãos com água (sem sabão); 

(      ) Lavar as mãos com água corrente e sabão. 

3.24 AONDE É FEITA A EXTRAÇÃO DO MEL? 

(     ) casa do mel     (     ) ao relento – campo    (     ) tenda    (     ) na casa do apicultor 

(     ) outro:______________________________________________ 

3.25 QUAL A ORIGEM DA ÁGUA UTILIZADA NA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

(     ) Poço artesiano                (      ) Poço cacimbão 

(     ) Rios e córregos               (      ) Cisternas - Chuva 

(     ) Açudes                            (      ) Outras: ______________________ 

 

3.26 COMO É FEITA A EXTRAÇÃO DO MEL? 

(     ) Manual - favo espremido        (     ) Centrifuga. (     ) própria (     ) de terceiros 

 

3.27 O MEL É DECANTADO? 

(     ) Não (     ) Sim Se sim, por quanto tempo?____________________________________ 

 

3.28 O MEL É ESTOCADO AONDE? 

(     ) Tambor plástico (     ) Latas (     ) Outros_____________________________________ 

 

3.29 OS RECIPIENTES PARA MEL SÃO NOVOS OU REUTILIZADOS? _______________ 

 

3.30 QUAL O LOCAL DE ESTOCAGEM DO MEL? 

(     ) Casa (     ) Rancho (     ) Outro_____________________________________________ 

 

3.31 ONDE OCORRE PERDA DE MEL? 

(     ) Não há perdas (     ) Na colheita   (     ) Transporte p/ casa de mel       (     ) Na extração 

(     ) Transporte da casa de mel para a associação   (     ) Outros: _____________________ 
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3.32 QUAL A CAUSA DA PERDA DO MEL? 

(     ) Falha no manuseio (     ) Problema de embalagem  (     ) Fermentação 

 (     ) Problemas no transporte    (        ) Outro: 

__________________________________________________________________________ 

 

4. MERCADO 

 

4.1 OS SEUS PRODUTOS TEM MARCA OU RÓTULO? 

(      ) Não         (      ) Sim 

4.2 OS SEUS PRODUTOS TÊM ANÁLISE LABORATORIAL? 

(      ) Não         (      ) Sim Se sim, qual?_________________________________________ 

 

4.3 QUAL O TIPO DE EMBALAGEM UTILIZADA? (admite mais de uma resposta) 

(      ) Garrafa reutilizada       (      ) Pote de vidro       (      ) Pote de plástico 

(      ) Bisnaga      (      ) Sache       (      ) Outra, qual: ______________________________ 

 

4.4. QUAL O TIPO DE EMBALAGEM UTILIZADA PARA VENDA NO ATACADO? 

(      ) Tambor      (      ) Tamborete      (      ) Lata    (      ) Embalagem do comprador 

 

4.5 A AQUISIÇÃO DAS EMBALAGENS É? 

(      ) Compra /troca em associações/cooperativas      (      ) Compra no comércio do TO 

(      ) Compra em outros estados            (      ) Outros______________________________ 

 

4.6 QUAL O VALOR DE VENDA DO KILO DO PRODUTO? ( R$/kg ) 

1. Mel:                Atacado:__________________     Varejo: _________________ 

2. Própolis:        Atacado:__________________     Varejo: _________________ 

3. Pólen:             Atacado:__________________     Varejo: _________________ 

4. Cera:              Atacado:__________________     Varejo: _________________ 

5. Geléia Real :  Atacado:__________________     Varejo: _________________ 
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6. Outro: _____________    Atacado:_____________     Varejo: _________________ 

 

4.7 DE QUE FORMA SÃO FIXADOS OS PREÇOS DOS SEUS PRODUTOS?  

(     ) de acordo com a concorrência 

(     ) estipulando uma margem de lucro sobre o custo 

(     ) em função do local de venda 

(     ) em função do tipo de venda ( própria, por terceiros) 

(     ) outro:____________________________________________________________ 

 

4.8 A QUEM OS PRODUTOS SÃO VENDIDOS E EM QUE PROPORÇÃO? 

(     ) diretamente ao consumidor final : _____________% 

(     ) aos intermediários : ________________________% 

(     ) a outros produtores : _______________________% 

(     ) outro: ______________________ ___________ % 

(     ) nunca vendeu 

 

4.9 AONDE VENDE SEUS PRODUTOS E EM QUE PROPORÇÃO? 

(     ) associação/cooperativa : _____%            (     ) supermercado : ________% 

(     ) feiras:_____%            (      ) porta em porta : ___________% 

(     ) na residência : _____%          (          ) outro:______________% 

(     ) nunca vendeu 

 

4.10 QUAIS AS DIFICULDADES QUE VOCÊ TEM ENCONTRADO COM RELAÇÃO AO 

MERCADO ? (admite mais de uma resposta) 

(     ) não tem dificuldade      (     ) concorrência        (    ) escoamento da produção 

(     ) período de entre safra     (     ) divulgação         (     )inspeção sanitária (SIE, SIM, SIF) 

(     ) não sabe/não vendeu       (     ) outros:______________________________ 
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4.11 QUAL(IS) O(S) MÊS(ES) DE VENDA DO PRODUTO? 

(     ) janeiro       (     ) fevereiro      (     ) março            (     ) abril 

(     ) maio          (     ) junho           (     ) julho              (     ) agosto 

(     ) setembro    (     ) outubro        (     ) novembro     (     ) dezembro 

(     ) não sabe/não vendeu 

 

5. ASSOCIATIVISMO 

 

5.1. FAZ PARTE DE ALGUMA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA? 

(     ) sim    (     ) não 

5..1.1. Se sim, qual? escrever sigla e nome completo da associação, e que tipo de 

benefícios você recebe desta associação / cooperativa? 

__________________________________________________________________________

__ 

(     ) assistência técnica      (     ) utilização de equipamentos        (     ) embalagem 

(     ) captura de abelha       (     ) análise         (     ) venda de produtos 

(     ) outros: _______________________________________________________________ 

5.1.2 Se não, você tem interesse em fazer parte de uma entidade associativa ? 

(     ) sim 

(     ) não. Se não, por quê ?__________________________________________________ 

 

5.2. NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, O(A) SENHOR(A) OU O PESSOAL OCUPADO NO SEU 

NEGÓCIO JÁ RECEBEU ALGUM TREINAMENTO TÉCNICO ? 

(     ) não 

(     ) sim. Quais treinamentos e quem promoveu? 

Treinamento:___________________________________ Empresa: ___________________ 

Treinamento:____________________________________ Empresa: __________________ 

Treinamento:____________________________________ Empresa: __________________ 
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5.3. CITE DOIS PRINCIPAIS TIPOS DE TREINAMENTO O(A) SENHOR(A) ESTÁ 

NECESSITANDO, NESTE MOMENTO : 

1 : _______________________________________________________________________  

2 : _______________________________________________________________________ 

 

5.4. O(A) SENHOR(A) DÁ TREINAMENTO DE APICULTURA ? 

(     ) sim     (     ) não 

 

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

Entrevistador: _________________________________________________________ 

 

 Data de aplicação:   _____/______/2012 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Declaro para os devidos fins de realização do Diagnóstico do Setor Apícola na região 

do Jalapão (Projeto Jalamel) que todas as informações por mim prestadas foram obtidas de 

forma voluntária e com meu consentimento, bem como autorizo a divulgação dos dados 

para fins científicos e de publicações de trabalhos, artigos, resumos e afins. 

Tenho ciência que os dados pessoais e de caráter sigiloso não serão utilizados para 

fins de publicações e que o tratamento e a tabulação dos dados serão realizados dentro dos 

conceitos de ética e sigilo. 

 

 

Assinatura do entrevistado: ______________________________________________ 

 

 

Data: __________/______________/ 2012 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO: POTENCIAL FLORÍSTICO 

 

Na sua rotina diária, você já observou quais são as plantas visitadas por abelhas ?  

(   ) sim   Quais os 

nomes?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________ 

 (   ) não   

Na região próxima ao apiário, quais são os nomes de plantas que você conhece que possua 

alguma ação medicinal? 

(   ) sim   

 Quais os nomes das plantas  e usos 

medicinais:______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

 (   ) não   

 

Você conhece a época de floração de alguma planta visitada por abelhas? 

(    ) sim   

Nomes de plantas e mês de floração: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________  

(   ) Não 

 

Você tem o hábito de plantar espécies de plantas que produzem flores nas proximidades do 

apiário? 

(    ) sim   

Nomes de 

plantas:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(   ) Não 
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ANEXO 4 – PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

PARTICIPANTE MUNICÍPIO STATUS % 

Albino Levino Sassi Aparecida do rio negro Apicultor 13,0% 
06 Celso Da Conceição Batista Aparecida do rio negro Apicultor 

Juberto Gomes Peixoto Aparecida do rio negro Apicultor 

 

Luilton Araújo Maciel Aparecida do rio negro Apicultor 

Raimundo Barbosa Ribeiro Aparecida do rio negro Apicultor 

Sônia Regina Da Cunha Peclat Aparecida do rio negro Apicultor 

Dioce Pereira Jorge Lagoa do Tocantins Apicultor 
2,0% 

01 

Brigida Maria Batista De Oliveira Lizarda Apicultor 10,0% 
04 

 
 Edilvanderson Ribeiro Aguiar Lizarda Apicultor 

Eunice Batista Da Silva Lizarda Apicultor 

 Seir Rocha De Sousa Lizarda Apicultor 

Abraão De Souza Moraes Monte do Carmo Apicultor 15,0% 
07 Adimilson Ribeiro Souza Monte do Carmo Apicultor 

Antonio Coelho De Carvalho Monte do Carmo Apicultor 

 

Célio Reis De Abreu Monte do Carmo Apicultor 

Eugenio De Sousa Monte do Carmo Apicultor 

Julia Caetano Neres Monte do Carmo Apicultor 

Robertinho Sousa Oliveira Monte do Carmo Apicultor 

Domingos Damacena Azevedo  Ponte alta do Tocantins Apicultor 26,0% 
 

12 
 

 
 

Edidacio Ribeiro Gomes Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Faustino Soares Glória Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Francisco Sie Da Silva  Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Gildemar Dias Alves Ponte alta do Tocantins Apicultor 

José Apolonio De Sousa Ponte alta do Tocantins Apicultor 

 

Maria Ribeiro Do Santos Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Maykon Alves Ribeiro Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Nicolau De Abreu Ferreira Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Otilio Rodrigues Dos Santos Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Sinval Ferreira Da Costa  Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Sonia Maria Soares Rodrigues Ponte alta do Tocantins Apicultor 

Raimundo Campos De Arruda Rio Sono Apicultor 4,0% 
02 Sebastião Arruda Neres Rio Sono Apicultor 

Adir Viana De Assunção Santa Tereza Apicultor  
11,0% Domingos Rodrigues Da Silva Santa Tereza Apicultor 

Eternis Batista José Cândido  Santa Tereza Apicultor 05 

José Cândido Sobrinho Santa Tereza Apicultor 

 Tadeu Gomes Glória Santa Tereza Apicultor 

Antoninho Alves De Souza São Félix Apicultor 

19,0% 
09 

Diocleci Patricio De Sousa São Félix Apicultor 

Flávio Ribeiro São Félix Apicultor 

Gonçalo Patrício Ribeiro São Félix Apicultor 

Justiano Ribeiro Louzeira São Félix Apicultor 

Marcelo Patrício de Souza São Félix Apicultor 

 

Maria Do Carmo Ribeiro De Souza São Félix Apicultor 

Valdir Pugas Pereira Filho São Félix Apicultor 

Zoé Alves De Sousa São Félix Apicultor 

TOTAL......................................................................................................................... 100,0
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.......: % 

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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ANEXO 5 -  Panorâmica - Colmeias, produção, interesse em aumento de produção 
e dificuldade para o aumento da produção 

  

PARTICIPANTE 
QTD 

Colmeia 
Produção 

Anual 
Outra 

Atividade 

Aumento 
de 

produção  

Dificuldade para 
aumentar 
produção  

Albino Levino Sassi 
0 0 

AGRICULTU
RA E SAÚDE 

Sim - 

 Celso Da Conceição 
Batista 

0 0 - Sim - 

Juberto Gomes Peixoto 2 18 Pecuária Não - 

Luilton Araújo Maciel 2 75 Func. Público Não - 

Raimundo Barbosa Ribeiro 
6 35 Motorista Sim 

Máquinas/Equipa
mentos e Capital 

de giro 

Sônia Regina Da Cunha 
Peclat 

5 40 Pedreiro Sim 

Máquinas/Equipa
mentos, Mão-de-
obra, Capital de 

giro, Área 
disponível  

Dioce Pereira Jorge 4 60 Pecuária Não - 

Brigida Maria Batista De 
Oliveira 

12 15 
Artesanato e 
Func. Público 

Sim - 

Edilvanderson Ribeiro 
Aguiar 

20 50 
Construção 

Civil 
Sim - 

Eunice Batista Da Silva 0 0 -  - - 

Seir Rocha De Sousa 3 70 Lavrador Não - 

Abraão De Souza Moraes 
0 0 

FRUTICULTU
RA 

Sim - 

Adimilson Ribeiro Souza 
10 100 Lavrador Sim 

Capital de giro e 
Área disponível 

Antonio Coelho De 
Carvalho 

0 0 - Sim - 

Célio Reis De Abreu 0 0 Func. Público Sim - 

Eugenio De Sousa 
8 120 Agricultor Sim 

Capital de giro e 
Área disponível 

Julia Caetano Neres 4 25 Guarda Não - 

Robertimho Sousa Oliveira 0 0 Func. Público Sim - 

Domingos Damacena 
Azevedo  

0 0 
GADO DE 
CORTE E 

GALINHAS 
Sim - 

Edidacio Ribeiro Gomes 
2 20 Artesão Sim 

Máquinas/Equipa
mentos 

Faustino Soares Glória 0 0 - Não - 

Francisco Sie Da Silva  0 0 - Não - 

Gildemar Dias Alves 4 40 Lavrador Não - 

José Apolonio De Sousa 0 0 - Não - 

Maria Ribeiro Do Santos 
6 20 

Criador de 
Gado 

Sim Capital de giro  

Maykon Alves Ribeiro 0 0 Comerciante Sim - 

Nicolau De Abreu Ferreira 0 0 - Não - 

Otilio Rodrigues Dos 
Santos 

5 60 
Produtos 

Rural 
Não - 

Sinval Ferreira Da Costa  0 0 Agropecuária SIM - 

Sonia Maria Soares 
Rodrigues 

2 4 Lavrador Sim 
Volta da 

produção no 
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verão 

Raimundo Campos De 
Arruda 

1 10 
Artesã e 

Lavradora 
Sim 

Caixa completa e 
Cera alveolada 

Sebastião Arruda Neres 0 0 - Sim - 

Adir Viana De Assunção 2 4 - SIM - 

Domingos Rodrigues Da 
Silva 

1 10 Serralheiro SIM - 

Eternis Batista José 
Cândido 

2 4 - Sim - 

José Cândido Sobrinho 2 4 - Sim - 

Tadeu Gomes Glória 1 6 Aposentado Sim - 

Antoninho Alves De Souza 0 0 CLT Não - 

Diocleci Patricio De Sousa 10 230 Militar Sim - 

Flávio Ribeiro 0 0 Func. Público Sim - 

Gonçalo Patrício Ribeiro 
0 0 

LEITE E 
FRUTICULTU

RA 
SIM - 

Justiano Ribeiro Louzeira 0 0 - NÃO - 

Marcelo Patrício de Souza 
0 0 

AGRICULTU
RA 

SIM - 

Maria Do Carmo Ribeiro 
De Souza 

14 120 Lavrador Sim 
Capital de giro e 
Área disponível 

Valdir Pugas Pereira Filho 
6 30 

Produção 
Rural 

Sim 
Máquinas/Equipa
mentos, Capital 
de giro, Tempo  

Zoé Alves De Sousa 
4 

30 
- Sim 

Máquinas/Equipa
mentos 

TOTAL 138 1.200    

 
Fonte: Questionário Diagnóstico 
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ANEXO -  6 – Infraestrutura 

PARTICIPANTE 
Dificuldades  

Acesso 
Apiário 

Instalação Outras Meses da colheita 

Albino Levino Sassi 1 0 0 
NUNCA COLHEU/ 

NÃO SABE 

 Celso Da Conceição Batista 0 0 0 7 

Juberto Gomes Peixoto 0 0 1 6/7/8/9 

Luilton Araújo Maciel 0 0 0 6/7/8/9 

Raimundo Barbosa Ribeiro 0 0 0 6/9/ 

Sônia Regina Da Cunha Peclat 0 0 0 4/5/6/7 

Dioce Pereira Jorge 0 0 0 3/4/5/6/7/8/9 

Brigida Maria Batista De Oliveira 1 1 0 8/9/10/11 

Edilvanderson Ribeiro Aguiar 0 0 0 6/7/8/9/10 

Eunice Batista Da Silva 0 0 0 _ 

Seir Rocha De Sousa 1 0 0 09/out 

Abraão De Souza Moraes 0 0 0 4 e 9 

Adimilson Ribeiro Souza 0 0 0 6/7/8/9/10 

Antonio Coelho De Carvalho 0 0 0 6/7/8/9  

Célio Reis De Abreu 0 0 0 11/dez 

Eugenio De Sousa 0 0 0 6/7/8/9/ 

Julia Caetano Neres 0 0 1 5/6/7/8/9 

Robertimho Sousa Oliveira 0 0 0 11 

Domingos Damacena Azevedo  0 0 0 04 e 09 

Edidacio Ribeiro Gomes 0 1 0 6/7/ 

Faustino Soares Glória 0 0 0 
NUNCA COLHEU/ 

NÃO SABE 

Francisco Sie Da Silva  0 0 0 _ 

Gildemar Dias Alves 0 1 0 09/out 

José Apolonio De Sousa 0 0 0 _ 

Maria Ribeiro Do Santos 0 0 0 8/ 

Maykon Alves Ribeiro 0 0 0 _ 

Nicolau De Abreu Ferreira 0 0 0 _ 

Otilio Rodrigues Dos Santos 0 0 0 07/set 

Sinval Ferreira Da Costa  0 0 0 _ 

Sonia Maria Soares Rodrigues 1 0 0 11/12/ 

Raimundo Campos De Arruda 0 0 0 4/12/ 

Sebastião Arruda Neres 0 0 0 6/7/8/9/ 

Adir Viana De Assunção 0 1 0 _ 

Domingos Rodrigues Da Silva 0 0 0 05/06/07/08/09 

Eternis Batista José Cândido 1 0 0 5/6/7/8/9 

José Cândido Sobrinho 0 0 0 Julho 

Tadeu Gomes Glória 0 0 0 06/07/2008 

Antoninho Alves De Souza 1 0 0 5/6/7/8/9 

Diocleci Patricio De Sousa 0 0 0 6/7/8/9/10 

Flávio Ribeiro 0 0 0 08/09/2010 

Gonçalo Patrício Ribeiro 0 1 0 SETEMBRO 

Justiano Ribeiro Louzeira 0 0 0 - 

Marcelo Patrício de Souza 0 0 0 JULHO A NOVEMBRO 

Maria Do Carmo Ribeiro De Souza 0 0 0 5/9/10/ 

Valdir Pugas Pereira Filho 1 1 0 6/8/9/10 
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Zoé Alves De Sousa 0 0 0 9/10/ 

TOTAL     
Legenda: Acesso ao Apiário: (0) Sem Dificuldade e (1) Tem Dificuldade de acesso  

(1) Instalação/Outras situações: (0) Sem Dificuldade e (1) Tem Dificuldade com 
instalação  

Fonte: Questionário Diagnóstico 
 

 



127 

 

 

ANEXO – 7  - Associativismo 
 

PARTICIPANTE Associado Entidade a que faz parte 

Albino Levino Sassi 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

 Celso Da Conceição Batista 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

Juberto Gomes Peixoto 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

Luilton Araújo Maciel 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

Raimundo Barbosa Ribeiro 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

Sônia Regina Da Cunha Peclat 
SIM 

AAPILTO – Assoc. de Apicultores de Apcdª Rio 
negro 

Dioce Pereira Jorge 
SIM 

AALTO – Associação de Apicultores de lagoa do 
Tocantins 

Brigida Maria Batista De Oliveira SIM ASA – Associação de Apicultores de Lizarda 

Edilvanderson Ribeiro Aguiar SIM ASA – Associação de Apicultores de Lizarda 

Eunice Batista Da Silva SIM ASA – Associação de Apicultores de Lizarda 

Seir Rocha De Sousa SIM ASA – Associação de Apicultores de Lizarda 

Abraão De Souza Moraes 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Adimilson Ribeiro Souza 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Antonio Coelho De Carvalho 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Célio Reis De Abreu 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Eugenio De Sousa 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Julia Caetano Neres 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Robertimho Sousa Oliveira 
SIM 

AAPISAT - Associação de Apicultores de Santa 
Tereza 

Domingos Damacena Azevedo  SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Edidacio Ribeiro Gomes SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Faustino Soares Glória SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Francisco Sie Da Silva  SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Gildemar Dias Alves SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

José Apolonio De Sousa SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Maria Ribeiro Do Santos SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Maykon Alves Ribeiro SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Nicolau De Abreu Ferreira SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Otilio Rodrigues Dos Santos SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Sinval Ferreira Da Costa  SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Sonia Maria Soares Rodrigues SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Raimundo Campos De Arruda SIM AAPRS - Associação de Apicultores do Rio Sono 

Sebastião Arruda Neres SIM AAPRS - Associação de Apicultores do Rio Sono 

Adir Viana De Assunção SIM AAPA - Associação de Apicultores de Ponte Alta 

Domingos Rodrigues Da Silva SIM AAA - Associação de Apicultura e Amulatence 

Eternis Batista José Cândido SIM AAPA - Associação de Apicultores de Ponte Alta 

José Cândido Sobrinho SIM AACR – Associação de Apicultores Cristo Rei 

Tadeu Gomes Glória SIM AAPRS - Associação de Apicultores do Rio Sono 

Antoninho Alves De Souza SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Fonte: Questionário Diagnóstico 
2009                    2010                 2011                    

2012 
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Diocleci Patricio De Sousa SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Flávio Ribeiro SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Gonçalo Patrício Ribeiro SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Justiano Ribeiro Louzeira SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Marcelo Patrício de Souza SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Maria Do Carmo Ribeiro De Souza SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Valdir Pugas Pereira Filho SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 

Zoé Alves De Sousa SIM ASFET -  Associação Apicultores de São Felix 
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ANEXO 8 - Capacitação 
 

APICULTOR CAPACITAÇÃO EM 
CAPACITADO A DAR 

TREINAMENTO 

Albino Levino Sassi - NÃO 

 Celso Da Conceição Batista - Sim 

Juberto Gomes Peixoto Apicultuta avançada Não 

Luilton Araújo Maciel Produção Apícolas Não 

Raimundo Barbosa Ribeiro Manuseio do mel e Marketing Não 

Sônia Regina Da Cunha 
Peclat 

Treinamento para localização das caixas 
de abelhas e Como manusear o mel 

Sim 

Dioce Pereira Jorge Combate de Pragas Não 

Brigida Maria Batista De 
Oliveira 

Apicultura e Gestão Não 

Edilvanderson Ribeiro Aguiar Apicultura básica Não 

Eunice Batista Da Silva Apicultura e Gestão Sim 

Seir Rocha De Sousa 
Tratamento e manejo abelhas e 

localização de apiários 
Sim 

Abraão De Souza Moraes MANEJO NÃO 

Adimilson Ribeiro Souza 
Manejamento do Apiário e Troca de 

rainhas 
Não 

Antonio Coelho De Carvalho Administração Apiário e Manejo Apiário Não 

Célio Reis De Abreu Apicultor e Colher cera alveolada Sim 

Eugenio De Sousa  Não 

Julia Caetano Neres Prática de Manejo do apiário Sim 

Robertimho Sousa Oliveira Apicultor Não 

Domingos Damacena 
Azevedo  

- NÃO 

Edidacio Ribeiro Gomes Captura de abelhas e Retirada do mel Não 

Faustino Soares Glória FORMA DA CAPTURA NÃO 

Francisco Sie Da Silva  
Palestras para retirar abelhas - COPIVAZ 

Curso de capacitação 
prática 

Gildemar Dias Alves - Não 

José Apolonio De Sousa _ Sim 

Maria Ribeiro Do Santos - Não 

Maykon Alves Ribeiro Básico e Avançado - SENAR Manejo 

Nicolau De Abreu Ferreira Divisão do apiário Sim 

Otilio Rodrigues Dos Santos Não necessita Sim 

Sinval Ferreira Da Costa  
- 

Básico e Avançado - 
SENAR 

Sonia Maria Soares 
Rodrigues 

- Não 

Raimundo Campos De Arruda Alerta de investimento na apicultura Não 

Sebastião Arruda Neres Administração Apiário e Manejo Apicola Não 

Adir Viana De Assunção _ Troca de rainha 

Domingos Rodrigues Da Silva 
- 

Prática de conhecimentos, 
para manusear abelhas 

Eternis Batista José Cândido Administração Apiário Não 

José Cândido Sobrinho Manuseio de equipamentos Não 

Tadeu Gomes Glória 
Motivação e liderança e capacitação em 

associativismo 
Não 

Antoninho Alves De Souza Produção de rainha e própolis Sim 

Diocleci Patricio De Sousa Apicultura e Gestão Não 
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Flávio Ribeiro Apicultura Não 

Gonçalo Patrício Ribeiro MANEJO NÃO 

Justiano Ribeiro Louzeira Administração e Produção Não 

Marcelo Patrício de Souza - NÃO 

Maria Do Carmo Ribeiro De 
Souza 

Produção do mel Não 

Valdir Pugas Pereira Filho Técnicas de manuseio Sim 

Zoé Alves De Sousa Manejamento do Apiário Não 

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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ANEXO 9 – APIÁRIO 
 

PARTICIPANTE 
Apiários 

Atuação/Anos Quantidades Construção 

Albino Levino Sassi 1 6 Doação 

 Celso Da Conceição Batista 1 4 Doação 

Juberto Gomes Peixoto 3 1 Doação 

Luilton Araújo Maciel 3 1 Doação 

Raimundo Barbosa Ribeiro 2 6 Doação 

Sônia Regina Da Cunha Peclat 5 5 RC/ Doação 

Dioce Pereira Jorge 5 0 Doação 

Brigida Maria Batista De Oliveira 6 19 Doação 

Edilvanderson Ribeiro Aguiar 6 1 RC/ Doação 

Eunice Batista Da Silva 2 1 Doação 

Seir Rocha De Sousa 5 1 RC 

Abraão De Souza Moraes 0 0 Doação 

Adimilson Ribeiro Souza 3 10 Doação 

Antonio Coelho De Carvalho 0 0 Doação 

Célio Reis De Abreu 2 1 Doação 

Eugenio De Sousa 5 8 Doação 

Julia Caetano Neres 5 0 Doação 

Robertimho Sousa Oliveira 0 0 Doação 

Domingos Damacena Azevedo  0 0 Doação 

Edidacio Ribeiro Gomes 1 1 Doação 

Faustino Soares Glória 3 0 Doação 

Francisco Sie Da Silva  3 0 Doação 

Gildemar Dias Alves 4 4 RC   

José Apolonio De Sousa 0 0 Doação 

Maria Ribeiro Do Santos 1 6 Doação 

Maykon Alves Ribeiro 1 0 Doação 

Nicolau De Abreu Ferreira 6 0 Doação 

Otilio Rodrigues Dos Santos 4 4 Doação 

Sinval Ferreira Da Costa  2 0 RC   

Sonia Maria Soares Rodrigues 5 0 Doação 

Raimundo Campos De Arruda 5 1 Doação 

Sebastião Arruda Neres 0 0 Doação 

Adir Viana De Assunção 0 0 Doação 

Domingos Rodrigues Da Silva 0 0 Doação 

Eternis Batista José Cândido 0 0 Doação 

José Cândido Sobrinho 1 2 Doação 

Tadeu Gomes Glória 5 1 Doação 

Antoninho Alves De Souza 0 1 RC/ Doação 

Diocleci Patricio De Sousa 5 1 Doação 

Flávio Ribeiro 6 2 RC/ Doação 

Gonçalo Patrício Ribeiro 0 0 Doação 

Justiano Ribeiro Louzeira 0 0 Doação 

Marcelo Patrício de Souza 2 3 Doação 

Maria Do Carmo Ribeiro De Souza 3 14 Doação 

Valdir Pugas Pereira Filho 5 2 Doação 

Zoé Alves De Sousa 4 4 RT 

TOTAL   110  
Legenda: RC – Recursos Próprios; RT Recursos de Terceiros 

Fonte: Questionário Diagnóstico 
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ANEXO 10 – COMERCIALIZAÇÕES 
 

PARTICIPANTE 

Marca 
/Rótulo 

Anál. 
Labor. 

(*)Valor 
Kg 

(1) 
Preço 

(1) 
Dific

. 

(2) 
Comprador 

(3)Local/Venda 

Albino Levino Sassi NÃO NÃO 0 1 1 C.F 100% Residência 100% 

 Celso Da Conceição 
Batista 

NÃO NÃO 0 1 1 C.F 100% Residência 100% 

Juberto Gomes Peixoto 
Não NÃO 

R$ 20,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Luilton Araújo Maciel 
Não Sim 

R$ 20,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Raimundo Barbosa Ribeiro 

Não Não 

R$ 20,00 -
1  

R$ 15,00 -
2 

1 5 
C.F 100% 

intermediári
os 

Supermercados 
5% Na residência 

70% Porta em 
Porta 25% 

Sônia Regina Da Cunha 
Peclat 

Não Não 
R$ 20,00 -

1 
1 1 C.F 100%  

Feiras 20% Na 
residência 80% 

Dioce Pereira Jorge 

Não Não 

R$ 20,00 -
1  

R$ 15,00 -
2 

2 1 
C.F 40% e 
Governo 

60% 
Residência 100% 

Brigida Maria Batista De 
Oliveira 

Não Não 
R$ 25,00 -

1 
5 1 C.F 100% Residência 100% 

Edilvanderson Ribeiro 
Aguiar 

Sim Não 
R$ 20,00 -

1 
1 1 C.F 100% Residência 100% 

Eunice Batista Da Silva 
NÃO NÃO 

R$ 12,00 
/Kg 

  1 C.F 100% Residência 100% 

Seir Rocha De Sousa 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

1 
3,4,5 
e 6 

C.F 100% Residência 100% 

Abraão De Souza Moraes 
NÃO NÃO 

R$ 18,00 -
1 

5 1 C.F 100% Residência 100% 

Adimilson Ribeiro Souza 
Não Não 

R$ 13,00 -
1 

3 1 C.F 100% 
Porta em Porta 

40% 

Antonio Coelho De 
Carvalho 

Não Não 
R$16,00 -

1  
1 3 C.F 100% Residência 100% 

Célio Reis De Abreu 
Não Não 

R$ 25,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Eugenio De Sousa 
Sim Sim 

R$ 12,00 -
1 

1 5 C.F 100% Residência 100% 

Julia Caetano Neres 
Sim Não 

R$ 20,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Robertimho Sousa Oliveira 
Não Não 

R$ 25,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Domingos Damacena 
Azevedo  

NÃO NÃO 
R$ 16,00 -

1 
4 1 C.F 100% Residência 100% 

Edidacio Ribeiro Gomes 
Não Não 

R$ 15,00 -
1 

1 3 e 5 C.F 100% Residência 100% 

Faustino Soares Glória SIM NÃO - 4 1 C.F 100% Residência 100% 

Francisco Sie Da Silva  NÃO NÃO _ 4 1 C.F 100% Residência 100% 

Gildemar Dias Alves 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

1 3 C.F 100% Residência 100% 

José Apolonio De Sousa NÃO NÃO 0 4 0 C.F 100% Residência 100% 

Maria Ribeiro Do Santos 
Não Não 

R$ 15,00 -
1 

3 1 C.F 100% Residência 100% 

Maykon Alves Ribeiro Sim Sim 0 1 7 C.F 100% Residência 100% 

Nicolau De Abreu Ferreira NÃO NÃO 0 1 1 C.F 100% Residência 100% 

Otilio Rodrigues Dos Santos 

Não Não 
R$ 20,00 -

1 
1 0 C.F 100% 

Nas feiras 30%, 
porta em porta 

30% e na 
residência 40% 

Sinval Ferreira Da Costa  Sim NÃO 0 1 7 C.F 100% Residência 100% 
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Sonia Maria Soares 
Rodrigues 

Não Não 
R$ 20,00 -

1 
3 3 C.F 100% Residência 100% 

Raimundo Campos De 
Arruda 

Não Não 
R$ 20,00 

– 1 
5 3 e 4 C.F 100% Residência 100% 

Sebastião Arruda Neres 
Sim Não 

R$ 16,00 -
1 

2 4 C.F 100% Residência 100% 

Adir Viana De Assunção 
Não Não 

R$ 12,00 -
1 

1 4 C.F 100% Residência 100% 

Domingos Rodrigues Da 
Silva 

Não Não 
R$ 10,00 -

1 
1 1 C.F 100% Residência 100% 

Eternis Batista José 
Cândido 

Sim Não 
R$ 10,00 -

1 
1 4 C.F 100% Residência 100% 

José Cândido Sobrinho 
Sim Não 

R$ 20,00 - 
1 R$ 

15,00  -2 
1 2,5 C.F 100% 

Na residência - 
50% e porta em 

porta - 50% 

Tadeu Gomes Glória 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Antoninho Alves De Souza 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

3 1 C.F 100% Residência 100% 

Diocleci Patricio De Sousa 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

1 3 e 5 C.F 100% Residência 100% 

Flávio Ribeiro 
Não Não 

R$ 25,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Gonçalo Patrício Ribeiro 

NÃO NÃO 
R$ 20,00 -

1 
5 1 

C.F 70%; 
Interm.20 
CP 10% 

Residência 15%; 
Supermercados 
35%; Porta em 

Porta 50% 

Justiano Ribeiro Louzeira NÃO NÃO 0 1 1 C.F 100% Residência 100% 

Marcelo Patrício de Souza 
SIM NÃO 

R$ 20,00 -
1 

1 1 C.F 100% Residência 100% 

Maria Do Carmo Ribeiro De 
Souza 

Sim Sim 

R$ 10,00 -
2 

R$ 13,00 -
1 

4 1 C.F 100% Residência 100% 

Valdir Pugas Pereira Filho Não Não R$ 8,00 1 5 C.F 100% Residência 100% 

Zoé Alves De Sousa 
Não Não 

R$ 20,00 -
1 

1 5 
A outros 

produtores 
30% 

Residência 100% 

TOTAL        

Legenda: (*) 1 atacado e 2 Varejo                                                                          Fonte: 
Questionário Diagnóstico 

(1) Fixação de Preço & Dificuldades Encontradas: ?  (1 )  concorrência   (2) estipulando 
uma margem de lucro    (3) em função do local de venda   (4) em função do tipo de 
venda ( própria, por terceiros) (5) outro 

(2) C.F – Consumidor Final: 
(3) Local da Venda: Residência, Feira, Supermercados, Porta em Porta. 
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ANEXO 11 - PROFISSÃO 

Entrevistado 
Qual Atividade? 

A Apicultura é 
sua principal 

fonte de Renda ? 

Abraão De Souza Moraes Pecuária Não 

Adimilson Ribeiro Souza Funcionário Público Não 

Adir Viana De Assunção Motorista Não 

Albino Levino Sassi Funcionário Público e Agricultura Não 

Antoninho Alves De Souza Pedreiro Não 

Antonio Coelho De Carvalho Pecuária Não 

Brigida Maria Batista De Oliveira Funcionário Público e Artezanato Não 

Célio Reis De Abreu Construção Civil Não 

 Celso Da Conceição Batista Não Informou Não 

Dioce Pereira Jorge Não Informou Não 

Diocleci Patricio De Sousa Lavrador Não 

Domingos Damacena Azevedo (Milton) Lavrador Não 

Domingos Rodrigues Da Silva Lavrador Não 

Edidacio Ribeiro Gomes Não Informou Não 

Edilvanderson Ribeiro Aguiar Funcionário Público Não 

Eternis Batista José Cândido Agricultor Não 

Eugenio De Sousa Guarda Não 

Eunice Batista Da Silva Funcionário Público Não 

Faustino Soares Glória Pecuária GALINHAS Não 

Flávio Ribeiro Artesão Não 

Francisco Sie Da Silva (Tucunaré) Apicultor Sim 

Gildemar Dias Alves Não Informou Não 

Gonçalo Patrício Ribeiro Lavrador Não 

José Apolonio De Sousa Não Informou Não 

José Cândido Sobrinho Pecuária Não 

Juberto Gomes Peixoto Comerciante Não 

Julia Caetano Neres Não Informou Não 

Justiano Ribeiro Louzeira Agricultor Não 

Luilton Araújo Maciel Agropecuária Não 

Marcelo Patrício De Souza Lavrador Não 

Maria Do Carmo Ribeiro De Souza Artesã e Lavradora Não 

Maria Ribeiro Do Santos Não Informou Não 

Maykon Alves Ribeiro Não Informou Não 

Nicolau De Abreu Ferreira Serralheiro Não 

Otilio Rodrigues Dos Santos Não Informou Não 

Raimundo Barbosa Ribeiro Não Informou Não 

Raimundo Campos De Arruda Aposentado Não 

Robertimho Sousa Oliveira CLT Não 

Sebastião Arruda Neres Funcionário Público /Militar Não 

Seir Rocha De Sousa Funcionário Público Não 

Sinval Ferreira Da Costa (Tineca) Lavrador Não 

Sonia Maria Soares Rodrigues Não Informou Não 

Sônia Regina Da Cunha Peclat Lavrador Não 

Tadeu Gomes Glória Lavrador Não 

Valdir Pugas Pereira Filho Lavrador Não 

Zoé Alves De Sousa Não Informou Não 

 
Fonte: Questionário Diagnóstico 
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ANEXO 12 IBGE 

Unidade da Federação e Município 
Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 37.836.434 
39.029.63

1 
38.072.673 41.792.775 33.931.503 

Tocantins 134.864 129.885 156.171 153.485 124.827 

Aguiarnópolis – TO - - 300 285 306 

Aliança do Tocantins - TO 3.510 3.300 3.800 4.700 3.600 

Alvorada – TO 200 220 250 600 550 

Ananás – TO 2.000 1.500 1.650 1.586 1.464 

Angico – TO 650 600 632 598 532 

Aparecida do Rio Negro - TO 470 520 570 585 530 

Aragominas – TO 600 650 690 700 630 

Araguaçu – TO 6.400 6.000 6.850 4.800 3.200 

Araguaína – TO 2.400 3.500 4.000 3.900 3.500 

Araguanã – TO 200 250 280 300 270 

Araguatins – TO - - 5.198 3.000 3.200 

Arapoema – TO - - - 1.500 650 

Augustinópolis – TO - - 500 300 250 

Axixá do Tocantins - TO 3.255 3.425 4.900 900 1.000 

Babaçulândia – TO 650 750 800 830 700 

Bandeirantes do Tocantins - TO - - - 300 250 

Barra do Ouro – TO 480 560 590 600 550 

Barrolândia – TO 13.600 13.100 14.080 13.500 14.500 

Bernardo Sayão – TO - - - 800 650 

Brasilândia do Tocantins - TO - - - 400 330 

Brejinho de Nazaré - TO 5.148 5.200 5.310 5.430 5.100 

Buriti do Tocantins - TO 200 200 200 500 600 

Cachoeirinha – TO - - 300 598 567 

Campos Lindos – TO 250 350 400 420 380 

Cariri do Tocantins - TO 2.400 2.200 3.205 1.490 1.260 

Carmolândia - TO 250 300 330 340 300 

Carrasco Bonito - TO 622 653 660 - - 

Colinas do Tocantins - TO 6.100 1.100 2.500 3.000 3.250 

Crixás do Tocantins - TO 2.370 2.200 2.750 5.250 4.100 

Darcinópolis - TO 180 150 168 157 148 

Dueré – TO 1.480 1.400 12.000 9.100 5.000 

Esperantina - TO 1.680 1.762 8.000 2.000 - 

Figueirópolis - TO 4.840 4.800 5.150 3.750 3.200 

Filadélfia – TO 450 520 550 600 550 

Formoso do Araguaia - TO 10.380 10.000 11.350 7.530 6.500 

Goiatins – TO 800 880 900 1.000 900 

Guaraí – TO 13.000 12.800 2.600 2.500 2.300 

Gurupi – TO 4.300 4.000 4.500 6.200 4.200 

Itacajá – TO - - 350 285 230 

Itaguatins – TO - - 300 - - 

Jaú do Tocantins – TO 2.800 2.830 3.500 5.100 4.500 

Luzinópolis – TO - - 660 618 590 

Maurilândia do Tocantins - TO 190 180 180 192 187 

Miracema do Tocantins - TO 4.500 4.650 4.700 4.600 4.300 

Palmeiras do Tocantins - TO 262 275 280 258 235 

Muricilândia – TO 200 215 230 240 200 

Nazaré – TO 3.570 3.748 3.740 3.682 3.728 

Nova Olinda – TO 12.500 13.000 12.000 24.875 14.750 
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Palmeirante – TO 600 700 570 1.000 450 

Palmeirópolis – TO 450 470 650 250 230 

Paranã – TO 70 100 210 150 140 

Peixe – TO 1.900 2.000 2.150 2.450 2.100 

Pequizeiro – TO 300 350 290 300 250 

Colméia – TO - - - 2.000 250 

Piraquê – TO 500 300 350 360 320 

Porto Nacional – TO 1.800 1.980 2.180 2.100 2.250 

Praia Norte – TO - - 400 - - 

Presidente Kennedy - TO - - - 400 330 

Riachinho – TO 2.200 1.800 1.963 1.896 2.072 

Sampaio – TO 684 718 720 - - 

Sandolândia – TO 2.800 2.700 2.550 1.250 1.200 

Santa Fé do Araguaia - TO 260 270 290 300 250 

Santa Terezinha do Tocantins - TO 262 275 280 275 248 

São Bento do Tocantins - TO - - 220 215 202 

São Miguel do Tocantins - TO 514 539 540 - - 

São Salvador do Tocantins - TO 350 330 480 230 200 

São Sebastião do Tocantins - TO 200 210 220 - - 

São Valério – TO 280 300 280 280 250 

Sítio Novo do Tocantins - TO 617 586 580 - - 

Sucupira – TO 580 600 550 - - 

Talismã – TO 650 630 800 850 830 

Palmas – TO 4.800 5.200 5.800 7.000 7.500 

Tocantinópolis - TO 180 189 195 180 168 

Wanderlândia - TO 1.200 1.000 1.100 1.150 1.000 

Xambioá – TO 780 850 900 950 850 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  

 


