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RESUMO 

 

O presente trabalho teve com objetivo relatar o acompanhamento e aperfeiçoamento da 

apicultura de São João del Rei – MG  e região, participando das atividades realizadas 

junto a Associação de Apicultores de São João del Rei (Apis del Rei). Dentre as 

principais atividades se destacam a assistência no Núcleo de Apoio ao Apicultor, 

reunião mensal com associados, processamento de cera alveolada, compra conjunta de 

produtos necessários na atividade apícola e envase de mel. Com  esse apoio proporciona 

agregação de  valor da produção e incentiva a compra e venda conjunta, exercendo 

práticas de ações pessoais e sociais do produtor rural. Outra atividade muito importante 

no cenário ambiental foi a interação com a educação infantil. As atividades lúdicas  e 

apresentação de abelhas do grupo sem ferrão – melíponas – para escolas do ensino 

fundamental, proporcionou a conscientização e aprendizado sobre o meio ambiente. 

Contudo, tornou mais rica e significativa a aprendizagem com todos os envolvidos no 

trabalho. 

 

Palavras-chave: abelhas, agregação de valor, apicultura, associativismo, meio 

ambiente, produtos apícolas.  
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ABSTRACT 

 

The present work had the objective of reporting on the follow-up and improvement of 

beekeeping in São João del Rei and region, participating in the activities carried out 

with the Beekeepers Association of São João del Rei (Apis del Rei). Among the main 

activities are the assistance in the Apiculture Support Center, monthly meeting with 

associates, alveolate wax processing, joint purchase of necessary products in the 

beekeeping activity and honey packaging. With this support it provides aggregation of 

the value of the production and encourages the joint purchase and sale, exerting 

practices of personal and social actions of the rural producer. Another very important 

activity in the environmental scenario was the interaction with early childhood 

education. The ludic activities and presentation of bees from the stingless group - 

melíponas - to primary schools provided awareness and learning about the environment. 

However, it has made learning richer and more meaningful to everyone involved in the 

work. 

 

Keywords: bees, adding value, beekeeping, associativism, environment, bee products. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a apicultura forma uma cadeia produtiva composta por mais de 300 

mil apicultores e centenas de unidades de processamento de mel, que juntos empregam 

aproximadamente 500 mil pessoas (VALVERDE, 2012). 

 A agricultura brasileira tem crescido significativamente em produtividade e 

qualidade técnica nas ultimas décadas, situando o Brasil como um dos polos produtores 

mundiais de alimentos. O setor produtivo do mel tem procurado se qualificar cada vez 

mais, buscando o acesso a novos e exigentes mercados internacionais. Sendo que, em 

termos de volume, em 2014 houve um aumento de 56,46% comparado a 2013, fechando 

o ano de 2014 com mais de 25 mil toneladas de mel exportados (ABEMEL, 2015). 

A criação de abelhas, ou apicultura, é uma atividade que pode ser muito 

lucrativa, pois, exige um baixo investimento inicial, quando comparada a outras 

atividades agropecuárias mais populares, afinal ela permite a exploração de áreas 

inexploráveis por outras atividades e ainda, pode ser praticada por qualquer indivíduo e 

por diferentes idades. Além disso, segundo Brasil et. al. (2010), a apicultura se 

apresenta como uma alternativa de diversificação, capaz de gerar renda às propriedades 

rurais e com a possibilidade de ser praticada paralelamente a outras atividades. 

Uma possibilidade de fortalecimento para a atividade apícola é o incentivo ao 

associativismo, pois se trata de um conjunto de ações realizadas por pessoas 

mobilizadas a partir de um projeto que buscam superar dificuldades em função de um 

interesse em comum, e buscam, ainda, conseguir melhores condições de vida, cujo 

resultado esperado é a possibilidade de continuidade do grupo (ALBUQUERQUE, 

2003). 

Assim, o trabalho teve como finalidade incentivar a apicultura a produtores de 

São João Del Rei e Região em um aperfeiçoamento sobre as possibilidades da atividade, 
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produção, comercialização e agregação de valor nos produtos, principalmente mel e 

cera. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Importância da Apicultura 

 

A apicultura tem se consolidado como uma importante atividade do ponto de 

vista econômico, social e ambiental. De acordo com Cardoso (1999) como empregadora 

de mão de obra tipicamente familiar, ela tem favorecido a permanência da família no 

campo e contribuído para a geração e aumento de renda, com redução da dependência 

de produtos agrícolas de subsistência tradicionais.  

Segundo Silva (2011), a apicultura se torna de grande importância à partir do 

momento que  apresenta uma alternativa de ocupação e renda para  o  homem  do  

campo,  uma vez que é  uma  atividade  de  fácil  manutenção  e  com  um  custo  inicial 

bastante baixo em  relação  às demais  atividades  agropecuárias,  despertando assim  

interesse na sociedade por se tratar de uma atividade  com requisitos do tripé da 

sustentabilidade (ambiental, social e político). Isso porque é dependente dos recursos 

naturais, e assim a atividade apícola é considerada um forte fator de preservação da 

flora nativa. Afinal, por meio do processo de polinização praticado pelas abelhas, é 

possível garantir a preservação das espécies animais que sobrevivem alimentando-se 

dessa flora, e consequentemente contribuindo para o equilíbrio do ecossistema e 

manutenção da biodiversidade. 

 No que diz respeito à questão social, trata-se de uma forma de geração de 

ocupação e emprego no campo econômico, além da geração de renda e a possibilidade 

de obtenção de bons lucros. E o político por estar atrelado as políticas publicas como o 

mel na merenda escolar (PAXTON, 1995). 

Como alimento, o mel produzido pela atividade já mostrou trazer múltiplos 

benefícios à saúde, como o alto teor energético, além de ser um excelente antioxidante e 
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altamente nutritivo. É um alimento de fácil digestão e diretamente assimilado pelo 

organismo humano, constituindo uma fonte de energia altamente saudável. Sendo 

considerado pela Organização Mundial de Saúde como o alimento mais completo que 

existe para crianças, adultos e idosos. Seus benefícios para o desenvolvimento das 

crianças são muitos, auxilia na digestão e metabolismo, na calcificação e crescimento, 

na prevenção de anemias, na proteção do cérebro e do fígado, e no desenvolvimento da 

inteligência, e é fonte de várias vitaminas como o complexo B, E, K, A e C. Em sua 

composição pode-se encontrar proteínas e sais minerais, tais como: sais de ferro, cobre, 

manganês, silício, cloro, cálcio, sódio, fósforo, alumínio, magnésio, enxofre e iodo 

(BACAXIXI, ET.AL., 2011). 

 

2.2.  Produção nacional de produtos Apícolas 

 

Segundo Bacaxixi et.al. (2011) a apicultura brasileira seguiu uma evolução 

gradativa após sofrer impactos negativos em algumas ocasiões como o ingresso das 

abelhas africanizadas, intensiva e indiscriminada utilização de agrotóxicos na década de 

1970. A partir de 1980 verificou-se um crescente aumento da produção, não apenas do 

mel, cera e própolis, mas também do uso das abelhas na polinização das culturas de 

café, soja, algodão entre outras.  

Com a presença das abelhas africanizadas em todo território brasileiro, tornou-se 

viável o aproveitamento de sua produção aos pequenos e médios agricultores, 

propiciando-lhes mel e pólen como alimento, e própolis e apitoxina no âmbito da 

apiterapia (GRAEFF, 2011) 

A produção apícola se tornou um empreendimento de sustentação nas áreas de 

topografia acidentada, de reserva florestal ou área de proteção permanente ao longo de 

rios, nascentes e encostas. Assim, um sitiante proprietário de pequena área pode 
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subsidiar seu empreendimento com pelo menos 25 kg de mel/colmeia/ano, 200 gramas 

de própolis/colmeia/ano e 2,5 kg de cera/colmeia/ano, sem contar o aumento da 

produção agrícola pela polinização entomófila. 

O consumo do mel de abelha no Brasil teve uma mudança drástica nos últimos 

anos, pois saiu de um patamar em que a produção não era suficiente para atender o 

consumo interno, para um patamar em que a produção consegue atender a demanda 

interna, prova disto são as balanças comerciais que mostram que as importações de mel 

decresceram nos últimos anos e as importações cresceram. 

Em 2004, segundo o IBGE, a apicultura foi responsável pela produção de 32 mil 

toneladas de mel e 1,6 mil toneladas de cera de abelha, atraindo divisas de mais de US$ 

42 milhões com exportação e se inserindo como destaque na pauta de exportação. 

Segundo Valverde (2012), a produção de mel em Minas Gerais no ano de 2017, 

ficou em torno de 5,5 mil toneladas, volume 22,2% superior às 4,5 mil toneladas 

produzidas em 2010.  

Valverde (2012) ressalta que a apicultura mineira gera cerca de 13 mil 

empregos. São 4,5 mil apicultores, 85 associações e quatro cooperativas, que garantem 

condições ideais para uma produção de extrema qualidade. As principais regiões 

produtoras de mel são os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, representando (22,7%), 

seguido pela Central (15,2%), Sul de Minas (14,5%), Rio Doce (12,8%), Zona da Mata 

(11,3%), Norte de Minas (9,3%), Centro-Oeste (6,4%), Triângulo (4,2%), Alto 

Paranaíba (2,3%) e Noroeste (1,2%). 
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2.3. Importância do associativismo no Brasil 

 

Segundo Vilela (2006) o associativismo formal ou informal, é capaz de 

proporcionar condições para que o agricultor cresça, passando a assimilar melhor as 

técnicas agrícolas e administrativas, para que possa participar e interferir positivamente, 

no processo de comercialização. 

 Pochmann (2004) aponta que o associativismo se iniciou no Brasil em 1940, 

momento em que país entrou na mais duradoura crise de desenvolvimento da história. E 

no início da década de 1980, por causa disso, e consequentemente da interrupção do 

ciclo de industrialização, o país registrou índices significativos de regressão 

ocupacional, depois de cinco décadas de avanços ininterruptos no processo de 

estruturação do mercado de trabalho. 

O associativismo só foi, portanto, fortemente difundido a partir de 1980, e nessa 

mesma época ele foi incentivado pela legislação, que apoiou a liberdade de associação 

por meio do artigo 174, § 2 da Constituição Federal Brasileira que expõe: 

 

a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo”.Determinou-se no artigo 5º, inciso XVIII, que “a 

criação de associações e, na formada lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 

seu funcionamento. 

 

 

Segundo Ganança (2006), no Brasil a figura associativa é definida no Código 

Civil e na Lei de Registros Públicos como uma pessoa jurídica de direito privado, 

institucionalizada e  devidamente  registrada nos cartórios de registro civil de  pessoas 

jurídicas,  constituídas livremente pela união de pessoas em torno de uma finalidade não 

econômica ou não lucrativa. É uma figura jurídica específica, com certos contornos e 

configurações, conferidos a nossa legislação.   
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O termo associação engloba vários modelos de organizações 

(associações, institutos, clubes, etc.) que têm objetivos e finalidades 

distintas entre si, mas que recebem esse nome por terem 

características comuns e semelhantes, como a reunião de duas ou mais 

pessoas para a realização de objetivos coletivos. A atual legislação 

não determina a quantidade exata para a criação de uma associação; o 

patrimônio é formado pela contribuição dos associados, por doações, 

etc.; os fins podem ser alterados pelos associados; os associados 

podem opinar livremente e as associações são entidade de direito 

privado e não público. (CARDOSO, 2014) 

 

Por meio desse modelo de representatividade, se abre a possibilidade de 

combinação do desenvolvimento coletivo e individual, ou seja, incentivar a formação de 

associações tornando - se relevante à medida que a lógica da ação coletiva acaba 

prevalecendo sobre a ação individual, mas sem excluí - la. 

 

2.4. Associativismo em São João del Rei 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de São João Del Rei tinha uma população de 84.469 

habitantes, destes 5,46% ou 4612 pessoas vivem na zona rural do município. Ainda 

segundo o IBGE, mas pelo Censo Agropecuário de 2006, o número de pessoas 

ocupadas em atividades rurais em 31/12/2006 era de 2.523 trabalhadores. 

A concepção de programas no progresso do município busca o aperfeiçoamento 

de estratégias de promoção de questões sociais e econômicas. Segundo Abramovay 

(2009, p. 100) “constituir novas instituições propicias ao desenvolvimento rural 

consiste, antes de tudo em fortalecer o capital social dos territórios”. Sociedade agrarias 

desenvolvida se destaca por iniciativas de associativismos e cooperativismo. 

Em São João del Rei e região o associativismo se destaca para produção de leite 

e derivados, na agricultura e principalmente na familiar. A organização dos produtores 

por um interesse comum permite iniciativas para melhorias da classe, como aquisição 
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de tanques de resfriamento de leite, instalação de silo graneleiro que permite benefícios 

e armazenagem da produção. 

A ARPA – Associação Regional de produtores Associados do Campo das 

Vertentes, São João del Rei, é uma associação jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos. Constituída para estudos, coordenação, desenvolvimento, defesa e 

representação da categoria vinculada à atividade agrícola, pecuária e agricultura 

familiar. 

Contudo, o associativismo em São João del Rei e região ainda é pouco difundido 

entre os produtores, existem muitas dificuldades  relacionadas ao aspecto social, 

econômico, politico e tradição cultural dos produtores que resistem a mudanças e 

iniciativas de interesse da classe. 

 

2.5. Associação de Apicultores de São João Del Rei (Apis Del Rei) 

 

A Apis Del Rei – Associação dos Apicultores de São João Del Rei que foi 

fundada em 04 de junho de 2007, é uma entidade, de fins não econômicos. Desde 2012 

sua sede encontra-se situada na Universidade São João Del Rei – UFSJ Campus Ctan- 

Prédio do CRT (Centro de Referência ao Trabalhador) – sala 1.02 B na Avenida 

Visconde do Rio Preto, s/nº São João Del Rei – MG. A administração da associação é 

composta por uma diretoria que conta com um presidente, um vice – presidente, 

primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e um conselho fiscal 

composto por três membros.  

 Segundo seu Estatuto, a associação tem como finalidade: 

I – O exercício de mútua colaboração entre os apicultores, 

visando à prestação, pela entidade, de quaisquer serviços que 
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possam contribuir para o fomento e racionalização das 

atividades na apicultura; 

II – Melhorar as condições de vida dos apicultores, com especial 

ênfase na divulgação de matérias relacionadas a técnicas de 

produção e manejo, mercado e preços, melhorias de qualidade e 

de produtividade; 

III – Manter na medida do possível, serviços de assistências 

social, médica, odontológica, recreativa e educacional; 

IV – Fomentar o estudo e a difusão da apicultura racional, bem 

como criar ou preservar os meliponídeos da região, aumentando 

a biodiversidade da flora regional; 

V – Facilitar aos apicultores à aquisição de equipamentos 

apícolas visando o aumento da produtividade e de boas praticas 

de higiene e qualidade no processamento dos produtos apícolas; 

VI - Estimular a produção e consumo de produtos apícolas por 

produtores e escolas combatendo a fome e a pobreza, 

promovendo assim melhores condições sociais e econômicas das 

famílias, da maternidade a velhice; 

VII - Proporcionar alternativas de trabalho no campo nas 

atividades de apicultura a todos os indivíduos da zona rural, 

homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos e mesmo 

portadores de alguma deficiência física; 

VIII – Promover palestras, campanhas de conscientização para a 

preservação do meio ambiente e eventos culturais; 



- 10 - 

 

IX – Promover palestra, campanhas para desenvolvimento alto 

sustentável das atividades apícolas; 

X- Negociar empréstimos ou financiamento que beneficiem os 

apicultores interessados, aprovado em assembleia; 

XI- Promover a união dos apicultores, os técnicos e pessoas 

ligadas à apicultura, para o intercâmbio técnico, social e 

cultural; 

XII- Designar um representante da Associação em todos os 

municípios dos integrantes associados; 

XIII- manter intercâmbio ou firmar convênio com outras 

associações de apicultura; 

 A Associação possui um número de associados ilimitados, que precisam ser 

pessoas idôneas, maiores de idade, que gozem de seus direitos civis e manifestem 

interesse em contribuir com os objetivos constituídos pela Instituição. 

 De acordo com o estatuto da Apis Del Rei, seus associados são divididos em 

quatro categorias: 

1) Fundadores, são aqueles que participam da Assembleia da 

constituição da entidade e que assinaram a respectiva ata; 

2) Beneméritos, são aqueles que prestaram à entidade relevantes 

serviços, sendo os mesmo indicados espontaneamente pela 

Assembleia Geral ou pela diretoria, não tendo direito a voto e 

podendo ser votados; 

3) Honorários, são aqueles que prestaram serviços de 

notoriedade e assim se fizeram credores dessa homenagem 



- 11 - 

 

apontado por proposta da diretoria, não tendo direito a voto e 

podendo ser votados; 

4) Contribuintes, são aqueles que contribuem com uma 

importância mensal no valor e na modalidade estabelecidas pela 

diretoria. 

 

 Os associados têm o direito de voto e de participar da eleição para a diretoria, de 

ter voz na assembleia, ter vantagens e benefícios, pedir informações sobre as atividades 

da associação, utilizar toda a infraestrutura disponibilizada pela associação e de 

participar de projetos, estudos e convênios firmados com terceiros. E tem como deveres: 

cumprir com o estatuto vigente; cumprir com as determinações realizadas pela diretoria; 

contribuir em dia com o valor que a associação estabelece aos associados e zelar pelo 

nome da associação e interesses morais e sociais. É importante ressaltar também, que 

toda a renda por ventura destinada a Apis Del Rei é aplicada na manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

Segundo Lengler e Silva (2008) criar a possibilidade de constituir associações, 

tornou-se uma alternativa para a solução das inseguranças e problemas comuns dos 

agricultores. A associação é uma organização dotada de uma estrutura simples e enxuta, 

na qual contribui para facilitar a gestão, 

No entanto, existe um enorme desafio para manter uma associação, pois na gestão 

anterior municipal, existiam 23 associações em São João del Rei voltadas para o meio 

rural, e atualmente esse número reduziu drasticamente.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Núcleo de apoio ao apicultor 

 

O Núcleo de Apoio aos Apicultores (NAAPI) localizado no CRT, no campus 

Tancredo Neves na Universidade Federal de São João Del Rei, onde realizam - se todas 

as primeiras quartas – feira do mês, reuniões com os apicultores de toda região de São 

João del Rei. Nas reuniões, acontecem trocas de informações e mediação para compra 

de produtos, utensílios e equipamentos (cera alveolada, embalagens, EPI’s...) com 

obtenção de melhores preços devido à compra conjunta. E distribuído um informativo 

para cada produtor, contendo noticias e eventos atuais sobre a atividade.  

Para outras informações necessárias o produtor também pode consultar o site da 

Apis del Rei, hospedado na página da Universidade Federal de São João del Rei no 

endereço www.ufsj.edu.br/apisdelrei e mantido por bolsistas envolvidos no projeto 

Os apicultores interessados em se associar, preenchem um cadastro (Anexo1) 

informando dados pessoais e dados relacionados à produção apícola.  

Aos associados era entregue anualmente a carteirinha de associado com a 

identificação do apicultor, contendo foto e dados pessoais, apresentada na Figura 1. 

 

 
  Figura 1: Modelo da carteirinha da Apis del Rei 

 

O controle de mensalidade é responsabilidade do 1º tesoureiro, onde o mesmo 

contém todos os registros das contribuições dos associados. Com o dinheiro das 
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mensalidades é possível manter um fluxo de caixa da associação, permitindo a compra 

antecipada de produtos necessários na atividade. 

 Além de toda essa assistência aos apicultores, a Apis del Rei conta com o apoio 

da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Pró-reitoria de Pesquisa (PROPE), 

Departamento de Zootecnia (DEZOO) e do GEAPIS (Grupo de Estudos em 

Apicultura). Assim foi possível a realização de Seminários Apícolas que atualmente 

totalizam cinco eventos, e a participação dos associados em eventos tais como, XXII 

CONBRAPI (Congresso Brasileiro de Apicultura) em Joinville – Santa Catarina 

 

3.2. Agregação de valor dos produtos apícolas (envase de mel) 

           Com aquisição da maquina de envase de mel em forma de sachê pelo 

PROEXT/2014, a qual foi instalada no NAAPI e manuseada pela equipe de bolsistas 

coordenada pelo professor Deodoro Magno Brighenti, o envase de mel em sachê, 

possibilitou maior agragação de valor ao produto,  facilitando uma saída maior de mel 

dos apicultores, também podendo participar da chamada publica para a merenda escolar. 

A base de troca, ou seja, a taxa de utilização é de 30% do mel entregue para 

envase no caso de associados da Apis Del Rei e 40% para os demais apicultores. Este 

produto retido foi comercializado para geração de um fundo de manutenção da máquina 

e compra de mangueiras. 

Para o controle do envasamento utilizamos uma planilha contendo data de 

chegada do mel na associação, peso liquido, peso envasado, porcentagem do apicultor 

referente aos 30% (trinta por cento) em quilogramas, porcentagem da associação, 

responsável, data de retirada pelo apicultor do mel envasado, assinatura do apicultor e 

observações.  
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3.3.  Processamento de cera alveolada 

Nos anos de 2015 e 2016, para facilitar o processo de troca de cera bruta pela 

cera alveolada, foi montado pelo grupo, equipamentos para o processamento artesanal 

da mesma. Foi entregue para associados um total de 269 Kg de cera alveolada, deste 

total, 25% da cera alveolada ficou disponível para o Grupo de Estudos em Apicultura 

(GEAPIS), o restante foi disponibilizado aos associados.  

Em 2017 e no atual ano de 2018, a troca de certa bruta pela cera alveolada foi 

realizada em parceria com o Apiário Casa Grande situado na zona rural Dom Silvério – 

MG. 

A base de troca, ou seja, a taxa de utilização é de 25% da cera bruta entregue 

para os associados da Apis del Rei e 30% para os demais apicultores. 

 

3.4. Compra e venda conjunta de produtos apícolas 

Segundo Hardin (1995), as ações coletivas surgem da necessidade de 

coordenação, que é uma interação social quase que inevitável para que a sociedade não 

entre em conflito, cujo poder da liderança cria instrumentos para que a coletividade se 

mantenha. O autor argumenta também que uma ação coletiva surge de interesses 

comuns quando indivíduos, que reconhecem conscientemente que são interesses 

comuns, planejam uma atuação coordenada para alcançá-los, pois tais interesses ou 

necessidades não poderiam ser obtidos individualmente. 

De acordo com o SEBRAE (2012), a associação tem um papel de grande 

importância na representação da classe agrícola na sociedade, pois, a mesma é de 

representatividade social. Assim, o produtor pode ter mais garantias conjuntas, pois, a 

compra coletiva de produtos poderá ser feita utilizando o CNPJ da associação, 

negociando melhores preços nos pedidos. 
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Durante as reuniões mensais dos apicultores associados, e feita uma listagem de 

materiais que estão em falta na Apis del Rei. Depois dessa listagem pronta é feita a 

compra com dinheiro em caixa da associação.  

A aquisição de produtos feita apenas por um produtor, não gera vantagens para o 

mesmo, por não conseguir um melhor preço no mercado, com o grupo de associados e o 

grande número de produtos pedidos, o poder de troca é facilitado, assim aumentam as 

chances de negociação, consequentemente diminuindo os preços das mercadorias, ou 

sendo repassado aos apicultores pelo mesmo valor da compra, descartando o preço do 

frete. 

Assim, a aquisição de produtos em conjunto diminui com os gastos com frete e 

possibilita a manutenção de um estoque de produtos não comercializados em São João 

del Rei 

Nas compras conjuntas os pedidos são de bisnagas para mel de 280g (duzentos e 

oitenta gramas), 500g (quinhentas gramas) e de 1kg (um quilograma), assim também 

como embalagem de própolis, equipamentos de proteção individual (EPI’s), luvas, 

fumigadores, baldes, bandejas para própolis e cera alveolada. Todo produto que chega à 

associação é anotado na planilha de entrada de produtos assim garante o controle de 

entrada e saída dos produtos. 

Sendo que, nos anos de 2015 e 2016 cada planilha referente a um tipo de 

produto e nomes dos compradores ficavam anotados de acordo com a ordem de compra, 

em uma mesma planilha, o que causava dificuldade para encontrar dados e acontecia 

erros de pagamento. A partir de 2017 cada apicultor tem uma ficha individual, na qual 

possui 8 (oito) folhas, referentes aos produtos vendidos, e também a data da compra, 

quantidade, valor total, responsável pela venda, assinatura do apicultor, data de 
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pagamento, responsável pelo recebimento e observações, assim ficando organizado, 

gerando mais praticidade e melhor controle da venda. 

 

3.5.  Apicultura na educação infantil  

As abelhas desempenham um importante papel no meio ambiente, pois são 

polinizadoras de inúmeras  plantas. Das espécies conhecidas de plantas com 

flores, cerca de 90% dependem, em algum momento, de animais polinizadores. Mais de 

3/4 das espécies utilizadas pelo homem na produção de alimentos dependem da 

polinização para uma produção de qualidade e quantidade. Essa importante espécie de 

polinizador foi ameaçada de extinção, e para conscientizar as crianças sobre a 

importância das abelhas, nesse contexto, foram apresentadas aulas explicativas, vídeos 

educativos e contato com equipamentos utilizados na apicultura. 

Em 2016 foi realizada uma visita à escola Municipal Maria Teresa (Figura 2), 

localizada no município de São João Del Rei, onde os alunos puderam ter conhecimento 

da atividade. Nos anos de 2017 e 2018, a visita foi realizada na escola da rede particular 

SESI (Figura 3), no municipio de São João del Rei. 

 
Figura 2: Visita a Escola Municipal Maria Teresa – São João del Rei 
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Figura 3: Visita a Escola da rede SESI – São João del Rei 

 

3.6.  Questionário de satisfação  

 Nos anos de 2016 e 2017, foi aplicado um questionário de satisfação (Anexo 2) 

para os apicultores, no mês de novembro, para ser apresentando  junto com o balancete 

anual na reunião de dezembro, contendo sete questões que abordavam o nível de 

satisfação dos associados com a Apis del Rei, produtos e atendimento. No ano de 2016, 

19 (dezenove) associados responderam o questionário e em 2017, 21 (vinte e um) 

associados. 
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4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O trabalho com o associativismo para os apicultores em São João del Rei – MG 

contava com um pequeno grupo de associados, demonstrado na Ata 001/2007 (Anexo 

3), na qual consta 25 assinaturas.  

 Com o decorrer do tempo, o grupo foi aumentando, não foi possível ter o registro 

de quantos apicultores se associaram durante esse período, por não conter nas fichas de 

cadastro a data de ingresso dos associados. Com base no cadastro dos apicultores, 

atualmente, a Apis del Rei conta com 56 associados, de diversas cidades (São João del 

Rei – MG, Carrancas – MG, Barbacena –MG, Nazareno – MG, Lavras – MG, São 

Vicente de Minas – MG, Santa Cruz de Minas – MG, Três Corações- MG, Barroso – 

MG, Ritápolis – MG, Tiradentes –MG, ) Figura 4. 

 

Figura 4: Número de associados de acordo com as respectivas cidades 

 

Durante os anos de 2015 ate 2017, utilizava-se a carteirinha da Apis del Rei, na 

qual, os gastos eram maiores para sua confecção, (custando à associação R$2,00 cada 

carteirinha), sendo mais trabalhosa por questão de erros com dados dos apicultores,  ter 
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um prazo de validade e por mudança de presidência da Apis del Rei. Entretanto, essa 

carteirinha estava sendo utilizada apenas para auxiliar na identificação dos associados, 

não se tinha um controle de associados inadimplentes. Foi decidido em reunião e 

lavrado em ata 09/2018 (Anexo 4) que associados irregulares e faltosos, sem 

justificativa,  em 3 (três) meses consecutivos seriam desvinculados da associação.  

 Como ressalta Sangalli et al. (2015) o associativismo cria um ambiente flexível 

pela interação de distintas pessoas, que resulta num produto harmônico alinhado aos 

interesses coletivos.  

Nesse contexto, com intuito de diminuir gastos e controle de mensalidades foi 

elaborado o cartão do apicultor, demonstrado na Figura 5 e Figura 6. Onde  contém os 

dados dos apicultores e os meses referentes a contribuição mensal de R$ 10,00 (dez 

reais).Gerando mais praticidade e menores gastos para o caixa da associação. 

 

 

Figura 5: Modelo do cartão do apicultor (frente)    
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Figura 6: Modelo do  cartão do apicultor (verso) 

 

Em parceria com o projeto de extensão “Ações para promoção de cidadania e 

agregação de valor de alimento para agricultores familiares na microrregião do Campo 

das Vertentes e com o GEAPIS, PROPE E PROEX foi realizado no dia 02 de dezembro 

de 2017 o V Seminário Apícola de São João del Rei e região, onde através de palestras 

e minicursos foi possível reunir informações, integrar conhecimentos, disseminar ideias 

e discussões para todos apicultores presentes. O evento reuniu mais de 200 pessoas, 

entre produtores, estudantes e diversos colaboradores. 

Para capacitar os produtores e alunos, com o apoio da PROEX e do 

Departamento de Zootecnia, foi oferecido um ônibus para o XXII CONBRAPI 

(Congresso Brasileiro de Apicultura) que aconteceu nos dias 16 a 19 de maio de 2018, 

em Joinville – Santa Catarina, permitindo que os produtores prestigiassem o evento, 

adquirindo mais experiência e aprendizado. 

De acordo com o que foi publicado pela Assessoria de comunicação da 

Universidade Federal de São João del em 2015, mais de 100 toneladas de mel foram 

produzidas na região do Campo das Vertentes. Ainda conforme a publicação, a 

produção poderia ser aproveitada nas escolas, porém, por falta de programas voltados 
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para isso, o produto acaba indo para São Paulo. Apicultores afirmaram que a produção 

de mel em Minas Gerais tem aumentado em quantidade e qualidade e que por isso, pode 

concorrer com o mercado exterior. Entretanto, a informalidade e as dificuldades 

burocráticas ligadas às demandas sanitárias, ambientais e fiscais dificultam a exportação 

de produtos como mel e própolis, e também, a comercialização da produção dentro do 

Estado. 

Nesse contexto, o envase de me em 2015, quando a maquina foi instalada e os 

apicultores estavam empolgados em relação com a chamada publica da merenda 

escolar, foram envasados 494,26 Kg de mel. Nos anos seguintes, até 2018, por falta de 

estimulo dos associados, pois duas chamadas consecutivas, apicultores da Apis del Rei 

foram contemplados, realizando os contratos, no entanto a prefeitura não cumpriu com 

as devidas obrigações, deixando estes desestimulados em relação ao destino do mel 

envasado, assim houve uma diminuição relevante, quando comparado ao primeiro ano 

da instalação da maquina de envase de mel em sachês, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Quantidade em quilos de mel envasado em sachê  

Ano Quantidade (Kg) 

  2015 494,26 

  2016 49,18 

  2017 98,86 

  2018 48,29 

   

Nos anos de 2015 e 2016, a fabricação de cera alveolada era feita pelo processo 

artesanal, estimando uma produção de 269 quilos de cera alveolada. Em 2017 e 2018 

não foi possível realizar o processo artesanal da cera, pela alta demanda de cera entre os 

apicultores. Atualmente a troca da cera bruta pela alveolada é feita em parceria com o 

Apiário Casa Grande. Todo o controle de cera, como troca, venda é registrado em 

planilha, como demostra na Tabela 2. 
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Tabela 2: Controle de cera alveolada nos anos de 2015 a 2018 

Ano Troca (Kg) Venda (Kg) Valor recebido R$ 

2015 116,9 2,54 98,90 

2016 122,47 26,67 1.384,80 

2017 636,9 63,77 2.799,19 

2018 557,2 38,55 1.943,50 

Total 1.433,47 131,53 6.226,40 

 

De acordo com as compras conjuntas podemos observar um grande aumento de 

pedidos e produtos vendidos em função do aumento do numero de associados durante 

esse período de tempo, de 2015 para 2016, representado na Tabela 3, e nos anos de 

2017 para 2018 de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 3: Balancete anual de 2015 e 2016 de apicultores associados 

Ano 2015 2016 

Produtos Quantidade Valor Recebido Quantidade Valor recebido 

Bisnaga 0,280g 2.987  R$       1.853,85  2.546  R$       2.477,00  

Bisnaga 0,500g 4.018  R$       3.012,39  6.546  R$       6.068,00  

Bisnaga 1 kg 1.107  R$       1.498,30  1.458  R$       1.823,00  

Embalagem Própolis 840  R$          254,70  500  R$          150,00  

EPI 34  R$       4.420,00  21  R$       3.150,00  

Luvas 53  R$          222,00  112  R$          663,00  

Balde 0  R$                  - 11  R$          121,00  

Bandeja  0  R$                  - 1  R$            25,00  

Fumigador 0  R$                  - 2  R$          360,00  
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Tabela 4: Balancete anual de 2017 e 2018 de apicultores associados 

Ano 2017 2018 

Produtos Quantidade Valor Recebido Quantidade Valor recebido 

Bisnaga 0,280g 3.344         2.872,40  5.988        5.408,25  

Bisnaga 0,500g 7.094         6.855,75  8.815         9.008,80  

Bisnaga 1 kg 1.410        1.501,66  2.865         3.251,65  

Embalagem Própolis 0                    - 300            114,00  

EPI 37         6.405,00  21         2.964,00  

Luvas 85            492,00  106            631,00  

Balde 37            397,00  5             50,00  

Bandeja  4            100,00  9            150,00  

Fumigador 7            613,00  9         1.085,00  

 

Os preços dos produtos variaram de acordo com o local onde foi comprado e 

com base no frete. Os produtos mais procurados são bisnagas para embalagem de mel e 

cera alveolada, e consequentemente são os produtos que mais variaram de preço durante 

esse período. A cera alveolada, em 2015 era comercializada no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais) o quilo. Atualmente, a mesma esta sendo comercializada a R$ 50,00 

(cinquenta reais) o quilo. 

Produtores não associados podem procurar a associação para informações e 

compra dos produtos, a partir de um preço diferenciado, com aumento no preço do 

mesmo, a fim de incentiva-los a se associarem. Todo produto vendido para os 

apicultores não vinculados é anotado em planilha separada dos apicultores associados, 

pelo fato dos preços serem diferenciados e consequentemente para o controle de caixa. 

No final de cada ano é apresentado um balancete referente aos produtos adquiridos por 

esses produtores, como representado na Tabela 5 e Tabela 6 
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Tabela 5: Balancete anual de 2015 e 2016 de apicultores não associados 

Ano 2015 2016 

Produtos Quantidade Valor Recebido Quantidade Valor recebido 

Bisnaga 0,280g 0  R$                  - 30  R$            27,00  

Bisnaga 0,500g 5  R$              4,50  70  R$            70,00  

Bisnaga 1 kg 70  R$            70,00  50  R$            55,00  

Embalagem Própolis 0  R$                  - 0  R$                  - 

EPI 0  R$                  - 0  R$                  - 

Luvas 0  R$                  - 3  R$            18,00  

Balde 0  R$                  - 0  R$                  - 

Bandeja  0  R$                  - 0  R$                  - 

Fumigador 0  R$                  - 0  R$                  - 

 

 

Tabela 6: Balancete anual de 2017 e 2018 de apicultores não associados 

Ano 2017 2018 

Produtos Quantidade Valor Recebido Quantidade Valor recebido 

Bisnaga 0,280g 0  R$                  - 105  R$            94,25  

Bisnaga 0,500g 430  R$          447,00  388  R$          420,15  

Bisnaga 1 kg 260  R$          304,00  100  R$          115,00  

Embalagem Própolis 0  R$                  - 0  R$                  - 

EPI 6  R$       1.005,00  3  R$          525,00  

Luvas 6  R$            41,50  2  R$            10,00  

Balde 0  R$                  - 0  R$                  - 

Bandeja  0  R$                  - 0  R$                  - 

Fumigador 0  R$                  - 0  R$                  - 

 

Destacamos que os apicultores associados á Apis Del Rei, no ano de 2014 

comercializaram em torno de 90 toneladas, porém estima-se pela EMATER no Campo 

das Vertentes de 210 toneladas. 
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Neste contexto o associativismo teve um grande destaque, uma vez que, a 

compra em conjunto dos produtos necessários para a execução da atividade apícola, 

favorece o preço para os associados, sendo ele mais em conta que no mercado.  

Durante os anos de 2016 a 2018, foram feitas visitas nas escolas: Municipal 

Maria Tereza e SESI, atingindo um publico alvo de 92 alunos do ensino fundamental, 

com finalidade de mostrar a importância das abelhas no contexto ambiental, o que 

mostrou grande interesse dos educandos com a atividade da apicultura e todo ciclo da 

abelha, dentro e fora da colmeia. 

Em realização ao questionário de satisfação feito com os 19 presentes na reunião 

de novembro do ano de 2016, 17 dos apicultores, ou seja, 89% estão muito satisfeitos 

com a Apis del Rei. Em 2017 dos 21 presentes na reunião, 19 dos mesmos, 95% estão 

muito satisfeitos com a Associação. 

 Com base neste resultado, mostra melhoria por parte da associação, como 

organização, reuniões produtivas, disponibilidade de horários, ou seja, um melhor 

empenho de todos envolvidos durante esse período.  

 Quanto a falta de produtos na Apis del Rei, em 2016, 32% dos apicultores 

responderam que falta produtos. Em 2017, 29% dos apicultores responderam sim pela 

falta de produtos na associação,  

 Em relação aos produtos faltantes em 2016, 68 % dos associados responderam 

que não falta nenhum produto, em 2017, dos apicultores que responderam o 

questionário 71%, responderam que não falta produtos na associação. Os outros 

produtos faltantes são distribuídos porcentagem, especificaram os produtos faltantes de 

acordo com a Figura 7 e Figura 8. 
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Figura 7: Resposta dos apicultores em relação aos produtos faltantes no ano de 2016 na 

Apis del Rei 

 

 

Figura 8: Resposta dos apicultores em relação aos produtos faltantes no ano de 2017 na 

Apis del Rei 

 

 Quanto aos demais dados do questionário de acordo com a opinião dos mesmos, 

falta venda em conjunto da produção, mais participação dos apicultores, pontualidade 

nas reuniões, diálogos entre os apicultores, união dos associados. 
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Os associados acham positivas as intervenções das pessoas que ali trabalham, 

com boa recepção, reuniões produtivas influenciando no trabalho e consequentemente 

na produção dos apicultores.  

 

4.1. Dificuldades, desafios e sugestões 

De acordo com a vivência na Apis del Rei, existem dificuldades que precisam 

ser superadas, como problemas políticos do município, pela questão do mel na merenda 

escolar, o fornecimento de mais programas para incentivar os associados, permitindo  

continuidade das Associações, independente de sua finalidade. 

 Outra dificuldade de grande relevância esta por parte de alguns associados, que 

visam apenas lucro individual, não cumprindo com o estatuto vigente, não zelando pelo 

nome da associação e interesses morais e sociais. 

Sendo assim, com base no cadastro de apicultores nos dados de produção anual, 

é possível controlar a quantidade de produtos para cada apicultor de acordo com sua 

produção. No entanto, produtores pagariam valores diferenciados de mensalidade de 

acordo com o que produz, assim seria uma forma justa com todos os associados.  

Um desafio é a eleição da diretoria da associação, poucos se disponibilizam a 

candidatar com essa responsabilidade. Na qual, quem assume, devem ser  rigorosos nas 

determinações estabelecidas em reuniões com os associados. 

Por fim, mas não menos importante, manter a apresentação dos resultados, 

prestação de contas e uso dos recursos disponíveis, gerando mais confiança das pessoas, 

e consequentemente atraindo mais associados.   
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5. CONCLUSÃO 

Foi possível expandir o conteúdo para diversos públicos, aos educandos do ensino 

fundamental, abrangendo os principais pontos sobre a apicultura no contexto ambiental. 

Aos apicultores de São João del Rei e região, através de melhorias, por meio do 

conhecimento prático e teórico, especialmente, para os que exercem a atividade apícola 

como fonte extra de renda. Além de unir e incentivar os produtores através de 

alternativas para uma produção de qualidade e menores custos, buscando um espaço 

promissor no mercado. 

 Dessa forma, enriqueceu o conhecimento, possibilitando a troca de informações 

com todos os envolvidos no respectivo trabalho, principalmente com o produtor rural. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

1.Qual das seguintes palavras você usaria para descrever nossos produtos?  

( )Confiável   ( )Alta qualidade   ( )Muito caro   ( )Má qualidade   ( )Não confiável 

 2.Quão satisfeito ou insatisfeito está com a Apis del Rei? 

( )Muito satisfeito   ( )Um pouco satisfeito   ( )nem satisfeito nem insatisfeito   ( )Um 

pouco insatisfeito   ( )Muito Insatisfeito  

3.Os nossos produtos atendem às suas necessidades? 

( )Extremamente bem   ( )Muito bem   ( )Um pouco bem   ( )Não muito bem   ( )Nem 

em todos bem  

4.Falta algum produto? 

( ) sim   ( )não      Se sim, qual? 

_________________________________________________  

5.Você esta satisfeito com o atendimento da Apis del Rei? 

( ) sim ( ) não  

6. Você acha as reuniões mensais produtivas? 

( )sim ( )não     

7.Dê sua opinião para melhorias na Apisdel Rei, como reunião, atendimento, 

produtos ( como sugestões, dicas e críticas).  
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

 


