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RESUMO 

A apicultura é uma das atividades capazes de causar impactos positivos, tanto 
sociais quanto econômicos, além de contribuir para a manutenção e preservação 
dos ecossistemas existentes. A cadeia produtiva da apicultura propicia a geração de 
inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no 
ambiente da agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da 
qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. Na região meio oeste de Santa 
Catarina há grande abrangência de áreas de Reservas Legais (RL) e Áreas de 
Preservação Permanente (APP) pertencentes a empresas reflorestadoras. Nessas 
áreas, percebe-se que há uma diversidade de flora apícola que muitas vezes não é 
aproveitada por se tratar de reservas nativas. Nessas áreas há grande ocorrência da 
espécie Mimosa scabrella, mais conhecida como bracatinga, o que vem trazer 
resultados na produção de mel de melato, que é um tipo de mel que está se 
destacando no comércio exterior por ser um mel diferenciado.  Nesse sentido, o 
objetivo do presente trabalho foi buscar junto a empresas reflorestadoras do 
município, informações referentes ao povoamento de bracatinga nas áreas de RL e 
APP que se encontram na gestão das mesmas e trazer resultados para estimar a 
capacidade de implantação de apiários nestas áreas. O trabalho se desenvolveu 
através de um levantamento de dados realizados em empresas reflorestadoras no 
município de Caçador-SC através de envio de ofícios, reuniões ou visitas nas áreas.   
Obteve se a participação de 5 empresas reflorestados que responderam aos 
questionamentos e aproveitaram a oportunidade para se aprofundar do tema 
estabelecido. Dentre essas empresas que participaram, ocorreu a apresentação de 
alguns dados relevantes na pesquisa, sendo que foi levantado um total de 
aproximadamente 20.000 hectares de áreas de reservas em posse dessas 
empresas, que apresentam grande potencial  para exploração da atividade apícola. 
Os resultados do projeto foram caracterizados de grande interesse das empresas 
reflorestadoras envolvidas uma vez que trouxeram novas oportunidades de 
aprimorar a valorização das áreas que não estão sendo utilizadas no momento, 
trazendo benefícios para proprietários, arrendatários ou apicultores, não esquecendo 
da valorização do meio ambiente demonstrando atividades secundárias com intuito 
de valorizar a apicultura e a produção do mel de melato.  

  

Palavras-chave: Apicultura. Bracatinga, Reflorestamento.  
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ABSTRACT 

Beekeeping is one of the activities capable of causing positive impacts, both social 

and economic, as well as contributing to the maintenance and preservation of 

existing ecosystems. The beekeeping production chain enables the generation of 

countless jobs, jobs and income flow, especially in the family farming environment, 

thus being decisive in improving the quality of life and settling men in rural areas. In 

the midwestern region of Santa Catarina there is a wide range of areas of Legal 

Reserves (RL) and Permanent Preservation Areas (APP) belonging to reforestation 

companies. In these areas, it is clear that there is a diversity of apicultural flora that is 

often not used because they are native reserves. In these areas there is a large 

occurrence of the species Mimosa scabrella, better known as bracatinga, which 

brings results in the production of melate honey, which is a type of honey that stands 

out in foreign trade for being a different honey. In this sense, the objective of the 

present work was to search with the reforestation companies of the city, information 

regarding the bracatinga population in the RL and APP areas that are in their 

management and to bring results to estimate the capacity to implement apiaries in 

these areas. The work was developed through a survey of data from reforestation 

companies in the city of Caçador-SC through the sending of letters, meetings or visits 

in the areas. The participation of 5 reforested companies that answered the 

questions and took the opportunity to delve into the established theme. Among those 

companies that participated, some relevant data were presented in the survey, and a 

total of approximately 20,000 hectares of reserve areas held by these companies 

were raised, which have great potential for the exploitation of beekeeping. The 

results of the project were characterized by great interest from the reforestation 

companies involved as they brought new opportunities to improve the valuation of 

areas that are not currently being used, bringing benefits to owners, tenants or 

beekeepers, not forgetting the appreciation of the environment. secondary activities 

in order to enhance the beekeeping and the production of melato honey. 

 

Keywords: Beekeeping. Bracatinga, Reforestation. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A Reserva Legal (RL) e a Área de Proteção Permanente (APP) são 

consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, conforme estabelece o 

art. 225, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição Federal. Este artigo visa definir, em 

todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção, ou seja, legalmente não há impedimento a 

exploração dessas áreas, desde que as atividades sejam de baixo impacto 

ambiental. Do ponto de vista socioeconômico, estas atividades podem potencializar 

a obtenção de renda na propriedade, permitindo melhor qualidade de vida e fixação 

do homem no campo.  

Para que se possa ocupar e explorar essas áreas protegidas, algumas ações 

governamentais, como por exemplo o Decreto n° 6.040, que institui a Política 

Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, tem como um de 

seus objetivos a garantia ao acesso dos recursos naturais que tradicionalmente são 

utilizados para sua reprodução física, cultural e econômica. Pode-se citar como 

exemplo a caça controlada e a exploração dos recursos naturais de subsistência 

(BRASIL, 2007).   

Uma das atividades de baixo impacto ambiental consolidadas no Brasil é a 

apicultura. Essa é uma exploração possível de ser realizada em remanescentes 

florestais e áreas protegidas que, além permitirem a reprodução das plantas, pode 

trazer um bom retorno econômico ao produtor. 

Em Santa Catarina, a flora apícola é abundante e diversificada, 

proporcionando a produção de méis de excelente qualidade e polinização nas áreas 

de agricultura, o que motiva muitos apicultores a explorar esse campo de atividade. 

Ainda em Santa Catarina o mel pode-se diferenciar em mel floral e mel de melato. O 

mel é um produto natural de abelhas obtidos a partir do néctar das flores (mel floral), 

de secreções de partes vivas das plantas ou excreções de insetos sugadores de 

partes vivas de plantas (mel de melato). 

Em Santa Catarina o mel de melato da bracatinga (Mimosa scabrella Benth) é 

produzido a cada dois anos, época que corresponde ao ciclo da cochonilha. Na 

Espanha ocorre o mel de bosque (Quercus sp.), assim denominado para designar o 
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mel que contém mistura de mel floral e mel de melato. Em certas regiões da Europa 

o mel de melato é melhor aceito do que o floral. Já para os norte-americanos, este é 

considerado inferior ao mel floral em relação à aparência (CAMPOS et al., 2011). 

Estudos preliminares indicam que a área de produção do mel de melato 

abrange um terço do território catarinense. Ela se estende no Planalto Sul e Planalto 

Norte, seguindo por uma faixa central do Estado em regiões acima de 700 metros. 

Há pequenas áreas de ocorrência no Rio Grande do Sul e no Paraná, mas 

aproximadamente 90% da produção está em Santa Catarina (EPAGRI, 2018). 

A apicultura é uma atividade em que se sustenta uma das cadeias produtivas 

mais importantes do estado de Santa Catarina (SEBRAE, 2014), o qual o mel 

produzido recebe premiações como "melhor mel do mundo" desde 1979 por sua 

qualidade e atributos sensoriais, atraindo interesses na sua comercialização e 

exportação. O mel de melato de bracatinga é um dos méis premiados em congresso 

internacional de apicultura na categoria mel escuro. 

A apicultura é uma atividade sustentável economicamente, tecnicamente e 

ambientalmente. Todo criador de abelhas é um ambientalista, pois a abelha tem 

uma participação muito grande na perpetuação da espécie vegetal, fazendo o 

serviço de polinização na natureza e contribuindo com o agronegócio, 

principalmente na polinização das culturas frutíferas (FAASC, 2017). 

Para fazer um negócio sobreviver, crescer e se perpetuar, é preciso que ele 

dê resultado econômico suficiente para cobrir todos os gastos ocorridos, remunere o 

empreendedor e gere lucro suficiente para reinvestimentos na atividade, bem como, 

na sua adaptação às mudanças no ambiente dos negócios, seja na economia, na 

legislação, no mercado etc. (SEBRAE, 2009). 

Algumas empresas do setor florestal em Caçador possuem extensas áreas de 

reflorestamento com Pinnus sp., e partes dessas áreas não são reflorestadas devido 

à exigência de manutenção de reserva legal e áreas de preservação permanente. 

Muitas dessas áreas são compostas por capões de mata com uma relevante 

presença de bracatingais, com elevado potencial para a produção de mel de melato. 

Essas áreas, uma vez que são protegidas por lei de preservação, vem sendo 

subutilizadas, mesmo havendo possibilidade de exploração. Assim, o objetivo é 

mostrar que essas áreas não são destinadas única e exclusivamente para a 

preservação ambiental, apenas ganhando uma nova forma de ser utilizada, trazendo 
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novas oportunidades de renda a essas empresas com reflorestamento, além de 

trazer novos interesses na produção de mel a apicultores da região.  

Conforme Código Florestal, Artigo 3°, a Reserva Legal tem a função de 

assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 

rural auxiliando na reabilitação dos processos ecológicos e a conservação da 

biodiversidade deste local. Nesse sentido, o aproveitamento da área não utilizada ou 

protegida por lei para a preservação são alternativas para o uso sustentável e 

economicamente viável do meio. O levantamento de áreas com potencial para a 

produção de mel de melato é fundamental como estratégia de implementação de 

projetos de exploração desse recurso florestal não madeireiro em áreas de 

preservação permanente e de reserva legal. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como finalidade estudar e avaliar o 

potencial de áreas inutilizadas ou protegidas por lei para preservação de reserva 

legal e APP em reflorestamentos de empresas privadas no município de Caçador-

SC para a produção de mel de melato, fazendo o uso sustentável deste meio, 

gerando emprego e renda no meio rural. 

Com base nisso, os proprietários e responsáveis técnicos das reflorestadoras 

no município de Caçador-SC foram contatados para apresentar as informações 

sobre o potencial destas áreas de reserva legal para a atividade e os mesmos 

responderam por e-mail aos questionamentos. Com isso foi promovida uma 

conscientização aos proprietários e responsáveis das empresas para implantações e 

manejo dessas áreas, priorizando a atividade apícola.  
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1 LEVANTAMENTO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL E APP EM 
REFLORESTAMENTOS COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE MEL DE 
MELATO 

1.1 RESERVAL LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

O conceito de APP está no art. 1º, § 2º, inciso II da Lei 4.771, de 1965 
(Código Florestal): 

Área de Preservação Permanente: área protegida nos termos dos arts. 2° e 
3° desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. 

De acordo com a Lei 12.651/2012, do Código Florestal Brasileiro: 

Reserva Legal é todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de 

vegetação nativa, a título de Reserva Legal. Trata-se de área localizada no 

interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o 

uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Sua dimensão mínima em 

termos percentuais relativos à área do imóvel é dependente de sua 

localização.  

Várias ações governamentais têm sido experimentadas em relação a 

ocupação e exploração destas áreas protegidas. De acordo com a Lei 12.651/2012, 

em seu art 9º: “É permitido o acesso de pessoas e animais às Àreas de Preservação 

Permanente para obtenção de agua e para realização de atividades de baixo 

impacto ambiental” (BRASIL, 2012). 

 A apicultura é um exemplo de atividade conservadora e uma das poucas no 

ramo agropecuário que preenche todos os requisitos da sustentabilidade. Atende o 

requisito econômico porque gera renda para os agricultores, o social porque utiliza a 

mão-de-obra familiar no campo, diminuindo assim o êxodo rural e, finalmente, o 

ecológico porque não se desmata para criar abelhas (XAVIER, et al., 2009). 

Em Caçador, as florestas naturais são formadas por fragmentos, 

principalmente floresta ombrófila mista, conhecida como floresta de Araucárias, 

inserida no bioma da Mata Atlântica. Ao todo, o município tem cerca de 41.340 
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hectares de florestas naturais, o que equivale a 42% de seu território. A maior parte 

destas florestas está fora das reservas Legais (RLs) e de Preservação Permanente 

(APPs), declaradas no Cadastro Ambiental Rural- CAR. (MAPA, 2019). 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA ABELHA  

As abelhas surgiram há 100 milhões de anos nas regiões áridas do então 

supercontinente Gondwana acredita-se atualmente que o surgimento e a 

proliferação destas tenha relação com o aparecimento das angiospermas 

(WINSTON,1987). Atualmente existem dez famílias de abelhas, com 

aproximadamente 700 gêneros e 20 mil espécies, destas, a grande maioria tem 

hábitos solitários, e cerca de 1000 espécies são sociais (FONSECA e SILVA, 2010). 

 A abelha do grupo Apis mellifera Linnaeus, foi introduzida nas Américas pelos 

portugueses e espanhóis no século XIX, ainda no período colonial. No Brasil está 

presente em todos os ambientes urbanos, agrícolas e naturais em qualquer estado 

de preservação ou degradação (MINUSSI e SANTOS, 2007).   

 Estes insetos possuem grande importância biológica e financeira, devido ao 

seu grande potencial polinizador. A maior eficiência das abelhas como polinizadoras, 

comparando-se com outros insetos, dá-se pelo seu grande número na natureza e 

pela sua grande adaptação a complexas estruturas florais, aumentando de forma 

muito eficaz o rendimento de sementes e frutos, sendo, em algumas regiões, 

responsáveis por 90% da polinização local (CARVALHO, 2010). 

A A. mellifera como espécie exótica, é definida na Resolução do CONAMA n° 

429 de 28 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a metodologia de recuperação 

das áreas de Preservação Permanente, em seu Capítulo II, art. 2°, incisos I e II. 

Capítulo II 
Das Definições 

Art. 2°  Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  
I – espécie exótica: qualquer espécie fora de sua área natural de 
distribuição geográfica;  
II – espécie exótica invasora: espécie exótica cuja introdução ou dispersão 
ameace ecossistema, habitat ou espécie e cause impactos negativos 
ambientais, econômicos, sociais ou culturais; (...)... 
 

1.3 A ORIGEM DA APICULTURA NO BRASIL   

No Brasil, a história da apicultura começou com a vinda dos padres jesuítas e 

outros da Europa, que trouxeram abelhas e plantas. Em meados dos anos 60 houve 
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uma grande mortandade de abelhas mundo a fora. Numa tentativa desesperada de 

salvar nossa apicultura procurou se cruzar raças africanas Apis mellifera scutellata e 

a espécie Apis mellifera adansonii para criar uma espécie mais resistente 

produzindo um hibrido, que se espalhou por todas as américas e sua agressividade 

vem sendo controlada com adoção de melhores técnicas, equipamentos de 

proteção, seleção e miscigenação constante com várias outras espécies europeias 

introduzidas. Espécies encontradas nas capturas geralmente são Apis mellifera 

scutellata e Apis mellifera mellifera, oriundas da africanização, extremamente 

defensivas (FILHO, 2013).  

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

mil apicultores e uma centena de unidades de processamento de mel, que juntos 

empregam, temporária ou permanentemente, quase 500 mil pessoas. Em 2004, este 

setor 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 de 

produtos do País.  

 O Brasil é, o sexto maior produtor de mel (ficando atrás somente da China, 

Estados Unidos, Argentina, México e Canadá), entretanto, ainda existe um grande 

potencial apícola (flora e clima) não explorado e com grande possibilidade de se 

maximizar a produção, incrementando o agronegócio apícola. Para tanto, é 

necessário que o produtor possua conhecimentos sobre biologia das abelhas, 

técnicas de manejo e colheitas do mel, pragas e doenças dos enxames, importância 

economia, mercado e comercialização (EMBRAPA, 2003).  

 Segundo dados do IBGE, o país alcançou 38 mil toneladas de mel em 2009. 

Um dos estímulos para o avanço da atividade pode ter sido o aumento da demanda 

advinda do exterior, que contou ainda com o fim do embargo para o mel brasileiro 

pela Comunidade Europeia, em 2008, representando a retomada na participação de 

um mercado de 12 bilhões de euros. A preferência desse público por produtos 

orgânicos coloca o Brasil em posição de vantagem em relação aos demais 

concorrentes, uma vez que o país possui uma abelha bastante resistente a doenças, 

tornando desnecessária a utilização de defensivos, antibióticos e acaricidas. 

Consequência ou não da necessidade externa, o volume total da sua produção 

quase dobrou entre 1999 e 2009, suficientemente para figurar entre os dez maiores 

do mundo. (IBGE,2011, elaboração SEBRAE/PE, 2011).   
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 O Brasil, apesar do vasto potencial para a produção apícola e de ser 

reconhecidamente um dos países exportadores de mel de alta qualidade, ocupou 

em 2017 a décima primeira posição na produção mundial de mel e responde por 

menos de 4,0% das exportações globais do produto.  

 Em 2017, conforme (tabela 1) foram produzidas 41,6 mil toneladas de mel no 

Brasil, dos quais 16,5 mil toneladas no Sul do País. Por conta dos efeitos da seca 

em 2012 e dos seguidos anos de chuvas abaixo da média, o Nordeste deixou de ser 

o maior produtor nacional de mel. 

 

Tabela 1. Produção brasileira de mel (Toneladas). 

Região/UF 2016 2017 Variação (%) 

Norte  905,5 802,9 -11,3 

Nordeste 10.399,80 12,757,6 22,7 

Centro-oeste 1.700 2,036,6 19,8 

Sudeste 9.467,40 9.500,40 0,3 

Sul 17.146,50 16.496,50 -3,8 

Brasil  39.618,80 41.594,00 5 
Fonte: IBGE, (2019). 

1.4 BRACATINGA: Mimosa scabrella  

A bracatinga é uma espécie muito versátil utilizada para diversos fins, como 

por exemplo: o tronco pode ser utilizado para produção de lenha e artefatos de 

madeira; galhos e folhas para alimentação animal; sementes para projetos de 

recuperação de áreas degradadas e como fonte de galactomananas (são 

polissacarídeos que consistem de um eixo estrutural de manose com grupos laterais 

de galactose que as sementes da bracatinga oferece, como o florescimento precoce, 

apresenta elevada aptidão apícola (BRASIL, 2011); também podendo ser obtido mel 

de melato, produzido por abelhas que coletam as excreções açucaradas de 

cochonilhas (Tachardiella sp.) as quais se aproveitam da seiva elaborada de 

bracatingais (MOREIRA et al., 2011).  

Dentre as principais pragas, poucos insetos podem ser considerados pragas 

de bracatinga, que, porém, não constituem limitações sérias, dentre estes estão a 
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cochonilha de cera (Ceroplastes confluens); cochonilha (Tachardiella sp.); mariposa 

(Hylesia sp.) e serrador-dos-galhos (Oncideres impluviata) (BRASIL, 2002). 

A bracatinga é recomendada como espécie apícola para o sul do Brasil 

(WIESE, 2005; FALKENBERG & SIMÕES, 2011), sendo considerada a espécie 

arbórea mais importante no inverno para a apicultura regional na área de ocorrência 

natural da floresta com araucária (PEGORARO et al, 2003). A ocorrência anual da 

florada da bracatinga permite que as colônias das abelhas cheguem aptas para a 

utilização eficiente da florada da primavera, responsável pela produção de néctar de 

melhor qualidade e maior quantidade (PEGORARO et al, 1996). 

De acordo com o mapa das regiões bioclimáticas de Santa Catarina para 

plantios florestais (Figura 01), elaborado pela Embrapa (1988), a bracatinga tem 

ocorrência natural concentrada nos municípios que integram as regiões 1 e 2 (cor 

azul-clara), com ocorrências mais esparsas nas regiões 7 (cor verde) e 9 (cor azul-

escura). 
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Figura 1. Mapa das regiões bioclimáticas de Santa Catarina para plantios florestais. 

 
Fonte: Mazuchowski, 2014 apud EPAGRI, 2006. 

Dados do IBGE no Brasil, do ano de 2006, indicam que Santa Catarina 

responde por 18,1% da área de bracatingais e 31% dos produtores envolvidos na 

atividade. Utilizando a divisão territorial por mesorregiões do IBGE (Figura 2), 

verifica-se que os municípios com bracatinga estão distribuídos em todas as seis 

áreas do Estado, e as regiões Oeste, Norte e Vale do Itajaí respondem por 87,8% da 

área de bracatingais de Santa Catarina (Tabela 2). Porém, no que se refere ao 

número de produtores, o destaque fica para a mesorregião Norte, que responde por 

44,2% dos produtores que atuavam na atividade em 2006. 
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Figura 2- Mesorregiões do estado de Santa Catarina. 

 

Fonte: Mazuchowski, 2014 apud IBGE, 2007.  

Tabela 2 Distribuição de bracatinga em Santa Catarina por Mesorregião. 

 

Fonte: Mazuchowski, 2014 apud IBGE, 2007.  
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1.5 COCHONILHA Tachardiella sp. 

A Tachardiella sp. é um inseto sugador que ataca o tronco e ramos da 

bracatinga. Esses insetos sugam a seiva elaborada e secretam o excesso não 

absorvido através de uma adaptação do seu sistema digestivo. Essa secreção trata-

se de líquidos açucarados que são produzidos por um grande número de espécies 

de insetos homópteros que vivem como parasitas sugadores da seiva elaborada das 

plantas. Estes líquidos açucarados são procurados e colhidos pelas abelhas como 

se fossem néctar e são submetidos aos mesmos processos usados na produção de 

mel floral (SHOW FOOD BRASIL, 2016).  

As cochonilhas alimentam-se da seiva das plantas, picando-as e aspirando o 

líquido, fixando a proteína e expelindo o que não é absorvido pelo seu organismo, 

resultando no melato, constituído principalmente de dextrina, sacarose e açúcares 

elementares (PAIXÃO, 1990). 

1.6 O MEL DE MELATO - Honey Dew 

O mel de melato é definido como alimento obtido principalmente de secreções 

de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se 

encontram sobre estas. Estes insetos perfuram partes da planta, alimentam-se da 

seiva e excretam o excesso de gotículas de melato que são recolhidos pelas 

abelhas (BRASIL, 2000; CODEX, 2001; EUROPEAN COMISSION, 2002)  

Em certas regiões de SC a existência desta secreção é bastante acentuada, 

podendo proporcionar boa produção de mel se floradas não houverem nas 

proximidades (WIESE, 1984). 

O mel de melato catarinense ocorre com maior frequência em bracatingais 

das regiões do Planalto Sul e Alto Vale do Itajaí, produzido de dois em dois anos, 

correspondendo ao ciclo da cochonilha (Campos et al., 2003). A estimativa da 

produção de mel de melato por Apis mellifera em pesquisa conduzida por Martins 

(2005) em Bom Retiro, SC, foi de 18.945 e de 17.975 kg/ha nos anos de 2002 e 

2004 respectivamente. 

Em algumas regiões, especialmente na Europa central e oriental, o mel de 

melato é popularmente mais valorizado em função de sua maior atividade 

antioxidante e bactericida quando comparado ao mel floral (ESCRICHE, et al.; 2014; 

SIMOVA et al., 2012). 
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O aumento da demanda por méis de melato em alguns países 
europeus requer sua diferenciação de outros tipos de méis, e entre eles 
como uma resposta ao mercado consumidor. Além disso, devido à 
contaminação entre méis, a autenticação é um importante aspecto de 
controle de qualidade e sua relação com a garantia de origem, em termos 
de fonte e identificação geográfica, necessita ser determinada (SIMOVA et 
al., 2012). 

 

1.7 APICULTURA X ECONOMIA 

Até os anos 2000, antes da abertura comercial para exportações de mel do 

Brasil, a produção de mel brasileira tinha o destino de atender plenamente o 

consumo interno. Na posterior abertura, a demanda internacional tornou-se um novo 

componente da demanda total de mel e, portanto, foram impulsionados novos 

patamares de produção e preço (KOSCHYAMA et al., 2011).  

A apicultura é uma das cadeias produtivas mais importantes do estado de 

Santa Catarina, que já ocupou a 3ª posição entre os estados produtores de mel no 

Brasil em 2014 e primeiro lugar de produção/km2, totalizando cerca de 350 a 450 mil 

colmeias distribuídas entre 30 mil apicultores, reunidos entre 60 associações ligadas 

à Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina (FAASC) (SAR, 

2014; SEBRAE, 2014). Estudos já sugeriram Santa Catarina como o estado 

brasileiro com a maior diversidade floral e de mel, com 200 tipos do produto e as 

flores de eucalipto, vassouras, bracatinga, uva-do-Japão, laranjeira são as mais 

comuns para a produção do mel floral. Além disso, com a prática da polinização, as 

abelhas garantem um aumento na produção agrícola equivalente a mais de US$ 100 

milhões anuais ao estado (FREITAS, 2011). 

O quilo de mel de melato não atingia o valor de 50 centavos de dólar antes de 

2000, cerca de cinco vezes menos que o valor atual. A certificação de mel orgânico, 

conquistada em 2000, como pioneiro no país, tornou-se um diferencial para o 

produtor quando o mercado alemão foi acessado. Mesmo restrito a safras 

intercaladas, o mel de melato é muito mais produtivo que o mel floral. Na melhor 

temporada, ocorrida em 2006, alguns apicultores chegaram a atingir o recorde de 

100 quilos por colmeia, ou seja, mais de seis vezes a média anual de 15 quilos do 

mel floral ou de néctar (MAZUCHOWSKI, 2014, p.207). 

Em 2008, durante o “I Simpósio Mundial sobre Mel de Melato”, na Bulgária, 

com a participação de representantes de 25 países, diversas negociações de 
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mercado foram estabelecidas pelos apicultores brasileiros (Muradian, 2008). 

Contudo, apesar do potencial mercadológico internacional, são incipientes os 

estudos sobre caracterização da ecologia das espécies envolvidas na produção de 

melato em bracatingais, bem como sobre aspectos econômicos nas regiões 

produtoras, demandando ações integradas para a geração de renda e o uso 

sustentável das áreas exploradas (MAZUCHOWSKI, 2014, p.209). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O trabalho foi realizado em duas etapas, onde a primeira parte foi um 

levantamento de dados realizado em áreas de empresas reflorestadoras no 

município de Caçador-SC através de envio de ofício (01/2019, Apêndice A). Além 

destes ofícios, contou com a participação do instituto do Meio Ambiente IMA - 

Codam Caçador, com auxílio de encaminhar também à algumas empresas a 

solicitação de informações junto com atendimento de seus Termos de Compromisso 

com o IMA.  A segunda parte foi a difusão dos resultados em diversas empresas 

reflorestadoras, também no município de Caçador. 

Após o recebimento das informações de interesse por parte das empresas, 

estimou-se em três itens de avaliação, sendo eles: Interesse em participar, interesse 

em participar para fins para a empresa e sem interesse.  

Foi realizado o levantado via mapas e/ou imagens de satélite, disponibilizadas 

pelas empresas referente às áreas correspondentes a APP’s e Reserva Legal em  

empresas do setor madeireiro. Após, foram sorteadas as áreas das empresas para 

que fossem realizadas visitas in loco (figura 3) para identificar a presença de 

bracatingais infestados por cochonilhas, com potencial para a produção de mel de 

melato.  

Figura 3 Identificação da presença de bracatingais infestados por cochonilhas 

 

 Fonte: Autor, (2019) 
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Foi realizada uma reunião com o(s) responsável(eis) técnico(os) da empresa 

para a avaliação do mapa do terreno, identificação das reservas legais e APP. Com 

isso foi realizado o dimensionamento das áreas através das informações recebidas, 

uma visita ao local e a identificação visual dos locais propícios para instalações de 

futuros apiários, para a produção apícola, visando a produção de mel de melato. 

A segunda etapa foi realizada uma reunião com o proprietário e técnicos das 

áreas trabalhadas para mostrar possibilidades da instalação, apresentando os 

resultados dos levantamentos realizados e demonstrando os potenciais benefícios 

para a propriedade. Nessa etapa, também foi realizada a divulgação do projeto para 

pequenos produtores e apicultores, visando a intermediação da informação do 

apicultores com os donos das empresas para instalações de apiários, caso o 

proprietário não tenha interesse dele mesmo instalar, e sim disponibilizar área. 

Durante a apresentação dos objetivos do trabalho para incentivar aos 

proprietários das áreas o investimento nesses locais com a instalação de apiários, 

com intuito de melhorar a pastagem apícola, implantando espécies que sejam 

benéficas para a apicultura durante o ano todo.  

Com isso aconteceu uma melhor aproximação do apicultor com os 

proprietários da empresa, o que resultou em intermediações de contratos, ou 

parcerias na área da apicultura e utilização dessas áreas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O trabalho baseou-se nos resultados obtidos a partir de uma pesquisa em 5 

empresas reflorestadoras através de ofícios enviados aos responsáveis pelas áreas 

florestais, dentre eles Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Florestais E 

Engenheiros Ambientais. Além desses também contou com a participação de 3 

apicultores que encontram-se ativos utilizando essas áreas para realizar suas 

atividades apícolas.  

Obteve-se no fator de interesse por parte das empresas reflorestadoras em 

participar da pesquisa: 75% grande interesse, 20% interesse em participar, porém 

sem interesse para fins da empresa e 5% sem interesse (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Interesse em participar da pesquisa.  

 

Fonte: Autor,(2019).  
 

Sendo assim, nas empresas que participaram da pesquisa, o resultado obteve 

sucesso a respeito da ideia de utilização das áreas para a atividade apícola. Uma 

das situações encontradas com o resultado de uma empresa, a qual apresenta uma 

quantidade de 5.000 hectares de reservas nativas, apresentou interesse em utilizar 

as áreas e também realizar futuras parcerias com os apicultores da região.  

Em uma segunda situação, a empresa com responsabilidade de gestão de 

15.000 hectares em RL e APP, relatou que não tinha conhecimento exclusivo da 

presença da bracatinga nas áreas, porém a área apresenta além dela, outras 

espécies que contribuem para a produção de mel. Vale ressaltar que esta empresa 

já vem trabalhando em alguns anos com a apicultura neste local, onde cita que 

apresenta um numero de 400 colmeias instaladas nestas áreas. E que gostaria de 

se aprofundar no tema, para que se possa melhorar o entendimento da atividade e 

aprimorar o trabalho já desenvolvido no setor apícola.   

75% 

20% 

5% 

Interesse em participar

Interesse em participar mas
sem fins para a empresa

Sem interesse
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Em uma terceira situação acompanhada na fazenda de uma das empresas, 

deparou-se com a existência de apiários já instalados próximos das áreas de RL e 

APP (Figura 1), onde os relatos desta empresa, informou que os resultados obtidos 

nestas áreas pelo apicultor que trabalha nela, são promissores. Os quais vem 

trazendo maior satisfação com a diversidade de flora apícola presente e 

principalmente pela capacidade de produção de mel de melato nessas áreas.   

 

 Figura 1. Apiário existente em uma das áreas visitadas  

 
Fonte: Autor(2019). 
 

O município de Caçador tem cerca de 72.330 hectares de imóveis rurais 

registrados no CAR. Da área total cadastrada, 18% correspondem a Reservas 

Legais (13.316 ha) e 16% a Áreas de Preservação Permanente (11.554 ha) (gráfico 

1).  
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Gráfico 1 - Percentual de distribuição de áreas registradas no CAR do município de Caçador de 

acordo com o tipo de uso. 

 

Fonte: MAPA, (2019). 

Cerca de 88% da área das Reservas Legais cadastradas no CAR contem 

cobertura florestal, sendo 78% (10.325 ha) de florestas naturais e 10% (1.379 ha) de 

florestas plantadas (GRÁFICO 2).(MAPA, 2019). 

Gráfico 2- Distribuição do tipo de cobertura de florestal nas Reservas Legais- RLs do município de 

Caçador. 

 

Fonte: MAPA, (2019).  

66% 

18% 

16% 

Outros Usos 47.469 hectares

Reservas Legais 13.316 hectares

APPs 11.544 hectares

Área Total de 72.330 hectares

10% 

78% 

12% 

Florestas Plantadas 1.379 hectares

Florestas naturais 10.325 hectares

Outros usos 1.613hectares

área total de 13.316 hectares
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As APPs possuem menor cobertura florestal, com cerca de 37% destas áreas 

cobertas com florestas, onde 27% (3.119 ha) são florestas naturais e 10% (1.201 ha) 

florestas plantadas (GRÁFICO 3). Destaca-se a importância da proteção da 

cobertura florestal nas APPs, essencial para a manutenção da provisão hídricas dos 

mananciais locais, apontando a necessidade de maior atenção de políticas públicas 

para a regularização ambiental nas propriedades rurais (MAPA, 2019). 

Gráfico 3- Distribuição do tipo de cobertura de florestal nas áreas de preservação permanente – 
APPs do município de Caçador. 

 

Fonte: MAPA, (2019).  

No que diz respeito ao interesse das empresas em adquirir conhecimentos 

em apicultura, observou-se (Gráfico 4) que 60% dos técnicos entrevistados tem 

interesse de buscar mais informações referente aos temas relacionados à cadeia 

apícola para dar inicio ou continuidade nas atividades exercidas. Já os 26% 

nomeados como interesse bom, se referem aquelas empresas que acharam 

interessante a ideia, porém não tem interesse em trabalhar com apicultura, mas 

abriu possibilidades de disponibilizar áreas para apicultores interessados. Os 14% 

restantes, referem-se a totalização entre as empresas que participaram e não 

demonstram interesse em trabalhar na atividade apícola, porém achou o tema de 

grande interesse na consciência da preservação ambiental.  De uma maneira geral, 

apicultores, técnicos e responsáveis por áreas de reflorestamento das empresas 

envolvidas demonstraram interesse para dar continuidade das atividades nas 

fazendas, mesmo depois do encerramento da pesquisa objetivada neste trabalho. 

10% 

27% 

63% 

Florestas Plantas 1.201 há

Florestas Naturais 3.119 há

Outros Usos 7.224 há

área total de 11.544 hectares
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Gráfico 4. Grau de interesse das empresas, sobre o tema abordado. 

 

Fonte: Autor, (2019). 
 

Quando perguntados sobre se o conhecimento e o domínio do assunto 

abordado era de origem prática ou teórica, se obteve um resultado de equilíbrio 

(Gráfico 5), o que mostra que metade dos entrevistados tem conhecimento prático e 

a outra metade apenas teórico. Nesse sentido, observa-se que cursos e práticos 

devem ser realizados para otimizar a fixação do conhecimento. De acordo 

DAVENPORT (1954), o conhecimento é uma mistura fluida de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações). 
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Gráfico. 5 Domínio do Assunto Abordado 

 
Fonte: Autor, (2019).  
 

Este parâmetro utilizado, diante do conhecimento teórico e prático, facilitou no 

dialogo com os responsáveis da empresa, pois quando se trata de áreas ligadas à 

agricultura, depende muito da forma técnica a ser trabalhada e também da forma 

prática, visando sempre simplificar a situação para aqueles envolvidos.  

A Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, estabelece, em 

seu artigo 225, que: 

 

 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 

 

Sendo assim a relevância de se apresentar a importância do tema gera 

resultados em vários fatores, sendo eles, conscientização de preservação do meio 

ambiente, das RL e APP, da apicultura além da preservação da Bracatinga, mimosa 

scarabella, e como principal foco na produtividade de mel de melato nessas áreas 

não utilizadas.  

  

 

50% 50% 
Teórico

Prático
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Além desta contribuição, a sociedade consumidora de mel vem solicitar 

informações de onde vem o nome “mel de melato” o porquê é diferenciado, entre 

outas curiosidades que faz agregar interesse e valor no produto produzido. Esse 

resultado faz o trabalho se tornar satisfatório para a sociedade (Gráfico 6), pois trata-

se de uma resposta concreta para as respectivas curiosidades, pois quando se fala 

em produto de origem animal, para um individuo que não tem conhecimento na 

manipulação do produto, se torna algo muito abstrato para o mesmo.  

Grafico. 6 Relevância do Tema para a sociedade. 

 
Fonte: Autor, (2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Teve-se uma ótima aceitação por parte das empresas envolvidas, com 95% 

de interessados integralmente em participar do estudo ou de promover atividades 

apícolas em suas áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente.  

Foi possível verificar que a partir da análise dos resultados, obteve-se sinais 

positivos em relação ao conteúdo repassado aos envolvidos e afirmaram que se 

demonstraram surpresos por estar vindo novas oportunidades a se pensar para 

essas áreas que encontram-se sem utilização, trazendo novas alternativas para 

preservar e instalar apiários, seja para empresas ou para apicultores que não 

possuem terras. Auxiliando significativamente na lucratividade do meio rural. 

 Diante dos resultados obtidos, verifica-se a importância do tema abordado em 

função das atividades, pois envolve uma equipe de trabalho e uma junção de ações 

pertinentes na área de preservação do meio ambiente. Como por exemplo, a 

apresentação da importância das espécies existentes nas áreas de RL e APP, a 

viabilização do contato dos apicultores até essas empresas, e principalmente a 

importância da preservação do meio ambiente, da apicultura e da produção de mel 

de melato na Região de Caçador-SC.  

Os resultados podem ser importantes para os acadêmicos, empresários, 

técnicos, engenheiros agrônomos, florestais e apicultores, com intuito de despertar a 

ideia desta alternativa e favorecer vários setores da propriedade visando os 

benefícios disponíveis, sendo elas: a diversidade de pastagens apícolas, flora 

apícola e a presença da bracatinga infestada por cochonilha a qual favorece a 

produção de melato, resultando em um valor significativo trazendo lucratividade para 

a propriedade ou o indivíduo envolvido.  
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