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A cadeia produtiva de apicultura no Brasil encontra-se em um novo patamar. A partir do ano 
2000, o País iniciou a inserção desse produto no mercado internacional, ganhando rápida 
projeção como país exportador.  
 
Embora pequena em relação à grande dimensão do agronegócio brasileiro, as exportações de 
mel bateram recordes históricos em 2009, tanto em toneladas como em dólar. Os valores 
foram de US$ 65,7 milhões e 25,87 mil toneladas, um acréscimo de mais de 30% em relação 
ao ano anterior, demonstrando a projeção internacional dessa cadeia produtiva.  
 
Algumas características da produção brasileira asseguram vantagens comparativas favoráveis 
ao País quando confrontadas as demais nações produtoras de mel: 
 
- Boa qualidade do produto, apreciado em diversos mercados consumidores; 
 
- Condições do clima e das floradas favoráveis, o que possibilita que a produção ocorra durante 
todo o ano; 
 
- Abelhas africanizadas que predominam no Brasil são mais resistentes a doenças e parasitas 
e, portanto, não há grande necessidade de aplicações de antibióticos ou acaricidas que 
posteriormente poderiam ser detectadas no mel. 
 
Apesar das vantagens mencionadas, a apicultura brasileira com ênfase na produção de mel 
tem potencialidades ainda pouco exploradas, além de diversos desafios para se consolidar no 
mercado internacional. Adequações têm de ser realizadas pelos segmentos do setor, visto que 
há parâmetros estabelecidos internacionalmente e que precisam ser cumpridos pelos que 
almejam se estabelecer no mercado mundial. 
 
Embora com problemas como a falta de profissionalismo e a baixa adoção de tecnologia por 
parte dos produtores, onde há predominância de pequenos apicultores e hobbistas, o 
crescimento da produção brasileira em toneladas de mel ocorreu a uma taxa média da ordem 
de 5,25% ao ano durante o período de 2000 a 2008.  
 
Esse crescimento da produção, que ocorreu principalmente pelo aumento do número de 
colmeias e de apicultores no Brasil, refletiu-se na quantidade exportada. 
 
Durante os primeiros anos da década, o mercado mundial de mel atravessou um período com 
problemas de oferta em países com tradição exportadora. O ano de 2002 foi particularmente 
marcante, pois a China e a Argentina, tradicionais exportadores de mel, sofreram embargo por 
parte de países europeus. A partir dessa restrição, países em expressão no cenário mundial 
(grupo no qual o Brasil estava incluído)se aproveitaram do vácuo e passaram a suprir a 



demanda, beneficiando-se do momento de elevação dos preços do produto. Com a diminuição 
da oferta, as exigências em relação à qualidade não foram severas, sendo exportados méis 
sem maiores dificuldades. 
 
Nesse contexto, o Brasil, com um salto vertiginoso, passou de pouco mais de 260 toneladas 
exportadas em 2000 para mais de 12,5 mil toneladas em 2002.  
 
O aumento nas exportações brasileiras persistiu até meados de 2005, ano em que a China 
retorna ao mercado, pressionando a oferta e tornando o comércio mundial mais competitivo. 
Aumentam-se as exigências em relação à qualidade do mel, e as exportações brasileiras 
diminuem. 
 
Ademais, no ano de 2006, o mel brasileiro sofre embargo da União Europeia, até então a 
maior importadora do produto nacional, sob a alegação de falta de controle e monitoramento 
de resíduos. Cabe ressaltar que em 2003 uma comissão técnica do continente europeu esteve 
no Brasil a fim de analisar a rastreabilidade e sanidade de diversas cadeias do agronegócio, 
entre elas a do mel. Os técnicos europeus recomendaram ao governo brasileiro a construção 
de laboratórios para controle e monitoramento de resíduos, o que não foi prontamente 
atendido e originou o embargo ao produto brasileiro no referido ano.  
 
Embora a restrição europeia inicialmente se apresentasse como um problema para as 
aspirações brasileiras no mercado mundial de mel, o volume total exportado não diminuiu em 
relação ao ano de 2005, pois as exportações foram redirecionadas para os Estados Unidos, 
ampliando o market share com a entrada em um mercado até então pouco explorado. 
 
A recuperação do mercado europeu ocorreu somente no ano de 2008, através de dois aspectos 
fundamentais: a ação governamental brasileira na construção dos laboratórios para controle e 
monitoramento de resíduos do mel e a pressão realizada por parte de países consumidores 
europeus devido à escassez do produto em seu território. 
 
Em 2009, os Estados Unidos responderam por 66% das exportações brasileiras de mel, 
enquanto a Alemanha e o Reino Unido tiveram participação relativa de 19% e 9% 
respectivamente. Esses dados corroboram a importância dos EUA como país importador do 
produto brasileiro, além da retomada das exportações para o continente europeu.   
  
Principais Players Mundiais 
 
Dados da FAO apontam a China e a Argentina se alternando nas primeiras posições dos 
principais países exportadores de mel na atual década.  
 
Em 2007, de uma produção mundial total de 1,46 milhões de toneladas de mel, a China 
produziu 24,4% do total e a Argentina, 5,53%. O mercado internacional movimentou em torno 
de 410 mil toneladas, o que correspondeu a US$ 902 milhões, sendo a Argentina e a China, 
juntas, responsáveis por mais de 35% das exportações mundiais em toneladas. Já o Brasil 
exportou 12,09 mil toneladas, o que representou apenas 3,15% do total.  
 
Considerando a produção e a exportação brasileira no ano de 2007, observa-se que o País 
comercializou internacionalmente em torno de 37% da sua produção. As exportações 
brasileiras ocorrem principalmente a granel, e há poucas empresas que se dedicam a envasar 
e colocar marca própria para exportar um produto com maior valor agregado.  
 
É interessante observar que a China exporta praticamente a mesma quantidade de mel que a 
Argentina, embora o país sul-americano apresente uma produção quatro vezes menor. Esse 
fato decorre, além da tradição Argentina nas exportações de produtos agropecuários, do alto 
consumo interno de mel no país asiático.  
 
A produção de mel nos Estados Unidos vem declinando ao longo da última década. Em parte, 
essa diminuição ocorreu por uma doença denominada colony colapse disorder, que ataca as 
abelhas daquele país e que causou a destruição de um terço de suas colmeias, sendo que 



outros países também detectaram problemas devido a essa enfermidade. Esse país se alterna 
com a Alemanha como principal importador mundial. 
 
Dinamismo singular acontece com a Alemanha, na medida em que não é grande produtora, 
porém, aparece como a 5a maior exportadora e 2a maior importadora de mel no ano de 2007. 
Esse país pratica a reexportação, importando méis a um determinado preço, agregando valor 
ao produto e o exportando a um preço mais elevado.  
 
Por fim, identifica-se que pelas características produtivas o Brasil apresenta enorme potencial 
de se estabelecer como importante player nesse mercado. Ações vêm sendo realizadas para o 
desenvolvimento da cadeia apícola brasileira. Cita-se, por exemplo, o plano de Sanidade 
Apícola, ainda em fase de implementação, e que representa um avanço considerável para 
garantia da qualidade do produto brasileiro. 
 
Atenção especial deve ser despendida, ainda, às diversas floradas brasileiras. Por um lado, 
elas representam a possibilidade de agregar valor ao produto, em que o mel pode ser 
posteriormente classificado pela predominância de determinado tipo de pólen (ex. eucalipto), e 
ser comercializado como um mel diferenciado. Entretanto, a transgenia utilizada nas culturas 
de grãos brasileiros pode representar um entrave, pois o mel oriundo dessas floradas pode ser 
detectado por testes de laboratório e sofrer restrições para entrada em alguns mercados.  
 
Fonte: Agroanalysis, maio 2010. Disponível em: <http://www.fgv.br/agroanalysis>. 
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