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A apicultura é uma atividade racional de criação de abelhas do gênero Apis para fins
econômicos. Emprega e integra os conceitos da sustentabilidade como econômico baixo custo inicial e renda; social - ocupação e permanência das famílias no seu
meio; e ecológico - desperta a consciência ambiental. O município de Moreilândia,
PE. tem potencial para produção de grandes quantidades de mel e de outros
produtos apícolas, porém as condições de manejo, a falta de treinamento e de apoio
governamental, dificultam sua produção e comercialização. O objetivo deste trabalho
foi avaliar os aspectos quantitativos da produção de mel como atividade econômica
lucrativa e sustentável para os apicultores de Moreilândia. Os dados foram coletados
diretamente com 28 apicultores vinculados à Associação dos Apicultores de
Moreilândia – APIM. Foi distribuído um questionário padronizado, contendo 25
quesitos, para cada apicultor. As questões versam sobre gênero, ocupação, renda
familiar, uso de indumentária, alimentação de abelhas, produção de mel,
financiamento da produção, envasamento, alimentação das abelhas, capacitação,
certificação, venda do produto, lucratividade, preço médio do quilo do mel, produção
mensal por colmeia, número de colmeias, produção média nos principais meses de
florada. As respostas foram organizadas consolidadas em gráficos e tabelas. Os
resultados mostram que, apesar da seca e de outros fatores, estima-se que de
novembro de 2011 a maio de 2012, meses de maior florada, houve uma produção
total 66.030 kg de mel. Os apicultores não dispõem de unidade própria certificada de
beneficiamento do mel, dificultando a negociação e comercialização direta de seus
produtos. Há a necessidade de expansão de exploração de áreas e investimentos
para o aumento da produção de mel orgânico e de outros produtos inexplorados
como cera: alveolada, cera, própolis, geleia real, rainha, para o crescimento da
cadeia produtiva e elevação da geração de emprego e renda.
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