APICULTURA

BOLETIM AGRONORDESTE

GRANDES NÚMEROS
Com o objetivo de aumentar a produção e a
renda dos produtores do Nordeste e da região
norte de Minas Gerais, o Senar, juntamente
com a Anater e por meio de convênio, elaborou
e executa o projeto Agronordeste.
No segmento da apicultura, várias ações
são desenvolvidas por meio de um modelo
de atendimento diferenciado e voltado ao
aprimoramento da gestão para melhoria dos
resultados produtivos e financeiros.
Em 2021 foram atendidos mais de 2.440 pro
du
tores. O Valor Bruto de Produção (VBP)
foi de mais de 12 milhões de reais. As vendas
de mel a granel (84%) e de mel envasado
(14,2%) representaram, juntas, 98,2% do fatu
ramento total.
O projeto está presente em 136 municípios,
fortalecendo a geração de emprego e renda
para a região. Foram produzidos, nos municípios
atendidos pelo projeto, mais de 707 toneladas
de mel. O principal município produtor é Belém
do Piauí, no Estado do Piauí, onde são atendidas
25 propriedades, que geraram mais de 661 mil
reais de renda total no ano analisado.

RESULTADOS OBTIDOS
PELO PROJETO EM 2021

Ranking da receita total dos produtores
assistidos
UF

RECEITAS TOTAIS

CE

R$ 5.750.329,58

BA

R$ 2.298.826,46

PI

R$ 2.214.120,72

MG

R$ 1.006.216,78
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Desagregação da receita bruta da atividade
Item de receita

R$ 9.723.186,10

Venda de mel envasado

R$ 1.709.995,37

Venda de cera alveolada

R$ 176.144,62

Venda de cera bruta

R$ 128.153,94

Outra receita

R$ 90.214,19

Venda de bem

R$ 61.025,54

Venda de mel ensacado

R$ 51.325,75

Venda de enxame com caixa

R$ 46.325,00

Venda de própolis

R$ 32.831,86

Venda de cera limpa

R$ 4.475,94

Venda de animal

R$ 4.000,00

Venda de enxame sem caixa

R$ 2.150,00

Venda de rainha

-

Total de receitas

R$ 12.029.828,31

Produtores
Masc.

Produtores
Fem.

89,32%

10,68%

FAIXA ETÁRIA:
54%

21%

14%
18 a 29

30 a 50

Perfil Fundiário
Grande propriedade

R$ 331.479,95

Média propriedade

PB

R$ 280.212,82

Minifúndio

AL

R$ 148.642,00

Pequena propriedade

R$ 12.029.828,31

Valor

Venda de mel a granel

RN

Total geral

AGRONORDESTE

Total geral

11%

51 a 60

Acima de 61
%
0,21%
1,35%

85,65%
12,79%
100%

EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO
Em Belém do Piauí, no estado do Piauí, o Projeto
Agronordeste atende o produtor Irineu Antônio
Dantas Leal por meio do técnico de campo Luiz
José. O Sr. Irineu é um produtor experiente na
apicultura e, com a ATeG do Senar, conseguiu
consolidar o processo de gerenciamento da
produção e a mensuração dos seus resultados.
Essa organização permitiu uma melhor
visualização da sua situação produtiva e
econômica, resultando em tomadas de decisão
mais assertivas e efetivas.

MULTIPLICAR E GERENCIAR
A produtora Rosilma Ramos Pereira Santos,
atendida pelo técnico de campo Alex Sandro
Santa Rosa, no município de São João da
Ponte-MG, destaca-se por conduzir a atividade
juntamente com seu esposo Avilmar. Após
terem recebido a Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG) do Senar, praticamente triplicaram o
número de enxames em seus apiários e mais
do que dobraram a sua produção de mel.
Gerenciam fielmente a atividade, anotando
todos os lançamentos mensais, o que os torna
destaque no grupo de produtores atendidos.

ORGANIZAÇÃO QUE
TRANSFORMA EM TECNOLOGIA
O Sr. Fábio José Soares Vieira é apicultor atendido
pelo Projeto Agronordeste (Senar/Anater/Mapa),
no município de Independência-CE, pelo técnico
de campo José Aldy. O produtor hoje se sente
orgulhoso da transformação de seu apiário,
que está mais organizado e bem gerenciado.
Toda essa mudança organizacional, promovida
pela ATeG, contribuiu, em conjunto com novas
tecnologias, no aumento da produção de
suas mais de 100 colmeias, mesmo diante da
escassez de chuvas.

SAIBA MAIS

