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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DESENVOLVIMENTO
DA MELIPONICULTURA NO AMAZONAS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SEDECTI), através da Secretaria Executiva de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), vem 
desenvolvendo ações de expansão e consolida-
ção da Bioeconomia no Amazonas através de 
iniciativas como a construção de Notas Técnicas 
conceituais relacionadas à temática e progra-
mas como o InovaSocioBio (ver SEDECTI, 2021a, 
2021b) e o Bioeconomia Amazonas, buscando 
fortalecer as redes de conhecimento produtivo 
por meio da pesquisa e da inovação. Neste senti-
do, a meliponicultura destaca-se como uma 
destas potenciais redes de conhecimento pro-
dutivo a serem priorizadas, especialmente pelo 
seu potencial de produção de mel e subprodutos 
provenientes da criação das abelhas nativas ou 
indígenas sem ferrão.

Esta nota técnica foi concebida a partir das 

discussões e do trabalho realizado pelo Grupo 
de Trabalho de Meliponicultura constituído por 
atores de entidades governamentais e da Rede 
de Meliponicultura do Estado do Amazonas 
(REDEMEL) com o intuito de mapear e elencar as 
demandas existentes e necessárias para cons-
truir políticas públicas que possibilitem o pleno 
desenvolvimento desta atividade no âmbito do 
Estado do Amazonas.

A MELIPONICULTURA NO ESTADO 
DO AMAZONAS

A meliponicultura, denominação dada à cria-
ção de abelhas nativas ou indígenas sem ferrão, 
é uma atividade produtiva desenvolvida princi-
palmente por agricultores familiares, povos 
indígenas e comunidades tradicionais como 
uma das atividades de sua matriz produtiva. 

Disco de cria nascente espécie Melipona interrupta | Fonte: Sydnei Fogassa
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Seus produtos, principalmente o mel e própolis, 
são utilizados para fins nutricionais, terapêuti-
cos e são comercializados, compondo parcela 
importante na renda dos meliponicultores. Em 
alguns municípios a criação de abelhas sem 
ferrão é utilizada em consórcio com cultivos 
para aumentar a produtividade através da poli-
nização, como por exemplo nos cultivos de gua-
raná e cupuaçu. A meliponicultura também ocor-
re em contexto urbano, com objetivo produtivo, 
científico e de educação ambiental. 

Produtos da cadeia da meliponicultura 
envolvem mel, própolis, geoprópolis, pólen, 
colônias e serviços ambientais gerados por esta 
atividade, como educação ambiental, poliniza-
ção, entre outros. A maioria dos produtos são 
comercializados de maneira informal em todo o 
território brasileiro, uma vez que esta cadeia 
produtiva ainda não é estruturada e regulariza-
da em grande parte dos estados da Amazônia. 
Porém, a demanda pelos produtos tem aumen-
tado de forma exponencial, atraindo a atenção 
das populações dos grandes centros urbanos. 
(DEMETERCO, 2016).

Diante da necessidade da construção de mar-
cos regulatórios para a regularização da ativida-
de, um movimento dos meliponicultores em prol 
da profissionalização da atividade no estado do 
Amazonas começou a ser construído na segun-
da década dos anos 2000, com ponto de partida 
estabelecido a partir da audiência pública pro-

1 2movida pela CAPPADR  da ALEAM , ocorrida em 
28/04/2016. Como encaminhamento foi forma-
do o Grupo de Trabalho em Meliponicultura (GT-
Meliponicultura), cuja finalidade é discutir e pro-
por normativas acerca da abrangência ambien-
tal e econômica desta atividade visando a estru-
turação e elaboração da Normativa estadual 
para a criação de abelhas nativas sem ferrão, do 

Regulamento Técnico de Identidade do Mel de 
abelhas nativas sem ferrão e, especialmente, da 
Política Estadual da Meliponicultura do Amazo-
nas.

Este GT envolveu representantes do Governo 
3do Estado através do CEMAAM , dos meliponi-

4 5 6cultores , docentes , pesquisadores , conselhos 
7 8profissionais  além de gestores públicos . O GT 

promoveu também um diálogo participativo 
entre os diferentes setores da cadeia e culminou 
em alguns marcos regulatórios importantes 

9para a Meliponicultura em âmbito estadual , em 
prol da atividade junto à SEPROR/IDAM e 
SEDECTI.

O processo de elaboração destas normativas 
também teve como consequência o fortaleci-
mento da organização da sociedade civil e o reco-
nhecimento da importância da atuação conjunta 
e do advocacy para impulsionar a Meliponicultu-
ra no Amazonas. Assim, em 2018, concomitante 
a todas estas construções coletivas, foi criada a 
REDEMEL, que atua em formato de rede, inte-
grando meliponicultores e interessados na Meli-
ponicultura no Amazonas.

Desde então esforços tem sido realizado 
para avançar e superar entraves da produção a 
comercialização, sendo os principais:  1) marcos 
regulatórios  adequados para a realidade da 
meliponicultura no estado; 2) assistência técni-
ca especializada e direcionada ao setor; 3) aces-
so e adequação de procedimentos na regulação 
técnica do Sistema de Inspeção Estadual (SIE); 
4) meliponicultura como item subclasse inte-
grante do programa da “Carteirinha do Produtor 
Rural” (Cartão do Produtor Primário) do estado e 
no cadastro do sistema de Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas (CNAE) do Minis-
tério da Economia; assim como financiamentos 
e investimentos direcionados para o setor, e 
investimento em ciência e tecnologia.

Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura,  Abastecimento
e Desenvolvimento Rural
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Conselho Estadual de Meio Ambiente e Assembleia Legislativa do 
Amazonas
Associação dos Criadores de Abelha do Amazonas - ACAM e Cooperativa 
dos Criadores de Abelha Indígenas da Amazônia - COOPMEL
Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM)
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)

CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária 
SEPROR/IDAM – Secretaria de Produção Rural do Amazonas / Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas, com destaque 
para a atuação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e 
da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF)
Como a Portaria ADAF/10 n� 253 de 31/10/2016, a Lei n� 4438, a Resolução 
CEMAAM n� 22/2017, projeto de lei estadual N� 202/2017 dentre outras 
iniciativas de articulação
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MARCOS REGULATÓRIOS PARA A 
LICENÇA AMBIENTAL

No âmbito do Estado do Amazonas, o 
10CEMAAM , através da Resolução n� 22, de 

03/04/2017, determina que os criadores comer-
ciais de meliponídeos, pessoa física ou jurídica, 
independentemente do número de colônias, 
deverão obrigatoriamente cadastrar-se no 
órgão executor da política ambiental estadual, o 

11IPAAM . Além disso, é previsto na mesma legis-
lação que todos os criadores de meliponídeos 
que possuam 50 colônias ou mais deverão 
requerer também a Licença Ambiental Única 

12(LAU) . A referida resolução elenca três proce-
dimentos administrativos necessários para que 
meliponários comerciais possam funcionar em 
conformidade com a legislação ambiental 
vigente: I) cadastramento do meliponicultor no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potenci-
almente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recur-
sos Ambientais do IBAMA; II) Cadastramento do 
meliponicultor no IPAAM; III) Licença ambiental 
única (necessária para os criadores com mais de 
49 colônias).

Para cadastramento dos meliponicultores no 
IPAAM é exigido a declaração de aquisição ou 
origem das colônias, o que tem gerado um 
entrave para os meliponicultores que já atua-
vam na atividade antes da legislação entrar em 
vigor, não tendo como apresentar o documento 
exigido, sendo o caso da grande maioria dos 
meliponicultores do Amazonas. A Resolução 
CEMAAM nº 22/2017, apesar de encontrar-se 
bem descrita e clara em relação às demandas 
que os meliponicultores necessitam cumprir 
para regularizar sua atividade, e em consonân-
cia com o que preconiza a legislação nacional a 
partir da Resolução nº 496, de 19/08/2020 do 

13CONAMA , não consegue resolver o problema 
da regularização de criadores anteriores a ela. É 
importante salientar ainda que esta resolução 
dispensa a necessidade de autorização para 
apanha na natureza por meio de instalação de 
recipientes-iscas para a aquisição e manuten-
ção de criadouros de produtores com até 49 
colônias e sem fins comerciais. Outrossim, a 
troca de colônias ou a permuta é permitida para 
o melhoramento genético ou diversificação da 
espécie para atividade de manutenção de colô-
nias sem finalidade comercial ou econômica 
para produtores dentro de um mesmo bioma de 
até 49 colônias.

Os meliponicultores que já praticam a ativi-
dade de meliponicultura no momento atual 
demandam a consideração de uma autodeclara-
ção informativa de quantas colmeias existem 
em seu meliponário como comprovante de 
declaração de origem das colônias do meliponá-
rio no ato de seu cadastro. Para tal, há que ser 
feita uma revisão de instrumentos legais que 
possibilitem a regulamentação destes meliponi-
cultores já praticantes, de modo que possam se 
regularizar de forma adequada junto aos órgãos 
competentes e continuar exercendo a atividade 
de forma legal. Neste sentido, uma proposta de 
adequação da Resolução CEMAAM nº 22/2017 
foi construída de maneira coletiva envolvendo 
diferentes atores da sociedade civil e esfera 
governamental no sentido de adequar a legisla-
ção estadual à legislação federal, bem como à 
realidade histórica da criação sustentável de 
abelhas sem ferrão no Amazonas, possibilitan-
do o licenciamento destes empreendimentos e 
impulsionando a Meliponicultura no estado. 

14Esta proposta foi protocolada em 19/07/2021  
15junto a SEMA  para ser apreciada pelo 

CEMAAM.

Conselho Estadual de Meio Ambiente
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 
conforme estabelecido pela Lei n� 3.785 de 24/07/2012 e, respectivas 
alterações da Lei n� 4.438 de 16/01/2017
Conselho Nacional do Meio Ambiente
sob o número 01.01.030101.000854/2021-04
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE 
DE INFORMAÇÕES

     Diante dos escassos registros de dados da 
atividade de Meliponicultura no Amazonas, o 
IDAM e a REDEMEL complementam uma série 
histórica entre os anos de 2010 a 2020, sendo 
observado o maior número de criadores de abe-

lhas sem ferrão no Amazonas em 2011, e em 
2013 o maior número de colmeias em criação. 
Quanto à produção de mel, o pico também ocor-
reu no ano de 2013, com um decréscimo linear 
até o ano de 2018, com esta produção voltando a 
registrar perspectiva de crescimento a partir de 
2019 (Figura 1).

Figura 1. Dados de número de criadores, número de colmeias e produção de mel de abelhas 
sem ferrão no Amazonas (2010-2020). Fonte: Banco de dados do IDAM.

Disco de cria espécie Melipona seminigra | Fonte: Sydnei Fogassa
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Silvestres era a responsável por atender os 
meliponicultores e os temas pertinentes à ativi-
dade, direcionando sua equipe quase que exclu-
sivamente para esta. A partir de 2017, esta 
gerência foi substituída pela Gerência de Apoio a 
Agroecologia e a Produção Orgânica, redirecio-
nando seu foco para atender o grande leque de 
áreas pertinentes ao Projeto Prioritário de Agro-
ecologia e Produção Orgânica, deixando a Meli-
ponicultura como uma atividade secundária 
dentre as áreas selecionadas. Outro ponto perti-
nente diz respeito também ao próprio quadro 
técnico da instituição, que anteriormente era 

No que diz a respeito aos produtores por 
microrregião (Figura 2), as maiores concentra-
ções da atividade estão nas microrregiões do 
Baixo Amazonas, do Rio Negro/Solimões e do 
Alto Solimões, com o pico do número de produ-
tores estimados sendo registrado no ano de 
2011. Após este ano, houve queda gradual no 
número de criadores nas estimativas oficiais do 
estado e oscilações anuais. Entretanto, tanto o 
IDAM quanto a REDEMEL ressaltam ainda haver 
muitas lacunas no que diz respeito aos dados de 
registros e informações de produção relaciona-
das a esta atividade no Amazonas.

Neste sentido, a REDEMEL, os produtores, 

pesquisadores, profissionais, órgãos governa-
mentais e organizações da sociedade civil que 
atuam diretamente na Meliponicultura no Ama-
zonas questionam a estratégia utilizada para 
coleta e sistematização dos dados de produção 
desta atividade, especialmente a produção de 
mel, pelo fato de que os levantamentos realiza-
dos no Estado consideram a produção total con-
junta das atividades de Apicultura e Meliponi-
cultura. É importante ressaltar que estes dados 
deveriam ser coletados e apresentados separa-
damente para que seja possível vislumbrar a 
real participação de cada atividade no volume de 
produção total de mel, no número real de criado-

maior devido às parcerias com outras institui-
ções colaboradoras e possibilitava atender um 
número maior de criadores. Ao longo dos anos, 
houve uma alta rotatividade de funcionários, 
além da própria redução de colaboradores dis-
poníveis na instituição ano após ano, apesar de 
boa parte do quadro de funcionários ser forma-
do por celetistas, dificultando assim a formação 
de uma política continuada de atendimento 
pleno a estes criadores, podendo-se observar 
uma queda no número de criadores atendidos, 
que foi de 731 em 2012 para 40 em 2020. (Qua-
dro 1).

Quadro 1. Dados de número de criadores atendidos e não atendidos 
pelo sistema de ATER do IDAM no Amazonas (2010-2020).  Fonte: Banco de dados do IDAM.

Ano

2010 207 137 60% Não informado
2011 591 785 43% Não informado
2012 731 269 73% Não informado
2013 400 624 39% Não informado
2014 373 439 46% 370,0

2015 116 710 14% 360,0

2016 84 607 12% 349,0

2017 62 642 9% 344,0

2018 71 533 12% 339,0

2019 78 615 11% 320,0

2020 40 397 9% 400,0

Criadores 
atendidos 
pelo IDAM

Número estimado
de criadores 

não atendidos

Porcentagem 
de criadores 

atendidos

Número de 
Funcionários 

do IDAM *
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res e de colmeias por atividade no Estado. Para 
adicionar mais suporte ao argumento anterior, a 
produção média anual do Brasil de uma colmeia 
de abelhas do gênero Melipona, como as Uruçu 
ou Jandaíra, por exemplo, é de cerca de 3 a 4 kg 

Esse destaque nos faz refletir especialmente 
sobre a questão metodológica dos levantamen-
tos realizados, que deveria ser repensada estra-
tegicamente a fim de obter informações mais 

precisas e atualizadas, com coletas de dados 
sendo realizadas pelo menos duas vezes ao ano 
ou em um espaço temporal que acompanhasse 
a variação desta cadeia ao longo do ano, que 
seria algo mais próximo da realidade da produ-
ção e apresentando uma distribuição destes 
dados entre quais se referem a atividades de 
Meliponicultura e Apicultura. É importante frisar 
ainda que os levantamentos acabam focando 
exacerbadamente apenas no mel e, com isso, 
deixando de lado dados importantes como a 
venda de colmeias e produção de própolis, 
pólen e cerume, polinização, dentre outros pro-
dutos provenientes da Meliponicultura. Desta 
forma, se faz necessário especificar os dados 
voltados para a Meliponicultura nos censos 
rurais e levantamentos   do IBGE (já realizados 
ou a realizar), para dimensionar e atestar efeti-
vamente a dimensão atual e potencial produtivo 
da atividade por meio de dados oficiais.

de mel, enquanto em abelhas do gênero Apis, 
essa produção média anual do Brasil varia em 
torno de 20 kg. Este cuidado deve ser tomado a 
fim de não extrapolar dados de produção.

Figura 2. Dados de criadores de abelhas sem ferrão por microrregião e associados
à REDEMEL no Amazonas (2010-2020). Fonte: Banco de dados do IDAM/REDEMEL.
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Mel artesanal da meliponicultura no Amazonas
Fonte: Sydnei Fogassa
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UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
PRODUTOS DA MELIPONICULTURA E A 

COMERCIALIZAÇÃO

No âmbito mercadológico estadual, a Lei 
Estadual nº 3245 de 08/04/2008 estabelece 
normas para a elaboração, sob a forma artesa-
nal, de produtos comestíveis de origem animal e 

16sua comercialização no Estado do Amazonas , o 
artigo 4� desta lei define que a elaboração de 
produtos comestíveis de origem animal, sob a 
forma artesanal, será permitida exclusivamente 
aos produtores rurais que utilizarem matéria-
prima de produção própria e/ou adquirida de 

17terceiros . Neste sentido, destaca-se que a ati-
vidade da meliponicultura no estado se encaixa 
na legislação vigente para comercialização de 
produtos artesanais, pelo volume de produção 
atual e pela realidade local. É fato que há grande 
necessidade por mecanismos legais para a Meli-
ponicultura em nível mais tecnificado. 

Entretanto adota-se a legislação vigente 
para produtos artesanais ou os marcos regula-
tórios aplicados na atividade apícola de forma 
parcial ou integral, tendo que fazer adaptações 
para o contexto da Meliponicultura.

Para comercialização dos produtos da Meli-
ponicultura em âmbito nacional, o parâmetro 
norteador é a Lei nº 1.283, de 18/12/1950, que 
dispõe sobre as normas para inspeção industrial 

18e sanitária dos produtos de origem animal . A 
Lei nº 13.680 de 15/06/2018 trouxe acréscimos 
e modernizações interessantes para a legisla-
ção-base no que tange os produtos artesanais, 
tais como permitir a comercialização interesta-
dual de produtos alimentícios produzidos de 

forma artesanal, com características e métodos 
tradicionais ou regionais próprios, empregadas 
boas práticas agropecuárias e de fabricação, 
desde que submetidos à fiscalização de órgãos 
de saúde pública dos Estados e do Distrito Fede-
ral, fazendo assim um link direto com o papel e 

19atuação da ADAF citados anteriormente .
No aspecto de fiscalização higiênico-

sanitária e tecnológica dos produtos e subpro-
dutos artesanais citados anteriormente, o órgão 
responsável no Amazonas à época da expedição 

20da Lei era a CODESAV . Porém, com a publica-
ção da Lei nº 3.801 de 29/08/2012, esta respon-
sabilidade passou a ser da ADAF. Este órgão é 

21também responsável pela emissão do SIE/AM , 
obrigatório para que os produtores possam pro-
cessar artesanalmente seus produtos e comer-
cializá-los. Partindo dessa competência, a ADAF 

22publicou a Portaria nº 253/16   onde são esta-
belecidos os parâmetros de qualidade do mel 
que devem ser atendidos para que o produto 
apresente condições minimamente aceitáveis 
para ser comercializado.

Os demais produtos derivados da meliponi-
cultura ainda necessitam de normativas que 
estabeleçam parâmetros específicos. Para a sua 
elaboração é necessário que se desenvolvam 
pesquisas científicas para identificar a identi-
dade e qualidade dos produtos da meliponicul-
tura, que podem tomar como referência as variá-
veis listadas na legislação apícola, a Instrução 
Normativa nº 3 de 19/01/2001 do MAPA, que 
aprova os regulamentos técnicos para os produ-
tos da apicultura. 

desde que elaborados em estabelecimentos apropriados para este fim, 
não podendo ser estes residenciais ou outros que prejudiquem o 
processamento dos produtos, e considerando-se as Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), bem como os programas de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) e Procedimentos Padrões de Higiene 
Operacional (PPHO), e isto inclui os produtos apícolas e melíponas.

desde que a soma das duas não ultrapasse a quantidade até 4.000 (quatro 
mil) quilogramas por ano para mel e produtos oriundos de abelhas 
meliponíferas e até 6.000 (seis mil) quilogramas por ano para mel e 
produtos oriundos de abelhas melíferas.

Essa legislação-base sofreu uma série de inclusões e alterações ao longo 
das últimas décadas a fim de otimizar e amplificar sua amplitude legal, tal 
como a Lei n� 7.889 de 24/11/1989.

16

17

18

Esta Lei define ainda que o produto artesanal será identificado, em todo o 
território nacional, por selo único com a indicação ARTE, conforme 
regulamento, além de indicar que a inspeção e a fiscalização da elaboração 
dos produtos artesanais com o selo ARTE deverão ter natureza 
prioritariamente orientadora

Comissão Executiva Permanente de Defesa Sanitária Animal e Vegetal 

 Selo de Inspeção Estadual de Produtos de Origem Animal 

que estabelece o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel 
de Abelhas Sem Ferrão com aplicação em todos os estabelecimentos 
processadores e/ou manipuladores de produtos de abelhas sociais sem 
ferrão e derivados registrados no SIE.

19

20

21

22
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UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
PRODUTOS DA MELIPONICULTURA

A meliponicultura é uma atividade significati-
vamente diferente da apicultura, em aspectos 
zootécnicos, de obtenção e beneficiamento de 
produtos e, principalmente, de escala.  A produ-
tividade das colmeias de abelhas nativas é 
menor quando comparadas à apicultura, de 
forma que a meliponicultura naturalmente se 
expressa de forma artesanal considerando-se 
os critérios estabelecidos em lei. No estado do 
Amazonas é desenvolvida sobretudo por agri-
cultores familiares e comunidades tradicionais 
como complemento de renda, integrando um 
conjunto de atividades produtivas que com-
põem a economia familiar. Em função dessas 
características, na maioria dos casos não justifi-
ca o investimento dos meliponicultores artesa-
nais em estruturas complexas de colheita e 
beneficiamento. 

Assim, é necessário que as exigências para o 
registro do selo de inspeção estadual conside-
rem os contextos locais de produção aceitando 
unidades de extração e beneficiamento simpli-
ficadas específicas para a meliponicultura e 
unidades agroartesanais de extração, como 
unidades móveis de extração, cozinhas comuni-
tárias, unidades de extração familiares, espaços 
multifuncionais ou outras instalações igual-
mente simples nas quais sejam aplicadas as 
Boas Práticas de Fabricação e que garantam a 
inocuidade e qualidade dos produtos.

FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DO MEL

É fundamental a difusão de informações 
sobre fraudes no mel para que o produto comer-
cializado seja seguro, no sentido de não causar 
problemas para a saúde do consumidor, e que 
apresente as características que conferem seu 

potencial nutricional e terapêutico. Nesse senti-
do, existem vários parâmetros estabelecidos na 

23legislação  para os quais o produto deve se 
enquadrar para ser liberado.

Ressalta-se a diferença entre os méis falsifi-
cados/adulterado ao mel sem certificação de 
inspeção pelos órgãos de atenção à sanidade 
agropecuária, o primeiro é dolosamente altera-
do com o objetivo auferir maior lucro, enquanto 
que o segundo pode apresentar parâmetros 
adequados, mas ainda sem certificação, ou nos 
casos de ser constatada inadequação nos parâ-
metros, esta se dá de forma não intencional. E 
além dos riscos à saúde, a falsificação e adulte-
ração do Mel promovem concorrência desleal 
com os Meliponicultores que produzem sob 

24boas práticas de produção . Méis adulterados 
são encontrados nas feiras de Manaus por 20 
reais/l enquanto um litro de mel de abelha sem 
ferrão legítimo, comprado diretamente do pro-
dutor, normalmente é comercializado por valo-
res que giram em torno de 100-120 reais

Silva (2019) apresenta resultados referentes 
à análise de amostras de mel de jandaíra, uma 
espécie de abelha sem ferrão, adquiridas em dez 
feiras na cidade de Manaus com objetivo de iden-
tificar a procedência e autenticidade das mes-
mas. Os resultados reportados pela autora cons-
tataram adulteração em todas as amostras ava-
liadas através da reação de lugol (Quadro 2), 
evidenciando a presença de glicose comercial 
ou adulteração com amido. 

Instrução Normativa 11/2000 do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, no caso do mel de Apis Mellifera (BRASIL, 2000) e na 
Portaria N� 253/2016 da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Amazonas, no caso do mel de abelhas sem ferrão (AMAZONAS, 2016)

Os criadores de abelhas João Fernandes e Itamar Souza apresentaram no 
Jornal do Amazonas 1� edição (Matéria exibida em 10.04.2021, disponível 

23

24

em: , acessado em julho/2021 https://globoplay.globo.com/v/9426424/
informações importantes acerca da autenticidade dos méis comercializados 
na cidade de Manaus, alertando sobre o risco de consumo de produtos 
falsificados, e orientaram os consumidores na hora de adquirir mel 
disponível fartamente em todas as feiras e mercados da cidade (JAM, 2021)
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É importante também destacar que apenas 
metade das amostras apresentavam rótulos, o 
que se traduz em uma falta de informações 
sobre a procedência desse mel. As amostras de 
mel que tinham rótulo indicavam que estes eram 
provenientes dos municípios de Careiro da Vár-
zea, Lábrea, Rio Preto da Eva e Santarém. Estas 
informações são importantes para destacar 
gargalos de rastreabilidade e qualidade do mel 
que está sendo produzido e comercializado no 
Amazonas.

Diante do quadro apresentado, é urgente a 
necessidade do esforço institucional no comba-
te às fraudes, difusão de informações aos con-
sumidores sobre as características dos méis 
verdadeiros e formas de identificação de méis 
falsos e ao mesmo tempo atuar incentivo à pro-
dução, boas práticas de processamento, regula-
mentação junto à ADAF e financiamento de 
infraestrutura de processamento. 

Os meliponicultores, organizados em associ-
ações e cooperativas e através da REDEMEL 
vêm atuando para garantir a qualidade da pro-
dução de seus associados através do controle 
social realizado por meio de atividades de difu-
são de boas práticas de produção, identificação 
de méis fraudulentos no mercado, estabeleci-
mento de normas rigorosas para membros da 
associação, permanência de membros mediante 
a não adulteração dos produtos e realização de 

“dias de campo” em que são visitadas proprieda-
des de meliponicultores e apicultores.

CADASTRO DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA MELIPONICULTURA 
PARA TRANSAÇÃO COMERCIAL

Outros dois pontos pertinentes para o desen-
volvimento da atividade são:

a inserção da atividade da Meliponicultura 
como item subclasse integrante do progra-
ma da “Carteirinha do Produtor Rural” (Car-
tão do Produtor Primário), onde os produto-
res são cadastrados pelo IDAM e a carteira é 
emitida pela SEFAZ para transação comerci-
al de produtos agrícolas e derivados. Vale 
ressaltar que este é um benefício do governo 
do Amazonas destinado exclusivamente 
para pessoa física que exerça a atividade de 
produção rural, sendo o mesmo regulamen-
tado pela Lei Estadual n°. 2.826/2003, com o 
objetivo de incentivar o desenvolvimento 
rural sustentável no setor primário.
O “CNAE Meliponicultura”, visando que a 
atividade seja cadastrada junto ao sistema de 
Classificação Nacional de Atividades Econô-
micas (CNAE) do Ministério da Economia. 
Atualmente, o meliponicultor que quiser, por 
exemplo, se cadastrar como microempreen-

Quadro 2. Resultados da análise de qualidade de amostras de mel de jandaíra 
comercializadas em feiras da cidade de Manaus-AM em 2019. Fonte: Silva (2019)

Amostra

1 Feira da Compensa Oeste * +

2 Feira do São Jorge Oeste * +
3 Feira do Santo Antônio Oeste * +
4 Feira da Alvorada Centro-Oeste * +

5 Mercado Adolfo Lisboa Centro-Sul Lábrea/AM +

6 Feira da Panair Centro-Sul Santarém/PA +
7 Feira do Produtor Leste Santarém/PA +
8 Feira do Coroado Leste Careiro da várzea/AM +
9 Feirão da SEPROR Norte Rio Preto da Eva/AM +

10 Feira do Mutirão Norte * +

Local
Zona da cidade

de Manaus
Procedência Reação de lugol

* Não souberam informar a procedência (produtos sem rótulo). 

1)

2)
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Ao analisar o contexto do meliponicultor ama-
zonense, para que este exerça sua atividade e 
comercialize seus produtos de forma legal e 
adequadamente, além do IPAAM, o mesmo tam-
bém deve estar registrado junto à ADAF e ao 
IDAM. Este grupo propõe que haja uma integra-
ção dos sistemas de cadastramento. Os três 
órgãos pertencem à esfera estadual e, mesmo 
exercendo papéis diferentes dentro da cadeia 
produtiva, poderiam apresentar um sistema que 
uniformizasse os dados e facilitasse tanto para o 
produtor, no momento de se cadastrar junto aos 
órgãos competentes, quanto para os próprios 
órgãos no momento de localizar informações 
acerca do mesmo, possibilitando criar mecanis-
mos otimizados de rastreabilidade de uma 
forma simples, direta e objetiva.

UMA POLÍTICA ESTADUAL PARA A 
MELIPONICULTURA NO AMAZONAS

Até o presente, mesmo com todo empenho e 
articulação do GT-Meliponicultura desde 2016, 
não foi a êxito a efetivação de uma Política Esta-
dual para a Meliponicultura e seus produtos no 
Amazonas. Com a Política intenta-se prioritaria-
mente o planejamento e fomento de ações 
como:

Criação e fortalecimento de instrumentos para 
desenvolver a cadeia produtiva da meliponi-
cultura

Criação de Plano e Programa Estadual da 
Meliponicultura, bem como ações e proje-
tos vinculados;

dedor individual praticando apenas a ativida-
de Meliponicultura não conseguirá, pois, a 
atividade não está cadastrada no CNAE. Dian-
te disto, os meliponicultores têm recorrido ao 
cadastramento da atividade no CNAE Apicul-
tura para que possam atuar. Por isso, é 
importante que a Meliponicultura seja 
cadastrada no CNAE a fim de proporcionar 
mais transparência e independência aos meli-
ponicultores que exercem exclusivamente a 
atividade e querem se regularizar como 
empreendimentos desta natureza;

Diagnóstico dos criadores de abelha sem 
ferrão;
Realizar monitoramento da cadeia produti-
va da meliponicultura; 
Apoio a agroindustrialização, transporte, 
armazenamento, abastecimento e comerci-
alização;
Estabelecer mecanismos de pagamentos 
de serviços ambientais que estejam relacio-
nados ao desenvolvimento e fortalecimen-
to da meliponicultura;
Criação de fundos financeiros e instrumen-
tos específicos para destinação de recursos 
para a implantação da Política Estadual de 
Meliponicultura;

Ações de Formação profissional e Capacita-
ção técnica;
Incentivo ao associativismo, cooperativis-
mo, economia solidária e comércio justo;
Ampliação das ações de extensão rural;
Formação e capacitação do corpo técnico 
dos órgãos de extensão rural;
Estruturação de corpo técnico permanente 
para execução das atividades relacionadas 
à Política Estadual de Meliponicultura; 

Apoio ao crédito rural e linhas de financia-
mento para cadeia produtiva da meliponi-
cultura e subsídios aos insumos;
Incentivo fiscais e tratamento tributário 
diferenciado para empreendimentos relaci-
onados à cadeia produtiva da meliponicul-
tura;

Fomento às pesquisas científicas e tecnoló-
gicas na área da meliponicultura;
Desenvolvimento de protocolos para extra-
ção e manuseio de pólen e própolis de meli-
poníneos.

Extensão rural, formação e capacitação

Crédito rural, subsídios e incentivos fiscais

Desenvolvimento científico e tecnológico

Em decorrência do trabalho desenvolvido 
pelo GT-Meliponicultura, foi proposta uma minu-
ta para a Política Estadual de Meliponicultura, 
tramitada sob o projeto de lei estadual nº 
202/2017. Este projeto foi aprovado de forma 
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unânime na ALEAM, todavia não se tornou lei 
por apresentar vício de iniciativa, pois deveria ter 
sido proposta pelo poder executivo, consideran-
do que versa sobre o planejamento de suas 
ações, programas e responsabilidades. Esse 
projeto de lei deve servir de referência para a 
construção da Política Estadual da Meliponicul-
tura pelo órgão competente, sendo este a 
SEPROR, devendo fazer a articulação com o 
poder legislativo. 

Ressalta-se a importância da criação da Polí-
tica Estadual de Meliponicultura para articular 
ações, programas e políticas específicas para 
esta atividade, pois é uma atividade singular que 
se refere à criação de animais nativos, possui 
regulamentação própria e tecnologias de mane-
jo específicas que trazem especificidade e com-
plexidade à atividade, demandando formação 
técnica específica, que nem sempre são aborda-
das nos cursos de formação inicial dos profissio-
nais que atuam na área da assistência técnica 
rural. Desse modo reconhece-se a importância 
da Meliponicultura por estar vinculada às ações 
e programas voltados à agricultura familiar e 
agroecologia, promovendo a pluriatividade aos 
agricultores familiares. Todavia, devido às espe-
cificidades da atividade é necessário que sejam 
criados programas e ações específicos e que 
possibilitem o fomento da atividade no Amazo-
nas. Apesar de existirem de maneira incipiente, 
estes não têm sido suficientes para alcançar 
ações continuadas capazes de aproveitar toda a 
vocação do estado para a criação de abelhas 
nativas e indígenas e tornar o Amazonas uma 
referência para a atividade produtiva da Melipo-
nicultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do quadro-geral apresentado, verifi-
cou-se que a criação da Política Estadual de 
Meliponicultura é uma etapa prioritária para a 
estruturação e fomento da meliponicultura no 
Amazonas. Esta funcionará como instrumento 
normativo aglutinador de ações administrativas 
para solucionar diversos desafios encontrados 
nesta cadeia produtiva e instituirá ações e pro-

gramas continuados para promover o desenvol-
vimento da atividade no estado. É importante 
que sejam retomadas as articulações para a 
efetivação da Política Estadual da Meliponicul-
tura capitaneada pela SEPROR e pela SEDECTI 
a fim de ser submetida à Casa Civil para que o 
Governador possa propor o projeto de lei para 
apreciação pela ALEAM.

Além da Política Estadual de Meliponicultura 
as seguintes ações são essenciais para o pleno 
desenvolvimento da Meliponicultura no Amazo-
nas: 

Ajuste da Resolução nº  22/2017 do 
CEMAAM (conforme solicitado pela propos-
ta de alteração protocolada junto a SEMA  
e m  1 9 / 0 7 / 2 0 2 1  s o b  o  n º 

01.01.030101.000854/2021-04) de modo 
que o IPAAM aceite uma “autodeclaração” 
referente ao número atual de colônias exis-
tentes no Meliponário como marco zero de 
origem das colônias, para criadores que pra-
tiquem a Meliponicultura anteriormente à 
Resolução nº 496 de 19/08/2020 do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

Diagnóstico detalhado da meliponicultura 
no estado, considerando as sub regiões iden-
tificadas para validação e atualização de 
dados levantados junto aos órgãos públicos;

Fortalecimento e capacitação dos quadros 
de funcionários responsáveis pela ATER 
estadual para que os mesmos possam atuar 
em temas direcionados especificamente à 
meliponicultura;

Criação de departamento de Meliponicultu-
ra vinculado à Gerência de apoio à Agroeco-
logia e Produção Orgânica do IDAM.

Integração dos sistemas de cadastramento 
dos meliponicultores ativos (CTF, IPAAM, 
ADAF, IDAM) aliado a mecanismos de rastre-
abilidade;

Definição e estruturação de um laboratório 
credenciado pelo MAPA para análise dos 
produtos da meliponicultura, no estado do 

Criação do Projeto Prioritário de Meliponi-
cultura junto ao IDAM

01.

02.

04.

05.

06.

07.

03.
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Amazonas, para realização das análises de 
qualidade dos méis e outros produtos da 
meliponicultura em um único local, de forma 
a facilitar o atendimento a legislação e redu-
zir as dificuldades logísticas e de perdas de 
amostras quando estas precisam ser fracio-
nadas ou encaminhadas para diferentes labo-
ratórios para atendimento a legislação.

Promover articulação com o IBGE e órgãos 
estaduais responsáveis pelos censos rurais 
na coleta, sistematização e análise de infor-
mações, para os ajustes de variáveis especí-
ficas sobre a cadeia da Meliponicultura no 
Amazonas;

Ajuste de legislações estaduais e federais 
referentes à produção, beneficiamento e 
comercialização de produtos e subprodutos 
de origem animal para que estas contem-
plem os derivados da Meliponicultura;

Possibilitar que os produtos e subprodutos 
da meliponicultura tenham mais espaços 
para comercialização nos mercados locais 
(feiras e em projetos do sistema SEPROR).

A inserção da Meliponicultura como sub-
classe integrante do programa do Cartão do 
Produtor Primário (Carteirinha do Produtor 
Rural);

Criação e implementação de políticas públi-
cas no sistema de produção rural estadual 
que possibilitem o desenvolvimento da Meli-
ponicultura no Amazonas com foco no licen-
ciamento, ATER continuada e comercializa-
ção através de programas e ações previstas 
no Plano Plurianual de Secretarias estraté-
gicas do Governo do Estado.

Cadastramento da Meliponicultura no CNAE 
como atividade independente;

08.

09.

10.

11.

13.

12.
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