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Resumo 
Este trabalho consiste na execução de simulações econômicas para a implantação da 
apicultura fixa e da bovinocultura de corte, em uma propriedade rural do Pantanal Sul-
Mato-Grossense. Objetivou-se avaliar os custos dos investimentos iniciais no primeiro e 
segundo anos destas duas atividades e realizar o comparativo econômico entre os 
mesmos. O Brasil possui grande potencial apícola, inclusive no Pantanal, que ainda é 
pouco aproveitado economicamente em relação a outros importantes países produtores. 
No entanto, diversos fatores propiciaram, atualmente, a posição de destaque que a 
produção brasileira de mel adquiriu entre os principais produtores e exportadores 
mundiais do produto, tendo conquistado participação em diversos mercados 
internacionais importantes. A apicultura é um sistema produtivo alternativo, que pode 
ser realizada simultaneamente com a bovinocultura de corte (principal atividade 
econômica no Pantanal), podendo ser desenvolvida nos mais variados locais das 
propriedades rurais (pastagens, reservas florestais, etc.). 
 
Termos para Indexação: Apis mellifera scutellata, alternativa econômica, bovinocultura 
de corte, comparativo econômico, Pantanal. 
 
Abstract 
This work was carried out to perform economical simulations for the establishment of 
fixed apiculture and beef cattle in a rural property in the southern part of Pantanal in 
Mato Grosso do Sul state. The objective was to evaluate the costs of initial investments 
in the first and second years of these two businesses and make economical comparisons 
between them. Brazil has a great potential for apiculture, including the Pantanal area, 
where there is not much exploitation compared to other producing countries. However, 
in these days, several factors sustain this distinguished position in which the Brazilian 
honey production acquired as a commodity among producers and exporters throughout 
the world. Because of that, this production has got participation in many international 
markets. Apiculture is an alternative producing system and can be simultaneously 
managed with beef cattle (main business in the Pantanal area). In addition, the 
apiculture can be conducted in different areas of rural properties (pastureland, forest 
reserve, etc.). 
 
Index Terms: Apis mellifera scutellata, beef cattle, economical alternative, economical 
comparison, Pantanal. 
 
Introdução 

Embora os resultados econômicos oriundos da polinização agrícola sejam 
superiores aos obtidos com a soma de todos os outros produtos apícolas diretos, é a 



 
 
 

produção de mel que normalmente recebe a maior ênfase quando é abordada a 
apicultura como atividade econômica. Além dos tradicionais usos, como velas e para 
fins alimentícios, tanto para o consumo humano e animal, sejam na forma natural ou 
processada, atualmente visa-se também, com a criação racional das abelhas, a obtenção 
dos demais produtos apícolas: cera, própolis, pólen, geléia real e apitoxina que são 
utilizados em larga escala como matérias-primas de indústrias farmacêuticas e 
cosméticas (ITAGIBA, 1997). 

O Brasil possui potencial para a obtenção de grandes quantidades de produtos 
apícolas, inclusive no Pantanal, devido as seguintes características: condições climáticas 
favoráveis na maior parte do território; extensas áreas ocupadas com cobertura vegetal 
natural diversificada ou substituída por várias culturas agrícolas, pomares comerciais e 
reflorestamentos que apresentam interesse apícola. Uma vantagem competitiva que a 
apicultura brasileira possui é o elevado grau de tolerância às pragas e doenças que as 
abelhas africanizadas apresentam e que tantos prejuízos têm causado em outras 
importantes regiões apícolas mundiais. Estes fatores anteriormente mencionados, além 
de diversos outros, propiciaram a posição de destaque que a crescente produção 
brasileira de mel atualmente adquiriu, impulsionada pelas exportações, tendo 
conquistado participação nos principais mercados consumidores internacionais (PEREZ 
et al., 2003; 2004). 

A bovinocultura do Pantanal tem sido a base do sustento de várias gerações de 
"pantaneiros". As grandes extensões de terra, a pouca utilização de insumos e os 
conseqüentes baixos custos tornavam os sistemas de produção economicamente viáveis. 
Nos últimos tempos, porém, diversos fatores vêm contribuindo para a inviabilização 
econômica desses sistemas, podendo-se citar, entre outros: redução da área total das 
fazendas, por causa da sucessão; diminuição da área de exploração, em função das 
inundações causadas pelo assoreamento dos rios; aumento dos custos, salientando-se as 
despesas com mão-de-obra e tributos; aumento da concorrência do planalto na oferta de 
bezerros, resultante da implantação de infra-estrutura e pastagens cultivadas na região 
(COSTA et al., 2000). 

REIS & COMASTRI FILHO (2003) afirmaram que a apicultura é um sistema 
produtivo alternativo, que pode ser desenvolvida simultaneamente com a bovinocultura 
de corte, nos mais variados locais (pastagens, reservas florestais, etc.), contribuindo 
dessa forma para aumentar a viabilidade econômica das propriedades rurais no Pantanal.  

SILVA (2000) relatou que as unidades produtivas, inseridas em localidades 
distantes dos grandes centros, têm ao seu alcance um micro mercado bastante 
interessante, que é composto pelos municípios circunvizinhos, vilarejos, localidades, 
etc. 

 
Material e Métodos 

Este estudo baseou-se na análise econômica de informações levantadas em 
pesquisas realizadas junto a alguns dos integrantes do setor apícola e da bovinocultura 
de corte em Corumbá - MS: produtores, lojas de materiais agropecuários, empresas que 
comercializam os produtos oriundos das duas atividades e/ou prestam assistência 
técnica a ambas e escritórios contábeis. 

Para ampliar a confiabilidade dos dados obtidos, pois variam de propriedade para 
propriedade, foram utilizados também os parâmetros de uma fazenda na qual 
desenvolve-se a bovinocultura de corte há vários anos, localizada na região do Pantanal 
do Abobral, cujas informações são reais em relação ao seu memorial descritivo. Porém, 



 
 
 

para a comparação das duas atividades adotou-se alguns valores hipotéticos, buscando-
se simular o uso de tecnologias que deveriam ser adotadas para que se alcançassem 
valores médios de produtividade em ambos os casos. Dessa forma, buscou-se constatar 
quais são os níveis médios de potencial produtivo para cada atividade nesse local com 
custos de produção reais para a apicultura e a bovinocultura de corte objetivando-se 
condições de avaliar-se os montantes de recursos necessários para os investimentos no 
primeiro e segundo ano da implantação das referidas atividades e para que fosse 
possível realizar-se a comparação entre ambas. 
 
Resultados e Discussão 

Visou-se na interpretação dos dados coletados buscar-se meios de possibilitar uma 
abordagem estruturada deste estudo nos seus vários aspectos, possibilitando otimizar o 
aproveitamento das resultados obtidos, além de oferecer elementos sistematizados que 
indicassem as possibilidades para o desenvolvimento simultâneo e na mesma 
propriedade da apicultura e da bovinocultura de corte numa propriedade rural 
pantaneira. 

As comparações dos orçamentos resumidos para a implantação de um projeto de 
apicultura com 30 colméias (Esquema 1) e de um projeto de bovinocultura de corte com 
286 matrizes e 14 reprodutores (Esquema 2), ambas as atividades com produtividade de 
nível médio, são apresentadas a seguir: 

 
Esquema 1: 
Orçamento para implantação de um projeto de apicultura com 30 colméias. 
Colméias, indumentárias, apetrechos, ferramentas e utensílios: 
Total.........R$ 10.607,00 
 
Estimativa de produção no primeiro ano1 : 30 kg x 27 colméias = 810 kg de mel. 
Receitas previstas: 810 kg de mel x R$ 5,50/ kg de mel = R$ 4.455,00 
Taxa de Retorno (T.R.) = (Capital Bruto – Capital Investido) ÷ Capital Investido. 
 

T.R. = 4.455,00 – 10.607,00 
                    10.607,00 
T.R. = - 0,57999434, ou seja, - 57,% 

 
Estimativa de produção no segundo ano1: 30 kg x 27 colméias = 810 kg de mel. 
Receitas previstas: 810 kg de mel x R$ 5,50/ kg de mel = R$ 4.455,00 
Taxa de Retorno (T.R.) = (Capital Bruto – Capital Investido) ÷ Capital Investido. 
 

T.R. = 4.455,00 – 0.000,00 
                 0.000,00 
T.R. = 4.455,00, ou seja, 100% 

 
Observações: 
• Valor total dos custos não depreciados. 
• Nestes custos não foram incluídos os va lores referentes aos gastos com mão-de-

obra, transporte, etc. e nem com construção da unidade de extração (“casa do mel”). 
• No segundo ano simulou-se que não houve custo com investimento. 



 
 
 

• 1Considerando uma taxa de perda na produção de 10% das colméias (improdutivas, 
enxameação, abandono, ataque de predadores, etc.). 

 
Esquema 2: 
A - Orçamento para implantação de um projeto de bovinocultura de corte com 286 
matrizes e 14 reprodutores, no primeiro ano: 
Aquisição de 286 matrizes e 14 reprodutores bovinos: 
Subtotal: R$ 103.552,10 
Custos com vacinação, vermifugação, mineralização, etc. no primeiro ano: 
Subtotal: R$ 7.758,02 
Total: R$ 111.310,12 
 
B- Receita prevista para o segundo ano =  R$ 59.219,72. 
C- Taxa de Retorno para o segundo ano. 
D- Taxa de Retorno (T.R.) = (Capital Bruto – Capital Investido) ÷ Capital Investido. 
 

T.R. = 59.219,72 - 111.310,12 
                      111.310,12 
T.R. = - 0.467975418, ou seja, - 46% 

 
Custos com vacinação, vermifugação, mineralização, etc. no segundo ano:  
R$ 10.046,47 
E- Evolução do rebanho2 no segundo ano: 
13 bezerras (12 meses) x R$ 245,28/bezerra = R$ 3.188,64 
88 bezerros (12 meses) x R$ 436,36/bezerro = R$ 38.399,68 
40 vacas matrizes (+36meses) x R$ 407,92/matriz = R$ 16.316,80 
02 touros reprodutores (+36 meses) x R$ 657,30/reprodutor = R$ 1.314,60 
F- Receitas previstas: R$ 59.219,72 
G- Taxa de Retorno (T.R.) = (Capital Bruto – Capital Investido) ÷ Capital Investido. 
 

T.R. = 59.219,72 - 10.046,47 
                       10.046,47 
T.R. = 4.894579887, ou seja, 489% 

 
Observações: 
• No primeiro ano, não se considerou a comercialização de parte dos reprodutores e 

nem da produção (devido a tenra idade dos bezerros), conseqüentemente não se 
gerou nenhuma Receita Prevista e nem a Taxa de Retorno. 

• Nestes custos não foram incluídos também os valores referentes aos gastos com a 
mão-de-obra, transporte, etc. 

• 2Considerando uma taxa de mortalidade de 2,77% no final dos dois anos. 
 
Conclusões 

A diferença nos custos de implantação da apicultura e da bovinocultura de corte 
numa propriedade rural no Pantanal é muito grande. O mesmo ocorre com as taxas de 
retorno de ambas as atividades, principalmente a partir do segundo ano. 

As duas atividades podem ser desenvolvidas simultaneamente e o produtor deve 
estar ciente de que cada atividade tem o seu retorno de liquidez financeira em prazos 



 
 
 

diferentes. Sendo que o da apicultura é muito mais rápido possibilitando que novos 
investimentos ocorram num intervalo de tempo bem menor que a bovinocultura de corte 
que, no entanto, com aplicação de recentes tecnologias nas diversas etapas do sistema 
produtivo pode ter sua lucratividade ampliada. 

O crescimento da importância econômica que a apicultura está alcançando no 
Brasil permite antever a grande contribuição econômica que esta atividade dará para o 
desenvolvimento de várias regiões do país, principalmente em áreas escassas em outras 
oportunidades de ocupação e de renda na zona rural, como é o caso do Pantanal. 
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