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Resumo 

Mel no Programa de Alimenta~ao Escolar: 
oportunidade e desafio para 0 agroneg6cio apicola. 

Tendo como pano de fundo a desestabilizayao do mercado apicola de corrente do bloqueio 
europeu as exportay5es brasileiras de mel, foi realizado este estudo buscando avaliar a 
viabilidade da introduyao do mel no Programa de Alimentayao Escolar. A valiou-se a 
aceitabilidade do mel, comparada a do melado de cana-de-ayucar e da geleia de frutas, ja 
utilizados na merenda escolar. Foi identificada uma aceitabilidade menor do mel em 
relayao a geleia para todas as variaveis analisadas e maior em relayao ao melado. 0 indice 
de aceitabilidade geral da preparayao com mel (76,0%) ficou abaixo do indice minimo 
determinado pelo Fundo Nacional para 0 Desenvolvimento da Educayao (FNDE), que e de 
85%. 0 custo de uma poryao de preparayao com mel ficou 18% acima do valor per capita 
repassado pelo FNDE. Constituem-se desafios para 0 agronegocio apicola: trabalhos de 
educayao alimentar e promoyao do produto mel a fim de aumentar sua aceitabilidade, alem 
de uma politica de preyOS diferenciados para a merenda escolar e uma logistica de 
fornecimento do produto registrado bern distribuida no pais. 
Palavras-chaves: apicultura, alimentac;ao escolar, teste de aceitabilidade 

Abstract 
Tends as backdrop the destabilization of the apiculture market due to the European 
blockade to the Brazilian exports of honey, this study was accomplished looking for to 
evaluate the viability of the introduction of the honey in the school snack. This study 
evaluated the acceptability of the honey, compared to the sugar-cane molasses and the jelly 
of fruits, used in the school snack. It was identified a smaller acceptability of the honey in 
relation to the jelly for all the analyzed variables and larger in relation to the molasses. The 
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iHcf~)(lIl'Or2g~ii~r'aldrirad~eptability of the preparation with honey (76,0%) was below the 
minimum index for National Fund of School Development (FNDE), that it is of 85%. The 
cost of a preparation portion with honey was 18% above the per capita value reviewed by 
FNDE. The challenges for the apiculture agribusiness constitute: works of alimentary 
education and promotion of the product honey close to the society in order to increase his 
acceptability, besides a politics of prices differentiated for the school feeding and a 
logistics of supply of the product registered well distributed in the country. 
Key Words: beekeeping, school feeding, acceptability test 

l.INTRODUC;AO 

A apicultura tern se consolidado como uma importante atividade do ponto de vista 
econ6mico, social e ambiental, sendo tipicamente empregadora de mao-de-obra familiar, 
proporcionando gerac;ao de fluxo de renda, reduzindo a dependencia dos produtos agricolas 
de subsistencia tradicionais, 0 que favorece a fixac;ao do homem no campo. Alem disso, 
por ser dependente dos recursos naturais, favorece a preservac;ao da flora nativa, 
garantindo, tam bern, a preservac;ao de especies animais dependentes desta flora. 

Desde seus prim6rdios, a apicultura brasileira ja passou por vanos desafios, 
caracterizados por impactos negativos e positivos, que se intercalaram ao longo dos anos. 
Gonc;alves (2006) divide a hist6ria da apicultura brasileira basicamente em tres etapas 
distintas, a saber: a primeira etapa ou "periodo de implantac;ao da apicultura no pais", que 
corresponde ao periodo entre 1839 a 1955 e que, portanto, antecede a chegada das abelhas 
africanas (Apis mellifera scutellata) ao Brasil em 1956; a segunda etapa ou "periodo de 
africanizac;ao dos apiarios e das col6nias na natureza", que se iniciou intensamente a partir 
dos primeiros enxames africanos ocorridos em 1956, continuando ao longo dos anos e 
ultimamente com menos intensidade ate os dias atuais; e uma terceira fase muito marc ante 
que foi 0 "periodo de recuperac;ao e expansao da apicultura brasileira", iniciado em 1970, 
quando ocorreu 0 Primeiro Congresso Brasileiro de Apicultura, atingindo ate os dias de 
hoje, onde, segundo Sattler (2006), existe uma serie de ac;5es em universidades e alguns 
6rgaos governamentais, lideradas pelos pesquisadores, tecnicos e apicultores 
proporcionando importante dinfunica para 0 agroneg6cio apicola. 

Segundo estimativas dos distintos estados brasileiros, a produc;ao media anual de 
mel no Brasil aumentou consideravelmente, tendo atingido 40 mil toneladas nos ultimos 
anos (CUNHA, 2006), embora ainda nao exista uma estatistica exata nem da produc;ao, 
nem do numero de apicultores e de colmeias no pais. As estimativas do ultimo 
levantamento oficial (IBGE, 2004) apontam uma produc;ao nacional da ordem de 32.290,5 
toneladas, sendo 0 Rio Grande do SuI, 0 estado maior produtor. A Figura 1 apresenta a 
produc;ao brasileira de mel em toneladas a nivel regional e estadual e a Figura 2 a evoluc;ao 
da produc;ao brasileira e do Rio Grande do SuI nos ultimos 15 anos (ate 0 ana da ultima 
pesquisa oficial). 

Ate cinco anos atras a explorac;ao de produtos apicolas, representada 
majoritariamente pelo mel, era inexpressiva se comparada ao mercado mundial dado 0 

prec;o praticado que nao dava estimulos ao aumento da produc;ao. Com a ocorrencia de 
problemas envolvendo dois dos principais fornecedores mundiais em meados de 2000 
(China e Argentina) houve forte queda no oferta do produto no mercado internacional, 0 

que deu 0 impulso necessario it explosao da produc;ao de mel no Brasil (CUNHA, 2006). 
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22a25dejlllh1ti~d~ELseOgt}'ndO este autor, 0 que se verifica atualmente e que com a volta desses 
paises no cemirio intemacional, 0 preyo tende a voltar ao seu patamar hist6rico, ficando 
entre US$ 0,90 e US$ 1,00 0 quilograma de mel. Esse movimento claramente reduziu as 
margens de ganho apresentadas nos ultimos cinco anos, demandando de apicultores e 
empresas exportadores melhorias no processo produtivo e nas relayoes de compra e venda 
a fim de que a apicultura nacional possa seguir na sua trajet6ria de crescimento. 

Outra ameaya recente ao born andamento do mercado apicola nacional foi 0 

bloqueio europeu as exportayoes brasileiras a partir de maryo de 2006, tendo sido 
concedidos 6 meses para que 0 MAPA reestruture 0 Programa Nacional de Controle de 
Residuos (AGROANALISYS, 2006). 0 impacto deste embargo e considenivel, dado que 
mais de 70% das exportayoes brasileiras (que totalizaram 14,4 mil toneladas em 2005) sao 
destinadas para a Uniao Europeia. 

Tendo em vista este cemirio, as soluyoes para a crise deverao ser encontradas no 
mercado intemo. Sabe-se que no Brasil de uma fom1a geral 0 consumo per capita anual 
fica entre 250 e 300 gram as entre as classes alta e media (SCHERER, 2006). Para 0 SuI 
esse valor sobe para 400 gramas/ano, caindo para somente 150 gramas/ano na regiao 
Nordeste. Estas quantidades sao muito reduzidas em relayao a outros paises. Por exemplo, 
na Alemanha 0 consumo medio per capita e de 3.000g (REIS, 2003). 
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Figura 1. Produyao brasileira de mel em toneladas a nivel regional e estadual 
Fonte: 18GE. Pesquisa Pecmiria Municipal. Produyao da Pecwlria Municipal 2004; Rio de 
Janeiro: IBGE, 2004. Disponivel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 jun. 
2006. 

Londrina, 22 a 25 de julho de 2007, 
Sociedade Brasileira de Economia, Administrac;iio e Sociologia Rural 

3 



XL V CONGRESSO DA SOBER 

"Conhecimentos para Agricultura do Futuro" 

XLV Congresso da Soc.iedade 
Brasileira de Economia, Administrac;:ao e Sociologia Rural. 
22 a 25 de jl jlhn tiP 7M7 11ft - l ondr:ioa "_QR 

40.000 

35.000 

30.000 

E 25.000 

o 
'~ 20.000 
:::l 
'C 
o c: 15.000 

10.000 

5.000 ~-

o 

-- --

Rl<:l Rl" Rl'1t Rl":> * Rl~ RlX, ~ Rl'O Rl~ s:)<:l s:)" s:)'1t s:)":> ~ o 0 0 0 ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 

Anos 

1

II1II BRASIL I 

(I RS I 

Figura 2. Evoluyao da produyao do Brasil e do Rio Grande do Sui em 15 anos (1990-2004) 
Fonte: IBGE. Pesquisa Pecmiria Municipal. Produyao da Pecw'tria Municipal 2004; Rio de 
Janeiro: IBGE, 2004. Disponfvel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 jun. 
2006. 

Nesse sentido, algumas associafYoes de apicultores ja vem lutando pela inclusao do 
mel na merenda escolar. 0 aumento do consumo intemo faz com que 0 pais se tome menos 
vulneravel as oscilafYoes do mercado extemo e ao cambio. Alem disso, segundo Sattler 
(2006) 0 envio do mel fracionado para Uniao Europeia tem uma serie de fatores 
complicadores. Logo, 0 referido produto deve ser direcionado ao mercado intemo que e 
realmente um grande consumidor potencial. 

Uma estrategia que se mostra viayel no medio prazo e estimular 0 aumento do 
consumo por meio de campanhas para introdufYao do mel nas refeifYoes diarias da 
populafYao. Uma ayao importante realizada por algumas prefeituras e a introdufYao de 
saches de mel na merenda escolar do municipio com consumo diario estimado em 10 
g/aluno/dia (SCHERER, 2006). Nao obstante a possibilidade de introdufYao do mel na 
merenda escolar, existem outras estrategias a serem implementadas junto ao mercado 
intemo, tais como a criafYao e divulgafYao de catalogos sobre mel e derivados de cada regiao 
de produc;:ao, destacando sua importancia para a alimentac;:ao humana (MAlA, 2006). 

No Brasil, a Instruc;:ao Normativa n.D 11 , de 20110/2000, do Ministerio da 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento descreve detalhadamente as normas de produc;:ao, 
tipificac;:ao, processamento, envase, distribuic;:ao, identificac;:ao e certificac;:ao da qualidade 
para 0 mel , que e definido como 0 produto alimenticio produzido pelas abelhas meliferas a 
partir do nectar das flores ou das secrec;:oes procedentes de partes vivas de plantas ou de 
excrec;:oes de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as 
abelhas recolhem, transformam, combinam com substancias especificas proprias, 
armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia (BRASIL, 2000). Esta normativa 
define a composic;:ao do mel como sendo uma soluc;:ao concentrada de ac;:ucares com 
predominancia de glicose e frutose. Ele contem ainda uma mistura complexa de outros 
hidratos de carbono, enzimas, aminoacidos, acidos organicos, minerais, substancias 
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Hf6m~fiC'a~~7'l~E[gln~nt()S e graos de p6len podendo conter cera de abelhas procedente do 
processo de extrayao. 

Urn grande entrave para 0 incremento do consurno e 0 fato de 0 brasileiro, de forma 
geral, considerar 0 mel apenas urn medicamento natural util para as vias respirat6rias 
(CUNHA, 2006). No entanto, e urn alimento rico em nutrientes. Apresenta grandes 
quantidades de ayucares e menores de minerais, acidos organicos, proteinas e vitaminas 
(EBELING, 2002). 

Segundo Assis (2001), a rapida urbanizayao, 0 exodo rural e a concentra<;ao 
populacional desordenada nas grandes metr6poles determinaram grandes transforma<;oes 
no modelo alimentar do brasileiro, levando ao consumo excessivo de alimentos refinados, 
com pouca fibra, muita sacarose e gordura. Esse modelo alimentar e percebido tanto nas 
populayoes de baixa renda, (nao apenas por serem alimentos mais baratos, mas porque a 
baixa renda esta geralmente associada a falta de acesso it educayao, 0 que dificulta a 
escolha adequada de alimentos), quanto em popula<;oes de c1asse media, provavelmente 
influenciadas pelo processo de industriali.za<;ao, urbaniza<;ao e modismos (SCHRAMM, 
2004). Por outro lado, "os novos padroes alimentares impostos pela modernidade, tern 
levado a urn desequilibrio nutricional da alimenta<;ao, com conseqliente aumento na 
prevalencia de doen<;as cronic as nao transmissiveis como obesidade, diabetes, hipertensao 
e doenyas cardiovasculares" (DUTRA; CUNHA, 1996; ASSIS, 2001; MARTINS, 1997). 

Segundo 0 Guia Alimentar para a Populayao Brasileira, do Ministerio da Saude 
(BRASIL, 200S), 0 mel se encontra no grupo dos a<;ucares e doces. A alimentayao de 
crian<;as com idade escolar deve conter uma poryao diaria desses alimentos, a qual deve 

fornecer cerca de S % das calorias diarias, 0 que representa, para crianyas eutr6ficas (com 
indice de massa corporal adequado), em torno de 110 calorias/dia. De acordo com Philippi 
(2001), para fornecer 11 0 calorias, sao necessarios 37,Sg de mel que equivale a 2 \t2 
colheres de sopa. As poryoes de alimentos substitutos que pertencem ao mesmo grupo sao: 
2Sg de ayucar refinado, 2Sg de ayucar mascavo, 4Sg de goiabada em pasta. Ja Pinheiro et 
al. (200S) acrescentaram, alem desses alimentos, a equivalencia de 32g de mel ado de cana
de-ayucar e 34g de geleia de frutas. 

Para crian<;as menores de urn ano 0 consurno de mel, assim como de todos os outros 
alimentos do grupo de a<;ucares e doces e contra-indicado, salvo em situa<;oes de demanda 
energetica aumentada (OP AS/MS, 2002). 

o Programa de Alimentayao Escolar pode ser urn importante mercado para 0 mel, 
uma vez que urn dos principios norteadores do processo de aquisi<;ao de alimentos e dar 
prioridade para produtos brasileiros, preferencialmente regionais e oriundos da agricultura 
familiar (FNDE, 2006). No entanto, para sua inclusao em Programas de Alimenta<;ao 
Escolar (P AE), deve ser feita uma analise previa, considerando variaveis tais como 
aceitabilidade e custo (CAUL; AGUIAR, 1999). 

o Programa Nacional de Alimenta<;ao Escolar (PNAE), implantado em 19S5, e 
reconhecido pel a United Nations Children's Found (UNICEF) como 0 maior proj eto de 
alimenta<;ao do mundo. E 0 mais antigo programa social do Governo Federal Brasileiro na 
area da Educa<;ao, atendendo durante os 200 dias letivos a 37 milhoes de crian<;as e 
adolescentes por dia, correspondendo a 21 % da popula<;ao brasileira, com or<;amento de R$ 
I,S bilhao para 0 ano de 2006 (FNDE, 2006). Segundo Bulos (2000), este direito esta 
previsto no artigo 20S, inciso VII da Constitui<;ao Federal, quando coloca que 0 dever do 
Estadu com a educayao e efetivado com a garantia de "atendimento do educando ate 0 
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gn~'i1olh°tu¥rd~llil:ffftatPRatraves de programas suplementares de material didatico-escolar, 
transporte, alimentayao e assistencia a saude" (inciso VII). 

o PNAE atende alunos da educayao infantil (creches e pre-escola) e do ensino 
fundamental, inclusive das escolas indigenas, matriculados em escolas publicas e 
filantr6picas. Seu objetivo e atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua 
permanencia em sala de aula, contribuindo para 0 crescimento, 0 desenvolvimento, a 
aprendizagem e 0 rendimento escolar dos estudantes, bern como a formayao de habitos 
alimentares saudaveis. Os recursos financeiros desse programa tern carater suplementar e 
se destinam a aquisiyao de generos alimenticios. 

A direyao das escolas publicas planeja 0 cardapio de acordo com a verba 
disponivel, que e repassada com base no censo escolar e e orientada para dar preferencia 
aos alimentos regionais, possibilitando, assim, uma maior aceitayao da merenda, bern 
como maior incremento na renda local pela produyao de alimentos regionais, sendo 0 valor 
atualr~lente repassado para cada estudante de R$ 0,22 (vinte e dois centavos de reais)/dia. 
Para os alunos das escolas indigenas e localizadas em comunidades quilombolas, 0 valor 
per capita e de R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos de reais)/dia. 

o cardapio da merenda escolar, sob responsabilidade das entidades executoras, 
deve ser elaborado por nutricionistas habilitados e programado de modo a suprir, no 
minimo, 15% das necessidades nutricionais diarias dos alunos beneficiados, sendo que 
70% dos recursos de vern ser gastos na aquisiyao de alimentos basicos. Essa proposta (15% 
das necessidades nutricionais) do PNAE e. baseada na Recommended Dietary Allowances 
(NRC, 1989), sendo tambem as mesmas recomendayoes referidas na Portaria nO 33 da 
Agencia Nacional de Vigilancia Nacional (ANVISA, 2003). 

As eXlgencias nutnclOnais devem ser atendidas em todos os panimetros 
(energeticos, proteicos, lipidicos, vitaminicos, minerais e de fibra), de modo a promover 
habitos alimentares saudaveis, respeitando-se a vocayao agricola da regiao, os produtos 
regionais locais e a preferencia por produtos basicos. 

A aceitayao de urn alimento pelo aluno e 0 principal fator para determinar a 
qualidade do serviyo prestado pelas escolas, no tocante ao fornecimento da merenda 
escolar. Segundo as normas do PNAE as instituiyoes de ensino deverao aplicar teste de 
aceitabilidade, sempre que ocorrer, no cardapio, a introduyao de alimento atipico ao habito 
alimentar local ou quaisquer outras alterayoes inovadoras, no que diz respeito ao preparo, 
ou para avaliar a aceitayao dos cardapios praticados freqtientemente. A pr6pria instituiyao 
pode definir a metodologia do teste observando parametros tecnicos, cientificos e 
sensoriais reconhecidos, nao podendo, contudo, 0 indice de aceitabilidade ser inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento). 

Para averiguar a aceitayao de determinado alimento, a pesquisa de preferencia e 
aceitayao da merenda escolar e urn instrumento fundamental, pois e de faci l execuyao e 
permite verificar a preferencia media dos alimentos oferecidos (CAUL; AGUIAR, 1999). 

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade da introduyao do mel na 
merenda escolar, atraves do teste de aceitabilidade (variaveis: cor, aroma, sabor e textura) e 
avaliayao do custo de utilizayao deste produto em uma preparayao (pao com mel) servida e 
avaliada junto a uma amostra dos alunos da rede municipal de ensino de Sentinela do SuI, 
RS. A partir dos resultados obtidos, foi feita uma analise dos desafios a serem enfrentados 
pelo agroneg6cio apicola para a introduyao do mel no Programa Nacional de Alimentayao 
Escolar. 
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2. MATERIAL E METODOS 

o presente trabalho foi desenvolvido na Rede Municipal de Ensino Fundamental de 
Sentinela do SuI, RS, que atende urn total de 398 crian9as de 13 a 83 series, distribuidas ern 
nove escolas localizadas nas diferentes regioes do municipio. Esse municipio foi 
selecionado por estar iniciando a implanta9ao de urn modelo de Programa de Alimenta9ao 
Escolar baseado nas diretrizes do Fundo Nacional para 0 Desenvolvimento da Educa9ao, 
do Ministerio da Educa9ao. Entre outras a90es, 0 municipio contratou urn profissional 
nutricionista, que iniciou urn trabalho de verificar aceitabilidade, 0 valor nutricional e 0 
custo de diversas fontes alimentares, no senti do de estabelecer uma rela9ao 
custo/beneficio, para embasar 0 processo de tomada de decisao na aquisi9ao dos produtos 
alimenticios que comporao a Pauta de Alimentos do Programa Municipal de Alimenta9ao 
Escolar. 

A amostra foi selecionada de acordo corn plano de amostragem nao aleat6ria por 
julgar.1ento, conforme proposto por Barbetta (2001). Assim, os participantes foram aqueles 
julgados como tipicos da popula9ao estudada. 0 numero de participantes (n) fo i igual a 91 
crian9as, 0 que representa 23 % do total de alunos matriculados (N). 

Foi elaborado urn cardapio, sendo 0 mel utilizado como OP9ao para a geleia de 
frutas e para 0 melado, servido sobre fatias de pao de forma, nas propor90es estabelecidas 
por Pinheiro et al. (2005). 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada ern cozinha experimental, de acordo 0 
metodo proposto por Calil e Aguiar (1999), onde as quantidades ern gramas foram 

convertidas ern medidas caseiras. A partir dai foram calculados 0 valor nutricional e 0 
custo de cada prepara9ao, sendo considerada uma por9ao urn "sanduiche" composto por 
duas fatias de pao de forma recheadas corn 0 respectivo doce, ern quantidade suficiente 
para espalhar sobre uma das fatias. 

A gramatura per capita de doce foi determinada it partir da diferen9a de peso do 
pao sem 0 recheio e ap6s a adi9ao de uma por9ao de recheio. 0 instrumento utilizado para 
essa verifica9ao foi uma balan9a de precisao corn capacidade para urn quilograma e 
varia9ao de urn grama. 

Para 0 ca1culo do valor nutricional foi utilizado 0 programa (software) Diet Win e 
as informa90es nutricionais contidas na ficha tecnica dos produtos, a qual foi fornecida 
pelos fabricantes. 0 custo foi ca1culado corn utiliza9ao de planilha eletr6nica, baseado no 
pre90 minimo cotado ern tres or9amentos feitos para cada produto e no pre90 pago pelo 
pao licitado pelo municipio no primeiro semestre de 2006, que e de R$ 2,90 0 quilo. 

A embalagem selecionada para aquisi9ao do produto (mel) foi pote plastico 
hermetico, corn capacidade de urn quilograma. Essa embalagem foi selecionada por se 
adaptar melhor it manipula9ao, sem comprometer a qualidade do produto no 
armazenamento. Embalagens maiores, que permanecem corn produto por mais tempo 
depois de abertas, favorecem a infesta9ao de insetos como formigas e abelhas. 

Na segunda etapa, foi feita a analise da aceitabilidade. Para isso, os cardapios foram 
preparados nas escolas e servidos aos 91 estudantes que foram previamente treinados para 
responder ao teste de aceitabilidade utilizando Escala Hed6nica Facial de cinco pontos e 
quatro variaveis, elaborada pelos autores. No inicio de cada teste, as crian9as eram 
previamente instruidas e a participa9ao era voluntitria. Nao houve problemas. Os cinco 
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pofH(jtotfrt'~s') LoCll!i'a- ~scala adotada corresponderam a zero, 25, 50, 75 e 100% de 
aceitabilidade (Figura 3). 

COR 

SABOR 

AROMA 

TEXTURA 

Figura 3. Escala Hed6nica Facial de cinco pontos e quatro variaveis utilizada neste estudo. 
Fonte: Elaborayao dos proprios autores 

As caracteristicas eSSenClaIS de uma escala hedonic a sao a suposiyao de urn 
continuo de preferencia e 0 estabelecimento de uma serie de categorias sucessivas de 
respostas em termos de gostar e nao gostar (TEIXEIRA; MEINERT; BARBETT A 1987). 
Uma variayao da escala hedonic a e a Escala Hedonica Facia (Facial Hedonic Scale) ou 
Escala de A valiayao de Sorriso (Smiley Rating Scale) que po de ser encontrada com 5, 7 e 
9 diferentes expressoes faciais (VIEIRA, 1981). Ela foi criada para superar os problemas 
de comunicayao e semantica presentes na escala verbal. 

o metodo de escala hedonic a esta baseado na convicyao de que respostas diretas 
assumidas com base em sensayoes, sao mais validas para predizer 0 comportamento real 
para com 0 alimento, do que respostas mais dependentes de raciocinio. Tanto a escala 
quanta as instruyoes sao designadas para uso com individuos inteiramente sem experiencia 
em testes de alimentos (GARRUTI, 2003). Quando cuidadosamente instruida, a crianya 
usa bern estas faces, e responde mais rapidamente do que quando palavras ou numeros sao 
usadcs (FLAVIO; BARCELOS; LIMA, 2004). 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Baseando-se na contextualizayao do agronegocio apicola, 0 mel se mostra como urn 
potencial contribuinte do desenvolvimento economico regional sustentavel dadas as 
seguintes caracteristicas de sua produyao: beneficios sociais (fixayao do homem no campo, 
emprego da mao-de-obra familiar e melhoria da sua alimentayao), impactos economicos 
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eg~Hl¢'~ode tre' ~ertCl'll~a r~duzindo a dependencia da agricultura de subsistencia; ativayao do 
comercio local e dos produtos direta ou indiretamente relacionados it atividade apicola, 
alem da ampliayao da base de exportayao para a economia do Estado), beneficios 
ambientais (preservayao da flora nativa, garantindo, tambem, a preservayao de especies 
animais dependentes desta flora) ·e impacto social (propiciando ao produtor rural e sua 
familia a oportunidade de maior participayao social, dignidade e qualidade de vida). 

Quando se avalia a viabilidade da introduyao do mel na merenda escolar, a partir da 
metodologia empregada neste trabalho, verifica-se a necessidade de se levar em conta 
alguns fatores-chave. Na Tabela 1 pode-se notar que a quantidade de mel per capita 
necessaria para compor 0 cardapio estudado, foi 11,8% menor que a quantidade de geleia e 
6,3% menor que a quantidade de melado. Todavia, se for feita uma suposiyao de 
implementayao dessa preparayao (pao corn mel), para 0 P AE a nivel nacional, servindo-a 
duas vezes por semana para os 37 milh5es de crianyas atendidas, no ana letivo haveria uma 
demand a de 31.714 toneladas, 0 que corresponde a 98% da produyao nacional expressa na 
Figura 2. Deve-se levar em considerayao aqui, 0 fato das exigencias do PNAE quanta a 
rotulagem e certificayao do produto adquirido, 0 que ainda nao ocorre para a totalidade do 
mel comercializado, por ser produzido em varios locais de maneira ainda bastante 
artesanal. 

Tabela 1 - Gramatura per capita dos componentes da preparayao testada 

Produto Peso per capita (g) 

Mel 

Geleia 

Melado 

Pao 

15 

17 

16 

50 (2 fatias x 25) 

Na Tabela 2 podem ser verificados os preyos cotados dos tres diferentes 
fomecedores de generos alimenticios do municipio, para os quais foi solicitado oryamento 
dos produtos utilizados nos preparos. A valiando os dados do terceiro oryamento (preyo 3), 
que foi escolhido por ser 0 mais barato, observa-se que 0 preyo do quilo do mel foi 33% 
superior ao preyo do quilo de geleia e 40% superior ao quilo do melado. 

Tabela 2 - Cotayao de preyos junto a tres fornecedores da regiao de estudo. 

Produto Pre~o 1 (R$/Kg) Pre~o 2 (R$/Kg) Pre~o 3 (R$/Kg) 

Mel 9,50 8,00 7,50 
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GeleIa 8,00 

Melado 5,00 

6,90 

4,80 

5,00 

4,50 

Embora haja variayao entre os preyos dos produtos, todos atenderam as especificay5es 
exigidas para 0 PNAE, tanto no que diz respeito ao controle de qualidade higienico
sanitaria, sendo produtos inspecionados pel os 6rgaos competentes, corn embalagens 
adequadas, r6tulos ern conformidade corn a legislayao, incluindo as informay5es 
nutricionais. De acordo corn Scherer (2006), iniciativas de estimulo ao consumo de mel 
nos Programas de Alimentayao Escolar, tern sugerido a utilizayao de embalagens 
individuais (sache). 

Neste trabalho nao foi cotada esta forma de apresentayao por nao estar disponivel 
para compra na regiao ern quanti dade e conformidade corn a legislayao exigida. Cabe 
salientar aqui, as exigencias do PNAE quanta ao acesso facilitado ao produto a ser 
adquirido para 0 P AE municipal e a necessidade da compra obedecer a todos os criterios 
estabelecidos na Lei n° 8.666, de 21/6/93, que trata de licitay5es e contratos na 
administrayao publica (FNDE, 2006). . 

Os resultados da Tabela 3 mostrarn que nao ha diferenya entre 0 teor protei co das 
preparay5es. Isso porque nenhurn dos doces utilizados contem proteinas, sendo esse 
nutriente oriundo exclusivamente do pao. Embora haja diferenya no valor energetico, 
nenhurna das preparay5es ultrapassa 0 limite diario recomendado para consumo de 
alimentos do grupo dos ayucares e doces (110 calorias), permitindo ainda urna poryao a 
mais de doce no consumo diario de alimentos, 0 que pode ser utilizado na forma de ayucar 
para adoyar uma bebida que complemente 0 cardapio. 

Tabela 3 - Valor energetico, teor de proteinas e custo das preparas:oes testadas 

Energia (kcal/por~ao) Proteinas (glpor~ao) Custo 
Prepara~ao 

Pao Doce Total Pao Doce Total (R$/por~ao ) 

Pao corn mel 152 47 199 4,9 0 4,9 0,26 

Pao corn geleia 152 52 204 4,9 0 4,9 0,23 

Pao corn melado 152 55 207 4,9 0 4,9 0,22 

Ainda referindo a Tabela 3, 0 custo da poryao da preparayao corn mel foi 0 mais 
caro entre as tres testadas, tendo ficado 18% acima do valor per capita repassado pelo 
FNDE, sendo necessaria urna contrapartida finance ira do municipio para a utilizayao da 
mesma. Cabe salientar que a preparayao "pao corn mel" requer 0 acompanhamento de uma 
bebida para que 0 cardapio fique adequado. Soma-se a isso 0 fato de que na maioria das 
vezes a contrapartida do municipio se destina a contemplar despesas corn insumos (gas, 
energia, agua ... ) e a folha de pagamento do pessoal envolvido no processo, que nao podem 
ser pagas corn recursos oriundos do FNDE. 

Conforme pode ser verificado na Tabela 4, a aceitabilidade do mel ern relayao as 
quatro variaveis analisadas (cor, sabor, aroma e textura) ficou abaixo do indice minimo 
determinado pelo FNDE (85%). Quando se compara essa aceitabilidade corn a das 
preparay5es utilizando melado e geleia, observa-se que ern relayao ao sabor, existe urna 
semelhanya entre mel e geleia, que tern aceitabilidade superior ao melado. Ern relayao ao 
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tiMl:e alhVMflt\i~I lc5m Pfrlaior aceitabilidade foi a textura, e a de menor aceitabilidade foi 0 

aroma. 
Todavia, essas caracteristicas do mel variam em fun<;ao de fatores como 

temperatura, florada e tempo de prateleira (SATTLER, 2006). Desta forma, e 
recomendavel que esse tipo de teste seja realizado mais vezes e com produtos de 
caracteristicas variadas. 

Tabela 4 - indice de aceitabilidade por variavel avaliada em cada preparayiio. 

Prepara~ao Aceitabilidade Aceitabilidade Aceitabilidade Aceitabilidade 
cor (%) aroma (%) sabor (%) textura (%) 

Pao com mel 75,3 73,6 76,1 78,7 

Pao com geleia 80,2 87,4 76,4 81,0 

Pao com melado 69,1 60,8 68,1 85,1 

Tabela 5 - indice geral de aceitabilidade das preparayoes 

Prepara~ao Aceitabilidade geral (%) 

Pao com mel 

Pao com geleia 

Pao com melado 

76,0 

81,2 

70,8 

Conforme a Tabela 5, verificou-se que a aceitabilidade geral (inc1uindo todas as 
variaveis) da prepara<;ao com mel ficou 10,4% abaixo do indice minimo de aceitabilidade 
estipulado pelo FNDE (85%). Para se viabilizar a inc1usao do mel na merenda escolar no 
municipio de Sentinela do SuI, RS, observa-se a real necessidade, dentre outras medidas, 
de trabalhos de educa<;ao alimentar que promovam 0 mel como urn alimento saudavel e 
interessante a fim de se melhorar 0 indice de acaitabilidade. 

4. CONCLUSAO 

o atual momenta da apicultura tern exigi do uma mudan<;a de comportamento do 
setor, 0 qual tern intensificado 0 debate e reflexao acerca de uma estrategia competitiva 
que una esfor<;os dos principais atores (produtores, exportadores, agencias de 
desenvolvimento). E possivel que a conjuntura adversa se transforme numa oportunidade 
de fortalecimento do setor apicola brasileiro, principalmente se forem concentrados 
esfor<;os para resolver alguns dos gargalos·da cadeia produtiva do mel como a absor<;ao da 
produ<;ao nacional. 

As tentativas de que sejam votadas leis de obrigatoriedade da inc1usao do mel no 
PNAE ou no P AE de municipios e estados parece nao ser a medida mais sensata, dado que 
existe uma serie de outros fatores em questao os quais se encontram regulamentados pelo 
FNDE: aceitabilidade, custo e disponibilidade na regiao em quanti dade, dentro dos padroes 
de qualidade (higienico-sanitarias, rotulagem, etc) e com acesso via licita<;ao publica. 
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12aZ5dej"lhJt'2mdfh~a5inas mel na merenda escolar devera se tomar uma oportunidade para 0 
agroneg6cio apicola caso ele ocorra como uma conseqth~ncia de urn ousado empenho das 
associa<;:oes, federa<;:ao, e demais 6rgaos afins no marketing deste produto, na garantia de 
preyo justo ao produtor e mais acessiveis ao consumidor, estimulando 0 aumento do 
consumo per capita no medio prazo e criando a cultura de consumo nas refei<;:oes diarias 
das familias. Desta maneira 0 incremento na aceitabilidade pelas crianyas do ensino 
fundamental sera uma conseqtH~ncia. 
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