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INTRODUÇÃO:
O mel natural e outros derivados vêm sendo comercializado no mercado internacional á décadas. A importância da
apicultura é dada pela produção de mel e de cera. Na obtenção da geléia real e do hidromel. Na comercialização de rainhas
e de pólen e, principalmente, na serviço de polinização.
A estimativa de produção de mel pela FAO para 2010 é de 1,54 milhão de toneladas sendo a China a mairo produtora
mundial cuja produção representa 25,8% da produção mundial. O incremento na produção de mel do Brasil na presente
década foi de 42,3 impulsionada pelos crecente índices de exportação, que em 2009 atingiu o valor de 17.724,26 toneladas
de mel. Segundo o IBGE (2010) s produção brasileira de mel foi de 226 milhões sendo que o Rio Grande do Sul é o maior
produtor nacional com 19,¨% da produção de mel do Brasil.
O presente estudo visou analisar a viabilidade econômica da produção de mel no município de Pontão /RS. Para tano,
foram calculados od indicadores econômicos VPL e TIR
METODOLOGIA:
A metodologia utilizada foi a indicada para a elaboração de projetos econômicos. O trabalho foi estruturado
metodologicamente da seguinte forma: análise de mercado, determinação da escala e da localização, descrição da
engenharia do projeto, construção dos quadros financeiros e análise de viabilidade.
VPL: valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriado, menos o custo do investimento
inicial. Basicamente é o cálculo quando os futuros pagamentos somados a um custo inicial estariam valendo atualmente.
TIR: é a taxa necessária para igualar o valor do investimento (valor presente) com seus respectivos retornos futuros ou
saldos de caixa, significa a taxa de retorno de um projeto

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O empreendimento mostrou viabilidade econômica e financeira. O investimento inicial previsto de R$ 77.145,00 foi
recuperado e remunerado pelo projeto. O projeto deve ser aceito pois apresentou um VPL de R$ 18.234,64 e uma TIR de
17% ao ano.
CONCLUSÃO:
Promissora. Assim pode ser classificada a atividade apícola, considerando-se a expansão que o mercado do mel encontrase na atualidade, pode-se afirmar que este projeto é viável mesmo sendo a longo prazo. Além disso, é uma atividade
propícia para o desenvolvimento rural sustentável.
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