
Desenvolvimento de softwares para apoiar o 
desenvolvimento das cadeias produtivas do 

açaí e mel no estado do Pará



Oportunidade / Demanda

▪ Hackathon Embrapa – Edição 2017

▪ Integrando Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade às práticas de
produção de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) e Sistemas Agroflorestais
(SAF) em Paisagens Florestais de Múltiplo Uso e Alto Valor de Conservação
(BemDiverso)

▪ Abelhas, variedades crioulas e bioativos agroecológicos: conservação e prospecção
da biodiversidade para gerar renda aos agricultores familiares na Amazônia Legal
(Agrobio)

Parceiro
Equilibrium WEB Serviços de Informática Ltda –
Acordo de cooperação técnica 22500.19/0033-9 



Justificativa

Carência de soluções que auxiliem criadores de abelhas na tomada de
decisão e gestão do negócio;

Carência de ferramentas tecnológicas que auxiliem o manejo e a adoção de
boas práticas;

Carência de ferramentas de apoio para o acesso a informações técnicas e
mercadológicas, os quais possam promover melhorias na gestão da
produção, no acesso a novos mercados, na contratação de serviços
especializados e em uma melhora na interação com os atores do cadeia.



Projeto:  AGROBIO – Fundo Amazônia
Evento: Levantamento de informações e requisitos para softwares voltados a apicultura 
e meliponicultura
Período: 18/06/2019 - Parque Tecnológico do Guamá
Organizadores: Embrapa Amazônia Oriental e Equilibrium Web
Participantes: 28 atores



Polos da Rota do Mel instalados:
❖Ceará
❖Espírito Santo
❖Minas Gerais
❖Pará
❖Piauí
❖Rio Grande do Norte
❖Rio Grande do Sul

Diagnóstico da Rota – no Pará
• Alta Diversidade de espécies nativas
• Desenvolvimento de Pesquisas
• Origem do Bioma Amazônico
• Pasto apícola diverso com fluxo de 9 meses
• Produtos "orgânicos"
• Sistema de produção sustentável
• Conhecimento de práticas acumulados na prática
• Organizações Sociais - Associações e Cooperativas
• Organização da Cadeia Produtiva
• A tríade abelhas-polinização-conservação
• Condição para a produção orgânica
• Diversidade de produtos



Objetivo

Desenvolver softwares baseados em ativos e conhecimentos produzidos pela Embrapa, a
fim de disponibilizar ferramentas que apoiem produtores e técnicos na gestão da
atividade e no aumento de produtividade do mel e do açaí no estado do Pará.

Pontos de atenção

✓Desenvolver processo de escuta permanente e dinâmico junto aos atores da cadeia;

✓ Identificar e organizar informações técnicas e mercadológicas relevantes;

✓ Identificar novos serviços digitais;

✓ Identificar os requisitos funcionais para o desenvolvimento da plataforma web e dos softwares perante o
público alvo;

✓Desenvolver, homologar e disponibilizar a plataforma web temática e softwares para dispositivos móveis.

✓Desenvolver modelo(s) de negócio(s) que assegure a sustentabilidade da plataforma e dos softwares.

✓Proteger, avaliar e promover a plataforma web e os softwares gerados.



Resultados

Softwares para clientes externos

✓Plataforma web temática para cadeia do
mel

✓Aplicativo Calendário Apícola Digital

✓Aplicativo Manejaí - baseado na tecnologia
“Manejo de Mínimo Impacto de Açaizais
Nativos”





- Informações sobre mercado - Exportação

Países importadores

Produtos exportados por 
ano

Valores pagos (U$)

Estados exportadores



- Informações sobre mercado - Produção

Estados produtores

Volume da produção de 
mel por ano

Valor médio da 
produção(Kg)



- Informações sobre Legislação 

✓ Compreender as etapas do processo 
de regularização 

✓ Identificar os atores chaves (Federal, 
Estadual e Municipal) 

✓ Identificar os documentos e 
informações necessárias

✓ Desenvolver roteiro de orientação
✓ Validar roteiro com atores chaves
✓ Desenvolver vídeo instrucional que 

oriente o processo
✓ Disponibilizar informações e vídeos 

na plataforma InfoBee



- Meliponário Virtual

✓ Compartilhar informações técnicas
✓ Orientar o processo de produção
✓ Boas práticas (Manejo / Produção)
✓ Sensibilizar de outros atores
✓ Disponibilizar resultados da gerados pela 

pesquisa 



- Calendário apícola digital



Fonte: Base de plantas gerado pelo projeto Agrobio – Dra. Cristiane 
Krug (Embrapa Amazônia Ocidental)

- Calendário apícola digital - Oportunidade



Clientes e parceiros potenciais
o Rota do mel (PA, CE, MG e PI) – Ministério Desenvolvimento Regional
o Associações e cooperativas de mel – Estados do Pará e Ceará
o Serviço Nacional de Aprendizagem – Estados do Pará e Ceará
o Confederação Brasileira de Apicultura - CBA
o Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI
o Grupo Edson Queiroz
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (Projeto Bem Diverso)
o Centro de Referência em Manejo de Açaizais Nativos do Marajó
o EMATER-PARÁ e IDEFLOR-BIO (Governo do Estado do Pará)

Unidades parceiras
o Embrapa Amazônia Ocidental
o Embrapa Meio Ambiente
o Embrapa Meio Norte
o Embrapa Agroindústria Tropical
o Secretaria de Inovação



Atividades em curso

✓ Levantamento de dados sobre as plantas e período de floração de ocorrência na 

literatura técnico-científica, bases de dados e no campo;

✓ Sistematização dos dados e desenvolvimento das funcionalidades para os softwares: 

Calendário apícola digital e Plataforma InfoBee;

✓Desenvolvimento de produtos de comunicação para divulgar e auxiliar o uso dos 

softwares (whatsapp, Instagam, Facebook e Plataforma InfoBee);

✓Capacitar público para o uso do softwares: Calendário apícola digital e Infobee.



Michell Costa
Embrapa Amazônia Oriental

michell.costa@embrapa.br
(91)99130-6163

mailto:michell.costa@embrapa.br

