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Iniciativa de Meliponicultura para Cooperativas rurais na região amazônica 

 
Sumário executivo 
 
De acordo com o lema: “Ou o use ou o perca!” esta iniciativa tem o seu alvo nas pessoas que 
ainda vivem na mata para incentivá-las a viver de forma sustentável da biodiversidade que as 
rodeia e em harmonia com a mesma. 
 
A Meliponicultura é uma tradição muito antiga que até os astecas, incas e maias já estavam 
praticando. Mas as abelhas nativas sem ferrão da espécie Melipona, utilizada por esses índios, 
estão sob a ameaça de espécies Apis como a ‘abelha assassina’ (Apis Africana), que foi 
introduzida no final dos anos sessenta e, desde então, conquista o continente. 
 
O objetivo da iniciativa é proporcionar aos colonos da Amazônia (especialmente às mulheres) 
uma fonte de renda para seus lares, que seja de baixa tecnologia, porém, confiável, criando as 
abelhas sem ferrão e ameaçadas de extinção. 
 
A Meliponicultura é uma atividade muito sustentável, que promove a frutificação da floresta. 
O mel como seu principal produto, é um bem muito saudável e nutritivo para os habitantes, e 
sua demanda no mercado é muito alta. 
 
Embora a produção de um único favo é de apenas 4 a 6 litros por ano, uma família pode 
produzir cerca de 400 litros do mesmo, devido à criação fácil e inofensiva. O preço de mel 
Melipona é cerca seis vezes maior que o preço de mel regular. O preço atual de mercado por 
litro é de cerca de 30 USD. 
 
Em suma, a Meliponicultura é um triplo vencedor, já que a floresta, as pessoas e as abelhas 
ameaçadas saem ganhando. 
 
As partes interessadas no projeto 
 
Junto com a Fundação NTFP, os seguintes atores são envolvidos: 
 

- INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, Brasil (www.inpa.gov.br) 
- GPA (Grupo de Pesquisa com Abelhas), um ramo do INPA para a pesquisa de abelhas 
- A tribo Sateré-Mawé Native Warana, famosa pelo cultivo de guaraná e 

pioneira na criação de abelhas sem ferrão 
- Instituto Ekos Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que atua no planejamento e 

implementação de parques naturais para a conservação da biodiversidade e na 
promoção da sustentabilidade em sistemas produtivos em parceria com organizações 
brasileiras e internacionais (www.ekosbrasil.org) 

- A Universidade de São Paulo contribuiu em várias expedições ligadas ao inventário da 
flora e da fauna e forneceu uma avaliação entomológica na região. 
(http://www5.usp.br/editorias/noticias/meio-ambiente) 
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Desenvolvimento do projeto 
 
O projeto iniciou-se em 2007, através de formação e de kits iniciante de Meliponicultura para 
a população local. No início, os moradores estavam céticos em lidar com as abelhas, mas 
quando perceberam que elas não têm ferrão e ainda produzem um mel maravilhoso, 
começaram a abraçar o projeto. 
Para o gerenciamento do projeto, a Fundação NTFP envia um profissional que acompanha os 
moradores e suas famílias durante a fase inicial. Atualmente, temos cerca de 150 colméias 
distribuídas em 20 famílias. 
  
As famílias já vendem o mel em Manaus ou para os turistas que passam pela região. 
 
Até o momento em que a produção será alta o suficiente, começamos uma empresa que 
compra o mel dos moradores locais a condições de comércio justo e o vende em várias 
cidades do Brasil, onde a demanda já é elevada. A exportação ainda não é uma opção. 
 
Análise e justificativa do projeto 
 
Os colonos rurais na região amazônica, conhecidos como Trabalhadores Rurais ou Caboclos, 
têm cada vez menos alternativas a não ser abandonar a floresta para viver em uma favela ou 
esgotar os recursos da floresta. 
 
Isso leva à situação na qual ninguém está habilitado – nem dizer motivado – para preservar a 
floresta tropical. Para combater esta tendência, é fundamental explorar novas maneiras para 
que esses colonos possam obter sua fonte de renda a partir da floresta, de forma sustentável. 
Se eles conseguem fazê-lo, serão também motivados a tomar cuidado desta biosfera tão 
sensível e original. Um exemplo de um produto promissor é o mel. 
 
Citamos alguns dos critérios mais marcantes da produção de mel:  

o A produção não só preserva a floresta, mas aumenta o seu crescimento devido à 
intensificação da polinização. 

o O mel é um produto muito tradicional e saudável, que, desde sempre, foi colhida 
pelos índios amazônicos. 

o As abelhas nativas (Melipona, Trigona, ...) devem ser protegidas de sua extinção 
causada pelas espécies de Apis importadas, tais como a ‘abelha assassina’ africana e 
espécies europeus. 

o A Meliponicultura não exige materiais caros e é um trabalho simples. 
o O trabalho com a abelha sem ferrão é seguro e, portanto, adequado para um negócio 

de mulheres e famílias, de modo que os ganhos serão recebidos onde são mais 
necessários. 

o Boa relação entre rendimento e esforço. 
o Quem vive da produção de mel está interessado em manter a floresta, o seu recurso, 

intacta. 
o A produção de mel pode ser integrada em outras atividades, 

 
O mel como produto fornece também algumas propriedades notáveis:  
o Ele se preserva bem, mesmo em condições tropicais 
o Pode ser facilmente transportado 
o Tem uma boa relação entre renda e peso 
o É saudável 
o Pode ser usado como alimento ou para fins cosméticos ou medicinais 
o A cera de abelha e a própolis como seus subprodutos trazem uma renda adicional 
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Os objetivos do projeto 
 

� Criar um incentivo para a gestão sustentável dos recursos como alternativa para a sua 
exploração. 

� Evitar o êxodo rural para ganhar os colonos remotos como guardiões e zeladores da 
floresta tropical. 

� Adquirir experiência como projeto piloto na região. 
 
Em particular 

� Criar uma nova fonte de renda para os colonos, especialmente para as mulheres. 
� Conseguir o acesso do mel ao mercado regional e ao mercado de comércio justo. 
� Alcançar um rendimento de 300 kg de mel de alta qualidade no primeiro período de 

produção. 
� Aumento constante da produção de mel e expansão do projeto para outros 

assentamentos remotos. 
 
Duração do Projeto  
 
O projeto está em uma base contínua e não há prazos definidos. Após o período de 
inicialização será executado de forma independente e apenas a sua monitorização frequente 
será mantida. 
 
Custos 
 
No estágio atual, um total de 140'000 USD foi investido no projeto. 
 
Até que o projeto atingir o nível de auto sustentação, o custo total pode chegar a 250'000 
USD. Uma vez que esse nível for atingido, projetos semelhantes em toda a região amazônica 
estão previstos para os assentamentos remotos. 
 
Beneficiários 
 
As famílias de colonos rurais estão diretamente envolvidas no projeto e também fazem parte 
da iniciativa Meliponicultura. O projeto visa a envolver cada vez mais participantes. 
 
O projeto concentra-se no apoio às mulheres devido ao seu papel como cuidadoras da família. 
Acima de tudo, haverá muitas e diferentes partes interessadas envolvidas desde artesãos até 
técnicos de campo, comerciantes e assim por diante. 
 
Gerenciamento de projetos 
 
O gerenciamento de projetos é realizado pela Fundação NTFP. O gerente de projeto 
experiente está planejando e organizando, juntamente com as Cooperativas, o treinamento em 
Meliponicultura e a configuração da produção. Uma vez que a produção estiver em execução, 
o gerente de projeto mantém o controle das vendas e do desenvolvimento e o aplica o projeto 
ao padrão de certificação. A Fundação está operando sem fins lucrativos e todos os retornos 
da venda de mel pertencem aos moradores. 
 
O treinamento em Meliponicultura e Meliponicultura em si 
 
Um papel especial é dado aos pesquisadores de Meliponicultura do "Grupo de Pesquisa com 
Abelha" (GPA). Estsa equipe brasileira de investigação está lidando com as espécies nativas 
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de abelhas ameaçadas pela presença da ‘abelha assassina’ africana e das abelhas Meliferas 
europeias. 
 
A Amazônia habita pelo menos 200 espécies conhecidas do gênero Melipona e Trigona.   
 
O GPA e a EMBRAPA realizam estudos de campo para a domesticação de espécies 
favoráveis, a fim de evitar a sua extinção. Um exemplo é a Melipona compressipes 

maonensis, uma abelha sem ferrão que separa o mel do pólen em diferentes favos. 
 
Preferimos uma forte representação da mulher para o treinamento de Meliponicultura devido 
ao seu dever de cuidar da casa e dos filhos. Esses candidatos serão equipados com um kit 
inicial, que contém todos os materiais para criar colônias de abelhas. Os candidatos estão 
habilitados para compartilhar suas habilidades com seus colegas na aldeia. Cada família 
recebe com o kit inicial 3 colméias, cada uma delas no valor de 150 USD. Assim que a 
colméia for forte o suficiente, poderá ser dividida em duas seções. Isso acontece cerca de três 
vezes por ano. Quando a família alcança 12 colméias, três delas voltam para o projeto e são 
distribuídas para a próxima família. Nosso objetivo para a primeira fase é conseguir 50 
famílias envolvidas no projeto. A partir disso, a iniciativa se espalhará por conta própria. 
 
O risco 
 

Produção  
Na criação, as abelhas Melipona são muito robustas e imunes contra as doenças comuns das 
abelhas Apis. O único risco poderia ser a concorrência entre elas em relação aos recursos da 
polinização. No entanto, pouco ainda é conhecido sobre o assunto. Um fato positivo é que a 
Apis não é capaz de entrar na floresta profunda, como a Melipona o faz, porque a Apis perde a 
orientação sem a visão do sol. 
 

Distribuição 
É claro que, no início, as primeiras produções de mel serão de pequena quantidade e, 
portanto, o custo de distribuição por litro será alto. Mais tarde, quando a produção será 
suficiente, a distribuição será realizada por uma empresa com fins lucrativos, que está 
intimamente ligada aos moradores locais. 
 

Mercado 
É sabido que a China está inundando o mercado de mel e, portanto, o preço de mel Apis está 
caindo. O mel Melipona é um nicho muito pequeno no negócio de mel, e apenas pequenas 
quantidades estão sendo negociados. Hoje, o mel Melipona é cerca de 5 vezes maior que o 
prêmio do mel regular. Até que o mel Melipona não for mais tratado como "apenas mais um 
mel", o preço ficará estável. Devido à falta de informação é difícil realizar uma pesquisa de 
mercado. 
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Primeiros resultados 
 
Depois de alguns contratempos e aprendizados difíceis, o projeto agora está entre os maiores 
projetos de Meliponicultura na região amazônica. 
 
Levou alguns anos até que o projeto ficou popular entre os moradores. Mas agora temos até 
uma lista de espera para os kits iniciante. A população local de Caicubi é um dos 
assentamentos remotos realmente crescendo. Quando visitei pela primeira vez o lugar, em 
1995, houve somente cerca de 80 pessoas vivendo ali e seu número foi diminuindo. Hoje, há 
uma população de cerca de um milhar de pessoas. Há uma escola, um gerador de eletricidade 
e até mesmo uma rede de telefone via satélite. O governo está subsidiando a comunidade com 
o básico, mas apenas algumas pessoas, como os professores, são realmente empregados e 
ganham um salário. 
 
A maioria das pessoas está vivendo como pescadores, caçadores e coletores. A maioria deles 
é autossustentada, mas, não obstante, estão precisando de alguma fonte de renda. Até agora, o 
projeto de Meliponicultura está ficando mais perto do ponto de alcançar seus objetivos e ajuda 
a população a obter alguns ganhos decentes. 
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Anexo: 
 
Mapa da área do projeto 
 

 
 
O projeto está situado em Caicubi, Roraima.  
A distância até Manaus é de cerca de 330 km. 
O acesso é somente possível pelo rio e tem cerca de 370 km. 
A viagem de barco público e de barco local leva 2,5 dias.  
 
 
Caicubi 
O assentamento com cerca de 900 pessoas, uma escola, eletricidade e telefone via satélite 
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Colméia Melipona 

 
 
O Meliponário de uma família 
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Barco de transporte público no Rio Negro 

 
 
 
Na floresta tropical 

 


