
 

 1 

Produto Técnico 1 

 

 

Diagnóstico da Situação de Partida dos Meliponários do 

Projeto Néctar da Amazônia 

 

 

 

Equipe Técnica  

Richardson Frazão 

Fernando Oliveira 

 

Supervisão e revisão 

Hermógenes Sá 

João Meirelles Filho 

 

 

Versão Final 

 

Belém, PA e Macapá, AP 

24/06/2015 



 

 2 

Sumário  

APRESENTAÇÃO 3 

PROCESSO AGLUTINADOR DO PROJETO NÉCTAR DA AMAZÔNIA 9 

O CONTEXTO DO PROJETO NÉCTAR DA AMAZÔNIA 10 

OBJETIVO DO DIAGNÓSTICO 12 

AÇÃO 1: CONSOLIDAR OS MELIPONÁRIOS JÁ EXISTENTES NAS COMUNIDADES DE ACORDO COM O PRODUTO 
DESCRITO: 12 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 13 

ATIVIDADE 1 – PLANEJAMENTO PARA EXECUÇÃO 15 
ATIVIDADE 2 - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO E MOBILIZAÇÃO 16 
ATIVIDADE 3 –VISITA ÀS COMUNIDADES E AVALIAÇÃO DOS MELIPONÁRIOS 17 

RESULTADOS 20 

SITUAÇÃO ATUAL 20 

A RETOMADA DO PROGRAMA DE MELIPONICULTURA 20 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O PROJETO NÉCTAR DA AMAZÔNIA 23 

QUADRO 3 – SUBPROJETO MACAPÁ, AP - COMUNIDADES QUILOMBOLAS 25 
QUADRO 3 – SUBPROJETO OIAPOQUE, AP - POVOS INDÍGENAS 28 
QUADRO 3 – SUBPROJETO CALHA NORTE – ALMEIRIM E MONTE ALEGRE 30 
QUADRO 3 – SUBPROJETO CURUÇÁ – EXTRATIVISTAS DO NORDESTE DO PARÁ 33 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 35 

PÚBLICO BENEFICIÁRIO 35 

ENVOLVIMENTO DA MULHER E DO JOVEM 43 

INVENTÁRIO DOS MELIPONÁRIOS 46 

PRODUTIVIDADE 51 

TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO 51 
O MANEJO DAS COLMEIAS 54 

SERVIÇOS AMBIENTAIS 57 

RELATOS COMPLEMENTARES DE LIDERANÇAS 60 

RISCOS EXTERNOS E INTERNOS 61 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS COMPLEMENTARES 64 



 

 3 

Apresentação 
 

Nos últimos nove anos, o Instituto Peabiru desenvolve a meliponicultura (criação de abelhas nativas 

sem ferrão) como estratégia para a sustentabilidade de comunidades tradicionais da Amazônia.Atualmente, 

trata-se de ação transversal que esperamos levar aos diversos territórios que atuamos. 

A ação principal do Projeto Néctar da Amazôniaconcentra-se em 30 comunidades, de 5 municípios da 

Amazônia Oriental e Setentrional. Dezessete destas comunidades, todas de agricultores familiares e de povos e 

comunidades tradicionais, estão no Pará,em três municípios, de Curuçá, no Nordeste Paraense; e, em Almeirim 

e Monte Alegre,na Calha Norte. As outras treze comunidades estão em dois municípios do Amapá,no extremo 

norte, especificamente com povos indígenas do Oiapoque e, em Macapá, junto a comunidades quilombolas, 

distribuídas em enclave de Cerrado. 

Este diagnóstico visaapresentar a situação atual da atividade de meliponicultura nas comunidades 

beneficiárias do Projetor Néctar da Amazônia. Este diagnóstico é fundamental para compreender o estado do 

projeto, especialmente pelo fato da proposta original ser de 2011 e sua execução, quatro anos depois de sua 

preparação.  

Destaquem-se, ainda, os altos custos logísticos das operações de assistência técnica, a intermitência 

nadisponibilidade de recursos;a curta duração de cada projeto; e,o pequeno montante da maioria das doações, 

além da impossibilidade de atender todos os territórios como ora se torna possível no Projeto Néctar da 

Amazônia. 

Destarte, os processos socioprodutivosda meliponicultura apresentam um histórico distinto para cada 

grupo e, de maneira geral, observa-se que o maior desafio está em fortalecer plenamente a organização social 

para que alcance sua autonomia e sustentabilidade.  

Ao longo das atividades de meliponicultura do Instituto Peabiru outros grupos foram visitados e, apesar 

de seu interesse na questão, decidimos não incluí-los no processo pois já contávamos com um desafio 

suficiente como ora proposto.  
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Mencionem-se, todavia, iniciavas com os extrativistas da Floresta Nacional do Amapá – FLONA do 

Amapá, centro-oeste do Amapá, da comunidade de Boa Vista do Acará, em Acará; e de famílias de extrativistas 

em Afuá,ambas no Pará, onde nossa colaboração ficou apenas no diagnóstico preliminar. 

Importante asseverar que a ação do Instituto Peabiru sempre é acompanhada de pesquisa científica, na 

medida que há muito a aprender sobre as espécies nativas de abelhas na Amazônia. 

Por fim, ao tratar de mel de abelhas nativas, estamos lidando com um produto original do Neotrópico 

(zona tropical das Américas) que, porém, jamais alcançou a escala comercial e carece de legislação própria. Se a 

cadeia de valor global da Apis melífera, abelha exótica, encontra-se plenamente organizada no Brasil, com a 

meliponicultura nos deparamos com um conjunto inédito de desafios, a começar pelo fato de se tratar de um 

grande número de espécies, que produzem mel de distintas qualidades e prestam diferentes serviços 

ecossistêmicos, como a polinização de um diversas espécies de interesse comercial, fundamental para a 

segurança alimentar da para a Humanidade. 

Daí a complexidade do Projeto Néctar da Amazônia em tratar da estruturação de uma cadeia de valor 

da sociobiodiversidade, cadeia esta pioneira e inovadora, para a geração de renda e emprego local, valorização 

de produto da sociobiodiversidade, apoio eminfraestrutura às comunidades, formação e fixação de recursos 

humanos, mobilização dos produtores e de sua organização social e econômica, envolvimento de outros grupos 

locais e organizações de assistência técnica e agências públicas; além de cuidar de tecnologias sociais simples e 

capazes de buscar o aumento daprodutividade na produção de mel, a reprodução adequada das abelhas.Enfim, 

a sustentabilidade de uma cadeia de produção com escala e valor agregados, em que o produtor local tenha 

voz e vez, ou seja, tenha poder de influência na cadeia de valor.  

Assim, espera-se que esta primeira avaliação possibilite orientar o desenhode um plano de ampliação e 

consolidação dos meliponários, a ser implantado e consolidadopelo Projeto Néctar da Amazônia para a etapa 

de produção de mel junto ao público beneficiário. Espera-se, ainda, registrar os aprendizados para que sejam 

disseminados aos próprios grupos de beneficiários e a outros elos da cadeia de valor, especialmente para as 

2.300 famílias de assentamentos agroextrativistas assistidas pelo Instituto Peabiru por meio de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) para o INCRA. 



 

 5 

Instituto Peabiru e as Abelhas Nativas da Amazônia 
 

Em 2006, ao compreender a meliponicultura como atividade fundamental para o conjunto de saberes e 

fazeres de comunidades tradicionais, com impacto direto na conservação da biodiversidade e na polinização 

das plantas de interesse ao homem, o Instituto Peabiru cria o “Programa Abelhas Nativas”. Este inspira-se nos 

aprendizados oferecidos por Fernando Oliveira, então à frente do Instituto Iraquara, e hoje parte da equipe do 

Instituto Peabiru, e que terá na união de Richardson Frazão, biólogo egresso da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP),formadono Programa em Pesquisa em Desenvolvimento Regional, da comunicadora social Maria Jose 

Barney Gonzalez, da Royal Tropical Institute, da Holanda (KIT); e de João Meirelles, diretor do Instituto Peabiru, 

a sua primeira equipe de trabalho.  

Em 2007, a doação da ABN AMRO Foundationobtida pela parceria KIT & Peabiru permitirá o 

financiamento dos primeiros dois anos do Programa, com ações em Curuçá e em Macapá. Este é um momento 

de criação de um modelo de trabalho, aprimorado ao longo da década de ação em meliponicultura. A 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), sob orientação do professor Dr. Arley Costa, também contribuirá na 

área de pesquisa científica associada, uma vez que se trata de área na fronteira do conhecimento da ciência e 

da tecnologia.  

Igualmente em 2007, os primeiros resultados da ação do Instituto Peabiru e parceiros pode ser vista nas 

Comunidades Quilombolas do Curiaú, Mel da Pedreira e São Pedro dos Bois, momento em que consolida o 

compromisso com as populações tradicionais de quilombolasde Macapá. A seguir inicia-se o trabalho com os 

indígenasdo extremo norte do Amapá, nas Terras Indígenas do Oiapoque, apoiados pela 

TheNatureConservancy (TNC) e pela FUNAI. 

Em 2009, as iniciativas avançaram para a FLONA do Amapá, apoiados pela Conservação Internacional, 

alcançando, assim, os principais grupos de populações tradicionais do Amapá. Porém, para consolidar os 

processos implantados, é necessária a sistematização dos resultados e sua divulgação para o público geral, bem 

como o envolvimento de novos atores regionais.  
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Nos anos seguintes, o Instituto Peabiru logrará levantar pequenos fundos, a partir de projetos de curta 

duração – tendo como financiadores Petrobras Ambiental, em Curuçá; Embaixada dos Países Baixos, em 

Macapá; Fundo Vale, em Monte Alegre e Almeirim –o que permitirá avançarno aprendizado, e que foi proposto 

como um programa relacionando Abelhas Nativas e Populações Tradicionais. Assim, passamos a trabalhar com 

diferentes grupos, em distintos territórios e buscando aprimorar os conhecimentos a partir da colmeia 

Fernando Oliveira (Oliveira e Kerr 2000).  

Nossas ações no Pará iniciam  a partir de 2007 em Curuçá, culminando com a criação da Associação dos 

Meliponicultores de Curuçá, ASMELC, e com a formação de meliponários em diversas comunidades locais. 

Ainda no Pará, pesquisas preliminares são realizadas na Ilha de Cotijuba, em Belém e em Boa Vista do Acará, no 

Acará e em ilhas de Afuá. Já as ações em Almeirim e Monte Alegre iniciam-se em 2010 com a realização de um 

diagnóstico socioambiental para a meliponicultura em comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, em parceira 

com o Instituto Floresta Tropical (IFT). Note-se que as comunidades de Monte Alegre estão no entorno de uma 

unidade de conservação de proteção integral, o Parque Estadual de Monte Alegre - PEMA, o que se constitui 

em experiência relevante para as áreas de amortecimento de unidades de conservação. 

Ao buscar fortalecer o arranjo produtivo da meliponicultura, o Instituto Peabiru acredita que possa 

contribuir em prol da sustentabilidade da Amazônia Setentrional (Território do Amapá e Calha Norte). Afinal, é 

nesta região que está o maior bloco contínuo de florestas tropicais e ecossistemas relacionados do planeta, 

atualmente protegidos por unidades de conservação que congregam cerca de 10 milhões de hectares. Os 

grupos tradicionais que vivem nestas regiões podem ter na meliponicultura um complemento de renda 

importante, além de contribuir para a segurança alimentar (Frazão, R. 2014 no prelo).  

A meliponicultura também deverá cumprir importante papel de proteção e recuperação de áreas 

degradadas, especialmente em reservas legais (RL) e áreas de proteção permanente (APP). Este é o cenário em 

Curuçá onde praticamente a totalidade das florestas de terra firme foram eliminadas no processo de ocupação, 

cujos impactos ao sistema hídrico e climático são claramente observáveis.  

No quadro abaixo, resumimos os principais projetos, financiadores, tempo da ação e comunidades 

beneficiárias, a saber (quadro 1). 
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 Quadro 1. Parceiros do Programa Abelhas Nativas do Instituto Peabiru, nos últimos 10 anos até a proposta aglutinadora 

do BNDES Fundo Amazônia, Projeto Néctar da Amazônia 

 

 

A partir do planejamento estratégico de 2014, o Instituto Peabiru decidiu consolidar suas ações por 

território e atuar em temáticas transversais. A meliponicultura foi transformada em temática transversal, com 

                                                      

1
 Trabalho pioneiro em Meliponicultura no Amapá realizado em parceria com o Instituto Iraquara na época dirigido por 

Fernando Oliveira como liderança da rede AVINA, e atualmente Assistente de Coordenação do presente projeto. 

Ordem  Financiadores (F) e Parceiros (P) Território de Atuação 
Ano do 
Apoio 

1 
F: Ministério Desenvolvimento Agrário - 
MDA - CCADA1 Quilombolas do Amapá 2005-2006 

2 
F: ABN AMRO BANK; P: Royal Tropical 
Institute - KIT e CCADA 

Quilombolas do Amapá e Extrativistas de 
Curuçá 2006-2009 

3 F: Sambazon do Amapá  Afuá, Ribeirinhos do Estuário Várzeas 2007 

4 
F: Petrobras Ambiental (Projeto Casa da 
Virada- Fase 1) 

RESEX Curuçá 
2007-2009 

5 F: BVSA - BOVESPA; P:  CCADA Quilombolas do Amapá 2009 

6 F: Embaixada dos Países Baixos, P: CCADA Quilombolas do Amapá 2009 

7 F: Conservação Internacional FLONA do Amapá 2009 

8 F: The Nature Conservancy – TNC Indígenas do Oiapoque 2009-2011 

9 
F: Fundo Vale – parceiro na 1ª compra de 
mel Quilombolas do Amapá 2010 

10 
F: Amata Brasil – parceiro da 2ª compra de 
mel Quilombolas do Amapá 2011 

11 
F: Petrobras Ambiental (Casa da Virada- 
Fase 2); P: ASMELC 

RESEX Curuçá 
2011-2013 

12 F: Fundo Vale; P: Instituto Floresta Tropical Calha Norte Almeirim e Monte Alegre 
2012 e 
2013 

13 
F: Fundo Amazônia – BNDES – 
Aglutinadora 4 polos em 5 municípios em 2 estados 2014-2016 
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alta prioridade, e a proposta é levá-la a todos os territórios, a partir dos aprendizados do presente projeto. São 

territórios prioritários do Instituto Peabiru: o Amapá, a Belém Ribeirinha, o Marajó e o Salgado Paraense. Além 

disto, o Instituto Peabiru atuou em diferentes parcerias com empresas, na região de Tailândia, no Nordeste 

Paraense, em Juruti, Barcarena e na Estrada de Ferro Carajás. 

Note-se que o Projeto Néctar da Amazôniaatua em dois territórios prioritários – Amapá e na sua área 

contígua, da Calha Norte; e no Salgado Paraense. Ainda que a Calha Norte não seja um território prioritário, o 

Instituto Peabiru decidiu consolidar as suas ações em Monte Alegre (onde atua desde 2006, com ecoturismo e 

agora, meliponicultura) e em Almeirim. 

Também se decidiu, como estratégia institucional, ampliar as parcerias institucionais e discutir a 

questão da polinização como serviço ecossistêmico. Um ponto de partida importante será a publicação de um 

artigo, ainda inédito, de Richardson Frazão, do Instituto Peabiru, sobre os serviços de sequestro de carbono 

realizados pelas abelhas nativas, no âmbito do que se conhece como Redução das EmissõesporDesmatamento 

e Degradaçãoflorestal REDD+. É o que o Instituto Peabiru denomina de REDD+abelhas e espera buscar a 

valorização deste serviço em suas próximas iniciativas. 

Espera-se iniciar a meliponicultura associada aos sistemas agroflorestais (SAF) à assistência técnica e 

extensão rural (ATER) junto aos projetos de assentamento agroextrativistas contratados com o INCRA nas ilhas 

de Belém e Ananindeua e nos municípios de Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras, no Marajó, que atendem, 

juntos, cerca de 2.300 famílias. Também há planos para trabalhar com a meliponicultura com extrativistas em 

Curralinho, e com quilombolas em Salvaterra e Cachoeira do Arari, no Marajó. 
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Processo Aglutinador do Projeto Néctar da Amazônia 

Após esse período de trabalho de quase uma década, o Instituto Peabiru tem a oportunidade de 

consolidar sua ação de Abelhas Nativas e Populações Tradicionais, com o apoio financeiro do Fundo Amazônia, 

do BNDES, via chamada pública lançada em 2011, para projetos aglutinadores. O Projeto Néctar da 

Amazôniaenvolve um número considerável de comunidades (30), e de produtores (310), visando alcançar 10 

mil colmeias e uma unidade de beneficiamento de mel, além de fortalecer os polos de atuação.  

A consolidação do processo da Cadeia de Valor do Mel de Abelhas Nativas tem no Projeto Néctar da 

Amazônia o objetivo de compreender a dinâmica social das comunidades envolvidas, por meio de um Plano de 

ação no médio prazo (24 meses). Este possibilita,além da ampliação e consolidação dos meliponários, a 

capacitação para fortalecimento da gestão e governança e a assistência técnica com a formação de técnicos 

locais. A implantação de sistemas agroflorestais, integrados à produção de mel, também fortalecerá a proposta 

de unir as ações de agricultura familiar e meliponicultura porque, sobre estes primeiros sistemas serão 

realizados estudos técnicos e a elaboração de indicadores para seu monitoramento. Entre os indicadores 

preliminares estariam, por exemplo, o impacto da utilização de agrotóxicos no entorno da agricultura familiar, 

tal como ocorre nos quilombos do Amapá. A proposta é que a construção e, principalmente, o monitoramento 

de indicadores seja realizado pelos públicos beneficiários, as comunidades locais, com o auxilio técnico do 

Instituto Peabiru.  

Por fim, o plano de ação, desenhado com a participação dos atores, visa o desenvolvimento de modelos 

de agricultura de baixo impacto (baixo carbono, desmatamento evitado, queimadas evitadas etc.). Para que 

este tenha sucesso, é preciso recuperar e ampliar os meliponários, fortalecer a organização social e formar uma 

rede de assistência técnica local. O grande avanço na comercialização ocorrerá na medida que os produtores (a 

base da cadeia de valor) alcancem galgar mais um elo da cadeia de valor – o beneficiamento do mel. A 

comercialização do mel beneficiado e com um estoque regulador, o que está previsto na fase final do presente 

projeto, deverá ter alto impacto econômico e na autoestima das comunidades, além de prover as condições 

para a sustentabilidade do projeto.  

  



 

 10 

O Contexto do Projeto Néctar da Amazônia 

 

 O Projeto Néctar da Amazônia, financiado pelo BNDES via Fundo Amazônia, apresenta razoável grau de 

complexidade, principalmente diante das distâncias a percorrer e o isolamento das comunidades. Também é 

desafiador o fato da atividade encontrar-se em diferentes grausde desenvolvimento nas comunidades; haver 

distintas situações no que tange a organização social nas comunidades atendidas em cada Polo nesta etapa dos 

trabalhos. 

Este diagnóstico representa o ponto de partida, e a retomada do processo de reorganizar a 

meliponiculturanos territórios de atuação do InstitutoPeabiru.Ressalte-se, a experiência da equipe técnica 

responsável pela execução desta proposta,com pelo menos vinte anos de atuação, aplicando a metodologia 

socioprodutiva de mel de abelhas nativas da Amazônia. 

Os conceitos metodológicos, tecnológicos, científicos e participativos empregados, possibilitam uma 

oportunidade de mudança para a organização social e a conservação das paisagens, da biodiversidade e a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos. Também há oportunidade para melhorar a segurança alimentar, a 

geração de renda local e o bem estar dos atores envolvidos. Estas são questões que deverão ser consideradas 

brevemente, no conjunto de indicadores que serão estruturados para medir o impacto da atividade e própria  

execução da proposta.  

Reside, sempre, para organizações facilitadoras, como o Instituto Peabiru, o desafio de contribuir para 

que comunidades isoladas, com baixa organização social e conhecimento relativo sobre determinadas técnicas 

de produção, bem como de comercialização, sejam capazes de participar e influenciar, com maior poder e 

qualidade nas cadeias de valor da sociobiodiversidade.  

A meliponicultura se apresenta, desta forma, como uma ferramenta de trabalho que contribui na 

organização social, nas relações de gênero, na compreensão dos serviços ecossistêmicos (como a polinização), 

na geração de renda local e outros conceitos e tecnologias, de caráter prático e de fácil assimilação, que 

resultem em maior produção e comercialização. 
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Público beneficiário e delimitação do território 

Localização  
 

São 5 municípios – Oiapoque e Macapá, no Estado do Amapá; Almeirim, Monte Alegre e Curuçá, no 

Estado do Pará.  

Público Alvo (beneficiários): 310 moradores de 30 comunidades distribuídas nos Estados do Pará e 

Amapá: 

 Subprojeto 1: 100 (cem) moradores de 7 (sete) comunidades quilombolas do município de 

Macapá (AP) totalizando 5.560,97 hectares;  

 Subprojeto 2: 70 (setenta) moradores de 5 (cinco) comunidades rurais do município de Curuçá 

(PA) totalizando 3.892,67 hectares; 

 Subprojeto 3: 40 (quarenta) moradores de 6 (seis) aldeias das Terras Indígenas do município de 

Oiapoque (AP) totalizando 2.224,39 hectares;  

 Subprojeto 4: 100 (cem) moradores, sendo 50 (cinqüenta) moradores de 07 (sete) comunidades 

ribeirinhas do município de Almeirim (PA) com 2.780,485 hectares, e 50 (cinquenta) moradores de 05 

(cinco) comunidades extrativistas do município de Monte Alegre (PA), totalizando com 2.780,485 hectares, 

num total do subprojeto de 5.560,97 hectares. 

 

ÁREA DO PROJETO (em ha): 17.239 hectares, estimativa a ser avaliada pela ações do Projeto ao longo 
do seu desenvolvimento. 
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Objetivo do Diagnóstico 

 

Levantamento de informações socioambientais sobre a situação socioprodutiva da meliponicultura nas 

comunidades beneficiárias das ações do Projeto Néctar da Amazônia, com especial atenção aos processos de 

manejo, produção, comercialização e organização social.  

 

Produto/Serviço no Projeto 

 Consolidação da atividade de produção de mel de abelhas nativas e ampliação do número de colmeias. 

 

Ação 1: Consolidar os meliponários já existentes nas comunidades de acordo com o produto descrito: 

Produto Narrativa Período 

1. Realizar um diagnóstico da 

Situação dos meliponários  

 

Aquisições de material e ferramentas e um evento 

comunitário para retomar os trabalhos e reformar e 

prover manutenção plmeliponários e colmeias. Esse 

diagnostico ocorrerá em todos os subprojetos 

atendidos pelo projeto e o publico beneficiário e irá 

subsidiar o Plano de Ação Estratégico do Projeto 

05 de janeiro a 30 

de abril/2015 
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Abordagem Metodológica 

 

O Instituto Peabiru trabalha com Pesquisa-ação, empregando diversas metodologias para o efetivo 

envolvimento, aprendizado e apropriação dos processos e resultados por parte dos públicos beneficiários. O 

Instituto Peabiru é o facilitador do processo e cabe à comunidade definir o seu tempo, a sua agenda, os seus 

métodos, os seus interlocutores. Daí resultar que algumas comunidades avançam celeremente no desafio 

proposto e outras decidem resolver questões de fundo, como a organização social, ou discutir conflitos que não 

eram abertamente tratados. Consideramos que estes resultados são tão importante quanto as metas 

específicas do projeto. 

Desde as primeiras ações de meliponicultura, atuamos na perspectiva de desenvolver a atividade como 

parte da cesta de produtos locais, integrada às cadeias de valor da sociobiodiversidade, para o manejo de 

recursos naturais e geração de renda e emprego local. Muitas destas cadeias têm relação direta com as abelhas 

nativas, pois dependem de sua polinização, como é o caso do açaí, do cacau, da banana e outras frutas. 

Compreender estas interações e serviços ecossistêmicos é fundamental para o sucesso do projeto. 

Estas cadeias são sustentáveis na medida em que os produtores na base da cadeia tem maior poder de 

influência (posição na cadeia) e atendem às cinco dimensões abaixo descritas (quadro 2), conforme o primeiro 

desenho metodológico, em parceria com a Royal Tropical Institute (KIT). Trata-se da metodologia de cadeias de 

valor sustentáveis (valuechain approach), largamente utilizada por organizações congêneres.   

Econômica: a habilidade de gerar renda, de consumir e gerar recursos fundamentais para a 

segurança alimentar, o bem-estar material e a posição social.  

Capacidades humanas: fortalecimentos das organizações locais buscando a implementação dos 

direitos básicos saúde, educação, água potável etc. 

Cidadania: voz e habilidade para influenciar políticas públicas e processos. 

Cultural: valorização da própria cultura, tanto material como imaterial. 

Ambiental: habilidade para uso e manejo dos recursos naturais valorizando a biodiversidade e sua 

integração: com a cultura local. 

 Quadro 2 – apresenta sumária das dimensões da metodologia de cadeias de valor sustentáveis 
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 Nos últimos três anos, o Instituto Peabiru avançou no aprofundamento das metodologias de cadeia de 

valor, e passou a adotar a “value links b”, empregada no Programa de Cadeias de Valor da 

Sociobiodiversidade,pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Desde 2012, o Instituto Peabiru ganhou edital e implementou o 

projeto da cadeia de valor da sociobiodiversidade do açaí e da andiroba para o Marajó nesta metodologia. 

O presente projeto teve suas atividades desenhadas por meio de metodologias 

participativas,prevendoavaliações dos meios de vidas sustentáveis segundo indicadores construídos em 

parceria com os beneficiários, em que se buscacompreender a valorização dos ambientes naturais das 

comunidades, ao integrar o conceito deagrofloresta de alimentos ao bem estar e qualidade de vida, como um 

ciclo em longo prazo.  

Ametodologia do diagnóstico,como ponto de partida do Projeto Néctar da Amazônia,considerou o 

envolvimentodos atores (comunitários e parceiros). Essa abordagem permitea avaliação das problemáticas para 

consolidar o alcance dos objetivos proposto pelo Projeto, para a elaboração da linha de base para as ações 

propostas.  

Para esse diagnóstico descritivo, foi proposto um roteiro metodológico simples, por meio de 

quatroperguntas norteadoras, para levantar as informações em campo sincronizadas com a matriz de ações do 

projeto descritas abaixo: 

 

 Como estão os meliponários e qual número de colmeias? 

 Qual o grau de envolvimento dos atores e sua motivação para participar da proposta? 

 Quais as dificuldade e oportunidades? 

 Qual está a produção e a comercialização? 
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Atividade 1 – Planejamento para Execução 

 

A partir da proposta técnica do projeto, fora definido Macapá como Polo central, por questões de 

logística, em função do histórico institucional, a facilidade de acesso às comunidades de referência – Mel da 

Pedreira e São Pedro dos Bois – e,pela infraestrutura implantada de uma Unidade de Beneficiamento de Mel 

(que não foi inteiramente concluída). Esta Unidade será objeto de ações do projeto no futuro (3o semestre) e 

será reformada e ampliadapara atender às necessidades de beneficiamento, estocagem e comerciais dos 

produtores envolvidos no Projeto Néctar. 

 Após o alinhamento técnico, planejou-se uma expedição, com duração de 45 dias, para os subprojetos 

de Almeirim, Monte Alegre e Curuçá no Pará,Oiapoque e Macapá no Amapá. As ações em Macapá foram 

definidas após as avaliações dos demais subprojetos, a partir de janeiro de 2015, e consolidadas em março de 

2015, em função da logística de acesso e as fortes chuvas iniciadas no período, o que dificultou o  levantamento 

de informações com maiores detalhes. 

  Utilizando-se o conceito de território, o projeto foi dividido tecnicamente em dois Polos, Pará e Amapá. 

Ambos os Polos estão sob a orientação do coordenador do projeto. As ações são desenvolvidas por diferentes 

técnicos (conforme a decisão de planejamento e logística). OPolo Amapá esteve sob aresponsabilidade do 

coordenador Richardson Frazão, e o Polo Pará ficou sob a responsabilidade do assistente de coordenação, 

Fernando Oliveira. Este último também acumulou a função de técnico da implantação. A coordenação geral 

institucional ficou a cargo de Hermógenes Sá e a supervisão geral de João Meirelles, diretor geral da instituição. 
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Atividade 2 - Apresentação do plano de trabalho do Projeto e mobilização 

 

Houve eventos de apresentação institucional do Plano de Trabalho do Projeto aos parceiros e públicos 

beneficiários, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Público Como? Onde? 

Parceiros Institucionais 

Envio carta institucional aos parceiros 

governamentais e não-governamentais 

sobre as ações a serem executadas pelo 

projeto. 

Divulgação em seminários e reuniões 

associativas. 

Divulgação no website do Instituto 

Peabiru  

No Amapá:  

Reunião da Câmara Setorial da 

Sociobiodiversidade realizada no dia 21/11/2014 

na sede do Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Na coordenação regional da FUNAI no Amapá em 

reunião especifica realizada no dia 24/11/2014 na 

sede da FUNAI. 

SEAFRO – Secretaria dos Afrodescendentes data 

25/11/2014; 

SETEC – Secretaria de Ciência e Tecnologia 

SRDS – Secretaria de Agricultura e Extensão 

15/03/2015. 

No Pará: 

Diretora do Parque Estadual de Monte Alegre 

SEMA-PA 

Rede Almeirim Cidadã – RICA por e-mail.  

Beneficiários 

Visita às comunidades para 

alinhamento e apresentação do 

projeto. 

Avaliação do ponto de partida doprojeto 

Comunidades – A partir das primeiras visitas para 

mobilização e avaliação do ponto de partida do 

projeto, será apresentado junto às associações 

parceiras com sede nas comunidades 
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Atividade 3 –Visita às comunidades e avaliação dos meliponários 

 

A mobilização ocorreu no período de novembro/2014 a março/2015. Foi realizada através de reuniões, 

envio do plano de trabalho do projeto a redes de contato por correio eletrônico, articulação com lideranças 

comunitárias, contatos telefônicos em que se informou que haveria reuniões de início e de levantamento de 

informações para o diagnóstico.  

As saídas a campo tiveram como objetivo verificar a situação atual da meliponicultura nas comunidades 

envolvidas. O desenho metodológico foi elaborado na etapa de planejamento da implementação, em que foi 

construída a “Estrutura Analítica do Projeto” (EAP) e seus pacotes de trabalho,e previu quais informações 

estediagnóstico deveria apresentar. Sendo os seguintes tópicos apontados como relevantes: 

1. Situação atual 

2. Inventário dos meliponários 

3. Organização social 

4. Produtividade 

5. Comercialização 

6. Problemas identificados 

 

As visitas in loco contaram com apoio das lideranças de cada subprojeto e de suas comunidades 

envolvidas de maneira que cada parceiro e/ou grupo beneficiário participasse da avaliação. 

Subprojeto Oiapoque – 5 a 16 de dezembro de 2014  

Subprojeto Macapá – 3 a 7 de janeiro de 2015 (1ª etapa) 17 a 25 de março (2ª etapa) 

Subprojeto Almeirim e Monte Alegre–25 a 12 de dezembro de 2015 

Subprojeto Curuçá – 5 de janeiro a 30 de março de 2015 
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Abaixo apresentamos, em mapa, a localização dos polos, a saber:  

Figura 1. Mapa dos Territórios das ações do Projeto Néctar da Amazônia, os municípios atendidos estão 

circundados em vermelho. Fonte: Instituto Peabiru. 
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Figura 2. Apresentação do Projeto Néctar da Amazônia a indígenas da Aldeia Ahumã, etnia 

GalibiMarworno, Terra Indígena Uaçá, Oiapoque, AP, dezembro de 2014. 
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RESULTADOS 

Situação Atual 

A Retomada do Programa de Meliponicultura 

Primeiramente, é preciso considerar que se trata de uma proposta de trabalho escrita em 2011, ou seja, 

há quatro anos. Desta maneira, diferentes aspectos precisam ser relevados neste contexto, e que influenciam 

nos resultados do presente relatório, com destaque para:  

a) a motivação dos grupos; 

b) o estado das colmeias; 

c) a capacidade técnica local; e 

d) as parcerias, entre outros (ver relatórios técnicos).  

Ressalte-se que, diversas comunidades locais, principais beneficiários de projetos desta natureza, 

demonstrambaixo interesse por projetos de desenvolvimento local que apresentam dificuldades (expresso pelo 

termo“comunidades estãocansadas de projetos”). Entre as dificuldades verificadas estão:  

a) o curto prazo das iniciativas; 

b) a interrupções de projetos;  

c) baixa participação local; 

d) baixa compreensão das dificuldades imanentes ao processo de construção coletiva; 

e)alta dependência de outros elos da cadeia de valor, tais como fornecedores formais, em que o grupo 

tem baixa capacidade de influenciar, em que estes sempre demandam de assistência técnica periódica e 

contatos frequentes; entre outros.  

Avaliamos que, pela experiência do Instituto Peabiru, as primeiras ações de revitalização, deverão 

resultar em maior confiança por parte das famílias meliponicultoras no processo proposto. Entretanto, não é 

possível esperar um interesse uniforme entre as comunidades.  

Como exemplo positivo na retomada de nossa confiança, mencione-se o caso do Polo Almeirim, em que 

as Comunidades de Lago Branco e Praia Verde apresentaram resultados bastante satisfatórios de organização, 

após nossa visita técnica de retomada, ao demandar a implantação imediata dos padrões de meliponários e 
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instalações, além de capacitações e assistência técnica periódica. A interrupção das atividades e o intervalo na 

retomada das ações foram avaliados como pontos de fraqueza.  

O Instituto Peabiru pretende, em curto prazo, priorizara padronização dos meliponários e sua 

ampliação. Desta forma,o Projeto Néctar da Amazôniaentrará em um novo ciclo de confiança com as famílias 

beneficiadas.Isto significa, entre outras questões:  

a) o manejo adequado das colônias;  

b) a assistência técnica realizada pelo técnico local;  

c) a monitoria da Coordenação deste projeto;  

d) o envolvimento participativo das famílias meliponicultoras (certamente a mais importante questão);  

e) as reproduções controladas, que irão consolidar o aumento significativo do plantel, em um número 

estimado de 100 colmeias para cada família, ao final de todo o processo a ser desenvolvido.  

 

  



 

 22 

 

  

Figura 3. Apresentação do Projeto Néctar da Amazônia a indígenas da Aldeia Galibi, etnia GalibiKalinã, Terra 

Indígena Galibi, Oiapoque, AP.  
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Desafios e Oportunidades para o Projeto Néctar da Amazônia 

 

Apresentamos, em tabela a seguir,os diferentes desafios e oportunidades nos cinco Polos de atuação, 

para que possam ser enfrentados e monitorados. Ressalte-se que, ao longo do processo de implantação, 

certamente, deverão ocorrer novos desafios e oportunidades ora não evidenciadas.  

Em Almeirim (PA), na comunidade de Lago Branco, a partir da segunda expedição do projeto, realizada 

em fevereiro de 2015,as colmeias já estavam bem instaladas nos meliponários, porém os comunitários ainda 

necessitavam de orientação para iniciar o ciclo de manejo técnico de forma adequada.  

Como os cursos não haviam sido implantados, devido os meliponários estarem em instalação, os 

comunitários foram orientados a deixarem as colmeias sem perturbação nos meliponários já implantados.A 

etapa de formação dos jovens de cada Polo atendido,ainda não havia sido finalizada para realizar a assistência 

técnica em meliponicultura in loco o que, naquele momento,desanimou algunsdos comunitários.  

Em Praia Verde,também em Almeirim, encontramos colônias mortas,resultado da falta de assistência 

técnica por um período superior a oito meses, em que o Instituto Peabiruesteve ausente do território. 

Em Curuçá, PA, identificamos meliponário semi-racionais, com toras cortadas em módulos,como pode 

ser visto na foto abaixo, o que indica a necessidade urgente de readequação das colônias. Muitos desses 

meliponários foram instalados a menos de dois anos e, isso demonstra que as abelhas continuam a ser 

resgatadas das florestas da região. Também ficou evidente a necessidade de cursos para compreender que há 

padrões desenvolvidos para os meliponários. Nestes, por exemplo, instalam-se caixas em modelo ergonômico 

(altura padrão de 1,5 metros do chão), garantindo maior conforto ao produtor, além de melhor alojamento das 

matrizes.  

Entre as principais causas deste tipo de situação – de falta de infraestrutura de qualidade –  está  a 

ausência de assistência técnica. Neste caso específico, o projeto havia terminado (Casa da Virada, fase 2), havia 

mais de dois anos. Espera-se, agora, adequar seu meliponário à nova fase que se inicia com o Projeto Néctar da 

Amazônia.  
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Figura 4. Visita de avaliação Subprojeto Curuçá, colônias do Sr Evaldo adequadas em tocos e toras 

de arvores na Comunidade Cabeceira, Curuçá, PA. 

 



 

 25 

Apresentamos, a seguir, o quadro deDesafios e Oportunidades em cada região de atuação do Projeto 

Néctar da Amazônia (nos diversos quadros 3 abaixo). O conjunto de informações aqui apresentadas serão 

inseridos no Planejamento técnico do Projeto, de maneira a enfrentar eventuais ameaças, e consolidar as 

oportunidades, sempre em conjunto com os beneficiários, a saber: 

 

Quadro 3 – Subprojeto Macapá, AP - Comunidades Quilombolas 

Desafios Oportunidades 

Meliponários com estrutura física desgastadas, 

necessitando de novas colmeias, troca do suporte de 

colmeias, telhas quebradas e ataque de inimigos naturais 

por falta de óleo de cárter para evitar o ataque de cupins 

e formigas; 

Meliponários com colméias matrizes 

necessitando de manejo  e orientação técnica, 

com duas espécies de abelhas de boa produção 

de mel Melipona fulva e Meliponacompressispes, 

com melgueiras repletas de mel, necessitando de 

reorganização imediata e retomada do plantel, 

além de organizar o calendário para 

multiplicações; 

Unidade de Beneficiamento de mel parada há 4 anos 

para organizar o processo de coleta, beneficiamento e 

envasamento mel;  

Unidade de Beneficiamento de mel implantada 

na Comunidade São Pedro dos Bois  com um 

aparelho desumidificador, avaliado em R$ 30 mil 

reais; 

Venda de colmeias em função da falta de renda em 

comunidade (colmeias vendidas por R$ 50,00 (cinqüenta 

reais) cada).  

Fortalecer o associativismo junto a comunidades 

parceiras. E apresentar o valor do investimento 

do projeto no processo produtivo, com o custo 

estimado total de cada colmeia ao final do 

projeto de R$450,00; ou seja, o capital físico 

principal é nove vezes o valor de venda hoje 

praticada pelas comunidades; 

Coleta de colônias na natureza e venda para amadores Grande interesse de outras pessoas para criação 
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sem capacitação básica, biopirataria; das abelhas nativas em função da escassez de 

mel  e para hobby 

Possibilidade de organizar os meliponários 

matrizes de maneira legal e realizar a venda de 

matrizes com supervisão de técnicos atendendo a 

legislação ambiental; 

Técnicos necessitam de mais capacitações, 

especialmente quanto ao controle da alimentação nas 

colmeias e à gestão dos meliponários; 

Formação de recursos humanos técnicos para 

atender as demandas localmente; 

Meliponários necessitam ser transferidos de local, devido 

ainsuficiente área florestada, e por estarem muito 

próximo das vias de transito (carros e caminhões); 

Zoneamento Ecológico e comunitário da 

atividade de meliponicultura nas comunidades 

envolvidas, para fortalecer seus arranjo; 

Implantar sistemas agroflorestais para apoiar a 

fruticultura familiar; 

Incentivar as agroflorestas integradas às abelhas 

para produção de mel e frutas (Segurança 

Alimentar e Socioeconômica); 

Expansão do agronegócio de grãos, no Cerrado, onde 

estão TODAS as comunidades quilombolas de Macapá, 

atendidas pelo projeto; 

Monitorar o impacto da monocultura da soja e 

outras, e buscar o envolvimento de órgãos 

técnicos estaduais e do ministério público; 

Ausência de manejo periódico nas colmeias e de 

Assistência Técnica; 

Estimamos que pelo menos 30% do plantel  

colmeias matrizes, tenham capacidade de 

multiplicação nessa fase inicial do projeto; 

Famílias pouco motivadas com o reinício do projeto, 

porém há adesão em crescimento; 

Implantar os processos com resultados e 

indicadores para atrair novos parceiros; 

Transferir colônias para colmeias racionais capturadas 

nas roças e áreas utilizadas para o plantio e 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

Aumento do número de colmeias nos 

meliponários, possibilitando assim novas 

colmeias oriundas de multiplicações. 
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Figura 5. Visita técnica de retomada do meliponário do Sr. Bureno na Comunidade 

Quilombola do Ambé em Macapá, AP.  

Figura 6. Visita técnica de retomada do meliponário na Comunidade Quilombola de 

São Pedro dos Bois em Macapá, AP.  
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Quadro 3 – Subprojeto Oiapoque, AP - Povos Indígenas 

Desafios Oportunidades 

Meliponários desgastados, com estrutura física de 

suporte de colmeias necessitando de urgente troca, 

com a aquisição de novas colmeias; 

Meliponários das Aldeias Açaizal e Tukay são fundamentais para a 

retomada do processo de expansão e consolidação da meliponicultura 

na região. Nas demais aldeias envolvidas – Ahumã, Yawká e Galibi –, o 

processo se inicia com a captura de colmeias matrizes e a implantação 

dos Meliponários matrizes, de maneira estruturada e organizada, para 

um total de 500 colmeias, ambos a partir de 35 matrizes iniciais; 

Necessidade urgente de capacitar um grupo de 

técnicos, especialmente a partir do meliponário 

central da Aldeia Açaizal; 

Formação de técnicos indígenas locais em meliponicultura deverá 

diminuir a demanda técnica da coordenação do projeto em viagens 

longas a esse Polo. Com isto, este polo poderia contar com jovens de 

cada aldeia (Ahumã, Yawká, Galibi e Tukay), capacitados para tal 

acompanhamento e monitoramento de maneira organizada; 

Reproduções e manejo de alimentação sendo 

razoavelmente bem realizados; 

O manejo das colméias matrizes oriundas de Açaizal esta sendo bem 

executado. Esse meliponário poderá subsidiar colmeias para 

fortalecer as demais aldeias envolvidas na região, caso o número de 

matrizes iniciais não seja alcançados; 

Dificuldade referente a posse das colmeias matrizes 

iniciais quanto ao trabalho nas aldeias de Tukay e 

Yawká 

Todas as famílias indígenas estão motivadas com o Projeto. 

Esperamos que continuem com esse mesmo entusiasmo, 

especialmente, em Açaizal, Ahumã, Galibi; 

Não Avançar sem autorização formal da FUNAI e 

buscar autonomia na logística técnica; 

Parceria com a FUNAI tem possibilitado boa aceitação da retomada do 

projeto; 

Apoio logístico dos parceiros como a FUNAI 

Oiapoque, raramente é atendido, especialmente na 

cessão deveículo 4 X 4 (traçado) com motorista. 

Com a formação dos jovens, o Projeto terá menor dependência de 

logística do parceiro, porém necessitará de apoio para a mobilização e 

avaliação dos processos. 
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Figura 7. Visita de avaliação Subprojeto Oiapoque Aldeia Açaizal  etnia Karipuna, Oiapoque, AP. 
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Quadro 3 – Subprojeto Calha Norte – Almeirim e Monte Alegre 

Desafios Oportunidades 

Nove meses sem ação técnica efetiva na região com a 

Meliponicultura (desde fevereiro de 2014 a novembro de 

2014) resultaram em perda de colmeias e desanimo das 

famílias; 

Interrupção das visitas por nove meses, em função do 

intervalo entre o Projeto Almeirim Sustentável, em que o 

Instituto Peabiru tinha uma ação efetiva com a 

Meliponicultura e o projeto Almeirim Sustentável causou 

desânimo dos meliponicultores na retomada do Projeto 

Néctar da Amazônia; 

Retomada do projeto permite uma ação em médio prazo mais 

organizada com envolvimento de novas famílias; 

Retomar as ações comunitárias, retomar a confiança em 

trabalhar novamente com a Meliponicultura e função do 

projeto prevê ações em médio prazo para a região tratando 

especificamente a Meliponicultura; 

Polo com baixo histórico de visita técnica por parte do 

Instituto Floresta Tropical – IFT e do Instituto Peabiru na 

implantação do projeto inicial de meliponicultura na 

região; 

Visitas técnicas superadas com a formação dos técnicos locais 

a partir da agenda técnica desenhada pelo projeto; 

Os técnicos locais não dominam o processo de manejo 

das abelhas por completo o que torna sua formação uma 

estratégia para consolidar o produto na região, haja vista 

que os mesmos são jovens e tem vocação para a 

Meliponicultura; 

Formação de um time executivo para desenvolver a 

Meliponicultura na região, de maneira exemplar com legados 

a longo prazo além de produzirem mel ; 

Morte de 10 colônias iniciais causada pelo cheiro forte da 

madeira usada na construção das colmeias;  

Preparar os fornecedores de colmeias para atenderem a 

demanda de produção das colmeias obedecendo as madeiras 

recomendadas, como andiroba (CarapaguianensisAubl.),louro 

bordaje (Nectandraspp); louro vermelho(Nectandra 

rubraMez. ) para evitar a morte das matrizes em função de 



 

 31 

substâncias químicas exaladas pelo lenho de plantas não 

recomendada como o cedro (Cedrelafissilis); 

Meliponicultores optaram por uma meliponicultura sem 

padrão tecnológico, colônias nos caixotes; sem espaço 

adequado para manter meliponários (sol, debaixo de 

mangueira); 

Aplicação de pacote tecnológico seguro, e com ampla 

participação dos beneficiários, permite maior apropriação e 

ampliação do plantel de colmeias no projeto; 

Prospectar novos meliponicultores e inseri-los no projeto. 

Devido a fragilidades das Instituições que atuaram na 

região, na assistência técnica e desconhecimento dos 

métodos de meliponicultura e processos participativos 

além daCarta Compromisso para os processos a serem 

implantados; 

Com as atividades frequentes em campo, a adesão para 

integrar o projeto tem aumentado, como informado pela 

SEMA-PA; 

Pouco envolvimento de outras ONGs para fortalecer as 

ações socioprodutivas. 

Parceria com o Horto Florestal de Monte Alegre para 

fortalecer a Meliponicultura na região da Calha Norte. 
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Figura 8. Meliponário de Lago Branco, Almeirim, PA. 
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Quadro 3 – Subprojeto Curuçá – Extrativistas do Nordeste do Pará 

Desafios Oportunidades 

Famílias meliponicultoras desanimadas com os resultados 

abaixo do esperado durante os oito anos de implantação da 

meliponicultura na região (dificuldade para manutenção e 

ampliação do número de colmeias, baixa produtividade 

alcançada); 

Consolidar os meliponários e fortalecer os produtores 

envolvidos na rede de beneficiários do projeto; 

Associação (ASMELC) encontra-se desestruturada e há clima 

de desânimo entre associados, pois há poucas atividades e 

iniciativas; 

Há meliponicultorescom interesse de  participar do projeto 

Néctar, porém como famílias autônomas, sem depender 

da Associação de Meliponicultores de Curuçá - ASMELC, e, 

de forma participativa e organizada, pois, reconhecem as 

fraquezas da organização social na região e com assistência 

técnica freqüente.  

Os dirigentes da ASMELC, mesmo sem realizar suas 

assembléias em dia apresentaram interesse em 

reorganizar as ações e fortalecer a entidade 

concomitantemente ao sucesso do projeto Néctar da 

Amazônia; 

As famílias demonstram baixa capacidade técnica de manejo 

das colmeias; 

Formação de técnicos locais para dar suporte aos 

beneficiários localmente; 

A Assistência técnica que deveria ser oferecida pela ASMELC 

não ocorre, face aos escassos recursos disponíveis; 

Projeto vai formar os técnicos locais que podem ser 

parceiros da ASMELC. Meliponicultores confundem-se 

diante das diferentes abordagens metodológicas propostas 

pelo Instituto Peabiru e outros, como o (SEBRAE), o que 

resulta em baixa adesão das orientações. Oportunidade de 

trabalhar com método a médio prazo com assistência 
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técnica periódica; 

Meliponicultores sem espaço adequado para manter 

meliponários maiores (incidência direta do sol, ou debaixo 

de árvores que tem danificado as colmeias); 

Readequação da infraestrutura e organização completa 

dos meliponários, necessidade de replanejar novas áreas 

diante das áreas já utilizadas; 

Estrutura física de suporte da maior parte das colmeias 

encontra-se em estado precário; com diversas colmeias 

caindo e balançando, sem a proteção com a telha na 

cobertura, e sem a proteção contra a subida de insetos no 

tronco de suporte. 

Aquisição de kits de manejo e novas colmeias pelo Projeto 

possibilita resgatar e recuperar inúmeras colmeias com 

vulnerabilidade. 

 

 
 

 

 

Figura 9.meliponário recém remontado pela família de Dona Lina, com materiais de baixa 

qualidade e instalações inadequadas, Curuçá, PA. 
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Organização Social 

Público Beneficiário 

São 310 (trezentos e dez) beneficiários do Projeto Néctar da Amazônia, distribuídos em 30 (trinta) 

comunidades de produtores, em 5 (cinco) municípios da Amazônia. Ressaltamos que, nesses municípios a  

assistência técnica e extensão rural são deveras insuficientes, ao que se acresce dificuldade de acesso a crédito, 

além de infraestrutura de baixa qualidade, e a própria baixa organização socioprodutiva local.  

A ausência de políticas públicas para a produção agrícola certamente é um dos principais gargalos para 

o efetivo engajamento de produtores familiares em ações socioprodutivas. Nas comunidades em que 

trabalhamos, no entorno do Parque Estadual de Monte Alegre (PEMA), por exemplo, a falta de uma agenda 

clara de longo prazo para as comunidades do entorno desta unidade de conservação resulta em conflitos que 

seriam desnecessários com a autoridade pública do parque e outros atores públicos. Potencialmente, uma 

cadeia de valor, como a do mel de abelhas nativas, ou do ecoturismo, pode servir de elo de relacionamento 

entre as comunidades em prol de uma agenda comum e de diálogo com o poder público. 

Outra questão importante se refere à maneira como as comunidades locais compreendem as 

organizações da sociedade civil, como o Instituto Peabiru. Em muitos casos,as organizações da sociedade civil 

são identificadas como projetos a “fundo perdido”, o que, na visão do caboclo, significa que não seria 

necessário prestar contas acerca de seu desempenho a financiadores.  

Desmistificar esses e outros processos técnicos requer um processo de construção conjunta, para 

reconhecimento dos diferentes papeis dos atores públicos, privados com fins lucrativos, sindicatos, 

cooperativas e organizações da sociedade civil. Ou seja, é preciso um alinhamento prévio, em que se constroem 

laços de confiança com o público beneficiário. 

Diante da baixa formação educacional este desafio da maior parte das lideranças e participantes das 

ações propostas, este desafio é ainda maior, porque a preocupação principal é fortalecer as capacidades 

individuais e coletivas para um diálogo equilibrado, transparente e construtivo. 

Os próprios rituais exigidos nas formalidades junto ao Fundo Amazônia (financiador da proposta),que 

são comuns a outros financiadores, trazem oportunidades de compartilhar aprendizados entre a equipe do 
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Instituto – quedeverá requerer autorizações especificas, como o de direito de imagem e uso coletivo entre 

outros documentos como meio de verificação específicos –, e as comunidades beneficiárias. Daí conclui-se que 

se deve aproveitar todas as ocasiões para fortalecer a capacidade de discernimento do grupo e seu processo de 

tomada de decisão participativa.  

A falta de familiaridade acerca da governança e gestão de organizações associativas é outra barreira 

relevante, que agrava-se com a baixa instrução dos comunitários. Há diversos conflitos nas associações 

comunitárias que poderiam ser evitados se houvesse no grupo pessoas com conhecimento técnico apropriado. 

Em algumas comunidades de Macapá, que fazem parte do Projeto, por exemplo, existem conflitos entre 

comunitários e lideres de associações (Mata Fome, Ressaca da Pedreira e Ambé) que se tornam bastante 

visíveis, inclusive nas visitas de nossa equipe técnica, como ocorreu em março de 2015 último. Nestas 

comunidades identificamos um público de pelo menos30 comunitários ávidos a retomar a meliponicultura que 

não avançam em sua interesse pela desmobilização da organização social local.As lideranças muitas vezes, 

como é o caso, tem dificuldade em compreender e liderar processos coletivos como este, em que há uma visão 

positiva diante da meliponicultura como oportunidades de trabalho e renda que, como se sabe, pode ser 

retomada, ou iniciada, com baixo custo, e aproveitando-se a oferta de nossa assistência técnica periódica.  

A própria organização guarda-chuva, que congrega as 51 comunidades quilombolas do Amapá, o 

Conselho de Comunidades Afrodescendentes do Amapá – CCADA, com quem trabalhamos há oito anos, e para 

o qual colaboramos em diferentes oportunidades para seu fortalecimento, enfrenta um momento difícil, em 

função da centralização administrativa em uma caótica gestão passada, que deixou a entidade em grave 

situação de inadimplência e falta de recursos financeiros. Quiçá, seja fundamental discutir abertamente com as 

associações locais, operando regularmente ao nível de cada comunidade, sobre os aprendizados na gestão 

inadequada desta entidade que deveria representá-los e ser um modelo de gestão. 

No Oiapoque,o cenário é distinto e o contato com as comunidades indígenas das aldeias envolvidas no 

projeto se dá pelo Conselho de Povos Indígenas do Oiapoque – CCPIO. A entidade é presidida por um 

representante indígena, escolhido em assembléia com o apoio da FUNAI e de organizações da sociedade civil 

que atuam nas Terras Indígenas do Oiapoque. Ainda não há formalização deste conselho como 
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organização.Atualmente, o Conselho está em fase de capacitação e formalização, conforme definido em seu 

“Plano de Vida dos Povos Indígenas do Oiapoque”. Este plano foi facilitado pelas organizações da sociedade 

civil – Iepé e TheNatureConservancy (TNC), também parceiras do Fundo Amazônia, e que mantêm dialogo com 

o Instituto Peabiru. Dentre as aldeias envolvidas merece destaque a Aldeia Açaizal, uma das mais organizadas 

aldeias das Terras Indígenas do Oiapoque, AP e que serve de difusor de boas práticas.  

Em Curuçá, Pará,está a Associação de Meliponicultores de Curuçá (ASMELC), que o Peabiru contribuiu 

para sua criação, como parte de um dos projetos que realizou na região. A organização teve um grupo que o 

conduziu por um bom período que conseguiu lograr diversas iniciativas, inclusive parcerias com outros atores, 

como o SEBRAE. No entanto, a dificuldade em definir uma nova governança na instituição paralisou-a. Daí, a 

entidade encontra-se inativa, porque não se decide pelo novo grupo que deverá conduzi-la em um próximo 

mandato. Esta inatividade certamente está relacionada ao desinteresse de diversos produtores, pelo menos 

vinte, que desistiram de participar da entidade. No entanto, diversos produtores se manifestaram que, 

provavelmente, a retomada da ação do Instituto Peabiru, pelo Projeto Néctar da Amazônia, seja a 

oportunidade de retomada e de reorganização da associação.  

Em Monte Alegre, Pará, como comentado acima, há um conflito entre as comunidades e a gestão da 

unidade de conservação. Das cinco comunidades beneficiadas pelas ações do Projeto Néctar Amazônia, três 

têm associações legalmente constituídas, Maxirazinho, Santana e Ererê. Não há uma organização, nem de 

caráter informal, que procure representar os interesses de todas as comunidades. Porém, estas fazem parte do 

Conselho Deliberativo da unidade de conservação de seu entorno –  o Parque Estadual Monte Alegre (PEMA). 

Ali foi identificada a clara necessidade de contribuir para que estas organizações passem por um processo de 

fortalecimento, iniciando-se por oficinas de planejamento estratégico. Desta forma, poderão se posicionar mais 

firmemente diante dos desafios e para o estabelecimento de prioridades. O projetode meliponicultura poderá 

contribuir neste processo de planejamento, pelo menos num esforço inicial e avaliar esta ação. 

Em Almeirim, Pará o projeto tem, como referência e ponto de partida, as comunidades de Praia Verde e 

Lago Branco. Ambas são bem organizadas e com lideranças ativas nos processos sociais e ambientais da região. 

Fazem parte de uma articulação local – Rede Intercomunitária de Almeirim(RICA), e estão engajadas na 
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discussão das questões fundiárias com a empresa Jari Celulose, atualmente, Grupo Orsa. Provavelmente este 

conflito fundiário com uma grande empresa seja um elemento que contribua para a maior organização social, 

com reflexos positivos no que tange a aspectos da produção, como a questão da meliponicultura. 

 

Impacto do agronegócio no Cerrado do Amapá 

 

Nos últimos 30 anos, as principais áreas planas do Cerrado do Amapá foram utilizadas de maneira 

extensiva pela pecuária e, em uma pequena parte, pelo plantio de eucalipto. A partir de 2011, atraídos pelo 

baixo preço das terras e incentivos públicos estaduais, iniciou-se novo ciclo de plantio intensivo de grãos pelo 

agronegócio. O modelo de negocio ali praticado não difere das fronteiras agrícolas do Mato Grosso, Tocantins, 

Bahia e Piauí, baseado na migração de agricultores do sul do Brasil, que vendem suas pequenas propriedades e, 

uma vez capitalizados, adquirem terras em maior quantidade e tem capacidade suficiente para mecanizar sua 

lavoura, lidar com as grandes tradings e levantar crédito bancário.  

Segundo a EMBRAPA-AP, nos últimos cinco anos, a área plantada alcançou 20 mil hectares, 

especialmente de soja, expandindo-se rapidamente. Isto poderá significar a plena ocupação dos 200 mil 

hectares de terras teoricamente disponíveis. Os impactos da monocultura da soja são amplamente conhecidos 

na Amazônia – a erosão em alto grau, desmatamento completo, uso intensivo de agrotóxicos (fertilizantes 

fungicidas e herbicidas, entre outros) e, muitas vezes desrespeito a APP e RL. A pífia geração de emprego e 

renda local também são fatores relevantes, pois empregam-se poucas pessoas, geralmente da mesma origem 

do grupo migrante e a concentração de renda é bastante significativa. 

A questão se agrava na medida que há 30 terras quilombolas na região, da qual a maior parte ainda por 

definir e demarcar, e uma corrida pela busca de terras significa grilagem de terras públicas, na medida que 

territórios quilombolas são áreas federais. Para estas comunidades quilombolas, que vivem da agropecuária de 

subsistência, esta expansão aumenta a pressão pelo uso de suas terras para a monocultura, e por consequência 

a insegurança fundiária de grupos tradicionais.  
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Processo similar está ocorrendo com a chegada da monocultura do arroz desde 2010 no Marajó, 

afetando 18 terras quilombolas entre Salvaterra e Cachoeira do Arari, processo acompanhado de perto pelo 

Instituto Peabiru, que bem conhece os fortes impactos socioambientais desta opção pela monocultura de 

capital intensivo.  

O uso crescente de agrotóxicos na região vem trazendo grande preocupação e já se apontam alguns 

fatores de risco, como o desaparecimento (ainda inexplicado) de abelhas, a contaminação de rios e o aumento 

da erosão. A relação dos agrotóxicos e o desaparecimento de abelhas vem gerando intenso debate 

internacional e, ainda que não se estabeleçam as co-relações diretas, há clareza que a questão merece cuidado 

extremo. 

Nesse contexto,nossa recomendação é pelarealização de planejamento estratégico, como parte  dos 

cursos de gestão previstos pelo Projeto Néctar da Amazônia. Espera-se, desta maneira, fortalecer a capacidade 

das comunidades em monitorar os impactos relacionados à sua qualidade de vida, além de poderem 

compreender o impacto do arranjo de produção de mel a médio longo prazo.  

Uma maior capacidade de agir em conjunto fortalecerá a organização social, o que poderá ser feito, de 

imediato nomonitoramentoda expansão da monocultura da soja (em seus distintos aspectos), no processo de 

reconhecimento dos territórios quilombolas pela Fundação Palmares e o INCRA (questão fundiária); e no 

próprio processo de desenvolvimento da meliponicultura (seus impactos sociais, econômicos e ambientais).  
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Figura 10. Máquina pulverizando veneno para controle de pragas nas lavouras de soja que circundam a 

comunidade quilombola de Mel da Pedreira, km 38 da BR-210, Macapá, Amapá. Fotografia registrada em 

atividade de campo, 4 de junho de 2015 na visita de intercâmbio de produtores do Acre, pelo Centro de Vocação 

Tecnológica e Agroecologia, registro de Simone Bhering. 
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Figura 11. Máquina pulverizadora de veneno para controle de pragas nas lavouras de soja que circundam as 

comunidades quilombolas beneficiárias do Projeto Néctar da Amazônia. Macapá, Amapá. Fotografia registrada 

em atividade de campo pelo equipe do Projeto em 4 de junho de 2015. 
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Figura 12. Apresentação do Projeto Néctar da Amazônia a lideranças indígenas da Aldeia Açaizal, uma das 

mais organizadas aldeias das Terras Indígenas do Oiapoque, Oiapoque, AP.  
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Envolvimento da mulher e do jovem 

 

O Projeto Néctar da Amazônia procura introduzir questões que promovam a equidade de gênero e que 

permitam a maior inserção de jovens nos processos de formação, organização social e trabalho. Observa-se 

que, em inúmeras situações, as atividades ligadas à meliponicultura são desenvolvidas pelas mulheres, muitas 

delas chefes de família.  

Observa-se, ainda, que os jovens, homens e mulheres, apresentam um comportamento de grande 

timidez, e participam apenas se muito convidados e estimulados. Percebemos, muitas vezes, um conjunto de 

atitudes de caráter machista, o que se constitui em barreira para a participação com maior equidade.  

Ao mesmo tempo, no dialogo individual, percebe-se, no entanto, que há um grupo de mulheres ávido a 

desenvolver a meliponicultura nos seus “quintais agroflorestais”. Porém, como o espaço é ocupado de maneira 

dominante pelos homens, tanto no manejo das abelhas quanto no beneficiamento do mel, há questões 

importantes a super nesta relação.  

Ao mesmo tempo, um dos propósitos que norteiam a ação do Instituto Peabiru na meliponicultura se 

refere à oportunidade de geração de renda pela mulher e com o controle do dinheiro pela mulher. Assim, a 

cultura das abelhas nativas pode ter importante influência (o que ainda é incipiente) na independência 

financeira da mulher. Isto tem reflexos de diversas naturezas, primeiramente, para sua auto-estima, em 

segundo lugar, na negociação da posição do homem e da mulher no controle financeiro da casa, e na própria 

distribuição de tarefas na família. A mulher deixa de ser “a dona de casa” (dona só no nome), para alcançar 

novos e redentores papéis. 

O protagonismo da mulher como empreendedora, ao gerir o seu próprio espaço gerador de renda – o 

meliponário, pode ter forte impacto socioambiental, na medida que sabemos que a insustentabilidade do 

modelo socioeconômico atual reside no desequilibro das relações de gênero, com o controle da maior parte 

das decisões na mão dos homens. 
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Além de ser um instrumento de empoderamento das mulheres para a sua autonomia financeira, a 

exemplo do que ocorreu com mais de 20 mulheres envolvidas com a atividade em Curuçá,há também o 

aprendizado que é possível diversificar a atividade. Em Curuçá, a ASMELC passou a confeccionar cosméticos, o 

que permitiu que algumas produtoras uma atividade diferenciada. Uma das opiniões mais recorrentes é que a 

atividade permitiu a participação em feiras e eventos, o que significou oportunidade de conhecer outros 

espaços econômicos e aumentar a visão de mundo do grupo. Os cosméticos tem o potencial de utilizar o mel de 

abelhas nativas como matéria prima, no entanto, esta oportunidade ainda não foi adotada.  

Outro fator importante é o aumento do consumo regular de mel nas residências. Sua função como 

remédio é altamente valorizada. Quando há disponibilidade, o mel é compartilhado com vizinhos e, também, é 

usado como substituto do açúcar, e como ingrediente em sobremesas e outras receitas caseiras.  

Neste sentido, observa-se o papel da meliponicultura na melhoria das relações intra e 

intercomunitárias. Os produtores afirmam que, durante os projetos anteriores, quando boa parte das 

comunidades trabalhava com o cultivo de abelhas, o convívio entre os moradores melhorou e eles tiveram a 

oportunidade de conhecer pessoas de outras comunidades próximas. 

Outro ponto importante a ser destacado é a relação emocional dos produtores com os meliponários. De 

acordo com eles, o trabalho com as abelhas funciona como uma terapia. Alguns chegam até mesmo a 

conversar com elas e afirmam que isso também possui influência sobre as atividades da colmeia. 

“Eu acho bacana! Me acostumei a mexer com as abelhas. Antes só via TV, fazia as coisas da casa... agora 

não. As abelhas são uma nova ocupação”Cleudes, Comunidade Pedras Grandes e seu meliponário desgastado 

com o tempo, Curuçá, PA. 
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Figura 13.MeliponicultoraCleude moradora da Comunidade Pedras Grandes, em seu meliponários 

desgastado com o tempo, necessidade de mudar para outras área para manter a segurança das colmeias a 

serem instaladas, Curuçá, PA. 
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Inventário dos Meliponários 

 

Foram visitadas 22 comunidades (73%) das 30 comunidadesprevistas. Duas Comunidades Quilombolas 

em Macapá, Mata Fome e Ressaca da Pedreira informaram,momentaneamente, por meio de suas lideranças, 

não terem interesse de adesão ao projeto, em função de mudanças na diretoria da associação.  

Na retomada de projetos na região, o Instituto Peabiru analisa que écomum quecomunidades 

demorarem a aderir a um novo trabalho. Isto ocorre especialmente quando há longo intervalo entre ações.  

Por outro lado, há o caso de comunidades que demonstram interesse em participar como novos atores. 

Recentemente, em 7 de junho de 2015, na reunião ordinária da associação,a Comunidade Quilombola de São 

Tiago, de Macapá,decidiu participar do Projeto Néctar, com a adesão de sete comunitários.   

O Instituto Peabiru atrasou no cronograma de revitalização dos meliponários e consolidação nas duas 

principais comunidades quilombolas de Macapá – Mel da Pedreira e São Pedro dos Bois.Isto porque a 

comunidade de São Pedro dos Bois demandou uma grande quantidade de visitas a campo. E, por se tratar do 

maior meliponário do projeto, com 327 colmeias de abelhas, decidimos por este investimento de tempo, acima 

da média prevista por comunidade,pelo menos para o tempos acordado de dedicação para esta fase de 

diagnóstico. As dificuldades relacionadas ao período de chuvas, ainda que bastante conhecidas, também devem 

ser consideradas em relação a este atraso.  

Somente em 12 de junho de 2015 prazo apresentado pela liderança em função da situação acima 

descrita, em reunião no escritório da Néctar Consultoria, empresa parceira do projeto (Figura 20),conseguimos 

realizar reunião com a liderança da comunidade, o Sr. João Fortunato “Paredão”. Nesta ocasiãoficou combinada 

a entrega do meliponário para o dia 25 de junho de 2015.  

O meliponário matriz da Comunidade de São Pedro dos Bois é muito estratégico para as ações do 

projeto:  

(i) por possuir colmeias matrizes das duas principais espécies de ocorrência de abelhas do Cerrado do 

Amapá Melipona fulva e Meliponacompressipes; 

(ii) possibilitar ampliar o número de matrizes ao triplo de colmeias atuais com apenas duas reproduções; 

(iii) possibilitar subsidiar matrizes para novas comunidades a serem capacitadas pelo projeto; 
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(iv) estar localizado estrategicamente no centro de ação de mais de 10 comunidades quilombolas da 

região; 

(v) estar na margem de canais de drenagem naturais que interligam a bacia do Rio Curiaú; além de  

(vi) ser uma comunidade integrante da Área de Proteção Ambiental do Curiaú – APA do Curiaú, Unidade 

de Conservação Estadual.  

Importante discutir porque investimos um tempo maior noMeliponário da Comunidade de São Pedro 

dos Bois. Como apresentado no Quadro 3 deste diagnóstico, consolidar processos socioprodutivos em 

comunidades da Amazônia, será um dos maiores desafios do terceiro setor. 

Após a realização de um estudo rápido de mercado, conforme odocumentoCustos dos Principais 

Insumos da Meliponicultura(será enviado como anexo),identificamos que as colmeias vazias (modelo Fernando 

Oliveira) estão sendo comercializadas na faixa de preço de R$ 40,00 a R$ 90,00, sem uma única abelha dentro. 

No orçamento do projeto, o valor aprovado foi de R$ 20,00 por colmeia, ou seja, menos de 50% do preço mais 

baixo obtido.  

Por sua vez,a colmeia matriz (colmeia povoada com abelhas) está sendo negociada na faixa de preço de 

R$ 300,00 a R$ 450,00.  

Nos cinco polos de atuação do projeto, foram identificadas 110famílias manejando 1.175 colmeias de 

abelhas matrizes (Quadro 2).Diversas famílias desistiram da atividade, porém com o início do projeto, há uma 

retomada da atividade e adesão de novos comunitários. Estas adesões estão relacionadas a famílias que já se 

interessam por abelhas nativas, na medida em que são criadores com abelhas em cortiços (tocos de arvores em 

casa) e troncos de arvores.  

Está previsto o envolvimento de novos atores, especialmente na fase de capacitação,a ser implantada 

após a etapa de consolidação dos meliponários.Este envolvimento também é incentivado pela percepção 

positiva da relação da meliponicultura com a polinização dos pomares e plantios de frutas, no aumento da 

segurança alimentar e na maior inclusão socioeconômica da região.  

Um dos grandes desafios relaciona-se à situação dos meliponário. Nossa avaliação aponta para mais de 

70% dos meliponários com suas estruturas físicasdesgastadas, necessitando urgente reforma. Isto significa 

desde a substituição dos locais onde as abelhas estão instaladas (meliponários), a troca de colmeias danificadas 
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por colmeias novas, bem como a troca e implantação de novos cavaletes e suportes de colmeias. Para que os 

meliponários sejam readequados para os padrões propostos pelo Projeto, é preciso completar as atividades 

antes do período chuvoso.  

Quanto ao número de famílias, também é preciso considerar que houve a desmobilização paulatina de 

famílias à medida que não havia assistência técnica disponível. O Instituto Peabiru acredita que a nova fase 

dedo projeto, que ora se inicia, haverá famílias que deverão retornar à atividade, o que deverá ser monitorado, 

além de novas famílias que deverão aderir às ações, a partir dos resultados alcançados com a primeira fase.  

Estes resultados apontam para um dos principais aprendizados – sem a assistência técnica permanente, 

a meliponicultura perde o interesse para um número significativo de famílias, o que resulta na baixa 

manutenção dos meliponários.  

A seguir são apresentados os indicadores estratégicos como ponto de partida da meliponicultura a ser 

fortalecida pelo Projeto Néctar da Amazônia (Quadro2).  
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Quadro 3. Distribuição e quantidade de Polos, comunidades, famílias e colmeias, dados levantados no diagnósticodo Projeto Néctar da Amazônia 
(Dezembro/2014 a Abril/2015). 

 

Polo 
Meta de  

Comunidades 
% alcançado de 
 comundades 

Comunidade 

Número de 
Meliponário 

e 
Produtores 

Meta de 
Comunitários  

% 
alcançado 

de 
produtores 

por pólo 
Número de colmeias 

Iniciais 
Colmeias 

Substituídas  

Número 
de 

colmeias 
instaldas   

Curuçá 5 comunidades 100% 

Pingo D’água 3 

70 27% 

83 

0 500 

Cabeceira 3 73 

São Pedro 2 35 

Acampo 1 4 

Nazaré (2 
meliponários) 10 50 

Subtotal Curuçá  19 245 

Monte Alegre 5 comunidades 100% 

Santana 3 

50 14% 

24 

0 300 

Paytuna 1 12 

6 Unidos 1 25 

Vila Nova do Nazaré 1 12 

São Diogo (Pataca) 1 25 

Subtotal Monte Alegre 7 98 

Almeirim 7 comunidades 29% 

Praia Verde 5 

50 20% 

45 

0 300 Lago Branco 5 40 

Subtotal Almeirim  10 85 

Oiapoque  6 aldeias  83% 

Açaízal - Coletivo  23 

40 100% 

69 

0 600 

Tukay - Individual  3 20 

Galibi - Coletivo  4 6 

Ahumã - Coletivo  4 4 

Yawaká - Coletivo  6 5 

Subtotal de Oiapoque  40 104 

Macapá 7 comunidade 100% 

São Pedro dos Bois 
1 coletivo e 5 
individuais  11 

100 35% 

327 

300 1,100 

Mel da Pedreira - 1 
coletivo  10 258 

Ambé - 1 individual  2 5 

São Tiago - 7 
individuais  7 0 

Ressaca da Pedreira - 2 
individuais  2 6 
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Mata Fome - 1 
individual  1 2 

Ilha Mirim - 1 
individual 2 45 

Subtotal Macapá 35 643 

Totais     22 110     1,175 1,475 2,800 

                Total Geral  4,275 
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Produtividade 

A partir do diagnóstico da organização social e do envolvimento de produtores 

apresentados nesse processo de retomada da produção de mel, beneficiamento e 

comercialização, destacamosque os grupos de Curuçá, Macapá e Oiapoque estão à frente no 

que se refere à produção mínima de mel ao longo dos últimos quatro anos.  

Esses polos já realizaram coletas de mel acima de 150 kg, o que possibilitou vendas 

diretas em suascomunidades e sedes municipais. Estes grupos também aprenderam os desafios 

de logística, de prazo e outros fatores de mercado. Já os produtores de Almeirim e Monte 

Alegre não realizaram coletas de mel, pois os mesmos estão na fase de ampliação das matrizes.  

 

Tecnologia de Produção 

Em muitas ocasiões ainda são utilizados equipamentos básicos, como seringas 

descartáveis de 100 ml, o que numa escala maior não seria possível. E, em poucos casos o mel é 

coletado, por uma bomba de sucção elétrica, o que diminuiconsideravelmente o risco de 

contato com o produto e sua contaminação por impurezas.  

A tecnologia de produção empregada nos polos do projeto utiliza o modelo de colmeia 

desenvolvido por Fernando Oliveira (Oliveira e Kerr 2000). Isto possibilita a coleta, com 

segurança, de aproximadamentea 2 kg de mel por colmeia, como informado pelo Sr. Elizel 

Cirilo, um dos beneficiários do projeto e técnico na comunidade de Mel da Pedreira.  

Em Curuçá, as produtoras da ASMELC também informaram que em algumas colmeias é 

possível coletar mais de 2 kg de mel seguramente. Em Almeirim e Monte Alegre as primeiras 

coletas de mel serão realizadas a partir de julho de 2015. No Oiapoque, os resultados das 

últimas coletas de mel foram avaliados positivamente com coletas acima de 4 kg, em função da 

utilização de uma melgueira com maior capacidade de armazenamento denominada de 

“melgueira X”.  
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A “Melgueira X” foi a última etapa de melhoramento técnico da colmeia Fernando 

Oliveira, desenvolvida por Kerr e Oliveira (2000). Esse modelo de melgueira possibilita que as 

espécies sob manejo consigam uma produção até 4 vezes maior, ao possibilitar realizar duas 

coletas de mel/ano. Ainda é cedo para propor a adoção geral da melgueira. O custo desta 

melgueira no Oiapoque foi estimada em torno de R$ 11,00. Espera-se realizar um projeto piloto 

no Oiapoque para verificar a sua efetividade. 

Figura 14. Avaliação do potencial de produção de mel nas 

colmeias tipo Melgueira X implantadas do meliponário da 

Aldeia Açaizal em dezembro de 2014, coleta de 4 kg de mel, 

juntamente com Evandro Karipuna técnico local, Oiapoque, AP. 
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Comercialização 
 

Cinco produtores associados ao projeto, três em Curuçá e dois em Macapá, foram 

entrevistados sobre a comercialização de mel. Trata-se de uma entrevista piloto, apenas para 

verificar questões que serão melhor exploradas nas próximas etapas. As informações abaixo 

procuram reunir questões que são importantes para considerar nas próximas pesquisas. 

Em primeiro lugar, como local de vendas, é preciso dizer que até o momento as vendas 

foram realizadas de maneira informal, artesanal, principalmente em feiras livres do município. 

Segundo esta breve enquete, o mel também é vendido por meio de encomendas para a cidade 

de Belém e Macapá. 

Em relação ao preço venda, os meliponicultoresafirmaram que vendem o mel em média 

a R$60,00/litro, seja de forma fracionada ou por litro. Os comunitários comentam que vendas 

de 300 ml a R$20,00 são mais fáceis de realizar que por litro.  

Também informam que há alguns casos em que o mel é vendido a preços acima de 

R$100,00/litro, especialmente quando se relaciona a epidemias de gripe, pois resultam de 

encomendas para tratamento de saúde. 

Turistas também pagam mais por mel. NoOiapoque os Indígenas recebemdemandas da 

Guiana Francesa,em quantidades pequenas, ao preço de 30 euros o litro (cerca de R$ 100,00/l).  

Por sua vez, nos municípios de Almeirim e Monte Alegre, o mel de Apismelliferaé 

comercializado a R$20,00/litro, enquanto o de abelha nativa alcança R$ 40,00/litro. 

Ocorre, ainda,a vendade mel na própria comunidade, seja por moradores ou visitantes. 

Em festejos tradicionais, há aquisição por parte de turistas, o que precisa ser averiguado com 

mais detalhe.   

Também se observou que quando a produção é baixa, os meliponicultores usam o 

produto apenas para o consumo próprio, seja como alimento ou medicamento natural.  

Por fim, é preciso comentar que o registro de comercialização é bastante falho. É 

preciso tratar de capacitar para que estes sejam feitos com detalhes (preço, tamanho do vaso 
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em mililitros, local de venda, condição de venda, observação do comprador etc.). Certamente, 

com melhores registros será possível planejar e responder aos interesses do mercado, em suas 

diversas especificidades.  

O Manejo das colmeias 

 

Durante este diagnóstico foram avaliados todos 48 meliponários (coletivos e individuais) 

e distribuídos nos cinco polos de atuação. Ao avaliarmos que as colmeias estavam em um 

estado de deterioração que comprometia os ninhos paramos a avaliação interna das mesmas. 

Buscamos avaliar as demais colmeias a partir de aspectos externos (i) colmeia povoada (ii) 

colmeia com presença de fauna associada (inimigos naturais) cupins, traças e aranhas (iii) 

colmeia a ser revitalizada (avaliação interna de 300 colmeias) as quais foram revitalizadas com 

a substituição de novas colmeias.   

A frequência de realização do manejo técnico nas colmeias varia bastante, de acordo 

com a disponibilidade e interesse de cada produtor. Alguns visitam o meliponário todos os dias, 

outros, apenas uma vez na semana, e outros passam mais de duas semanas sem observar suas 

colmeias.  

No que diz respeito à geração de renda, o cultivo de abelhas pode ser analisado de duas 

formas: através do lucro obtido diretamente com a venda do mel ou de produtos derivados, e 

através da renda gerada pelo aumento da produtividade agrícola das áreas inseridas no raio de 

atuação das abelhas. 

Quando perguntados sobre as mudanças ocasionadas pela meliponicultura em suas 

vidas, apenas dois falaram sobre a melhoria da renda e nenhum citou, de maneira direta, os 

ganhos financeiros decorrentes do aumento da produtividade agrícola. Contudo, a percepção 

desta mudança pôde ser observada em outros momentos, principalmente quando trataram da 

produção de frutos e se referiam aos serviços ambientais. 
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Em Curuçá, na Comunidade de Cabeceira, em oficinas de meliponicultura realizadas em 

2013 pelo Instituto Peabiru já havíamos registrado relatos de aumento da coleta de frutos de 

taperebá (Spondiasmombin) para comercialização,especialmente por mulheres. O 

taperebáassim como o açaí, e o tucumã entre outras frutíferas nativas, são polinizados por 

abelhas melíponas manejadas na meliponicultura da região. E contribuem para a geração de 

renda na comunidade, esse processo foi evidenciado no documentário elaborado pela TV 

Escola e apresentado na semana nacional do meio ambiente em 2012 com o tema Empregos 

Verdes. 
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Figura 15. Comunitário e beneficiário do Projeto, Sr. Elizel Cirilo, com mel coletado de 14 colmeias de abelhas 

nativas na fase de diagnóstico na comunidade de Mel da Pedreira, Macapá, AP. 
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Serviços Ambientais 

 

A meliponicultura foi reconhecida por todos os entrevistados como uma atividade que 

apresenta resultados positivos para o meio ambiente quanto à produção de frutos e 

conservação da natura. Os ganhos financeiros ainda não foram avaliados com medições 

frequentes, o que possibilita um acompanhamento pelas ações do projeto ao longo de sua 

abordagem. Quatro de cinco comunitários entrevistados informaram que a criação de abelhas 

nativasauxilia na polinização das árvores, com aumento na quantidade de frutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16.Sr. Bernardo, produtor de mel da comunidade Pingo d’Água, em seu meliponário, 

Curuçá, PA. 
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Todos os produtores que possuem árvores frutíferas ou culturas agrícolas próximas ao 

meliponário disseram perceber a influência que as abelhas têmna produtividade das plantas. 

Falta avaliarmos os ganhos financeiros com essa cultura de maneira a monitorar a 

comercialização desses produtos. Temos os relatos de algumas mulheres que coletam as frutas 

para o preparo de poupas e sucos com alguns casos de comercialização, porém estas não são 

produtoras envolvidas nas ações do projeto Néctar da Amazônia.   Além de observarem as 

abelhas visitando diariamente algumas espécies de árvores, os entrevistados identificaram um 

aumento da produção de melancia, lima, laranja, cupuaçu, urucum, café, açaí, tucumã, 

taperebá, coco, bacuri e manga.Alguns produtores afirmam que o gosto e a cor do mel 

depende muito da árvore que as abelhas visitam. De acordo com uma das entrevistadas, em 

uma coletas de mel, este apresentava gosto do bacuri.   

“Lá na Simone tem muito miritizeiro no quintal. O mel dela fica avermelhado e é mais 

doce do que o meu.” (Cleude, Pedras Grandes, Curuçá, PA). 

Dessa forma, pode-se dizer que o serviço ambiental de polinização, desenvolvido pelas 

abelhas é bem percebido pelos produtores, principalmente através da observação diária dos 

hábitos destes insetos. Um dos produtores também pontuou a extensão da área de atuação 

das abelhas:  

“A abelha vai muito longe capturar as flores, a água...” ( Maria Deuzuíte, comunidade 

Pingo d’Água, Curuçá, PA). 

 “Dá uma alegria de ver elas trabalhando pra gente...”(Elias, comunidade Caju, Curuçá, 

PA). 

No que diz respeito à derrubada de árvores, muitosdos produtores confessaram o 

hábito de derrubar áreas de grande porte antes de iniciar a criação de abelhas nativas. 

Contudo, a maioria abandonou a agricultura de corte e queima, especialmente para o plantio 

de mandioca. Afirmam que a fumaça das queimadas espanta as abelhas e prejudica a produção 

de mel.  
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Confirmam, inclusive, que o desmatamento diminuiu em algumas comunidades. Porém, 

este fato não pode ser atribuído somente à meliponicultura. Apesar de ter influenciado a 

percepção ambiental dos produtores de abelhas, esta atividade não convenceu, de forma 

significativa, os outros moradores das comunidades.  

Segundo um das meliponicultoras, o que influenciou a diminuição do desmatamento foi 

a percepção das mudanças climáticas na região e o aumento da fiscalização de órgãos 

ambientais (comando e controle) mais rigorosos.  

“Pros produtores de abelha mudou a consciência. Pros outro, não” (Maria Deuzuíte, 

comunidade Pingo d’Água, Curuçá, PA). 

“Se todo mundo criasse abelha a consciência seria maior” (D. Nina, comunidade São 

Pedro, Curuçá, Pará) 

Os produtores também disseram evitar a queima de lixo ou folhas secas em seus 

quintais (onde ficam localizados os meliponários) e desaprovam os vizinhos próximos que ainda 

realizam estas práticas.  

“É uma doença que existe esse negócio de fumaça. Tem que ter lei pra resolver isso” 

(Maria Deuzuíte, Comunidade Pingo D’Água, Curuçá, PA). 

Além do fato da fumaça ser responsável por afugentar as abelhas, os produtores 

entrevistados demonstraram ter consciência da relação de interdependência entre a 

meliponicultura e a manutenção da cobertura vegetal da área. Neste sentido, foi citada a 

relação entre a floração das árvores e a produção de mel, e a necessidade de plantar espécies 

que sirvam de pasto para as abelhas e a necessidade de uso sustentável dos recursos 

madeireiros na região.  

“Se não for a natureza não tem abelha” (Valdirene, comunidade Cabeceiras, Curuçá, 

PA). 

”Deu mais flores aqui do lado, então eu percebi que minhas abelhas ficaram mais 

fortes” (Cleude, Comunidade Pedras Grandes, Curuçá, PA). 
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Relatos complementares de Lideranças 

 

“Parece que agora temos a chance de ver todo esse trabalho dando os frutos que ele 

ainda não deu. Há confiança nesta retomada, mas se o comunitário perceber que as coisas não 

saem da teoria, não vai dar certo; vocês sabem como é o dia-dia nessas comunidades?”João 

Batista “Paredão” Liderança quilombola, Comunidade de São Pedro dos Bois, Macapá, AP.   

“Temos muito a ganhar com essa nova retomada, as coisas estão bem pé no chão e eu 

estou disposto a colaborar para o sucesso e ver o produto final”Cirilo de Souza, liderança 

quilombolas da Comunidade Mel da Pedreira, Macapá, AP.  

“Já era tempo que távamos esperando o projeto do Mel, eu fui pessoalmente cobrar na 

reunião do Conselho pra saber ia vir mesmo e veio, agora a aldeia vai participar tem jovens 

interessados e precisamos desse projeto aqui por que o mel da pra vender e nós indígenas 

comemos mel”CacicaCreuza, Aldeia Ahumã Terras Indígenas do Oiapoque, Oiapoque, AP.  

“A natureza agradece a preservação de abelhas que estamos desenvolvendo, que os 

homens só faz matar. A natureza as plantas e os frutos não falam, mas se falasse ia agradece. 

Muitos projetos já passaram por aqui e o único que está dando certo é esse das abelhas e se 

não fosse tu, o nosso projeto tinha fracassado e agora estamos animados, é uma boa etapa que 

estamos” Edvaldo(comunidade de Praia Verde , Almeirim, PA).
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Riscos Externos e Internos 

 

Quadro 4.Riscos quanto a implantação de projetos de Meliponicultura

Natureza do Risco  

Estratégias de Mitigação  

Riscos Externos  

Comercialização  

Organizar a inclusão dos subprojetos de maneira estruturada, em um Núcleo e 
/ou Instituição focada exclusivamente na meliponicultura; 
Desenvolver um Plano de Negócios de acordo à realidade das diferentes regiões 
da Amazônia;  

Super-oferta de mel  
Criar um mercado próprio para o mel de abelhas sem ferrão, evitando a 
concorrência do mel de abelhas africanizadas; 

Inimigo Naturais das Abelhas  
Organizar as capacitações de produtores e técnicos locais, para minimizar a 
ameaça de inimigos naturais no manejo correto das colmeias; 

Pulverização de Agrotóxicos 

Necessidade de organizar um processo de monitoramento, envolvendo 
autoridades ambientais e de saúde, a partir da legislação ambiental e de saúde 
pública; 

Natureza do Risco Riscos Internos  

Ausência de Diagnóstico  
Realizar estudo preliminar para obter informações socioambientais sobre a 
situação socioeconômica, ambiental e produtiva dos Polos atendidos; 

Dificuldades de Obter Matrizes  

Fortalecer os meliponários (pelo menos um por região) para se tornar um banco 
de matrizes das espécies de ocorrência natural, evitando a migração de espécies 
de uma região para outra onde sua ocorrência não seja natural; 

Matrizes em número insuficiente 
Trabalhar em uma rede integrada combinando esforços de pesquisadores, 
produtores, técnicos para estruturação dos meliponários; 

Desinteresse dos capacitados e  
lideranças em desenvolver os 
meliponários 

Conscientizar, desde o inicio da retomada do projeto,para a importância da 
participação coletiva nas ações, desenvolvendo a cadeia de produção  
em conjunto com os comunitários, parceiros e financiadores; 

Formar equipe de apoio local e  
incorporá-los ao projeto 

Formar uma rede de técnicos que possam atender, de maneira periódica e 
constante, as necessidades técnicas dos produtores, sob a supervisão de um 
profissional experiente; 

Posse do meliponário 
Fortalecer os meliponários coletivos e individuais com pessoas compromissadas 
com a meliponicultura; 

Não aplicação das técnicas adotadas 
Manter um corpo técnico capaz de realizar visitas frequentes, e aprimorar a 
capacitação em novas tecnologias para atender à rede produtores; 

Continuidade  
Criar uma entidade focada exclusivamente no fortalecimento da 
Meliponicultura. 
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Considerações Finais  

 

Primeiramente, é preciso considerar que se trata de proposta de trabalho elaborada em 

2011, ou seja, há quatro anos. Desta maneira, diferentes aspectos– como a motivação dos 

grupos, o estado das colmeias, a capacidade técnica local, as parcerias etc. – apresentam-se de 

maneira bastante distinta do que fora relatado naquele momento (relatórios técnicosPolo 

Quilombolas do Amapá, 2009). 

Ressalte-se que, muitas comunidades locais, principais beneficiários de projetos desta 

natureza, encontram-se “cansadas” de projetos de desenvolvimento local, que apresentam 

dificuldades tais como: curto prazo, interrupções, baixa participação local, baixa compreensão 

das dificuldades imanentes ao processo de construção coletiva, dependência de outros elos da 

cadeia de valor em que o grupo tem baixa capacidade de influenciar etc. e que necessitam de 

assistência técnica periódica e contatos frequentes. 

Os povos e comunidades tradicionais da Amazônia envolvidos em diferentes projetos 

socioambientais e econômicos, usualmente sofrem as dificuldades imanentes ao tempo de 

levantamento de recursos e da duração dos projetos, geralmente de curto prazo. Em projetos 

como o de meliponicultura, o fato se agrava pois nem sempre é possível apresentar resultados 

visíveis a curto prazo.  

Iniciativas pioneiras, como as de meliponicultura sofrem, ainda, com a falta de 

legislação adequada, falta de conhecimento da cadeia de valor pelas autoridades e, no caso, a 

informalidade generalizada de sua economia. Muitas vezes, processos de desenvolvimento de 

projetos socioambientais, pouco comuns no dia-a-dia das comunidades, resultam em um 

“stress emocional”, em que as comunidades diminuem a sua tolerância diante da continuidade 

destas iniciativas.  

Outra questão relevante, relaciona-se à confusão, por parte de comunitários, perante a 

forma de agir de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil. Muitos vêem 
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similaridade em sua atuação, o que dificulta demonstrar as suas distintas naturezas. Isto 

explica, em parte, a dificuldade de mobilização local para novas iniciativas.  

Um dos aprendizados desse diagnóstico refere-se à necessidade defortalecer a 

organização social local, e aumentar a atenção às questões de gênero. A experiência do 

Instituto Peabiru e organizações similares aponta para a necessidade de enfrentamento destas 

questões com oficinas participativas e assistência técnica num processo de longo prazo, 

respeitando-se os tempos das comunidades. 

Uma das metodologias de aprendizado, com bons resultados em outros projetos, é o 

intercâmbio entre comunidades socioprodutoras. Esta ação permite quecomunidades que 

avançaram em determinadas questões, compartilhem seus aprendizados e histórias, para 

motivar o outro grupo a buscar seus caminhos. 
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Registros fotográficos complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Assistente de Meliponicultura Mazinho na Comunidade de Santana, entorno do Parque 

Estadual de Monte Alegre (PEMA), Monte Alegre, PA.  
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Figura 18. Mãe meliponicultora incentivando o seu filho para a atividade na Comunidade de 

Santana, Monte Alegre, PA. 
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Fim do diagnóstico 

 

 

 

Figura 29. Um selfie com o Sr. João Fortunato “Paredão”, em reunião em 12 de junho 

de 2015 para o encerramento da agenda técnica e a entrega do Meliponário Matriz da 

Comunidade de São Pedro dos Bois, Macapá, AP. 


