
 

 

Projeto Néctar da Amazônia –  
Alternativa sustentável para o desmatamento  

 

I. As abelhas  

 

Numa recente visita de campo, depois de uma seção de treinamento sobre a instalação de 

caixas de abelha, o técnico do Peabiru ouviu uma menina de quatro anos pedir a sua mãe se 

ela poderia guardar uma caixinha de abelha para a sua irmãzinha que iria nascer. Esta criança 

compreendeu a essência da criação de abelhas nativas. As novas caixas de abelha representam 

um investimento mirando o futuro desta nova irmãzinha que vai nascer. As abelhas nativas, 

que são sem ferrão, constituem-se numa companhia para o novo bebê. Esta menina e sua 

irmãzinha são parte de uma nova geração da juventude amazônica que pretende tirar o seu 

ganha pão do manejo sustentável da floresta. 

 A maior parte da comida depende de polinizadores. Globalmente, o valor econômico das 

abelhas é estimado em 1/10 do valor global da agricultura – cerca de US$ 153,1 bilhões 

[Gallai et al, 2009]; 

 Os cientistas estimam que há cerca de 25 mil espécies de abelhas no mundo, entre as quais 

está a família das Melíponas (as abelhas sem ferrão), com cerca de 600 espécies no mundo 

todo. No Brasil há 244 espécies classificadas e outras 89 espécies em descrição cientifica. 

Deste total, 114 espécies de melíponas estão na Amazônia [Pedro, 2014]; 
 

II. O problema 

 

 As abelhas estão desaparecendo mundialmente. Entre 1947 e 2005, nos Estados Unidos 

houve um declínio de 60% das colônias de abelhas domesticadas [Meet our prime 

pollinators – Nature]; 

 Ao mesmo tempo, nos últimos 50 anos, a agricultura global que depende da polinização 

de animais aumentou em 300% [Aizen, M. A. & Harder, L. D. Curr. Biol. 19, 915–918 

(2009)];  

 Na Amazônia, se as abelhas nativas desaparecerem a biodiversidade local será seriamente 

comprometida. As principais culturas agrícolas também sofrerão, entre as quais estão as 

palmeiras como o açaí (Euterpe olereacea); as castanhas como a castanheira-do-brasil 

(Bertholletia excelsa), o cacau (Theobroma cacao), o cupuaçú (Theobroma grandiflora), 

as pimentas (Capsicum spp) e a maioria das frutíferas; 

 A Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ambientais (IPBES), 

criada para monitorar globalmente as perdas de biodiversidade, tem uma agenda que inclui 

os polinizadores, a polinização e a produção de alimentos. Em fevereiro de 2016 o 

relatório deste painel será avaliado na reunião de Kuala Lumpur, na Malásia e, a partir 

deste momento, será divulgado mundialmente por meio de diversos programas.  
 



 

 

 

III. As abelhas nativas são essenciais para a conservação da Amazônia  
1. Combatendo o desmatamento – a criação de abelhas nativas gera renda local para populações 

tradicionais. Entre os impactos desta ação, desencoraja-se o uso do fogo e o desmatamento, 
enquanto incentiva a conservação da biodiversidade;  

2. Dar um valor para os serviços ambientais e contribuir para combater as mudanças climáticas – 
Por meio do mecanismo de REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação) o 
Instituto Peabiru acredita que a produção de abelhas nativas tem o potencial de prevenir o 
equivalente a 16 kg de carbono a cada kg de mel [PEABIRU, 2014]; 

3. O mesmo investimento e maior colheita – Ao encorajar os polinizadores aumenta-se a 
eficiência e a maior produção da agricultura e de produtos florestais não madeireiros. Um bom 
exemplo é o mercado de açaí. Este mercado, que dependa diretamente da polinização de 
abelhas, cresce rapidamente em função do aumento da demanda mundial. 

a. Somente no estado do Pará a cadeia de valor do açaí movimenta anualmente cerca de R$ 4 
bilhões (cerca de US$ 500 milhões), envolvendo mais de 300 mil pessoas [CORDEIRO, 
2010]. Hoje isto representa mais de 70% da renda de diversas comunidades tradicionais na 
região [CONAB, 2013]; 

b. O açaí depende das Melíponas como seu principal polinizador. Na preservada Floresta 
Nacional do Amapá, Frazão, da equipe do Instituto Peabiru, identificou 17 espécies de 
abelhas relacionadas ao açaí [Frazão, 2009];  

c. Cada comunidade, seja indígena, quilombola, da agricultura familiar ou ribeirinha, pode 
oferecer um mel com uma história diferente.  Além disto, o sabor e a consistência serão o 
reflexo das características naturais de cada região (pode-se, portanto, estabelecer o 
conceito de terroir para o mel de abelhas nativas).  

4. Mantendo as comunidades tradicionais na floresta  
a. Desenvolvimento de base comunitária – a produção de mel de abelha nativa é um 

produto que pode contribuir para a organização das iniciativas comerciais locais. Neste 
contexto, o envolvimento de associações, cooperativas e empresas familiares é 
fundamental para o sucesso do empreendimento; 

b. Geração local de renda e de empregos – De acordo com pesquisas preliminares do 
Instituto Peabiru, em algumas regiões o quilo de mel alcança de R$ 40,00 a R$ 60,00. Um 
quilo de mel pode representar de 20 a 50% da renda mensal per capta. Ademais, pode ser 
uma âncora para estimular a juventude rural a permanecer na área agrícola, evitando-se a 
migração para os grandes centros; 

c. Dinheiro na mão das mulheres – a produção de mel de abelhas nativas pode ser uma 
oportunidade de geração de renda para a mulher, uma vez que é compatível a seus 
múltiplos afazeres diários. O controle do dinheiro pela mulher pode ter alto impacto 
positivo para a segurança alimentar e qualidade de vida das famílias no meio rural; 

d. As abelhas são os melhores educadores ambientais – ao criar abelhas nativas aprende-se 
a compreender o impacto do fogo, do desmatamento, da depredação florestal, da poluição 
das águas e da perda da biodiversidade, de uma maneira gentil e direta.  

5. Toda a floresta em uma colher de mel 
 



 

 

a. Na floresta amazônica estima-se que de 35% a 90% das espécies de árvores dependam das 
abelhas nativas como polinizadores primários [KERR et alii, 1996]; 

b. Por sua vez, as abelhas dependem da floresta para viver. Uma floresta em bom estado de 
conservação apresenta algumas dezenas de espécies de melíponas. Em uma pastagem 
degradada dificilmente acha-se mais que uma a duas espécies; 

c. As abelhas nativas são generalistas na busca de néctar e pólen. Pode-se dizer que o mel que 
elas produzem carregam a essência de toda uma floresta em uma colher;  

d. Este é um novo produto, inédito no mercado formal. Superar dificuldades comerciais é um 
dos grandes desafios, porém, ao longo dos últimos dez anos observou-se que o seu valor 
comercial aumentou dez vezes. O que anteriormente era procurado apenas para fins da 
medicina tradicional nas áreas do interior, hoje é altamente valorizado por chefs de 
cozinha e um crescente número de consumidores.   

 

IV. O Instituto Peabiru – Nossa experiência e abordagem:  

 Trabalhamos com abelhas nativas há dez anos. Neste período diferentes organizações 
contribuíram como financiadores para nossas iniciativas com populações tradicionais da 
Amazônia. Entre as quais estão o Fundo Amazônia (BNDES), Embaixada dos Países Baixos, ABN 
AMRO Foundation (iniciativa em parceria com o The Royal Tropical Institute, KIT, da Holanda), 
PETROBRAS e The Nature Conservancy. 

 

V. O Fundo Amazônia (BNDES) financia o Projeto Néctar da Amazônia  

 

 O principal objetivo do Projeto é fortalecer a cadeia de valor do mel de abelhas nativas em 

comunidades tradicionais, de modo a prover renda complementar sustentável em 

substituição ao desmatamento; 

 Nosso projeto foca quatro áreas: 1. Consolidação da atividade de produção de mel de 

abelhas nativas e ampliação do número de colmeias; 2. Fortalecimento dos conhecimentos 

técnicos e desenvolvimento de capacidades empresariais dos produtores; 3. Apoio ao 

processo de formalização do negócio e estruturação de mercados; e 4. Desenvolvimento 

de sistema de monitoramento socioambiental participativo. O projeto inclui, ainda, 

implementação de unidade de beneficiamento de mel em Macapá, Amapá;  

 Ao todo, são beneficiados 310 produtores de 30 comunidades rurais de cinco municípios – 

Oiapoque (indígenas), Macapá (quilombolas) no Amapá, e agricultores familiares e 

ribeirinhos de Almeirim, Monte Alegre e Curuçá, no Pará;  

 Trata-se de iniciativa de 2 anos, com investimentos de R$ 2 milhões. O Instituto Peabiru 

estima que o projeto apóia a proteção de cerca de 17 mil hectares de ambientes de floresta, 

cerrado e várzea.   
 

VI. Próximos passos 

 



 

 

 Há mais de 1 milhão de famílias vivendo em condições de exclusão nas áreas rurais da 

Amazônia brasileira. Acreditamos que a economia rural da Amazônia será altamente 

beneficiada se cada família tiver a sua criação de abelhas nativas. Nossa visão vai além, 

esperamos que cada jardim da Amazônia conte com estes pequenos e incansáveis 

trabalhadores como parceiros; 

 Vemos o Projeto Néctar da Amazônia como iniciativa piloto que colabora para o futuro 

da agrofloresta das regiões tropicais;  

 Uma próxima etapa do projeto é alcançar mais famílias em outras regiões da Amazônia. 

Para tanto, a proposta é produzir materiais de divulgação (filme, web-site, manuais em 

linguagem acessível a todos etc.); 

 Muitas famílias nos procuram solicitando suporte. Para atender esta demanda esperamos 

levantar recursos para construir um centro demonstrativo para capacitar multiplicadores 

para levar este conhecimento a diversas localidades. Desejamos, ainda, contribuir para 

programas de casas familiares rurais, escolas técnicas agrícolas, e cursos superiores 

relacionados ao meio rural no Brasil e em países tropicais, para que cada centro de ensino  

e pesquisa tenha o seu próprio centro demonstrativo, para a difusão da importância dos 

polinizadores, especialmente das abelhas nativas; 

 Por fim, ao gerar renda a partir da floresta em pé e, assim, desencorajar a emissão de gases 

do efeito estufa pelo desmatamento e queimadas, o Projeto Néctar da Amazônia está 

alinhado com os objetivos do REDD+ e outros mecanismos de combate a mudanças 

climáticas.  
Belém, Pará, Brasil, novembro de 2015. 
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