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JoséMaria Tomazela

A maior área contínua rema-
nescentedeMataAtlânticado
Brasil, um dosmais preciosos
ecossistemas do planeta, está
noValedoRibeira,suldoEsta-
do de São Paulo. Em alguns
municípios,afloresta,protegi-
da por leis rigorosas, cobre
mais de 80% do território, o
que restringe drasticamente
as atividades agrícolas.
Produtoresruraisde17mu-
nicípios da região encontra-
ram uma forma de obter ren-

dae,aomesmotempo,preser-
var a mata. Eles aproveitam
as floradas naturais para ali-
mentar abelhas e produzir
mel.Aapicultura surgiunatu-
ralmente, como opção para
agricultores que já se dedica-
vam ao cultivo do palmito pu-
punha, produção de flores e
frutas, e outras atividades
compatíveis com a preserva-
ção ambiental. Desde 2002,
com a criação da Associação
dosApicultoresdoValedoRi-
beira (Apivale), a cadeia do
melganhouimpulsonaregião.

RÉGISBITTENCOURT
Hoje, já são 280 apicultores,
com2.500colméiaseumapro-
dução anual de 30 mil quilos
demel.Ascolméiasestãoespa-
lhadas nos municípios ao lon-

go da Rodovia Régis Bitten-
court (BR-116), que liga São
Paulo a Curitiba. Começa em
Juquitiba,próximodaGrande
São Paulo, e vai até Barra do
Turvo, divisa com oParaná.

No lado oeste, abrangemu-
nicípios doAltoRibeira, como
Apiaí e Iporanga, e, no leste,
municípiosdolitoralsulpaulis-
ta, como Iguape e Cananéia.
No fimdeagosto, aApivaleas-
sinouconvênio comumacom-
panhiadesegurosparaacons-

trução de um entreposto para
processar omel e seus deriva-
dos.Oterrenoserádoadopela
Prefeitura de Juquiá e a com-
panhia custeará as obras.
Alémdeumaáreapararecebi-
mentodoproduto, oprédio te-
rá uma Casa doMel – local de
extraçãodomeleseussubpro-
dutos – e uma sala do Serviço
de Inspeção Federal (SIF).
Oconvênioincluiacontrata-
ção de consultoria para ade-
quação dos produtos às nor-
mas exigidas para a certifica-
çãodoSIF.Aobrafazpartedo
projeto de fortalecimento da
cadeiaprodutivadomelnoVa-
le, coordenado pela Apivale,
comapoiodasprefeituraseór-
gãos do governo federal.

MAISCOLMÉIAS
ConformeapresidentedaApi-
vale,MariaLuizaFrançaAlva-
renga,anovaestruturapermi-
tirá à associação alcançar os
objetivosdefinidosnoprojeto,
que prevêem, até dezembro
de 2009, um aumento de 32%
no número de colméias, de
63% na produtividade e de
40%nareceitabrutadas famí-
lias.“Queremosdobrarovolu-
me de vendas nesse período.”
Acriaçãodeabelhas é ativi-
dade de complementação de

renda, dizMaria Luiza. Como
mel a R$ 10 o quilo, uma famí-
lia pode conseguir, sem gran-
desinvestimentos,atéumsalá-
riomínimo amais pormês.
MariaLuiza éumapequena
apicultora, com 12 colméias
muito produtivas. “De 8 delas
tirei200quilosdemel.”Sónão
aumentou o número de caixas
porqueaassociaçãoexigemui-
to do seu tempo. Administra-
dora hospitalar, Maria Luiza
trabalhava como executiva
num grande hospital de São
Paulo. Quando o pai faleceu,
deixou para ela e o irmão uma
fazenda de gado com 390 hec-
taresnoValedoRibeira.Apro-
priedade foi vendida.
A alternativa escolhida foi
a apicultura. Fez contatos
com outros apicultores e foi
convidadaaassumiraApiva-
le. “Passamosa elaborarpro-
jetos e a buscar parcerias.”
Com financiamentos fede-
rais para apoiar a agricultu-
ra familiar, ela conseguiu
kitscomcaixas-ninho,unifor-
me e fumegador, entre ou-
trosequipamentospara famí-
lias de iniciantes. ●

OServiçoNacional deApren-
dizagemRural (Senar) e o Se-
brae passaram a ministrar
cursos. “Além das técnicas de
produção, focamosaparte co-
mercial”, diz Maria Luiza. Os
produtores aprenderam a co-
lher apenas o mel maduro, ou
seja, quando os favos estão
operculados (com os alvéolos
lacrados). Alguns já retiram
das colméias também os sub-
produtos, como pólen, própo-
lisegeléiareal.Aproduçãoem
escaladesses produtos, no en-
tanto, só ocorrerá depois que
o entreposto estiver concluí-
do, emmarço de 2008.

MELNOLUGARDOPEIXE
A apicultora Antonia Maria
PatrícioNardinoestá entre as
mais ativas associadas. NoSí-
tio Novo Horizonte, em Ju-
quiá, elamantém, comomari-
do, Edemir Nardinho, cerca
de 100 colméias com produ-
ção anual de até 30 quilos por
caixa. O sítio, com 180 hecta-
res de mata, produz também
peixes e frutas, principalmen-
telichia.Asabelhassãoafrica-
nizadas e requerem cuidados
no manejo, como vestimenta
apropriada e um fumegador.
Namata,asoperáriasprocu-

ram as flores das palmeiras ju-
çaras,alecrins,suvi-suvisejato-
bás. Nas baixadas e clareiras,
buscam floradas de assa-pei-
xes, ingazeiros e fumeiros-bra-
vos. As lichieiras em flor são
umpratocheioparaasabelhas.

Omel já é a principal fon-
te de renda. “Desbancou o
peixe”,dizAntonia.Elacon-
taque,noinício,perdeumui-
tas colméias. “Tenho até
vergonha de falar, mas dei-
xamosmuitas abelhasmor-
rerem porque não sabía-
mosqueeraprecisoalimen-
tá-las na entressafra.”
Entressafra é o período
sem floradas – na região
coincidecomo inverno, en-
tre abril e agosto – e, nes-
ses meses, é preciso colo-
carnascolméiasumacalda
de açúcar com água.
Com o apoio da Apivale,
o casal investe na constru-
ção da Casa de Mel, uma
estrutura para processar e
embalar a produção. “Te-
mosumaboaclientela”, diz
a apicultora. ● J.M.T.

INFORMAÇÕES:
Apivale,tel.(0--13)
3844-1315

32%
maiscolméias
éaprojeçãoatédezembrode
2009feitapelaApivale,que
esperaaumentode63%na
produtividadeede40%na
receitabrutadosprodutores

30mil
quilosdemel
éaproduçãoanualdos280
apicultoresespalhadospela
regiãodoValedoRibeira,que
incluimunicípioscomoApiaí,
Iporanga, IguapeeCananéia

Reportagemdecapa

Inimigosdas
abelhasvêm
dafloresta:
formigaetatu

Pastoapícolaécomposto
tambémdeumpomar
delichieirasque,
emplenaflorada,
alimentamascolméias

Melsilvestreno
ValedoRibeira

●●● Noambienteemque
vivem,asabelhassãomui-
tosaudáveis.Enfrentam,
noentanto, inimigosnatu-
rais,comoas formigas.
“Quandoelasatacamem
massa,nãohácomosegu-
rar”,contaaapicultoraAn-
toniaMariaPatrícioNardi-
no.Éumfenômenochama-
dodecorreição:umexérci-
todeformigasavançaem
blocoemdireçãoàcolméia
e,quandoalgumasficam
presasnoóleousadocomo
isolante,outraspassam
sobreoscorposeatacamo
mel.Asguerreirasabelhas
ficaminferiorizadasesão
mortas.“Nãosobranada
dacolméia.”Asperdasva-
riamentre2%e10%/ano.

Antoniacontaque,além
dasformigas,ascolméias
daregiãotêmumpredador
inusitado:otatu.Oanimal
usaasgarrasparaderru-
barascaixase,depois,se
fartarnomel.“Éumbicho
esperto”,conta.“Quando
nãoalcançaacaixa,ele
jogaacarapaçacontraas
estacasatécausaraqueda
edepois fogedoataque
dasabelhas.”Quandoes-
tasabandonamacaixades-
truída,obichoretornapara
obanquete. ● J.M.T.

Produtorestiramlucro
damataatlânticada
regiãosemdestruí-la
eatécolaborando
parasuapreservação

Emalguns
municípios,
florestacobreaté
80%doterritório

Naentressafra
dasfloradas,
deve-sealimentar
osinsetos

ATIVIDADE
VIÁVEL–
Apicultura
éboa fonte
de renda
ondehá
florestas

PEQUENOSELUCRATIVOS–Idéiadosapicultoresémontarumentrepostopara venderomel

Produtotemforte
apeloecológico
AApivale adotou uma etique-
ta que valoriza a origem do
mel da Mata Atlântica. “As
abelhas certamente contri-
buem para a disseminação de
espécieseapreservaçãodaflo-
resta, por isso acreditamos
quenossoprodutotemumfor-
teapeloecológico”,dizapresi-
dente da associação, Maria
Luiza FrançaAlvarenga.

PASTONATURAL
Além disso, diz Maria Luiza,
asmatassãototalmente livres
de agroquímicos e plantas
transgênicas. “Que pasto apí-

cola pode ser mais natural do
que este?”, dizMaria Luiza.
Umestudo solicitado àUni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp) vai analisar as flora-
das da região. A Apivale bus-
ca, agora, introduzir o mel na
merenda escolar nos municí-
pios do Vale doRibeira.
Os contatos estão adianta-
dos em Juquiá. A entidade se-
rátambémumadasfornecedo-
ras da cooperativa que forne-
cerá mel para as escolas e 23
entidades beneficentes de So-
rocaba,nosudoestedoEstado
de São Paulo. ● J.M.T.
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