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Própolis

verde

Apicultores da região de Bambuí
utilizam pasta proteica artificial para
fortalecer as abelhas em épocas de
escassez alimentar
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D

iz-se que a apicultura é uma atividade
socialmente justa, economicamente
viável e ecologicamente correta. E não
há lugar que melhor represente essa
máxima do que a região de Bambuí,
no Alto do Rio São Francisco, em Minas Gerais,
mundialmente famosa pela produção da própolis
verde. A substância, considerada miraculosa por
suas propriedades biológicas e terapêuticas, atua
na melhora do sistema imunológico, no combate
a infecções e no tratamento de tumores. A região
é capaz de produzir a própolis verde graças a

um conjunto de fatores favoráveis ligados às
condições de solo e clima. Lá, o célebre “alecrim dourado” da cantiga popular, cujo nome
científico é Baccharis dracunculifolia, interage
com um tipo de pulgão, fornecendo a resina
coletada pelas abelhas. Estas depositam o material nas frestas das caixas, que têm cerca de
100 mil insetos cada, fabricando a própolis,
que protege o lugar onde vivem de doenças
causadas por vírus, fungos e bactérias. De origem grega, própolis quer dizer “em defesa
(pro) da cidade (polis)”.
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Diante desse cenário, em setembro de 2011,
apicultores do Alto do Rio São Francisco sentiram a necessidade de aprimorar as técnicas de
gestão para o desenvolvimento dos apiários. Foi
então que o Sebrae-MG propôs a criação de um
projeto denominado Produção de Própolis Verde
na Região do Alto São Francisco, que colaborou
para a formação da Associação dos Apicultores
Produtores de Própolis Verde do Alto do Rio São
Francisco (APVASF).
A missão do grupo é melhorar a qualidade de
vida e a renda familiar de apicultores sócios nas
cidades de Arcos, Bambuí, Campos Altos, Córrego
Dantas, Iguatama, Luz, Medeiros e Tapiraí. Por
meio da implementação de tecnologias modernas, como o manejo adequado dos apiários, o trabalho com as abelhas também será facilitado, aumentando a produtividade por colmeia. Além disso, os objetivos envolvem a evolução de uma apicultura extrativista para uma mais moderna e profissional, com alta produção e boa rentabilidade.

PASTA PROTEICA ARTIFICIAL | Para que as metas propostas sejam alcançadas, o Sebrae-MG firmou parceria com a Universidade de São Paulo
(USP) do Campus de Ribeirão Preto, que está em
processo de desenvolvimento da ração ideal em
substituição ao pólen nos períodos de escassez.
Os requisitos para a composição da pasta proteica envolveram as capacidades de nutrição, palatabilidade e baixo custo. Chegou-se à seguinte
mistura, que tem cerca de 25% de proteína: soja,
milho e levedura de cana.
Na máquina de homogeneização, os ingredientes são combinados e, depois, vão para um
equipamento (o mesmo utilizado nas padarias
para fazer a massa do pão), onde são acrescidos
de xarope. Foram criados, em laboratório, os tipos B1, B2 e B3, e as pesquisas in loco têm mostrado que todas elas têm sido muito bem-aceitas
pelas abelhas, sobretudo a última, que parece se
adequar melhor ao paladar delas.
O apicultor Edeir
Ferreira diz que a
chave do sucesso está
em oferecer
condições adequadas
para a reprodução
das abelhas
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VISITA TÉCNICA | No intuito de aprimorar ainda
mais a técnica, e dado o crescente interesse e necessidade de utilização de rações artificiais para
abelhas em várias partes do planeta, o SebraeMG organizou, de 27 de outubro a 4 de novem-
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RETORNO SATISFATÓRIO

MERCADO PIONEIRO

Os resultados parciais obtidos após a missão técnica
para a Flórida são positivos:

Confira os principais números da APVASF:

❚ Capacitação técnica dos envolvidos na missão.
❚ Divulgação dos conhecimentos adquiridos para
os demais apicultores dos projetos atendidos
pelo Sebrae.
❚ Intercâmbio de informações entre apicultores de
diversas regiões.
❚ Acesso a novas tecnologias para utilização
nos apiários.

bro de 2012, a missão técnica para a Flórida, nos
Estados Unidos. Cinco apicultores puderam conhecer apiários que adotam tecnologias de manejo diferenciadas, além da utilização da ração
artificial proteica em larga escala, com o objetivo
de manter e fortificar colônias de abelhas em períodos de escassez alimentar.
A visita também se mostrou importante pelo
fato de ter havido troca de experiências com um
país que é reconhecidamente evoluído em termos de tecnologia. Os conhecimentos adquiridos
na viagem estão sendo multiplicados para os demais apicultores atendidos pelo projeto.
Para a analista técnica do Sebrae-MG, Fabiana
Rocha, a experiência pretendeu colocar o grupo
em um patamar de competitividade importante
para a diferenciação de seus produtos, de forma
sustentável e inovadora. “Essa foi uma oportuni-

❚ 1,5 kg de própolis por colmeia/safra é a produção
média dos associados.
❚ 50 toneladas de própolis são exportadas pelo
Centro-Oeste mineiro por ano.
❚ 50% é o crescimento esperado na produção média
por apicultor em 2015.
❚ A região é a maior produtora brasileira de
própolis verde.

dade única para que os apicultores aprendessem
boas práticas em alimentação artificial e novas tecnologias para serem aplicadas no Brasil”, acredita.
No encontro, os participantes acumularam
aprendizados relativos à maneira de nutrir a abelha-rainha, aos alimentadores coletivos, à polinização, às vendas de núcleos, além de algumas fórmulas de ração proteica (que, às vezes, levam ingredientes como ovo em pó, suco de limão industrializado, frutose de milho, óleo de canola e lactobacilos). Fabiana Rocha, que participou da viagem, relata a experiência. “Foi muito estimulante, e todos estavam envolvidos ao máximo. A troca de rainhas, a substituição de quadros e a utilização de rações nos mostraram qual caminho devemos seguir. Alguns apicultores, inclusive, adquiriram ferramentas para utilizar aqui e melhorar o manejo.”
www.sebraemg.com.br 9

BRAVA DESIGN

No entanto, os apicultores locais sofriam com
os períodos de entressafra, mais ou menos entre
a segunda quinzena de setembro e o mês de outubro, quando as abelhas encontravam dificuldades para se alimentarem. E muito devido à cultura extrativista da região. Colhia-se o mel e a própolis sem oferecer nada em troca aos insetos, que
precisavam coletar o néctar (fonte energética) e
o pólen (fonte proteica), transformá-los em mel
e armazená-los para fins de sobrevivência.
Somado ao extrativismo, outro fato preocupante era uma planta do cerrado chamada barbatimão, que florescia na entressafra e causava a
perda de enxames e a baixa produtividade. As
abelhas, diante da escassez alimentar, retiravam
seu pólen, que é tóxico, morrendo em seguida.
Houve épocas em que os apicultores amargaram
uma perda de 35% de sua produção.

O apicultor e produtor rural Edeir Paulo Ferreira, de Bambuí, foi um dos apicultores que participaram das visitas técnicas. Ele compara as abelhas
brasileiras, que são africanizadas, com as americanas, de origem europeia. “Os nossos insetos são
mais sadios e menos susceptíveis a doenças”, afirma. “Absorvi muitas informações nessa viagem.
Foi provado que a chave para o sucesso está em ‘fazer abelhas’, ou seja, proporcionar condições adequadas para a sua reprodução, aumentando o índice populacional das colmeias”, completa.
Outro fator curioso apontado por Edeir Ferreira é que, nos Estados Unidos, existe o serviço
de “contratação” de abelhas para polinizar as lavouras de castanhas e as frutas americanas blueberries e cranberries. “Fazendeiros chegam a pagar aos apicultores uma média de U$ 150 por colmeia, por cerca de 40 dias”, conta. No entanto,
para ele, a principal diferença está no fato de o
Brasil ter uma cultura extrativista, enquanto, no
exterior, os apicultores projetam apenas o bemestar da abelha.

UM POUCO DE HISTÓRIA | O apicultor Cézar

“Hoje, podemos dizer que
estamos passando de uma
apicultura extrativista para uma
atividade moderna e
profissionalizada, por meio do
domínio da técnica” Cézar
Ramos Júnior, apicultor e sóciodiretor da Natucentro
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Ramos Júnior, também de Bambuí, sócio-diretor
da empresa Natucentro, ao contar sua carreira
envolvendo a apicultura, acaba construindo a
história da região. Há 26 anos no segmento, ele
relembra o início, em 1986, quando tinha apenas
12 anos e era apicultor na fazenda de seu pai.
“Acho graça ao relembrar aquela época. Só se
pensava em produzir mel. A própolis era descartada, pois não tinha valor comercial. A concepção era de que o produto era sinônimo de problema, porque colava na colmeia e atrapalhava o
mel. Além disso, acreditávamos que, se colocássemos a abelha para produzir própolis, ela seria
atacada por inimigos naturais e abandonaria a
colmeia.”
Pouco tempo mais tarde, em 1989, aconteceu,
no Rio de Janeiro, um evento internacional de
apicultura, a Apimondia. Foi nessa ocasião que a
própolis verde de Minas Gerais foi mostrada ao
mercado mundial. O Japão revelou, prontamente, interesse em adquiri-la. “Com a feira, começou a demanda, então passamos a investir na
produção e a estimular as abelhas a produzirem
própolis. Só que fazíamos tudo de maneira amadora, não possuíamos quase nada de técnica. Na-

quele período, a colheita era feita uma única vez
ao ano”, relembra o produtor.
Em 1995, um apicultor brasileiro da região,
chamado Adomar Jesus de Carvalho, desenvolveu um Coletor de Própolis Inteligente (CPI), revelando a possibilidade de abrir mais frestas na
colmeia, estimulando a produção. Porém, o CPI
forçava demais a abelha, e havia grande perda de
enxames devido ao desequilíbrio na temperatura.
“Mas o aparelho teve grande valia, uma vez que
criou condições para que os apicultores desenvolvessem técnicas e manejos mais aperfeiçoados”, declara Cézar Júnior.
Mais ou menos nessa época, o seu irmão, Fernando Ramos, que era bancário, resolveu investir
capital na atividade e, juntos, fundaram a empresa Natucentro. O objetivo inicial era a exportação, sobretudo para o Japão. “O mercado era dominado por ‘atravessadores’, espécie de ambulantes que vendia a própolis de maneira ilegal. O
preço era bem aquém do praticado pelo mercado”, pontua Fernando Ramos. Então, os irmãos
resolveram enfrentar a atividade informal, profissionalizando-a.
Com o tempo e os constantes aperfeiçoamentos, a dupla, assim como outros apicultores da região, percebeu pontos importantes para o desenvolvimento do setor apícola. De uma coleta de
própolis anual, passaram a fazer a cada semana e
conseguiram detectar os períodos de safra, que
vão de abril a maio. Descobriram, também, que a
apicultura é semelhante à agricultura, que necessita de armazenamento de grãos em silos, com foco no período de escassez. “Aprendemos a lição de
que, para uma alta produtividade de mel e própolis, temos que trocar as abelhas-rainhas. Uma dessas espécies, em boas condições, põe 3.000 ovos
por dia, mantendo esse auge durante um ano. Logo, para termos uma boa produção, temos que trocá-la anualmente”, revela Cézar Júnior.
“Hoje, podemos dizer que estamos passando
de uma apicultura extrativista para uma atividade moderna e profissionalizada, por meio do
domínio da técnica. Já exportamos nossa própolis verde para Coreia do Sul, Taiwan, China, Japão e países da Europa, num total de 18. E queremos crescer muito mais. Afinal, nosso caminho está apenas começando a ser trilhado”, finaliza o apicultor.

A ração artificial das abelhas é preparada com uma mistura
(que contém 25% de proteína) de soja, milho e levedura de
cana, acrescida de xarope

No laboratório da Natucentro foram desenvolvidos
os tipos B1, B2 e B3 da pasta proteica

Todas as variedades de ração proteica têm sido bemaceitas pelas abelhas. A do tipo B3 parece se adequar
melhor ao paladar dos insetos
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