essenciais por darem sustentabilidade para o

meio ambiente, polinizarem culturas agricolas
e constituirem valiosa fonte de alimentos e

renda para o Ser Humano
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MAIS QUE MEL
Este livreto oferece uma rapida visio nas muitas maneiras pelas quais as abelhas e a apicultura
contribuem para uma vida rural sustentavel. A apicultura produz muito mais que mel: a
polinizagao das culturas agricolas e manutencao da biodiversidade sao os servicos mais valiosos
realizados pelas abelhas. Além disso, o mel é apenas um, entre os diversos produtos que podem
ser obtidos usando-se equipamentos e técnicas simples a partir de tradigdes ja existentes em
quase todas as sociedades.
a

SERVICOS OFERECIDOS PELAS ABELHAS
Manutengao da biodiversidade, pela polinizagaéo das plantas com flores
Polinizagao de culturas agricolas

Apiterapia

—

tratamento médico a base de produtos apicolas

PRODUTOS COLHIDOS DAS ABELHAS
Mel

Cera de abelha
Pédlen

Prdpolis
Geléia real e veneno

Uma cena comum
da vida rural no

este

do Nepal:

abelhas instaladas
em colméias de

troncos

e

alvenaria

BEES for DEVELOPMENT trabalha para divulgar o potencial
da apicultura na melhoria das condigdes de vida das
pessoas e na manutencdo da estabilidade ecoldgica.
Capa. Um meleiro em Karnataka, Sul da india, com sua colheita de mel obtida de coldnias

silvestres da abelha melifera gigante Apis dorsata

AS ABELHAS E A BIODIVERSIDADE
POLINIZACAO
As abelhas dependem do

pédlen e do néctar das plantas com
flores como fonte de alimento. O néctar é 0 liquido agucarado
produzido pelas flores para atrair as abelhas e outros insetos.
Esses insetos visitantes florais s’o necessarios para que a
polinizagao das flores acontega: a transferéncia do pdlen
(gameta masculino) das anteras de uma flor para o estigma
(receptor feminino) de uma outra. Isto resulta na produgao de
sementes fecundadas necessarias para assegurar as futuras
geragces de plantas, e também alimento para as futuras
geracdes de abelhas. Desta maneira, as plantas e as abelhas sao
interdependentes: uma fantastica relagéo que se desenvolveu
ao longo de milhdes de anos.
As abelhas sao insetos polinizadores altamente eficientes porque:
*

elas possuem o corpo coberto de pélos que coletam
milhares de graos de pdlen 4 medida que se movem

entre as flores
*

durante uma viagem de forrageamento as abelhas
somente visitam flores de uma Unica espécie de planta

As abelhas

e

as plantas com flores evoluiram juntas e

dependem umas das outras

CONSERVACAO
No trabalho para preservar ambientes naturais, os conservacionistas sabem que os habitats nio

podem ser protegidos sem o interesse e envolvimento das populagées locais. A apicultura
oferece uma boa maneira para as pessoas gerarem renda a partir de recursos naturais, sem afetalos negativamente. Na verdade, a apicultura contribui para a manutengao da biodiversidade por
meio da polinizacao.

PRODUCAO AGRICOLA
Muitas plantas agricolas necessitam de polinizagao. A presenca
de abelhas meliferas assegura dtimos niveis de polinizacdo,
produzindo frutos e sementes das melhores conformacées e
qualidades possiveis, e plantios que atingem o ponto de
colheita mais cedo e simultaneamente. Este beneficio vital das
abelhas meliferas quase sempre ignorado. Considere as
principais culturas polinizadas pelas abelhas: abacate, colza, café,
legumes, manga, mamioe girassol, para mencionar apenas
algumas delas. Um estudo recente indica que nos EUA o
aumento no valor das culturas e produgao agricolas atribuido a
polinizagao realizada por abelhas meliferas vale cerca de
US$14,6 bilh6es por ano’.
6

O

Para obter a melhor

colheita de sementes
de alta qualidade

ricas em dleo

possivel, a flor do

girassol deve ser

visitada por pelo
menos uma abelha
durante

o

periodo

no qual ela esta

aberta

café precisa de ponmzagas: su

so produzidos nas plantas
polinizadas por insetos quando comparadas
com plantas protegidas da visita de abelhas’
graos de café
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BENEFICIOS DA APICULTURA: O MEL
As abelhas fazem o mel do néctar que coletam das flores. A cor, o aroma e

a consisténcia do mel
de
de
flores
as
Por
abelhas
estiveram
visitando.
quais espécies
dependem
exemplo, abelhas
visitando flores de girassol vao produzir um mel dourado que acucara (cristaliza) rapidamente,
enquanto que abelhas forrageando nas flores de abacate
produzem um mel escuro que permanece na forma liquida por
muito tempo. O mel é uma dtima fonte alimentar de
carboidratos, normalmente contém uma rica diversidade de
constituintes menores (minerais, proteinas, vitaminas e outros),
adicionando variedade nutricional as dietas humanas. Ele é
largamente utilizado como fonte de agucares na confeccgao de
vinhos e cervejas, e na elaboragao de muitos outros produtos
derivados: cereais para o café da manha, produtos de padaria, e
outros bens de valor agregado. Em alguns paises, o mel é
considerado mais como um remédio ou produto ténico do
que como um alimento do dia-a-dia.
e

Mel sendo vendido no Sudao: um

alimento especial

COLETANDO O MEL
As abelhas meliferas sempre armazenam um mel limpo e puro,
independentemente do local do ninho ou da colméia na qual
estéo vivendo. A manipulagéo subseqiiente pelo homem pode
levar 4 reducao na qualidade do mel se ele for contaminado,
superaquecido ou filtrado em excesso. Apés a colheita, o
processamento do mel em pequena escala necessita apenas de
equipamentos simples: baldes plasticos, tigelas, peneiras,
material para filtragem e recipientes para armazenagem. O mel
é um produto estavel de baixa perecibilidade: se colhido
cuidadosamente e armazenado em recipientes com tampas de
boa vedacao, ele permanecera integro por varios anos.

Para produzir kg de
mel € necessario que as
abelhas visitem milhdes
|

de flores

e

voem uma

distancia igual a seis
vezes a Orbita ao redor
da Terra.

COMO FONTE DE RENDA
Muitos apicultores vendem seus produtos diretamente para os consumidores.
é€
quase sempre usado como um produto de troca em vilas,
especialmente em dreas remotas, e pode se
tornar muito importante em locais isolados
pela guerra ou por sangdes comerciais.

O mel

COMO UM PRODUTO DE

EXPORTACAO

A

producaéo mundial total de mel gira em
I|,2 milhao de toneladas por ano.

torno de

A

maioria dos paises industrializados importa
mel para atender suas demandas, e esta
necessidade pode fornecer aos paises em
desenvolvimento uma importante fonte de
divisas externas oriundas da exportado de
mel.
Mel a venda na
Mel 4 venda na

~

“i

estrada para Kabul,
AMfeganistao

estrada para
Sarajevo, Bosnia
Herzegovina
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BENEFICIOS DA APICULTURA:A CERA DE ABELHA
A

cera de abelha é produzida pelas abelhas jovens, e elas a moldam nas ja bem conhecidas células
hexagonais que formam o favo — uma estrutura forte e altamente eficiente. Os favos das abelhas
constituem a base do seu ninho, onde elas vivem, trabalham, dormem e armazenam seus
estoques de alimento (mel e pdlen). A cera de abelha é valorizada de acordo com sua pureza e
cor. A cera clara é mais cara que a escura, porque esta pode ter sido superaquecida ou
contaminada com impurezas.

RENDA ORIUNDA DA CERA DE ABELHA
A

cera de abelha pode ser um produto excelente para comunidades rurais usarem como fonte
de renda ou produto de exportacao. O seu processamento facil: a producio de blocos de cera
é
de abelha de qualidade suficiente para exportagao envolve apenas aquecimento
e filtragem. O
transporte e armazenagem da cera de abelha também é simples, porque nao ha a necessidade de
qualquer empacotamento especial. Ela normalmente é exportada como pequenos aglomerados
de cera nao empacotada dentro de sacos. A cera de abelha nao estraga com o
tempo.

USOS DA CERA DE ABELHA
A

cera de abelha possui muitos usos tradicionais como, por
exemplo, na producao de tecidos batik e no método de moldar
pequenos objetos de metal. Ela também é usada como agente
impermeabilizante de materiais téxteis, para aumentar a
resisténcia de cordames, na confeccdo de velas como
ingrediente em ungiientos, medicamentos, sabées e produtos
de polimento. A cera de abelha também possui demanda no
Mercado Mundial, com mais de 300 usos industriais. As
industrias farmacéuticas e de cosméticos sdo as principais
consumidoras (responsaveis por 70% do comércio mundial) e
necessitam de cera de abelha de primeira categoria que nao
tenha sido superaquecida.
e

PRODUTO PARA RENDA E EXPORTACAO

A coleta

de mel de ninhos silvestres ou de tipos de colméias
como
locais,
aquelas apenas com a barra superior do quadro
(top-bar) ou de favos fixos (paginas 11 & 12) resultam em
compensadoras colheitas de cera de abelha, ja que os delicados
favos de mel sao destruidos e nao podem ser retornados para
o ninho ou colméia. Por esta raziao, alguns paises produzem
grandes quantidades de cera de abelha. Por exemplo, a cera é
um valioso produto de exportacao para a Etidpia, e apicultores
do Noroeste da Zambia colhem a cera e o mel (de abelhas
nidificando em colméias de troncos) como produtos de
exportaao para a Europa.

Cera de abelha a venda em Uganda

BENEFICIOS DA APICULTURA: VALOR SOCIAL
A

Biblia Sagrada e 0 Alcorao Sagrado enfatizam o valor do mel, e o seu papel em ceriménias de
muitas sociedades marcando nascimentos, casamentos e mortes, indicando que o seu uso deve
vir das mais antigas tradides. As abelhas s4o vistas como insetos trabalhadores, e motivos de
abelhas, hexagonos ou favos de mel aparecem frequentemente em logotipos de bancos e
companhias financeiras. Os valores de boa qualidade, pureza e diligéncia s40 associados As
abelhas e seus produtos, e geralmente, os apicultores sao bem respeitados por seu trabalho.
Embora seja impossivel medir, este valor social é importante quando se trata de ajudar pessoas
a sair da pobreza.
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BENEFICIOS DA APICULTURA: OUTROS PRODUTOS
POLEN

an cosets
Polen coletado de uma colonia de abelhas

Graos de pdlen so minusculos pontinhos dourados produzidos
aos milhares dentro das flores. Plantas polinizadas por insetos
precisam de abelhas para transferir esses graos de pdlen (gameta
masculino) para os estigmas (receptor feminino) de outras
flores. Isto ocorre a medida que as abelhas se movem de flor em
flor, coletando pdlen como alimento. As abelhas transportam o
pdlen para seu ninho na forma de pelotas armazenadas em suas
‘cestas’ de pélos das pernas traseiras. E possivel coletar estas
pelotas de pdlen colocando uma tela de arame na entrada da
colméia. O polen é muito importante na nutriao das abelhas, e
algumas pessoas defendem o valor nutricional do pdlen como
sendo um dos alimentos mais completos da natureza. Ele
certamente possui todos os ingredientes necessdarios, contendo
cerca de 30% de proteina e todos os aminoacidos essenciais, um
espectro completo de vitaminas e minerais, elementos tracos,
carboidratos e acidos graxos.

meliferas africanizadas no Brasil

PROPOLIS
As abelhas meliferas coletam resinas

e
gomas de gemas novas
e areas machucadas das plantas, e esta substancia escura,
parecida com cola, é chamada propolis. Exatamente como no
mel e no polen, a propolis difere em composicao de acordo
com as plantas das quais as abelhas estiveram coletando. As
abelhas meliferas usam propolis para manter suas casas secas, a
prova de agua, seguras e
higiénicas. A prdépolis é
usada para selar fendas

onde microorganismos
poderiam se desenvolver, e
seus Oleos volateis servem
como um tipo de sprayaerador antiséptico. A
propolis pode ser uma
valiosa fonte de renda. Para
apicultores de areas
remotas, ter acesso ao
mercado de prdpolis um
problema maior do que
coletar o produto.
é

Apicultores afegaos raspando propolis dos
quadros da colmeia

bes

Uma abelha operaria transportando suas

cargas de propolis em cada pata traseira

GELEIA REAL
Geléia real é o alimento produzido pelas abelhas operarias e ofertado para as larvas recém
nascidas. Uma larva destinada a tornar-se rainha desenvolve-se em uma célula de cera
especialmente grande, dentro da qual as operarias colocam grandes quantidades de geléia real. A
geléia real contém muitos hormé6nios de crescimento dos insetos sendo valorizada por algumas
pessoas como medicamento, t6nico ou afrodisiaco. Na China, Taiwan e Tailandia, a geléia real é
colhida e comercializada. O principal mercado para a geléia real é o Japao, com quantidades
menores importadas por outros paises industrializados.
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BENEFICIOS DA APICULTURA: PRODUTOS DE VALOR
AGREGADO
O mel, a cera de abelha, o pdlen

e a prdépolis podem ser
usadas em uma variedade de alimentos, cosméticos, ungiientos
e outros bens que podem ser feitos e vendidos localmente,
criando novas oportunidades de renda. A cera de abelha é
excelente para fabricar sabdes de alta qualidade, e também a

Agregando valor: confeccdo de cerveja de mei ie

BENEFICIOS DA APICULTURA: APITERAPIA
Todas as sociedades tém um conjunto de conhecimentos
tradicionais sobre as propriedades curativas dos produtos das
abelhas. Esta tradicao, agora conhecida como apiterapia,
permanece particularmente forte no Leste Europeu e no
Oriente, e em anos recentes tem havido um renascimento do
interesse sobre o assunto nos paises ocidentais. O mel possui
propriedades antibidticas, e a ciéncia moderna agora mostra
porque receitas populares, tais como mel e limao para aliviar
gargantas inflamadas, funcionam tao bem. Neste caso, a vitamina
C do limao possui efeitos anti-infecciosos e estimulantes
imunoldgicos, enquanto que foi demonstrado que o mel inibe a
bactéria Streptococcus pyogenes que se aloja na parte de tras da
garganta.O mel é uma solugao estéril com alta concentragdo
de acucar que previne o crescimento de microorganismos — o
mel nunca vai “mofar”. Suas enzimas produzem peréxido de
hidrogénio que mata bactérias e é extremamente acido. O mel
é bom para cicatrizar ferimentos e para tratamento da pele,
prevenindo o crescimento de microorganismos enquanto que a
sua permeabilidade permite a passagem do oxigénio.
O polen é altamente valorizado como um alimento saudavel, e
muita gente acredita que ele ajuda a combater alergias. A
propolis ja vem sendo usada como medicamento ha muito
tempo, tendo sido provado cientificamente que mata bactérias
e tem sido usada como ingrediente em pasta de dente, sabdes
e unguentos.

Diz-se que a palavra
‘medicina’ deriva da raiz
medu-, usada em muitas

linguagens para
descrever bebidas feitas
a partir de mel: mead em

Inglés; medd em Galés;

mede em Holandés; em
Dinamarqués é mjod e
myod em Russo; madhu

em Sanscrito, para
mencionar apenas
algumas. Isto é evidéncia
do antigo uso do mel

para curas.

iar.din
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AS ABELHAS AO REDOR DO MUNDO
Existem cerca de 30.000 espécies de abelhas descritas. A maioria delas é solitaria: cada abelha
fémea faz seu proprio ninho, pde um Unico ovo e aprovisiona alimento para a larva que se
desenvolve a partir do ovo. Algumas poucas espécies apresentam um alto nivel de sociabilidade
com as abelhas vivendo juntas em colénias grandes e permanentes, lideradas por uma unica
rainha poedeira. Embora muitas espécies de abelhas coletem néctar que elas convertem em mel
e armazenam como reserva de alimento, sao apenas as grandes colénias formadas por abelhas
sociais que conseguem armazenar quantidades consideraveis de mel. Essas abelhas pertencem
ao género Apis, conhecidas como abelhas meliferas, aos géneros Trigona e Melipona, as abelhas
sem ferrao. Estas espécies tém sido exploradas pelo homem a milhares de anos: até séculos
recentes, o mel era o adogante mais comum.
As abelhas meliferas mais usadas na apicultura sao as das racgas européias de Apis mellifera, uma
espécie de abelha melifera também indigena da Africa e do Oriente Médio. As abelhas
meliferas nao ocorriam naturalmente nas Américas, Australia, Nova Zelandia ou ilhas do
Pacifico: elas foram introduzidas nestas regides durante os Ultimos
Nos ultimos
quatro séculos.
trinta anos, abelhas européias foram introduzidas na maioria dos paises
da Asia. Nos paises
industrializados, toda a tecnologia apicola foi desenvolvida para uso com abelhas meliferas
européias, e a maior parte da literatura e pesquisa com apicultura se relaciona apenas a esta
abelha.
e

AFRICA
Apis mellifera também é nativa da Africa tropical. Todas as ragas tropicais de abelhas meliferas
possuem a tendéncia de abandonar seus ninhos ou colméias se forem perturbadas, porque elas
possuem maiores chances de sobrevivéncia nos trdpicos. Em algumas 4reas, as abelhas meliferas
migram sazonalmente. Esses sao fatores cruciais no manejo de abelhas tropicais.

Na maior parte da Africa tropical, métodos locais de
sao usados com colméias topapicultura
bar, feitas de tronco, cestos ou argila penduradas em arvores. A coleta de mel de ninhos
silvestres também é feita em locais onde ainda restam recursos naturais suficientes.

ASIA
Pelo menos oito espécies de abelhas meliferas — variando em biologia e
destas
de abelhas
comportamento — ocorrem na Asia.
especies
constroem ninhos que consistem de Algumas
um Unico favo, em arvores, arbustos ou
penhascos, e uma grande variedade de métodos foi desenvolvida para permitir
sua exploracao pelo homem. Por exemplo, a abelha melifera
gigante, Apis
m de comprimento)
dorsata, suspende seu grande favo (frequentemente com
em galhos de arvores e lajes suspensas de rochas e edificios.
homem coleta
mel desta espécie predando suas colénias, uma atividade conhecida como
“cagada de mel”. Por toda a Asia, das tribos do Gurung no Himalaia, aos
habitantes dos mangues nos Sunderbans de Bangladesh, passando pelos povos
da floresta tropical da Malasia e as populagdées que vivem nos deltas dos rios
do Sul do Vietna, onde quer que a abelha melifera gigante esteja presente, os
meleiros possuem suas proprias tradigdes para explorar esta abelha.
|

O

A Apis

cerana é conhecida como a abelha de colméia da Asia porque como a
européia Apis mellifera, ela pode ser mantida e manejada em colméias. A abelha
foi introduzida na maior parte da Asia, e talvez seja hoje
européia Apis mellifera
a espécie de abelha melifera predominante na
China, Japao eTailandia.
Um ninho da
pequenina abelha melifera Apis florea.

silvestre

@

0 mel desta abelha

muito valorizado nos paises do Oriente Médio

BEES for REWER?"

my
Ninhos da abelha melifera gigante Apis dorsata
podem
Ser vistos em penhascos e arvores
por toda a Asia

UNI

Mele

iv

apos escurecer ele

esta arvore da floresta tropical

e

e sua
equipe escalarao
coletarao mel dos ninhos da

Colmeias contendo

a

abelha asiatica, Apis
cerana, na Indonésia

abelha melifera gigante, Apis dorsata

AS AMERICAS
Nao ha espécies de abelhas meliferas indigenas das Américas. Ao invés, seu nicho ecolégico foi
preenchido por muitas espécies distintas de abelhas sem ferrao, que foram, e ainda sao em
algumas areas, exploradas por seu mel que é particularmente valorizado por suas propriedades
medicinais. Ha muito tempo atras, e sem saber nada sobre estas abelhas nativas, os colonizadores
europeus trouxeram consigo as abelhas européias, e desenvolveram uma industria baseada nesta
abelha. Em 1956, algumas abelhas tropicais, as africanas Apis mellifera, foram introduzidas no Brasil.
Estas abelhas adaptaram-se muito melhor no Brasil tropical do que suas antecessoras Apis
mellifera européias. Estas abelhas ‘africanizadas’ (apelidadas ‘abelhas assassinas’ pela midia)
espalharam-se pelas regides tropicais das Américas do Sul e Central, e estao agora no sul dos
EUA. No Brasil e paises vizinhos, os apicultores desenvolveram novas técnicas de manejo e
atualmente fazem um excelente meio de vida com essas abelhas.
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A APICULTURA

EM

POUCAS PALAVRAS
As cagadas de mel, predagao

de ninhos silvestres de abelhas
meliferas para obter coletas
de mel e cera de abelha, sao

praticadas onde a nidificagao

de colénias silvestres de
abelhas meliferas ainda é

abundante. Contudo, as
pessoas ja sabem ha muito
tempo que é bem mais facil e
conveniente conseguir o mel
se as abelhas forem
encorajadas a nidificarem
dentro de uma colméia.

(vales),

e

0

mel possul um alto preco

A colméia pode

ser mantida em um lugar
acessivel para o apicultor, e que lhe assegure a
posse da colénia de abelhas. Esta acomodacao
das abelhas em um recipiente (a colméia) é a
‘apicultura’, embora o termo seja usado
livremente para descrever todas as técnicas
envolvendo as abelhas e a colheita e
processamento de seus produtos. A apicultura
é possivel em qualquer lugar onde haja plantas
com flores. Mesmo areas que se tornaram
secas e nado produtivas devido a
desmatamentos ou uso agricola inadequado
podem suportar uma vegetaao secundaria
que é altamente valiosa para as abelhas.

fragmentado na Etiopia.A vegetacao nativa nao existe mais.
— ha
Eucalyptus spp. foram plantados
argumentos contra o uso destas
espécies exdticas, contudo elas produzem néctar em abundancia e boas

Platé seco

e

colheitas de mel para a populacao desta area pobre

AS ABELHAS

Coie

ui

enxame de

abelhas de uma arvore em
Cabo Verde

Uma maneira de comegar na
apicultura é obter uma
colénia com a ajuda de
apicultores locais.
Alternativamente, uma
colénia de abelhas silvestres
nidificada pode ser
transferida para uma colméia,
ou uma colméia vazia pode
ser preparada esfregando-a
internamente com cera de
abelha para da-la um odor
atrativo, e esperar que ela
seja ocupada por um enxame
que esteja de passagem. Isto
sO vai ser bem sucedido em
areas onde ainda haja
abundancia de colénias
silvestres de abelhas
meliferas.

Wail Mudhaffer

—

apicultor traquiano

fonte de agua nas proximidades
16

ele possui um excelente

local para suas colméias: bem sombreado por trepadeiras com uma
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ESCOLHA DAS
COLMEIAS
Uma colméia é qualquer
recipiente fornecido pelo
apicultor para que as abelhas
nidifiquem dentro. Existem
trés tipos principais: o local, o
de quadros méveis e o topbar. Desde que seja grande o
bastante, o tipo de colméia
nao afeta a qualidade ou o
volume de mel armazenado
pelas abelhas.

Os modelos locais de
colméias sao usados em

a

eh,

:

Acima 2 esquerda. Uma colméia feita de barro em Gana. Acima a direita. Estilo local de
colméias na Tanzania. Abaixo. Um apiario de colméias do modelo usado em Uganda

muitos paises, sendo feitas de
qualquer material disponivel
com facilidade. Em area de
florestas, as colméias sao feitas
de troncos escavados ou tiras
de cascas de arvore; nas areas
de deserto elas sao
normalmente feitas de troncos
de tamareiras. As colméias
também podem ser feitas de
potes de argila, cestas ou
restos de madeira, e
normalmente custam pouco
ou nada para o apicultor.

As abelhas constroem seu
ninho dentro da colméia da mesma maneira que fariam em uma cavidade natural, e sio deixadas
mais ou menos sozinhas pelo apicultor, que sabe qual o melhor local para pér as colméias, e
quando colher o mel. A colheita de mel é obtida predando o ninho das abelhas: elas podem ou
nao serem mortas durante este processo, dependendo da habilidade do apicultor.
Métodos tradicionais foram desenvolvidos durante um longo
periodo de tempo visando adequarem-se aos recursos e abelhas
locais. A sua substituigdo por outros métodos nao deve sempre ser
considerada inevitavel ou desejavel. Por exemplo, nas matas secas
do Miombo no Leste da Africa os métodos locais de apicultura
constituem boa fonte de renda para as pessoas e a produgdo de
mel e cera de abelha pode atingir qualidade suficiente para
exportacao. Os apicultores que usam estes tipos de métodos
frequentemente recebem auxilio para obter indumentarias de
protecao, fumegadores e recipientes para mel, treinamento em
como colher mel e cera de abelha de alta qualidade e ajuda para
acessar os mercados para seus produtos.

Colméias de quadros méveis

Equipamentos caros
nao sao necessarios.
Colméias simples
podem ser feitas de
materials locais, e
bens importados
certamente nao sao
precisos.

sao aquelas nas quais as abelhas
sAo encorajadas a construir seus favos dentro de armagdes
retangulares de madeira ou plastico que os dao suporte. Esses quadros tém duas grandes
vantagens: a possibilidade de retirar os favos da colméia, e depois rep6-los, permite a inspecado e
manipulagao das colénias, tais como levar quadros de abelhas ou reservas de alimento de uma
colénia forte para ajudar uma fraca; os quadros permitem uma colheita eficiente do mel porque
os favos dentro dos quadros podem ser esvaziados do mel e retornados para a colméia.
by

Colméias de quadros consistem de uma série
de caixas de madeira sobrepostas uma as
outras. Todas as caixas contém quadros, que
ficam pendurados lado a lado, como pastas em
um armario de arquivos, e podem ser
levantados facilmente da caixa para inspecao
ou para coletar mel sem causar qualquer dano
as abelhas.

O mel

é obtido girando os quadros em um
extrator de mel (centrifuga) e retornando-os

vazios para a colméia. Por meio desta
“reciclagem” dos favos, a apicultura feita com
iS
colméias de quadros moveis faz com que as
abelhas concentrem seus esforcos na
Esquerda. Montando nucleos de quatro quadros no Oma
Direita. Um apicultor usando colméias de quadros moveis na Albania
produgao de mel ao invés da produgao de
favos (cera de abelha).
As colméias top-bar procuram combinar o baixo custo das colméias locais com as vantagens
da apicultura com quadros méveis. Elas nao constituem uma invencao nova: no Vietna do Norte
essas colméias eram usadas tradicionalmente para apicultura com Apis cerana, e os gregos ja
usavam colméias de cestas com barras em 1682.
See

.

Na Africa, as colméias top-bar foram
introduzidas inicialmente na metade da década
de 1960 para projetos de apicultura no Quénia.
Desde entao, projetos em muitos paises
desenvolveram seus prdprios estilos de
colméias, baseados nos recursos disponiveis e
no tamanho das coldnias das abelhas locais.
Muitos modelos diferentes ja foram publicados*’.

Ry

Este tipo de equipamento permite que novos
grupos de pessoas possam desenvolver a
apicultura. Por exemplo, a apicultura em areas
de floresta tende a ser uma atividade praticada
;
onde
colméias
de
troncos
homens,
apenas por
Esquerda. Apicultura com colméias top-bar no Vietna: abelhas meliferas da
de arvores sao feitas e mantidas bem no
espécie Apis cerana
interior das matas. Grupos de mulheres
Direita. Apicultura com colméias top-bar em Tobago: abelhas meliferas da
podem achar conveniente iniciarem-se na
espécie Apis mellifera
apicultura com colméias top-bar que podem
ser construidas e mantidas facilmente proximas de suas casas. As colméias top-bar podem ser
uma forma excelente e de baixo custo para acomodar grandes numeros de colénias com o
propdsito de polinizagao’.

INDUMENTARIA DE
PROTECAO
E necessaria para se proteger

contra ferroadas quando se
trabalha com abelhas. O item
mais importante € o véu para
cobrir a face.

Veronica Kanuya se prepara na Tanzania

As abelhas

nado

necessitam de cuidados
diarios. A apicultura
pode ser praticada na
folga de outras
atividades e ser
expandida de acordo
com o interesse do

apicultor e
disponibilidade de
tempo.
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PROJETOS DE APICULTURA
Tém sido conduzidos em quase todos os
paises em desenvolvimento. Os projetos

assumem muitas formas diferentes: alguns sao
apoiados por organizac6es internacionais,
outros pelo governo e assisténcia comunitaria
ou grupos de auto-ajuda.

A apicultura

se adequada muito bem como
de
acdes maiores de desenvolvimento
parte
rural integrado, e os melhores projetos sao
aqueles planejados a longo prazo:a apicultura
é uma atividade sazonal e projetos bem
sucedidos frequentemente levam varios anos
para se estabelecerem. O mais importante é
que os apicultores nao dependem de
equipamentos cujo fornecimento cessa apds o
final do projeto, ou que se possam tornar
obsoletos por causa de partes de reposicao ou
a capacitagao de técnicos.

Treinamento de homens

e

mulheres afegdos para se tornaren:

ape

i.

Os objetivos dos projetos de apicultura quase sempre incluem:
*
Ajudar as pessoas na melhoria do seu padrao de vida.

A

apicultura ajuda a

gerar Independéncia.
A formacao de
assOclaOes

OU

cooperativas de
apicultores pode
encorajar contatos
entre grupos
diferentes de pessoas.

*

*

*

*

*

*

*

Em areas pobres, a posse de uma Unica colénia de
abelhas meliferas pode aumentar significativamente a
renda anual de uma familia.
Assegurar 6timos niveis de polinizagao de culturas
agricolas.
Melhorar a quantidade e a qualidade do mel e da cera
de abelha colhidos.
Auxiliar na divulgagao dos produtos apicolas, por meio
da organizacao de locais de coletas, acesso ao crédito,
empacotamento e técnicas de comércio.
Assegurar producao sustentavel de espécies de
abelhas indigenas ou racas de abelhas.
Melhorar o potencial para apicultura por meio do
plantio de vegetacdo melifera.
Apoiar a confecgao de produtos derivados, ou
equipamentos apicolas.
Superar problemas técnicos enfrentados pela
apicultura ao redor do mundo (veja a pagina seguinte).
Um projeto de

apicultura para
escoteiros na

Co

~

=

nate

Indonésia

Aisha Mmbaga

demonstra como

confeccionar um véu
durante um curso de

treinamento da Bees

for Development na
Tanzania
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ASSUNTOS RELACIONADOS A APICULTURA
DOENGAS E PARASITAS DA ABELHA MELIFERA
No final do século 20, o transporte de coldnias de abelhas meliferas feito pelo homem levou

a
das
e
sérias
destas
abelhas
com
doengas parasitas
consequéncias para a
dispersdo
pelo mundo,
industria apicola, populacdées indigenas de abelhas em muitos paises.
O acaro Varroa destructor € um parasita natural de algumas abelhas asiaticas, que conseguem
sobreviver na sua presencga. Contudo, quando o acaro entra em contato com abelhas Apis
mellifera (usadas na apicultura da maioria dos paises industrializados), toda a colénia morre a
menos que sejam tomadas providéncias pelo apicultor. Esses acaros agora foram introduzidos em
muitos paises e, por exemplo, todas as populacées silvestres de abelhas meliferas da Europa
foram aniquiladas durante os ultimos 20 anos. Os acaros se tornam resistentes 4 produtos
quimicos desenvolvidos para o seu controle, e pesquisas estao sendo conduzidas em busca de
melhores métodos de controle integrado, ou variedades resistentes de abelhas.
e

Poucas areas permanecem sem a introdugao de doengas, e elas estao localizadas principalmente
nos paises em desenvolvimento.

CONSERVAGAO DE ABELHAS MELIFERAS INDIGENAS
A globalizagao

esta ocorrendo com a apicultura, como em todos os demais setores. A apicultura
com racas de abelhas européias, e toda a sua tecnologia associada, esta sendo adotada ao redor
do mundo. As conseqiiéncias de competicéo entre espécies de abelhas meliferas introduzidas
(exoticas) e espécies e racas de abelhas meliferas indigenas ainda sao desconhecidas.

PERDA DE DIVERSIDADE DE HABITAT E USO DE PESTICIDAS
Este € um problema crucial e persistente na maioria das regides. A perda de biodiversidade
inevitavelmente leva a perda de fontes de alimentos e nutrientes. Apoiar a apicultura significa
apoio a manutencao da biodiversidade.

AUTENTICACGAO E CERTIFICACAO DO MEL
Cada vez mais se demanda que os produtos atendam padroes internacionais e os critérios de
importagao dos diversos paises. O mercado americano de mel exige que o mel importado seja
certificado como livre de produtos quimicos, antibidticos e outros residuos. Esses residuos
geralmente estao presentes no mel devido ao uso de remédios para tratar as abelhas de doencas
ou devido a poluigao ambiental.
Isto cria oportunidades para produtores de mel nos paises mais pobres. Quase sempre sao as
pessoas mais pobres e de areas mais remotas destes paises, com poucas outras opées de ganhar
a vida, que praticam a apicultura. Essas pessoas podem colher mel e cera de abelha de excelente
qualidade, principalmente agora, porque esses produtos sao livres de residuos, eles podem
alcancar bons precos no mercado mundial, se conseguirem atingir os critérios de importagao.
Precos diferenciados sao pagos para o mel organico certificado.

IMPEDIMENTOS TECNICOS
Impedimentos técnicos incluem a falta de conhecimentos de métodos adequados de apicultura
com ragas tropicais e espécies de abelhas, caréncia de técnicos devidamente capacitados,
assisténcia técnica, material de treinamento, poucas possibilidades de capacitacao, e reduzida
divulgagao dos resultados de pesquisas (especialmente relacionadas com o controle de parasitas
e doengas).
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MAIS INFORMACOES
A BEES /o/ DEVELOPMENT trabalha

assistindo apicultores em paises em desenvolvimento. Nés
fornecemos orientagdes e informagées para projetos, pessoas, pesquisadores, agéncias
governamentais e internacionais, organizagoes comerciais, agricultores, a industria alimenticia,
agentes de desenvolvimento rural, botanicos e agentes florestais. Nés administramos projetos de
pesquisa e desenvolvimento, organizamos treinamentos e viagens de estudo, e publicamos
quadrimestralmente a revista Bees for Development Journal.

BEES fo/ DEVELOPMENT foi fundada em 1993 como resposta

a necessidade internacional por uma
e
devotada
este
e
funciona
no centro de uma rede de acées
setor,
organizaao
especializada
para
a
e
troca
de
informagdes entre todos os que trabalham nesta area.
que permite coordenacao

MAIORES DETALHES
BEES fovDEVELOPMENT
Troy, Monmouth
NP25 4AB, UK
Tel +44 (0) 16007 13648
Email:

info@beesfordevelopment.org
Website:
www.beesfordevelopment.org
A

Sociedade Apicola de Tobago

e

Bees for

Development estao pesquisando o uso de
colméias top-bar para o desenvolvimento de
uma apicultura sustentavel em
Tobago

Extensionistas na India le
revista Bees for Develop
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Portugués

APICULTURA
Uma forma sustentavel de agricultura gerando alimentos, renda e beneficios sociais para populades
pobres de todos os lugares
Benéfica para o ambiente e fornece estimulos financeiros para a manutenao da vegetacgao
Um setor que precisa de protedo e apoio

rurais
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BEESviOr DEWELOPMENT oferece informacio e
orientac4o para todos aqueles interessados na
apicultura como uma atividade que contribui
para uma vida rural sustentavel.
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