
melão e maçã e ainda aumentar a renda de muitos produtores
rurais, principalmente nos Estados de Mato Grosso, Tocantins e
Santa Catarina. Mas o que uma coisa tem a ver com outra?

Simples. Com a apicultura por perto das lavouras, as abelhas
aumentam significativamente a poli- "A apicultura é usada como um in-
nização nas regiões envolvidas pelo sumo na produção agrícola. Assim
programa, gerando aumento na pró- como você usa adubo, prepara o solo
dutividade. De acordo com especia-
listas, este aumento pode ser de até
700%, dependendo da abelha e da
cultura, mas a média entre as espé-
cies testadas fica em torno de 30%, o
que já é um número muito satisfató-
rio sem grandes investimentos.

e usa sementes selecionadas, você
usa as abelhas para a polinização.
Ela trabalha como um agente polini-
zador", explica o professor Breno
Freitas, especialista em polinização
da Universidade Federal do Ceará.
"As plantas podem usar o vento, a

água ou os animais para fazer este
trabalho, mas a abelha é muito mais
eficiente", continua.

Um dos maiores beneficiados com a
apicultura são os girassóis, especial-
mente em Mato Grosso. Lá, os produ-
tores já vêm sentindo a diferença
após a introdução da
nova técnica, há pouco
mais de dois anos. De
acordo com eles, todos
saem ganhando, uma
vez que as culturas se
complementam agro-
nomicamente.

"Aqui nós temos os
dois lados. O girassol
é uma ótima fonte de
mel, pois produz mui-
to pólen. Ao mesmo

ue o mel é uma excelente fonte de renda para pequenos
produtores brasileiros já é sabido há muito tempo. Agora,
no entanto, a apicultura vem sendo utilizada para estimu-
lar a produção de outras culturas, como girassol, melancia,



tempo, você tem uma maior produ-
tividade do girassol, tanto na quan-
tidade quanto no volume de óleo",
conta Walmir Guse, presidente da
Federação dos Apicultores de Mato
Grosso, ressaltando que o volume
de mel extraído das colméias é até
surpreendente. "Conseguimos ex-
trair até um quilo de mel por col-
méia por dia, o que é realmente
muito bom", garante.

Além do girassol, a produção de
melancias também vem sendo bene-
ficiada pela utilização da apicultura.
Até mais que os girassóis, por ser
uma cultura dependente de polini-
zação externa, feita justamente pela

abelha. Até agora o resultado tem
sido muito animador. De acordo com
os produtores, o aumento na produ-
tividade chega a 30%, além da ob-
tenção de frutos com qualidade su-
perior em relação ao
método antigo.

No cultivo da melan-
cia, no entanto, o mel
não é aproveitado, pois
as colméias são muito
deslocadas. Com a mo-
vimentação, as abelhas
acabam se assustando e
sugam o mel de volta
como forma de se pre-
venir contra uma possí-

vel seca. Os apicultores, no entan-
to, não reclamam, já que lucram da
mesma forma.

"Esta é uma outra atividade para
o apicultor. Em vez de ele direcionar
para a produção de mel, ele vai ter
um outro serviço, que é o de poliniza-
ção. Ele não consegue utilizar o mel
daquela lavoura. Os apicultores ga-
nham com a locação", explica José
Carlos Bessa, gestor do projeto de
desenvolvimento da apicultura no
sul do Tocantins, garantindo que o
negócio é bom para todas as partes.

"É uma atividade muito rentável
tanto para o apicultor quanto para o
produtor. Por baixo, o produtor pode
conseguir até 12 toneladas a mais de
mel por hectare, o que aumenta o lu-
cro em até R$ 6 mil. Pagando R$ 750
ao apicultor pelo aluguel das cinco
colméias necessárias, ele lucra mais
de R$ 5 mil por hectare. É um au-
mento considerável para todos", diz.

Bessa afirma ainda que o Sebrae
incentiva todos os produtores da
região a introduzirem a técnica em
suas lavouras, e que na última sa-

fra mais de mil colméias
produtivas foram loca-
das para este fim.

Agora só resta espe-
rar e torcer para que a
moda pegue de vez e
ajude outras culturas
Brasil afora. "Espera-
mos que isso agregue
mais rentabilidade para
todos os produtores" diz
José Carlos Bessa.
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