
OI UM BAQUE. É ASSIM QUE INDALÉCIO BORGUEZAN RECORDA SUA REA-
ção e a de muitos outros apicultores quando a União Européia decidiu boicotar o mel
nacional. Era março de 2006 e o governo brasileiro não havia apresentado um plano de
controle de resíduos - identificação da presença de agrotóxicos e medicamentos veteri-
nários no produto -, sem o qual as importações seriam suspensas. O embargo fez com

que 14 mil toneladas encalhassem no Brasil, comprometendo cerca de 76% das receitas - tradicional-
mente, 3/4 do faturamento obtido pelos apicultores brasileiros resultava das vendas externas. Embora
a população reconheça as qualidades nutritivas do mel, o consumo interno é baixo. Não ultrapassa
60 gramas per capita, por ano, enquanto os suíços dão conta de 1.500 gramas no mesmo período.
"O susto foi grande. Cheguei a pensar em mudar do sítio e tentar um emprego na cidade", confessa
Indalécio, que, aos 38 anos de idade, não conheceu outra vida a não ser a do campo. A sorte, segundo
ele, foi a diversificação na propriedade de 80 hectares, em Urubici, na serra catarinense. Ele, o pai
e o irmão, que trabalham em parceria, nunca abriram mão dos plantios de hortaliças - vocação da
cidade -, maçã, kiwi e uma pequena produção de leite. "No final, tivemos para onde correr", comenta.



Mas, há um ano, Indalécio recuperou o ânimo
com a apicultura e tratou de espalhar suas 900 col-
méias pelas floradas silvestres do município forma-
das por bracatinga, vassourinha, assa-peixe e uma
variedade de cipós. Se a safra for boa, ele conseguirá
retirar 25 toneladas de mel orgânico das montanhas
até fevereiro próximo. Seu entusiasmo é dobrado,
pois o boicote terminou em março deste ano e quase
toda a sua produção é encaminhada para uma em-
presa modelo - a Prodapys, a primeira a receber (em
junho passado) a liberação para voltar a exportar
para a União Européia. Localizada em Araranguá,
no litoral catarinense, a Prodapys é a segunda maior
exportadora do país e pretende fechar a safra de
2008 com 2 mil toneladas vendidas para o exterior,
segundo estimativas de seu gerente de exportação,
Tarciano Santos da Silva. "Agora, o Brasil deixou
de depender apenas dos Estados Unidos, até então
o único comprador durante esse período", explica.

Todo a produção beneficiada na empresa, fruto da parceria com 800
produtores de diferentes regiões, é negociada no exterior.

Orgulhoso, Tarciano faz questão de mostrar o certificado que a empresa
recebeu por comercializar "o melhor mel do mundo", classificação obtida
no ano passado na Apimondia, um dos mais importantes eventos do setor,
realizado anualmente em Melbourne, na Austrália. Mas o rigor para processar
as 30 toneladas dessa substância, por dia, começa com os apicultores em suas
propriedades, feito Indalécio Borguezan, que precisaram se adequar a uma
série de exigências do Mapa - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. Para reconquistar o mercado da União Européia, as casas de mel -
unidades de extração - instaladas nas propriedades devem ser registradas no
ministério. A água precisa ser tratada e os apiários não podem ficar perto de
lavouras que recebem agrotóxicos. "Adaptar aprodução nacional às instâncias
européias não é tão simples", reconhece Reginaldo Resende, coordenador
nacional da Rede Apis Tecnologia do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas. No seu modo de ver, a atividade, quase toda re-
alizada por pequenos agricultores, terá fiscalização severa. Cerca de 270 deles
estão trabalhando nessas novas condições, pois negociam suas colheitas para
as dez empresas que foram autorizadas a exportar no momento. "No futuro,



essas normas vão valer para o mercado interno", alerta
Carlos Turchetto, fiscal agropecuário do Mapa.

Por esse motivo, a Prodapys se propõe a preparar
seus fornecedores para as novas regras. Por enquanto,
11 deles estão aptos para atender à legislação e outros
dez estão terminando suas reformas. Os apicultores
mais antigos contam com um financiamento entre
cinco mil e 20 mil reais para promover as mudanças em
suas instalações. "É melhor investir na parceria porque
não há remendo em trabalho mal feito no campo",
analisa Tarciano Santos da Silva. No entanto, aqueles
que mantêm relações com a indústria há algum tempo
já estão habituados a seguir algumas exigências im-
plantadas por Célio Hercílio da Silva, pai de Tarciano
e fundador da empresa. Seu Célio é um homem calmo,
de boa conversa, mas não abre mão de seus valores,
segundo os quais todo zelo é pouco durante o trabalho.
Por ter formação em farmácia-bioquímica, seu apego à
higiene do alimento é levado muito a sério. Ele sempre
fez questão de bancar as análises dos produtos em um





laboratório da Alemanha antes de exportá-los. E coloca
o entreposto à disposição do produtor, quando ele não
tem onde beneficiar sua colheita.

Todo tambor que chega até lá é identificado com
o nome do agricultor e a origem do mel ali contido,
antes de ser processado. As análises de cada carga,
feitas também dentro da empresa, são guardadas
durante dois anos como medida de segurança. "Por
isso, não foi nenhum transtorno seguir as regras do
ministério", comenta Tarciano. Além disso, seu Célio já
estava habituado a atender a regras tão rigorosas quan-
do inaugurou sua primeira empresa nos anos 80 - a
Apis Nativa, voltada para a fabricação de cosméticos
que levam mel em sua formulação. A Prodapys surgiu
apenas em 2002, período em que houve um incomum
crescimento nas exportações de mel. Na época, China
e Argentina não puderam mais despejar suas 50 mil
toneladas no mercado, por conta dos resíduos de an-
tibióticos detectados em seus produtos. "Foi um bom
momento, mas apareceram muitos aventureiros na
atividade", relembra Célio.

O apicultor Indalécio Borguezan compartilha a
opinião do empresário. Enquanto confere as colméias,
em uma área de rica florada, explica que as mudanças
na área vão ajudar quem for um bom profissional. Ele
começou a criação com o pai em uma região que tem
tradição no ramo. Afinal, foi no Sul que os primeiros
imigrantes europeus se estabeleceram e implantaram a
apicultura no país. O produtor reconhece que, a partir
de regras mais rígidas, tratou de melhorar as condições
da sua casa de mel, antes toda construída em madeira.
Aprendeu, também, que anotar tudo o que diz respeito
ao produto - data da colheita, florada, análises de la-
boratórios, por exemplo - permitem que ele obtenha
preços melhores, em torno de 3,50 reais por quilo.

O ânimo de Indalécio contagiou toda a propriedade.
Por idéia da esposa Marciana, ele espalhou placas pela
estrada informando que o sítio faz uma pequena venda
direta ao consumidor. A intenção dela era aproveitar
o turismo rural intenso nas redondezas, exuberante

por suas trilhas em meio à natureza e cachoeiras. Deu certo. Pouco tempo
depois, eles construíram um pequeno chalé para comercializar o produto e
doces caseiros feitos por Marciana."Gosto de receber os turistas porque eles
dão valor a pequenas coisas a que a gente já se acostumou", diz ela.

Indalécio não conhece Charles Becker, apicultor de Bocaina do Sul,
cidade a 20 quilômetros dali. Mas os dois direcionam suas produções pa-
ra a mesma empresa. Charles também conta com a ajuda do pai, Irineu,
que começou a lidar com abelhas na época em que as Apis mellifera era de
origem européia - hoje são africanizadas. "Eram mansinhas, mas trabalha-
vam muito pouco", relembra. Seu Irineu já não vai mais ao campo como
antigamente, mas espera o filho e a nora Maiza para fazer a extração de
mel na propriedade. Charles costuma trazer os favos bem recheados, pois
leva suas 500 caixas para lugares de acesso nada fácil, onde as floradas são
mais ricas. "O cansaço é recompensado", comenta.

Charles Becker só se incomoda com o excesso de chuvas que têm ocorrido
no sul do país. Nessas ocasiões, as abelhas pouco produzem e ele não gostaria
que sua safra de 20 toneladas baixasse tanto de média. Pai e filho receberam
bem as novas normas para a atividade. Segundo eles, todos os requisitos que
mantêm a segurança alimentar do produto não são novos. "O bom apicultor
sempre soube que não pode instalar sua criação perto de áreas contaminadas
com pesticidas", exemplificam. Para Irineu Becker, todos esses ensinamentos
estão na antiga Cartilha do Apicultor, do autor Van Emelen. Quando tem
dúvidas, seu Irineu não hesita em recorrer à publicação comprada há 50 anos,



com a qual aprendeu a lidar
com as abelhas. Ao longo des-
se tempo, seu único lamento
é decorrente da natureza cada
vez mais agredida. "Aí não há
tecnologia que dê jeito", acon-
selha. Charles tem a mesma
reverência pela cartilha, que
foi base de toda sua forma-
ção, e não acredita que as
novas normas exigidas para
produzir mel incomodem a quem trabalha direito. "Minha família extrai mel
orgânico há seis décadas", argumenta.

Sempre que possível, Célio Hercílio, diretor da Prodapys, visita os api-
cultores pelos diferentes cantos do país. E dessa maneira que ele fica mais
próximo dos produtores e acompanha as dificuldades que eles possam ter
com as novas regras de produção. Foi assim que ele percebeu que Paulo da
Silva Lopes ou o Paulinho Abelheiro, como é mais conhecido, precisava de
um financiamento para construir sua casa do mel. "Não confio em adminis-
tração feita apenas atrás de uma mesa", analisa. Paulinho costuma colher 60
toneladas, provenientes de 1.800 caixas na serra catarinense. E, pela primeira
vez, ele vai processar tudo isso na sua propriedade. Em sua opiniã, a unidade
de extração era o que faltava para completar a atividade, que já conta com a
participação do filho Diego, de 15 anos. "É um passo importante para quem
já rodou tanto atrás de boas floradas. Paulo nasceu no Rio Grande do Sul, mas
mudou para Santa Catarina acompanhando o irmão José, que deu início à
apicultura na família. Eles já moraram em diferentes lugares até parar em
Bom Retiro, onde instala suas colméias nas imediações.

Na opinião dele, o rigor com as normas de produção não afeta quem
sempre trabalhou nos conformes. Por isso, ele fez questão de construir a casa
como manda o figurino - salas separadas, paredes azulejadas, portas metálicas
etc - para não correr o risco de o produto ser recusado. É nesse novo lugar que
ele, a mulher Eloísa, a filha Samara e Diego ficam de manhã até à noite tirando
mel dos favos. Eles só atrasam essa etapa quando a mudança do clima - chuva
e seca em hora errada - afetam o florescimento das plantas. Por essa razão, o
apicultor mantém os olhos observadores na serra. Quando ela floresce com
bracatinga, vassourão ou carqueja, é hora de a família pegar a caminhonete
e espalhar as colméias mata adentro. Delas, serão retirados um mel de sabor
silvestre, que, agora, gringo nenhum põe mais defeito.
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