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32. Dados Gerais 
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GUANHÃES

FÁBRICA

BH

Gov. 
Valadares

 Em 2000, foi celebrada a parceria com a Associação
dos Apicultores do Vale do Aço - AAPIVALE, para
utilização das áreas da Empresa.

 A Associação obteve em 2006 a certificação
internacional de mel orgânico. Exporta parte da sua
produção para EUA e Alemanha.

 253.000 hectares total, sendo 103 mil hectares de
reserva e APP disponibilizadas para o cultivo do mel.

 13 Associações parceiras localizadas nos 54 municípios
de atuação da Empresa

 Produção de mel em torno de 400 toneladas/ano.



43. Vantagens da Parceria com Apicultores (visão da Cenibra)
ASCOM

 Apoio na prevenção dos incêndios florestais

 Apoio na prevenção ao roubo de madeira

 Preservação do meio ambiente 

 Fixação do homem no campo

 Uso da floresta – Princípio 5 do FSC: 

 As operações de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente e otimizado dos 
múltiplos produtos e serviços da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma 
grande quantidade de benefícios ambientais e sociais. 

 A organização deveria identificar e analisar oportunidades de mercado, visando o uso 
múltiplo da madeira, dos produtos florestais não-madeireiros e serviços ambientais na 
unidade de manejo florestal.



54. Potencialidades
ASCOM

Simulação de capacidade de produção das áreas da Cenibra:

 Portugal: 91,1 kg mel/km2 (Total de 8,4 mil toneladas em 2011).

 China: 46,4 kg mel/km2 (543 mil toneladas em 2017).

 Brasil: 4,9 kg mel/km2 (Total de 41,6 mil toneladas em 2017).

A produtividade portuguesa foi equivalente a 18,6 vezes e a chinesa equivalente a 10
vezes a produtividade brasileira.

A Cenibra possui 253.665,84 hectares de terra (2.536 km2), com um potencial
estimado de produção de mel de:

 1,2 mil toneladas (referência a produtividade do Brasil).

 11,8 mil toneladas (referência a produtividade da China).

 23,1 mil toneladas (referência produtividade de Portugal).

 O preço do mel - atacado: R$16,00/kg e US$2,6/kg (mercado externo).
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Profissionalização:

 Crescimento do negócio (os apicultores tem imóveis pequenos para a

atividade).

 Diminuição de concorrência entre apiários, visto que os mesmos são instalados

a distâncias adequadas.

 Migração: por atingirem uma quantidade significativa de colmeias, alguns

apicultores criaram condições para migrar com as colmeias para outras regiões,

em determinadas épocas do ano.

5. Visão da parceria pelos Apicultores

Formalização

 Contrato com as associações, e destas com os apicultores.

 Exploração legal e segura de áreas nobres para a apicultura.

 Visão de longo prazo, que viabiliza planejamento e investimento.

 Diminuição do número de apicultores em ocupação clandestina.
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Mudança cultural

 Possibilidade de absorção de aspectos da cultura institucional da

Empresa (cultura japonesa), para aplicar no negócio apícola.

 Segurança no trabalho, pelo exemplo e por exigência contratual.

 Formalização nas relações de trabalho, pelo exemplo e por exigência

contratual.

 Consciência ambiental, pelo exemplo e por exigência contratual.

5. Visão da parceria pelos Apicultores (continuação...)

Qualidade

 Elevação da qualidade dos produtos apícolas, em função da qualidade

do ambiente onde as abelhas trabalham.

 Padronização dos produtos apícolas, decorrência da produção em

escala e do relacionamento dos apicultores nas associações e nas

áreas da Cenibra.

 Treinamentos ofertados pela parceria (Cenibra, Emater, Sebrae...)
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Infraestrutura

 Estradas muito bem locadas, com traçado seguro e bem sinalizadas.

 Estradas sempre em excelente estado de conservação.

 Estradas com tráfego “educado”.

 Controle de poeira em estradas com tráfego intenso de carretas.

 Ambientes amplos, adequados para instalação de apiários (nas reservas, à distância

mínima de 50m de estradas ou plantios).

5. Visão da parceria pelos Apicultores (continuação...)

Trabalho e renda

 Criação de alternativa de trabalho para a população da região de influência

(um segundo negócio ou ocupação).

 Melhoria da renda dos apicultores, pela atuação em associações, na

compra de insumos e na venda dos produtos.

Segurança/Vigilância

 Apicultores podem se ajudar mutuamente na vigilância dos apiários.

 A população sabe que os apicultores trabalham (e vigiam) as áreas da

empresa.

 Diminuição de furto de mel e de colmeias.



96. Normas da Parceria 

ASCOM

 Os contratos de parceria tem duração de 5 anos, podendo ser renovados

 A CENIBRA orienta quanto ao cumprimento das Normas de Acesso às áreas da Empresa

 Monitoramento por meio da Segurança Patrimonial da Empresa

 Criação de mapas com a localização dos apicultores nas áreas da Empresa. O

georreferenciamento é realizado pela CENIBRA e Associação dos Apicultores
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7. Placa de Identificação dos Apiários na Área da CENIBRA 

ASCOM

Número de Inscrição do Apicultor na 
Associação

Número do Apiário

Telefone da Associação 

Identificação da Associação 
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Anexos



128. Depoimentos de Apicultores Parceiros 

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=QOWOlmdJni

ASCOM

Depoimento

Apicultor e Professor do Instituto Federal de

MG – IFMG, Roberto Carlos Alves e

doutorando em Abelhas pela Universidade de

Portugal

“A parceria da CENIBRA com os apicultores

tem grande importância para a preservação

ambiental de matas nativas e o fomento ao

desenvolvimento local.

Hoje, para nós, pequenos produtores, a

parceria com a CENIBRA significa segurança e

tranquilidade para trabalhar, uma

oportunidade de profissionalização e

produção em escala de um produto

diferenciado”.



133. Associações de Apicultores Participantes do Projeto de Apicultura
ASCOM

Nº MUNICÍPIO SEDE ASSOCIAÇÃO
TOTAL 

ASSOCIADOS 

01 ANTÔNIO DIAS ASAAD 14

02 BARÃO DE COCAIS AAPIBARÃO 16

03 COLUNA AAPICOL 15

04 IPATINGA AAPIVALE 52

05 ITABIRA AAPITAR 24

06 RIO PIRACICABA APIMEL 19

07 RIO VERMELHO APIRIO 15

08 S. GONÇALO RIO ABAIXO AAPISGRA 15

09 SABINÓPOLIS APISSABI 30

10 SANTA BÁRBARA MEL DE MINAS (COOPERMEL) 19

11 SANTA BÁRBARA APIÁRIO MACKLLANI 26

12 SÃO DOMINGOS DO PRATA AAPISPRATA 20

13 VIRGINÓPOLIS APIVIR 35

TOTAL GERAL 300


