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Depois da colheita, o 
mel é colocado em um 
equipamento chamado 
centrífuga, para sua 
extração, que é feita por 
centrifugação. Depois, 
passa por filtragem em 
uma peneira, sendo 
colocado em um tanque 
decantador, onde 
as impurezas serão 
separadas do produto 
através do processo de 
decantação. A partir 
desses processos, o mel 
se torna próprio para a 
comercialização.

Na produção do mel, o clima é fator importante e pode implicar em perdas na colheita

Uma das produções que 
também desponta em Santa 
Cruz do Sul é a do mel. Os 
90 associados ativos da As-
sociação Santa-cruzense de 
Apicultores (ASA), fundada 
em 1992, produzem cerca de 
130 toneladas de mel por ano. 
Com tamanha produção, a 
expectativa, segundo o pre-
sidente da entidade, Almiro 
Martin, é de que no próximo 
ano, a Associação já esteja 
com o mercado ampliado 
para o nacional, já que hoje 
comercializa apenas dentro 
de Santa Cruz do Sul, com 
selo do Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM). Para co-
mercializar em todo o Brasil, 
a entidade está em processo 
para aderir ao Sistema Brasi-
leiro de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal (Sisbi). 
Por ano, de 20 a 30 toneladas 
do mel colhido das colmeias 
são comercializadas com selo 
do SIM nas feiras rurais e nos 
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PÓS-COLHEITA

No mel, oportunidade de
renda e crescimento

mercados de Santa Cruz. A 
outra parte é destinada à 
exportação. 

Entre os apicultores as-
sociados da ASA está Decio 
José Beckemkamp. A criação 
das abelhas é feita em duas 
propriedades, localizadas 
em Linha Travessa e Linha 
Floresta, interior de Santa 
Cruz e Vera Cruz, respectiva-
mente. O trabalho envolve a 
manutenção das caixas, onde 
ficam os animais, a reposição 
das ceras, bem como a troca 
da rainha para que mais abe-
lhas se reproduzam e, assim,  
a produção de mel aumente. 

Decio realiza a colheita do 
mel em dois períodos do ano: 
abril/maio e novembro/de-
zembro. Por colheita, ele che-
ga a 35 caixas de mel, sendo 
que cada uma possui em mé-
dia 12 quilos. “Dependendo 
da florada [conforme as flores 
que as abelhas visitaram para 
extrair o néctar], é possível 
colher até 20 quilos”, explica 
o apicultor. A produtividade 
do mel depende entre outros 
aspectos, como o clima. A 

exemplo, Decio explica que 
quando venta muito e as 
flores secam, as abelhas não 
conseguem retirar o néctar. 
Em março deste ano, a chuva 
foi um dos fatores que atra-
sou a florada e afetou o mel 
na sua propriedade. “Tive-
mos apenas 30% de aprovei-
tamento na colheita”, revela.  

NO COMÉRCIO
Quando o mel é embala-

do para a comercialização, 

processo que é realizado na 
sede da ASA, localizada na 
entrada da Granja Munici-
pal, além de ser rotulado 
com o selo do SIM, recebe 
o nome do apicultor que 
o produziu. Segundo De-
cio, isso é importante por-
que cada apicultor constrói 
sua credibilidade junto aos 
clientes e quando eles sabem 
de onde o mel provém con-
fiam no produto. 

É na feira rural do Par-
que da Oktoberfest que ele 
comercializa o mel todas 
as quartas-feiras e sábados 
pela manhã. Decio explica 
que o mel produzido fica 
embalado e estocado em sua 
propriedade. Esse mel pode 
cristalizar, por isso, confor-
me as vendas vão sendo 
realizadas, é necessário que 
ele passe pelo processo de 
descristalização.

O apicultor Decio comercializa o mel nas feiras rurais


