FERBASA FOMENTA PRODUÇÃO DE MEL EM CAMPO FORMOSO
A Ferbasa investe, no município de Campo Formoso, na construção da Casa do Mel, entreposto localizado na
comunidade Limoeiro em um terreno de propriedade da Companhia cedido em regime de comodato à Cooperativa
Agrícola e Pesqueira de Campo Formoso (COAPICAF), com o objetivo de promover o desenvolvimento
socioeconômico da região.
Com extensão territorial de 1.304,11 m², sendo 309,26 m² de área construída, a estrutura física da Casa do Mel
contará com sala de recepção para acolhimento das melgueiras (que será separada do local de manipulação),
banheiros externos, espaço para processamento do mel (podendo ser subdividido), área de envase e local de
armazenagem do produto final, a ser comercializado de forma fracionada, em sachê e também em recipientes de
maior porte (baldes e tambores).
Apesar do entreposto do mel estar situado em Campo Formoso, a COAPICAF possui ramificações em várias outras
localidades do entorno. Atualmente, 10 associações de apicultores trabalham em parceria com a Cooperativa que
assiste a mais de 400 produtores distribuídos nos seguintes municípios: Andorinha, Antônio Gonçalves, Caen,
Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jacobina, Jaguarari, Miguel Calmon, Pindobaçu, Ponto Novo, Saúde e
Senhor do Bonfim, onde também estão localizadas as 5.530 colmeias.
Somente em 2014, mesmo com o agravante do período de estiagem prolongado, o grupo produziu mais de 30
toneladas de mel. Segundo Maria Anita Souza, presidente da COAPICAF, com o entreposto a capacidade de
produção será ainda maior, estima-se que o dobro. Além disso, o empreendimento viabilizará a liberação do S.I.F
(Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura), certificação que garante condições adequadas no
processo de fabricação de produtos de origem animal, inclusive no quesito higiênico-sanitário, assegurando que o
produto pode ser comercializado sem riscos à saúde.
Adequações estruturais e logísticas que atendem pré-requisitos para certificações, aumento da produtividade,
fomento da comercialização do produto a nível internacional, capacitações, programa de estágio para alunos de
escolas técnico-agrícolas e acolhimento de novos produtores, são alguns benefícios e oportunidades que serão
viabilizados com a chegada da Casa do Mel. Sem contar que esse entreposto será o primeiro de todo território do
Piemonte Norte do Itapicuru, posicionando Campo Formoso como o maior polo de produção de mel da região. A
previsão é que a Casa do Mel esteja em pleno funcionamento já no segundo semestre de 2015.
“A Casa do Mel dará autonomia e independência aos produtores, permitindo que eles fomentem o crescimento
sustentável da região. Por isso, é uma satisfação estarmos colaborando com um projeto de tamanha magnitude”,
concluiu Mariana Amado, coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Ferbasa.
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