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PRODUÇÃO DE MEL NO TUMUCUMAQUE

As Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru 
d’Este compreendem uma área contígua de 4,2 milhões de 
hectares, formando o chamado Complexo Tumucumaque, 
situado no extremo nor te do Pará, e divisa com Amapá, na 
fronteira do Brasil com o Suriname e a Guiana Francesa. 

Terras Indígenas  
Parque do Tumucumaque e Rio Paru d’Este

Ambas as Terras Indígenas foram homologadas em 1997 e estão inseridas no maior corredor 
de áreas protegidas do mundo. A região se destaca por ser de difícil acesso, livre de poluição 
e distante de qualquer produção que use agrotóxicos. As abelhas têm um pólen puríssimo à 
sua disposição e, por isso, daqui vem um mel de altíssima qualidade e pureza - “o melhor mel 
do mundo”, como nós povos indígenas dessa região nos orgulhamos de dizer.

O lado leste do Complexo 
Tumucumaque compreende a 

porção oriental da TI Parque do 
Tumucumaque e a totalidade da 
TI Rio Paru d’Este. Essa região 

apresenta vegetação do tipo 
ombrófila densa, com algumas 

áreas de floresta ombrófila 
sub-montana, em especial 

nos contrafor tes da Serra do 
Tumucumaque. 

Lado Oeste

Municípios do pará

Oriximiná / Óbidos / Almeirim / 
Alenquer / Monte Alegre

Municípios do aMapá

Laranjal do Jari

superfície (ha)
3.071.067

Lado Leste

Municípios do pará

Almeirim / Alenquer /  
Monte Alegre

superfície (ha)
1.195.785

No lado oeste da TI 
Parque do Tumucumaque 
encontram-se diversas 
manchas de campo, 
uma paisagem também 
conhecida por savana 
amazônica ou cerrado 
amazônico, sendo 
a maior delas com 
superfície próxima 
a 500 mil hectares, 
cujas margens são 
áreas de transição 
entre o cerrado e a 
floresta ombrófila.
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PRODUÇÃO DE MEL NO TUMUCUMAQUE

Nós, povos indígenas do Tumucumaque Oeste e Leste, 
falamos diversas línguas majoritariamente da família Karib. 
Somos mais conhecidos como Tiriyó, Katxuyana, Wayana e 
Aparai, porém somos pertencentes a muitos outros povos 
(ou gentes, -yana, yó), como Pïrouyana, Aramiso, Kahyana, 
Txikiyana, Sakëta, Okomoyana, Akuriyó, dentre outros. 
Também somos parentes de algumas famílias Wajãpi, que 
vieram residir conosco há muitos anos já. 

Os Povos Indígenas  
do Tumucumaque

Povos do Tumucumaque:
Ahpama, Ahpamano, Aipïpa, Akïyó, Akuriyó, Alakapai, Aparai, Arahasana, Aramaso, Aramayana, 
Aturai, Inkarïnyana, Kahyana, Kaikui Apërën, Arimisana, Katxuyana, Kukuyana, Maraso, 
Mawayana, Murumuruyó, Okomoyana, Opakyana, Osenepohnomo, Wezamohkoto, Patakaiyana, 
Piayanakoto, Pïrëuyana, Pirixiyana, Pïropë, Ramayana, Sakïta, Tarëpisana, Tiriyó, Tunapeky, 
Tunayana, Txikiyana, Upuruiyana, Waiwai, Wajãpi (do Cuc), Wajãpi (do Molokopote), Waripi, 
Wayana, Werehpai.

No  lado  oeste do Complexo do 
Tumucumaque vivem atualmente 
cerca de 2.000 pessoas, 
distribuídas em 38 aldeias 
dispostas às margens do rio 
Erepecuru (Paru de Oeste) e seu 
tributário Marapi.

No lado leste, às margens 
do rio Paru d’Este, estão 24 
aldeias onde vivem cerca de 

1.300 pessoas, na maioria 
Wayana e Apalai. 

Sempre vivemos em meio a intensas e extensas redes de relações do Amapá até Roraima, 
incluindo Guiana Francesa, Suriname e Guiana. 

Antigamente nós vivíamos espalhados por essa ampla região, sempre trocando com nossos 
vizinhos. Também tinha os negros que vinham lá do Suriname, trazendo miçangas, terçados, 
pano vermelho, em troca de nossos produtos locais. Com o tempo as nossas terras foram 
demarcadas e algumas coisas mudaram. Hoje estamos aprendendo a vender para comprar 
a coisas que precisamos dentro do nosso território.
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Sempre tivemos nossos próprios conhecimentos sobre o 
extrativismo e uso do mel das abelhas melíponas nativas. 
Nos anos 1980 aqui chegaram abelhas africanizadas, e 
aos poucos começamos a aprender a apicultura. Devido 
ao alto grau de conservação da nossa região, em cada 
gota de mel daqui extraído estão presentes as essências 
florestais e silvestres do coração da nossa Amazônia. 

O manejo do mel 

A meliponicultura  
(com abelhas sem ferrão e 
nativas)atualmente é mais 

desenvolvida no lado Leste. 
O resultado da produção  

é um mel mais leve,  
com menos açúcar e mais 

essências florestais,  
já que as abelhas passam  

por muitas floradas até 
finalizar a produção do mel. 

WANË BEER TAPAJÓS 
A primeira cerveja com mel indígena no Brasil!

O mel sempre foi um alimento muito precioso para nós, seja para o uso em rituais, na 
nossa medicina tradicional e na alimentação das crianças e idosos. Alguns subprodutos 
são a cera, cerume e própolis, que usamos, por exemplo, para a calafetagem de canoas, 
confecção de cordas para arcos, na utilização para confecção de flechas e até mesmo 
em vestimentas. Hoje, o mel é uma impor tante fonte de renda para os jovens indígenas 
e suas famílias.

O cultivo das abelhas 
melíferas (abelhas com ferrão, 
africanizadas) se destaca no 
lado oeste. 
Na Aldeia Santo Antônio, nas 
margens do Rio Paru Oeste, 
reside um grupo de 12 famílias 
apicultoras. O interesse por 
essas abelhas é crescente. 
Atualmente, também há famílias 
apicultoras nas aldeias Bona, 
Missão Tiriyó e Tuhaentu.

A produção e comercialização do mel indígena do Tumucumaque se deu no âmbito do início da implementação do nosso Plano de Gestão Territorial e Ambiental 
(PGTA), por meio de um projeto executado pelo Instituto Iepé, em parceria com nossas Associações APITIKATXI e APIWA e Funai. Este projeto contou com apoio 
do Fundo Amazônia de 2016 a 2019. Atualmente essa atividade de manejo do mel conta com apoio da Nia Tero e da Rainforest da Noruega.

O mel para a receita desta cerveja vem da aldeia Santo 
Antônio, situada na Terra Indígena Parque do Tumu-
cumaque – Lado Oeste. E, por ser uma criação co-
laborativa, a Cervejaria Tapajós firmou uma parceria 
de divisão de lucros por igual com a Associação dos 
Povos Tiriyó, Kaxuyana e Tunayana (Apitikatxi). 

Um dos objetivos da Wanë Beer Tapajós é valorizar 
os povos indígenas e o mel indígena produzido nas 
aldeias. O mel na cerveja é a etapa final de um longo 
processo de trabalho e dedicação de famílias que de-
pendem da floresta preservada para o seu bem viver, 
e são responsáveis pela proteção do seu território.

Produzido pelos povos
Wayana e Aparai nas 

Terras Indígenas Parque do 
Tumucumaque e Rio Paru d’Este

 Abelhas Apis mellifera 

mel

indÍgena do

tumucumaque

500 g

anozeni

Produzido pelos povos 
Katxuyana, Tiriyó e Txikiyana

na Terra Indígena 
Parque do Tumucumaque 

 Abelhas Apis mellifera

mel

indÍgena do

tumucumaque

500 g

wanË

A Cervejaria Tapajós, de Santarém (PA), criou a primeira cerveja 
do Brasil feita com mel oriundo de comunidades indígenas:  
a Wanë Beer Tapajós.  
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