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RESUMO  
 

 
O território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano sofreu uma drástica 
redução da produção de mel durante o período de estiagem, passando de 1.753 
toneladas, em 2011, para 276 toneladas, em 2012, representando, desse modo, um 
declínio superior a 1000%. No período de 2006 a 2011, o território registrou uma 
produção de 2.298 toneladas de mel, entretanto a estiagem prolongada vem 
causando perdas econômicas significativas. Tal situação motivou essa pesquisa, 
que tem como objetivo principal mostrar os impactos da seca sobre a apicultura 
território citado. Os procedimentos metodológicos basearam-se no levantamento de 
dados secundários e primários, utilizando base de dados oficiais, relatórios, 
manuais, boletins oficiais e os dados das associações de apicultura, privilegiando o 
horizonte temporal de 2006 a 2017. Para isso, foram realizadas duas viagens 
técnicas aos municípios pesquisados, nos meses de abril e maio de 2018. O 
território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano é um arranjo produtivo 
em estruturação, e o fenômeno da seca influencia negativamente na consolidação 
deste arranjo produtivo local. A produção de mel é a principal atividade econômica 
para muitas famílias da região, agravando as consequências dos períodos de 
estiagem, já que os rendimentos dos produtores tendem a diminuir causando 
impacto à economia local. A participação média da apicultura na renda do produtor 
passou de 42% para 23% após a seca. Essa queda da produção de mel está 
relacionada à perda dos enxames e à participação da atividade na renda familiar, 
que sofreu um déficit médio de 40%. Entretanto, mesmo com os altos índices de 
perdas na produção apícola nos meses de estiagem, o território demonstrou ter 
capacidade para retomar o crescimento da produção de mel, com a volta das 
primeiras chuvas. No entanto, faz-se necessário planejamento de ações estratégicas 
e projetos viáveis à manutenção da produtividade mesmo nos períodos de estiagem. 
Para tanto, é necessário ampliar o acesso à assistência técnica e extensão rural 
continuada e personalizada, à capacitação de manejo avançado para maior 
produtividade em períodos de estiagem e à capacitação gerencial dos apicultores 
para retomar o crescimento da produção. Além disso, é necessário uma ampliação e 
maior integração entre a base produtiva, a iniciativa privada e o poder público a fim 
de alcançar uma postura de negócio mais voltada ao mercado, além de promover a 
estruturação do arranjo produtivo local da apicultura do Sertão do Araripe 
Pernambucano. 
 
Palavras-chave: Seca prolongada. Arranjo Produtivo Local. Apicultura. Impactos 
socioeconômicos. Produção de mel.  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 

The beekeeping area of  backwoods of Araripe Pernambucano suffered a drastic 
reduction in honey production during the dry season, from 1,753 tons in 2011 to 276 
tons in 2012, representing a decline of more than 1000%. In the period from 2006 to 
2011, the territory registered a production of 2,298 tons of honey, however prolonged 
drought has caused significant economic losses. This situation motivated this 
research, whose main objective is to show the impacts of the drought on beekeeping 
territory mentioned. The methodological procedures were based on the collection of 
secondary and primary data, using official database, reports, manuals, official 
bulletins and data of beekeeping associations, privileging the time horizon from 2006 
to 2017. For this, two trips were made techniques in the studied municipalities, in 
April and May of 2018. The beekeeping territory of the  backwoods of Araripe 
Pernambucano is a productive arrangement in structuring, and the drought 
phenomenon has a negative influence on the consolidation of this local productive 
arrangement. Honey production is the main economic activity for many families in the 
region, aggravating the consequences of drought periods, as producer incomes tend 
to decline and impact the local economy. The average beekeeping share in producer 
income rose from 42% to 23% after the drought. This fall in honey production is 
related to the loss of swarms and to the participation of the activity in family income, 
which suffered an average deficit of 40%. However, even with the high loss rates in 
apicultural production during the dry season, the territory showed a capacity to 
resume the growth of honey production, with the return of the first rains. However, it 
is necessary to plan strategic actions and viable projects to maintain productivity 
even in periods of drought. In order to do so, it is necessary to increase access to 
technical assistance and continuous and personalized rural extension, the training of 
advanced management for greater productivity in periods of drought and the 
managerial training of beekeepers to resume the growth of production. In addition, it 
is necessary to expand and integrate more the productive base, the private initiative 
and the public power in order to achieve a more market-oriented business posture, 
as well as to promote the structuring of the local productive arrangement of 
beekeeping in the backwoods of Araripe Pernambucano. 
 
Keywords: Prolonged drought. Local Productive. Arrangement. Beekeeping. 
Socioeconomic impacts. Production of honey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Área de proteção ambiental (APA) da Chapada do Araripe. 31 

FIGURA 2 - Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro de 2014. 34 

FIGURA 3 - Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro de 2015. 45 

FIGURA 4 - Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro de 2016. 36 

FIGURA 5 - Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro de 2017 37 

FIGURA 6 - Território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 43 

FIGURA 7 - Marca coletiva “Mel do Araripe”. 50 

FIGURA 8 – Localização das Unidades de Extração de Mel e instituições do 

Arranjo Produtivo Local da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

53 

FIGURA 9 - Renda familiar mensal dos apicultores. 61 

FIGURA 10 - Participação da apicultura na renda mensal dos produtores 

(as), mapa (a) antes da seca e o mapa (b) depois da seca. 

76 

FIGURA 11 - Enxames perdidos pelos apicultores. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1 – Indicadores utilizados na pesquisa por área. 
 

23 

QUADRO 2 - Comparativo da colocação dos estados dentro do ranking 
nacional de produção de mel entre 2006 e 2016. 
 

30 

 

QUADRO 3 - Classificação de severidade do monitor de seca do Nordeste do 
Brasil. 

34 

 

QUADRO 4 - Infraestrutura existente no APL da Apicultura do Sertão do 
Araripe Pernambucano. 

 
52 
 

QUADRO 5 - O que apicultor pode fazer para evitar a queda na produção de                                                                                                                           
mel?  

 
87 
 

QUADRO 6 - O que os órgãos governamentais, ONGs e instituições de 
desenvolvimento podem fazer para evitar a queda na produção                       
de mel? 

 
88 
 

 

QUADRO 7 - O que falta para desenvolver a Apicultura na região? 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 - Comparativo entre a produção de mel do Nordeste frente à 
produção nacional no período de 2006 a 2016. 

29 

GRÁFICO 2 - Tipos de capacitações realizadas pelos apicultores. 56 

GRÁFICO 3 - Faixa etária dos apicultores. 57 

GRÁFICO 4 - Participação das mulheres na apicultura do Sertão do Araripe 
Pernambucano. 

58 

GRÁFICO 5 - Número de membros da família dos apicultores do Sertão do 
Araripe Pernambucano. 

58 

GRÁFICO 6 - Renda familiar mensal. 59 

GRÁFICO 7 - Principais produtos apícolas. 63 

GRÁFICO 8 - Técnicas de manejo adotadas pelos apicultores. 67 

GRÁFICO 9 - Alimentação complementar adotada pelos apicultores do Sertão do 
Araripe Pernambucano. 

68 

GRÁFICO 10 - Contratação de mão de obra. 
 

71 

GRÁFICO 11 - Tipos de atividades realizadas por mão de obra contratada 
pelos apicultores. 
 

72 

GRÁFICO 12 - Relação dos fatores que prejudicam a produção de mel para 
os apicultores. 

 
73 

GRÁFICO 13 - Participação da apicultura na composição da renda mensal 
dos apicultores. 

 
81 

GRÁFICO 14 - Impactos gerados pela seca na visão dos apicultores. 
 

82 

GRÁFICO 14 - Número de colmeias habitadas durante a pesquisa de campo. 83 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Localização dos municípios que compõem o território do arranjo 
produtivo da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

22 

TABELA 2 - Posição do Brasil no ranking mundial de produção de mel entre 
2006 a 2010. 

27 

TABELA 3 - Panorama nacional de exportação de 2006 a 2015. 28 

TABELA 4 - Municípios que fazem parte da APA da Chapada do Araripe. 32 

TABELA 5 - Produção anual de mel dos municípios do território da apicultura do 
Sertão do Araripe Pernambucano. 

45 

TABELA 6 - Índice pluviométrico dos municípios que compõem o Araripe 
Pernambucano. 

46 

TABELA 7 - Total de apicultores, colmeia cheia, percentual de perdas de 
enxames e total de colmeias vazia no Nordeste, em fevereiro de 2013. 

46 

TABELA 8 - Comportamento da produção de mel no território do Sertão do 
Araripe entre 2006 a 2011. 

 51 

TABELA 9 - Nível de escolaridade dos apicultores (as) do Sertão do Araripe 
Pernambucano. 

55 

TABELA 10 - Principais fontes de renda dos apicultores (as) do Sertão do 
Araripe Pernambucano. 

60 

TABELA 11 - Tipos de embalagens utilizadas na comercialização do mel do 
território. 

64 

TABELA 12 - Composição dos canais de comercialização de mel. 65 

TABELA 13 - Comparativo de frequência visita e manejo nos apiários. 66 

TABELA 14 - Caracterização do porte dos apicultores do Sertão do Araripe 
pernambucano. 

71 

TABELA 15 - Nível de desmatamento percebido pelos entrevistados. 74 

TABELA 16 - Consequência econômica da seca sobre a venda do mel no 
Sertão do Araripe Pernambucano devido à queda na produção. 

80 

 
 
 



LISTA DE SIGLAS 
 
 

A.B.E.L.H.A Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. 

ABEMEL Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. 

ADAGRO Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco. 

AD Diper Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. 

ANA  Agência Nacional de Águas. 

APA  Área de Proteção Ambiental. 

APAC  Agência Pernambucana de Águas e Clima. 

APL  Arranjo Produtivo Local. 

ATER  Assistência Técnica e Extensão Rural. 

CBA  Confederação Brasileira de Apicultura. 

COAMPIS Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores da Região do Araripe 
Pernambucano.  

 

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba. 

 

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento. 

CVT  Centro Vocacional Tecnológico. 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IFSertão Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano. 

  

INMET Instituto Nacional de Meteorologia. 

INPE  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

IPA  Instituto Agronômico de Pernambuco. 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 



MAPA  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

MCT  Ministério da Ciência e Tecnologia. 

MDA  Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

MDIC  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

MI  Ministério da Integração Nacional. 

NUPEA Núcleo de Pesquisa e Extensão em Abelhas do IFSertão-PE. 

ONG  Organização Não Governamental. 

PAA  Programa de Aquisição de Alimentos. 

PASA  Pacto da Apicultura do Sertão do Araripe. 

PPM  Pesquisa da Pecuária Municipal. 

SEBRAE Serviço Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

SIE  Serviço de Inspeção Estadual emitido pela ADAGRO 

SIF  Serviço de Inspeção Federal emitido pelo MAPA 

UNAMEL União Nordestina de Apicultora e Meliponicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

1.1 Breve introdução .......................................................................................... 19 

1.2 Objetivos .......................................................................................................... 21 

1.2.1 Objetivo geral .......................................................................................... 21 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................. 21 

1.3 Procedimentos metodológicos ......................................................................... 21 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 25 

2.1 A Apicultura no Brasil....................................................................................... 25 

2.2 A Apicultura no Nordeste ................................................................................. 27 

2.3 O Sertão do Araripe ......................................................................................... 29 

2.4 A seca dos últimos anos .................................................................................. 31 

2.5 arranjos Produtivos Locais ............................................................................... 36 

2.6 O território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano ....................... 41 

2.7 Efeitos da seca na apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano ................ 43 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 47 

3.1 O Arranjo Produtivo Local da Apicultura do Araripe Pernambucano ............... 47 

3.2 Estrutura apícola existente no Sertão do Araripe Pernambucano ................... 50 

3.3 O perfil dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano ......................... 53 

3.3.1 Níveis de escolaridade e capacitação dos apicultores do Sertão do 

Araripe Pernambucano .................................................................................... 53 

3.3.2 Faixa etária dos apicultores entrevistados em atividade .................... 55 

3.3.3 Participação das mulheres na apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano ................................................................................................. 56 

3.3.4 Composição das famílias e renda familiar ............................................ 57 

3.3.5 Produtos apícolas comercializados e embalagens utilizadas ............ 60 



3.3.7 Técnicas de manejo utilizadas ............................................................... 64 

3.3.8 Porte dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano............... 68 

3.3.9 Fatores que contribuíram com a queda na produção de mel ............. 71 

3.3.10 Consequência econômica da perda dos enxames ............................. 74 

4. DISCUSSÕES ....................................................................................................... 83 

4.1 Principais problemas do arranjo produtivo ....................................................... 83 

4.2 Propostas para a retomada do crescimento da produção de mel no Sertão do 

Araripe Pernambucano .......................................................................................... 84 

4.2.1 Sugestões apresentadas pelos entrevistados para a retomada da 

produção ........................................................................................................... 84 

4.2.2 Recomendações para a reestruturação do Arranjo Produtivo Local da 

Apicultura e retomada da produção ............................................................... 88 

5 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................. 90 

8 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 92 

APÊNDICES ............................................................................................................. 97 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DIGITAL – APICULTOR ................................... 97 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DIGITAL – INSTITUIÇÃO ................................. 98 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APICULTOR ..................................................... 99 

APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO INSTITUIÇÃO ................................................. 103 

APÊNDICE E – LISTA DE PSEUDÔNIMOS ....................................................... 106 

APÊNDICE F – CÓPIA DE ARTIGO SUBMETIDO ............................................. 107 

APÊNDICE G – FANPAGE .................................................................................. 114 

APÊNDICE H – MAPA DO TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO 

ARARARIPE PERNAMBUCANO. ISBN: 978-85-5322-022-9 .............................. 115 

APÊNDICE I – MAPA DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA APICULTURA DO 

SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO. ISBN: 978-85-5322-023-6 ............ 116 

APÊNDICE J – PRODUTO RELATÓRIO COM SUGESTÕES PARA APLICAÇÃO 

NO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA APICULTURA DO SERTÃO DO 

ARARIPE PERNAMBUCANO ............................................................................. 117 



18 

 

 

 Vista parcial da Chapada do Araripe | Créditos: A autora, 2018.



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 BREVE INTRODUÇÃO 

 

 A apicultura é uma atividade que consiste na criação racional de abelhas com 

ferrão, confinadas em colmeias artificiais utilizando, para tanto, métodos e equipamentos 

que potencializam a capacidade natural desses insetos na produção e comercialização 

de mel, cera, própolis, geleia real, pólen apícola, apitoxina; além disso, conferem melhor 

desempenho na polinização (BARBOSA, et al., 2007), contribuindo para a para a 

conservação do meio ambiente, uma vez que: 

 
Fornecem um serviço ecológico essencial à natureza e ao ser humano, a 
polinização. Esses serviços de polinização são importantes tanto para os 
ecossistemas naturais quanto para a agricultura. [...] Sem esses agentes 
polinizadores, a grande maioria das espécies de plantas não reproduziria 
sexualmente e, consequentemente, não seria possível produzir sementes, grãos, 
amêndoas, castanhas, frutas, vagens, folhagens, raízes, óleos vegetais, 
essências, corantes naturais etc., utilizadas em larga escala pela sociedade 
humana (BONFIM et al., 2017, p. 9). 

 

 De acordo com o Souza (2006), o crescimento da criação de abelhas deve-se 

tanto ao baixo investimento para iniciar a atividade quanto à boa lucratividade, 

representando uma oportunidade de inclusão social e econômica das famílias rurais. Tal 

atividade tornou-se atrativa a esse grupo em especial porque ela permite a atuação de 

mão de obra familiar; dispensa a propriedade da terra e possibilita o aumento da 

produtividade agrícola devido à polinização, contribuindo com a conservação e 

preservação da vegetação. 

 Devido às características climáticas e diversidade florística nativa, a Caatinga é 

uma das poucas regiões do mundo com possibilidade de produzir mel orgânico em larga 

escala, conferindo ao Nordeste atração à produção apícola. Tal situação é favorecida 

pela alta capacidade produtiva da abelha africanizada, à crescente demanda por mel e à 

resistência da vegetação a doenças e pragas, tornando a região creditada a receber a 

certificação orgânica. A partir de 2005 houve grande investimento em modernização das 

técnicas de manejo para aumentar a produtividade promoção da capacitação dos 

apicultores, o que favoreceu aumento na colheita (KHAN et al., 2014). 

 No Sertão do Araripe Pernambucano, os esforços dos governos estadual e federal 

possibilitaram uma boa estruturação do arranjo produtivo local, com investimentos físicos 

(unidades e equipamentos de extração e beneficiamento de mel) e apoio financeiro aos 
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programas e projetos especiais para o financiamento de materiais (colmeias, macacões, 

fumegadores e outras coisas) voltados à produção e beneficiamento de mel. 

 Como observado por KHAN (et al., 2014), a vegetação e o clima são 

características favoráveis ao crescimento da produção de mel no semiárido. Todavia, a 

falta de integração entre os agentes públicos, o acesso dos produtores às tecnologias, a 

assistência técnica e a extensão rural são desafios que limitam a profissionalização da 

apicultura em algumas regiões do Nordeste. Contudo: 

 

Apesar de todos esses problemas, a apicultura está se consolidando na Região 
como importante atividade para diversificação da produção dos pequenos 
produtores do Semiárido onde existe grande limitação de recursos hídricos que 
juntamente com outros fatores reduzem as alternativas de produção (KHAN et 
al., 2014, p. 29). 
 
 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2011, 

o Sertão do Araripe Pernambucano foi responsável por 74,62% da produção do mel do 

estado fazendo da apicultura uma fonte de renda para inúmeras famílias da região, 

sendo o mel o principal produto para o mercado. No anto seguinte, entretanto, a seca 

prolongada afetou a atividade gerando enfraquecimento ao Arranjo Produtivo Local 

(APL), gerando dúvidas quanto à viabilidade da produção local. 

Diante desse cenário, surgem inquietações sobre os investimentos feitos à 

apicultura do semiárido pernambucano, bem como questionamentos sobre as possíveis 

consequências que os longos períodos de estiagem podem gerar para os produtores, a 

suas famílias e ao APL da Apicultura no Sertão do Araripe Pernambucano. O local de 

estudo aglomera onze municípios, sendo dez municípios da Microrregião de Araripina e 

o município de Parnamirim, pertencente à Microrregião de Salgueiro. 

Portanto, essa pesquisa teve como objetivos analisar os efeitos da seca e os 

impactos produtivos, econômicos e sociais que esta pode causa ao arranjo produtivo e à 

renda das famílias do Sertão do Araripe, a partir de 2012. Seu resultado poderá 

contribuir com informações que subsidiarão os governos e às organizações que atuam 

no território na construção e no planejamento de ações voltadas à convivência com a 

seca, e para a recomposição do APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, 

visando o desenvolvimento sustentável da atividade.    
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da seca sobre a produção e seus impactos socioeconômicos 

sobre o Arranjo Produtivo Local da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, a 

partir de 2012. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Apontar quais os impactos socioeconômicos da seca sobre a renda das 

famílias na apicultura do sertão do Araripe Pernambucano; 

 Analisar a existência de fatores de resiliência do Arranjo produtivo da 

apicultura; 

 Propor diretrizes para a construção de políticas públicas voltadas à 

reestruturação do Arranjo Produtivo Local da Apicultura no Sertão do Araripe 

Pernambucano; e, 

 Apresentar sugestões de boas práticas para a gestão de projetos que fomente 

a consolidação do arranjo produtivo da apicultura no sertão do Araripe 

Pernambucano para a sua recomposição com o processo de normalização 

das chuvas. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente, foi feito um levantamento de dados secundários em uma 

investigação de dados bibliográficos, documentais, estatísticos e de pesquisas 

previamente realizadas, condizentes ao objeto de estudo em questão. A partir disso, foi 

realizada uma revisão de literatura específica sobre Arranjos Produtivos Locais e 

desenvolvimento territorial, para delimitação do referencial teórico e metodológico do 

estudo, o que favoreceu uma melhor delimitação do local de estudo, mostrado na tabela 

a seguir (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Localização dos municípios que compõem o território do arranjo produtivo da apicultura do 
Sertão do Araripe Pernambucano. 

Nome do município Localização Distância de Recife - PE 

Parnamirim 07°34'41.5"S 040°30'04.6"W 570Km 

Moreilândia 07°37'30.6"S 039°33'03.1"W 595Km 

Granito 07°42'58.7"S 039°36'57.0"W 607Km 

Ouricuri 07°52'59.6"S 040°04'49.8"W 630Km 

Bodocó 07°46'46.2"S 039°56'18.8"W 649Km 

Trindade 07°45'41.6"S 040°15'49.3"W 655Km 

Ipubi 07°39'02.4"S 040°08'51.0"W 682Km 

Santa Cruz 08°14'21.6"S 040°19'57.4"W 685Km 

Araripina 07°34'41.5"S 040°30'04.6"W 689Km 

Exú 07°30'40.1"S 039°43'20.7"W 689Km 

Santa Filomena 08°09'38.9"S 040°36'48.9"W 723Km 

Fonte: Google Maps 

 

 Os apicultores do município de Parnamirim, localizado na microrregião de 

Salgueiro, têm estreita relação com os apicultores dos municípios do Araripe, e possuem 

representantes ativos no Pacto da Apicultura do Sertão do Araripe (Fórum PASA). Em 

Parnamirim, há quatro unidades de extração de mel (UEM), comumente conhecida como 

casa de mel, e é sede do Campus Avançado da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), servindo de ponto de apoio aos estudantes e pesquisadores 

interessados em pesquisar sobre a apicultura do semiárido pernambucano. Atualmente 

está sendo construída uma Unidade de Extração de Mel/Apiário Escola no campus, que 

atuará na capacitação de jovens do município interessados em aprender mais sobre a 

apicultura. 

O levantamento bibliográfico e a pesquisa documental privilegiam o horizonte 

temporal de 2006 a 2017. As informações obtidas sobre o tema na base de dados 

oficiais, nos relatórios, nos manuais, nos boletins oficiais, entre outros, possibilitaram a 

construção panorâmica da situação da apicultura no Brasil e na região Nordeste, além 

de subsidiar a caracterização da região objeto do estudo. Utilizamos como fonte 

secundária sobre a produção, os dados da Pesquisa Nacional da Pecuária Municipal 

(PPM), realizada pelo IBGE. Sobre a avaliação do impacto das secas, utilizou-se a base 

de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET); as informações do Monitor de Secas do Nordeste, iniciativa 
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conjunta da Agência Nacional das Águas (ANA) e institutos estaduais de pesquisa, a 

exemplo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), para o acompanhamento 

periódico das secas; e, também os dados disponibilizados pelas associações e pelos 

próprios apicultores. 

Com a sistematização dos dados e informações levantadas, foram definidas 

perguntas para compor os questionários e os tópicos centrais das entrevistas. Para a 

análise do cenário da pesquisa, foram utilizados indicadores sociais, econômicos e 

técnicos elencados no quadro abaixo, com o objetivo de retratar a situação vivenciada 

pelos produtores (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Indicadores utilizados na pesquisa por área. 

INDICADORES DESCRIÇÃO 

Sociais 

• Sexo 

• Faixa etária 

• Grau de escolaridade 

• Estado civil 

• Número de pessoas que compõem as famílias 

Econômicos 

• Renda familiar mensal 

• Participação em associações 

• Ocupação principal 

• Principal fonte de renda 

• Número de colmeias habitadas 

• Número de enxames perdidos 

• Migração dos enxames 

• Uso de empregados que trabalham na apicultura 

Técnicos 

• Número da Produção por colmeia/ano (Média) 

• Possuem unidades de extração de mel 

• Tecnologias de manejo utilizadas 

• Embalagens usadas na venda do mel 

• Recebeu ou recebe assistência técnica 

• Recebeu capacitação 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

O levantamento de dados primários foi realizado por meio de observações e 

informações levantadas em campo. Após a construção das perguntas, foram realizados 

pré-testes do questionário no município de Petrolina-PE a fim de assegurar a precisão e 

a clareza das perguntas antes de sua devida aplicação em campo, conforme sugerido 

por Gil (2008):  

 
 
Depois de redigido o questionário, mas antes de aplicado definitivamente, deverá 
passar por uma prova preliminar. A finalidade desta prova, geralmente designada 
como pré-teste, é evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais 
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como: complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das 
questões, constrangimentos ao informante, exaustão etc. (GIL, 2008, p. 134). 

  

A coleta dos dados primários permite a fidedignidade das informações frente aos 

dados secundários, além de conferir maior consistência à análise da pesquisa. Todavia, 

devido à restrição de recursos para a realização de entrevistas, optou-se por aplicar os 

questionários com “pessoas chave” do arranjo produtivo local, tais como representantes 

de instituições de ensino, representantes de órgãos governamentais, de instituição de 

fomento, de ONGs, de associações de apicultores e alguns apicultores. 

 Foram realizadas duas viagens técnicas, entre os meses de abril e maio de 2018, 

aos municípios do território, para aplicação dos questionários e realização de entrevistas. 

Previu-se, inicialmente, a aplicação de 15 questionários durante a pesquisa in loco. 

Entretanto, considerando a realização do 14º Encontro Estadual de Apicultura, em 

Araripina, foi possível ampliar essa quantidade, sendo aplicado mais 25 questionários, 

perfazendo o total de 40 questionários nos meses de abril a maio, garantindo maior 

representatividade das informações.  

Dentre os 40 questionários, 29 foram respondidos presencialmente, aplicados nos 

municípios de Araripina, Trindade, Santa Cruz, Ouricuri, Bodocó, Exú, Moreilândia, 

Parnamirim; e 11 foram respondidos eletronicamente, por apicultores (as) de Trindade, 

Parnamirim, Ouricuri e Moreilândia, além de representantes de instituições residentes 

em Petrolina, Parnamirim, Araripina e Recife. De modo que perfizeram esse montante as 

respostas de 28 produtores e de 12 representantes de instituições. 

As entrevistas aconteceram após a aplicação dos questionários, com o objetivo de 

enriquecer a pesquisa com os depoimentos. Utilizou-se a abordagem quantitativa na 

mensuração dos questionários e qualitativa na apreciação dos depoimentos colhidos, o 

que favoreceu a compreensão da relação entre a seca e as dificuldades enfrentadas 

pelo arranjo produtivo local apicultura do Sertão do Araripe. 

Entre os entrevistados ligados a instituições estavam representantes da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 

Unidade de Gestão Territorial do Pró Rural em Ouricuri, ONG Chapada, Unidade de 

Negócios do SEBRAE/PE Sertão do Araripe, Gerência Regional de Araripina do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), Fórum Pacto da Apicultura do Sertão do Araripe 

(PASA), Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores da Região do Araripe 

Pernambucano, Associação dos Apicultores de Parnamirim e Região (COAMPIS), 

Associação dos Apicultores do Município de Trindade, Associação dos Apicultores de 
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Apicultura, Associação dos Apicultores de Bodocó, Associação dos Apicultores de 

Ouricuri, Associação dos Apicultores e Agricultores do Município de Exú, Associação dos 

Apicultores do Município de Santa Cruz, Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 

Serra da Torre, da Associação dos Pequenos Agricultores da Mata da Grande, Serra do 

Mosquito, Serra da Tataíra, Associação dos Apicultores de Moreilândia, e Associação 

dos Pequenos Produtores Sítio Riacho Fundo.  

As informações obtidas por meio dos dados secundários e dos questionários 

foram tabuladas, analisadas e transformadas espacialmente em mapas e ilustrações 

(tabelas, gráficos e quadros), expostos ao longo da pesquisa. As entrevistas foram 

transcritas e sistematizadas para melhor análise, o que permitiu apresentar o cenário em 

que se encontra a apicultura do território.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 A APICULTURA NO BRASIL 

 

A trajetória dessa atividade iniciou em 1839 com introdução da apicultura no 

Brasil, quando alguns enxames de Apis mellifera foram trazidos de Portugal para o 

estado do Rio de Janeiro, pelo padre Antônio Carneiro. Posteriormente, no período de 

1845 a 1880, outras subespécies da abelha Apis mellifera foram inseridas nas regiões 

Sul e Sudeste por imigrantes europeus, e passaram a ser criadas de maneira rudimentar 

(ABELHA, 2015). 

Nos anos 1950, muitos enxames de origem europeias morreram em consequência 

de doenças diversas e a produtividade era baixa, uma vez que as abelhas não se 

adaptavam ao clima tropical. Para aumentar a produtividade de mel por colmeia, o 

pesquisador e Professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Dr. Warwick 

Estevan Kerr, trouxe colônias de abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) ao Brasil 

(ABELHA, 2015). Essas abelhas foram introduzidas no país em 1956, levadas ao Horto 

de Camaquã, localizado em Rio Claro - RS, para serem objeto de um programa de 

melhoramento genético com o intuito de obter uma raça mais produtiva. Entretanto, por 

acidente, essas abelhas escaparam e passaram a se acasalar com as abelhas 

europeias, surgindo, desse modo, uma raça resultante de tal cruzamento, de nominada 

Apis mellifera scutellata” (SOUZA, 2006, p. 38). 
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A agressividade característica da Apis mellifera scutellata provocou problemas 

durante o manejo nos apiários, resultando em desinteresse dos produtores e posterior 

abandono da criação dessa espécie. Entretanto, nos anos de 1970, com o 

desenvolvimento de técnicas de manejo adequadas, a apicultura passou a crescer e se 

expandir para outras regiões do Brasil. Com o aprimoramento das técnicas de manejo, a 

produtividade das colmeias aumentou e o número de apicultores voltou a crescer, 

permitindo o desenvolvimento da apicultura em todo o país. (SEBRAE, 2015). 

Entre os anos de 2006 a 2010, houve um incremento na produção apícola mundial 

sendo a China a maior produtora desse período. A Argentina diminuiu a sua produção, 

saindo do segundo lugar em 2006, para sétimo lugar em 2010, enquanto a Turquia 

passou de terceiro em 2006 para segundo colocado em 2010, seguida pelos Estados 

Unidos, que em 2010 chegou ao terceiro lugar no ranking da produção mundial de mel. 

O Brasil, por sua vez, ocupou a 10ª posição em 2010, com uma produção anual de 

44.600 toneladas de mel, um crescimento de 23% (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Posição do Brasil no ranking mundial de produção de mel entre 2006 a 2010. 

PAÍSES 2006 2007 2008 2009 2010 

Var 
(%) 

2006-
2010 

Participação 
relativa 2010 

China 337.578 357.220 407.219 407.367 398.000 18% 25,8% 

Turquia 83.842 73.935 81.364 82.003 81.115 -3% 5,3% 

Estados Unidos 70.238 67.286 74.293 66.413 79.789 14% 5,2% 

Ucrânia 75.600 67.700 74.900 74.000 70.800 -6% 4,6% 

Argentina 105.000 81.000 72.000 62.000 59.000 -44% 3,8% 

México 55.970 55.459 55.271 56.071 55.684 -1% 3,6% 

Fed. da Rússia 55.678 53.655 57.440 53.598 54.000 -3% 3,5% 

Rep. Isl. do Irã 36.039 47.000 41.000 46.000 47.000 30% 3,0% 

Etiópia 44.000 35.444 42.000 40.688 45.300 3% 2,9% 

Brasil 36.194 34.747 37.792 38.764 44.600 23% 2,9% 

Índia 53.048 51.000 55.000 43.865 39.500 -26% 2,6% 

Rep. Unid. Tanzânia 31.939 33.103 35.512 33.420 34.100 7% 2,2% 

Espanha 30.661 31.840 30.361 32.330 34.000 11% 2,2% 

Canadá 48.353 31.489 29.440 31.920 33.710 -30% 2,2% 

Rep. da Coreia 22.939 26.488 26.000 26.009 28.600 25% 1,9% 

Quênia 25.000 25.165 27.210 25.100 24.000 -4% 1,6% 

Angola 23.000 25.556 26.578 25.556 22.900 0% 1,5% 

Hungria 17.319 15.996 22.394 22.500 16.500 -5% 1,1% 

Austrália 17.500 18.000 17.059 16.595 16.200 -7% 1,1% 

Romênia 18.195 16.767 19.833 19.937 22.222 22% 1,4% 

Outros 319.415 322.341 322.034 331.050 334.528 5% 21,7% 

Mundo 1.507.508 1.471.191 1.554.700 1.535.186 1.541.548 2% 100,0% 

Fonte: FAO (2012). 
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A diversidade da flora nacional é capaz de fornecer às abelhas tanto suprimento 

de energia como de proteína, favorecendo o desenvolvimento da apicultura e conferindo 

ao Brasil a décima posição mundial em produção de mel e, atualmente, o oitavo lugar no 

ranking mundial dos exportadores de mel (ABEMEL, 2015). Segundo a Associação 

Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL), no período de 2006 a 2015 mais da 

metade do mel brasileiro foi destinado ao mercado externo, todavia, há um empenho 

para ampliar essa exportação do produto in natura (Tabela 3). Em 2014, houve aumento 

no volume de mel exportado em mais de 56% quando comparado ao ano anterior, 

alcançando a exportação de 25.317 toneladas de mel (ABEMEL, 2015).  

 

Tabela 3 – Panorama da exportação do mel brasileiro de 2006 a 2015. 

ANO 

PRODUÇÃO 

NACIONAL 

DE MEL 

 (TON) 

EXPORTAÇÃO 

NACIONAL DE 

MEL 

 (TON) 

 

VOLUME DE 

MEL 

EXPORTADO  

(%) 

 

PREÇO DO 

KG DE MEL 

EXPORTADO 

(US$) 

2006 36.263 14.601 40% 1,60 

2007 34.789 12.907 37% 1,64 

2008 37.836 18.271 48% 2,38 

2009 39.029 25.987 67% 2,53 

2010 38.016 18.632 49% 2,95 

2011 41.575 22.398 54% 3,16 

2012 33.575 16.707 50% 3,13 

2013 35.364 16.180 46% 3,34 

2014 38.475 25.317 66% 3,89 

2015 37.815 22.205 59% 3,68 

TOTAL 

ACUMULADO 
372.737 193.205 52% 

 

Fonte: ABEMEL, 2015. 

 

2.2 A APICULTURA NO NORDESTE 

 

As características naturais do semiárido brasileiro favorece a produção de mel o 

que permite a adoção da apicultura como mais uma fonte de renda aos produtores 

rurais. No Nordeste, no período de 2001 e 2004, a produção de mel aumentou 

significativamente, motivada pela demanda internacional, pela viabilidade no 
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desenvolvimento da atividade e pelo uso de tecnologias adequadas à obtenção de alta 

produtividade da abelha. 

 

Começou-se a perceber que o mel produzido de floradas nativas, dessa região, 
possuía potencial para ser certificado como produto orgânico. A partir de 2005, 
investiu-se em melhores técnicas de manejo para aumento da produtividade, na 
capacitação de pequenos produtores e modernização da estrutura de colheita do 
mel (KHAN et al, 2014. p. 45). 
 

 

De acordo com o levantamento da Pesquisa da Pecuária Municipal, realizada pelo 

IBGE, a produção de mel do Nordeste girou em torno de 10,3 mil toneladas no ano de 

2016 (Gráfico 1). Em comparação com a produção nacional de mel, a produção 

nordestina era 40% em 2011, passando para 23% em 2012 e 26% em 2016. Esse 

declínio pode ser atribuído ao longo período de estiagem que assolou a região (IBGE, 

2016). 

 

Gráfico 1 – Comparativo entre a produção de mel do Nordeste frente à produção nacional no 
período de 2006 a 2016. 
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Fonte: (IBGE, 2017) 

 

Em 2006, cinco estados nordestinos figuravam o ranking dos dez maiores 

produtores de mel do Brasil. No entanto, com a estiagem severa registrada em 2012, 

houve uma mudança no posicionamento do ranking, com variação negativa para a 

maioria dos estados nordestinos, como reflexo dos efeitos dessa seca, que também 

prejudicou as pastagens e a criação de animais (Quadro 2).   

 

Quadro 2 – Comparativo da colocação dos estados dentro do ranking nacional de produção de 
mel entre 2006 e 2016 

Estado 
Ranking dos maiores produtores de mel 

2006 2016 
Variação  

devido a seca 

Rio Grande do Sul 1 1 sem variação 

Paraná 2 2 sem variação 

Piauí 3 7 negativa 

Santa Catarina 4 4 sem variação 

Ceará 5 9 negativa 

São Paulo 6 5 positiva 

Minas Gerais 7 3 positiva 

Bahia 8 6 positiva 

Pernambuco 9 15 negativa 

Rio Grande do Norte 10 17 negativa 
Fonte: (IBGE, 2017). 

 

2.3 O SERTÃO DO ARARIPE  

 

O Sertão do Araripe está encravado nos estados de Pernambuco, Piauí e Ceará1 

e compreende a Mesorregião Chapada do Araripe, região adotada pelo Ministério da 

Integração como área de desenvolvimento para realização de projetos e alocação de 

recursos (Figura 1).  Essa divisão geográfica difere dos limites geopolíticos estipulados 

para as unidades federativas pelo IBGE (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2009). 

Com uma vegetação típica do bioma Caatinga, o Sertão do Araripe apresenta 

fitofisionomias diferenciadas em função do gradiente de altitude e oferece alimentação, 

necessária para suprir as fontes de energia (néctar) e de proteína (pólen) das abelhas 

nativas e africanizadas para sua sobrevivência e a produção de mel. A importância da 

                                            
1
 A Mesorregião Chapada do Araripe abrange 103 municípios, sendo 60 no Piauí, 25 no Ceará e 18 em 

Pernambuco. Possui uma área de 76.654 km², onde destaca-se a Área de Proteção Ambiental da 
Chapada do Araripe (APA), com extensão de 1,63 milhões de hectares e uma diversidade ecológica rica 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO,  2007). 
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fauna e da flora e a necessidade de sua preservação credenciaram essa mesorregião 

para a criação da Área de Proteção Ambiental na Chapada do Araripe, com 10.424,9574 

km² de extensão. 

 

Figura 1 – Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe. 

 

FONTE: (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

De acordo com Khan (et al., 2014, p.39) “o uso de madeira extraída da Caatinga 

sem o manejo florestal é a principal ameaça ao bioma e traz prejuízo à produção de 

mel”, por isso é imperativo a criação de leis que concorram para a preservação 

ambiental. 

O Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, do Ministério da Integração, instituiu 

a Mesorregião Chapada do Araripe como área de execução da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR). Tal iniciativa foi tomada considerando que essa 

região apresenta grande potencial para a dinamização da base econômica. Para tanto, 

em articulação com a sociedade civil e organizações diversas, foram realizados fóruns e 

debates, a partir dos quais foram definidos que os investimentos seriam aplicados em 

setores produtivos como a caprinovinocultura, a apicultura, o turismo e o setor mineral 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2009).  

O Sertão do Araripe Pernambucano situa-se na mesorregião da Chapada do 

Araripe e nas microrregiões de Araripina e Salgueiro, microrregiões delimitadas pelo 

IBGE. O território do Sertão do Araripe Pernambucano ocupa, aproximadamente, 36% 
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do total da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007) (Tabela 4). 

Tabela 4 – Municípios que fazem parte da APA da Chapada do Araripe. 

ESTADO 
ÁREA TOTAL 

NA APA 
MUNICÍPIOS 

CEARÁ 48% 

Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi, Assaré, 

Farias Brito, Altaneira, Nova Olinda, Santana do 

Cariri, Crato, Barbalha, Missão Velha, Abaiara, 

Brejo Santo, Porteiras, Jardim, Jati e Pena Forte. 

PIAUÍ 16% 

Curral Novo do Piauí, Caridade do Piauí, Simões, 

Marcolândia, Padre Marcos, Francisco Macedo, 

Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e 

Fronteiras. 

PERNAMBUCO 36% 
Araripina, Moreilândia, Exú, Bodocó, Ipubi, Serrita e 

Cedro. 

FONTE: (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

 

2.4 A SECA DOS ÚLTIMOS ANOS 

 

De acordo com Martins e Magalhães (2015, p. 108), desde 1911 aconteceram 

cinco secas plurianuais2 no Brasil, tendo a maior delas cinco anos de duração. Para 

esses autores, o período entre 2012 e 2015 foi considerado o mais crítico em relação à 

precipitação total, o que gerou uma intensificação dos efeitos da estiagem a longo 

desses anos. As características e severidade de tal condição climática, ainda observada 

no primeiro semestre de 2018, foram tema centrais de debates e estudos, e seus efeitos 

na pecuária e na vida dos produtores viraram notícia na mídia. 

 
Após cinco anos seguidos de volume de chuvas abaixo da média histórica, a 
seca do semiárido já é considerada a maior do século. A região inclui Alagoas, 
Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o 
norte de Minas Gerais e conta com cerca de 23 milhões de habitantes. [...] De 
2012 a 2015, o Nordeste registrou prejuízos de R$ 104 bilhões com a seca. O 

                                            
2
 Martins e Magalhães (2015, 108p.) registraram que a partir de 1911 houve registro de duas secas com de 

3 anos de duração (1930 a 1932 e 1941 a 1943), duas com 4 anos de duração (1951 a 1954 e 2012 a 
2015) e uma com 5 anos de duração (1979 a 1983). Os autores explicam que em 1954 aconteceram 
chuvas abaixo da média e caracterizou-se como um ano de seca. Talvez, devido à boa distribuição das 
chuvas, a produção agropecuária e a ocupação das pessoas não tiveram impactos significativos, de 
maneira que não é foi reconhecido como um ano seco e até o ano de 2014 havia um dito entre os 
sertanejos de que “não havia seca em anos terminados em 4”. 
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valor equivale a quase 70% das perdas em razão desse fenômeno em todo o 
Brasil, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Os valores de 
2016 ainda não foram contabilizados. Em Pernambuco, onde boa parte dos 185 
municípios está em situação de emergência, a perda chega a R$ 1,5 bilhão só na 
pecuária. O rebanho bovino, formado por 2,5 milhões de cabeças em 2011, 
diminuiu em 554 mil cabeças no ano passado (ESTADÃO, 2017). 

 

Desde 2012, os estados do nordeste brasileiro vivem o que já é considerada a 
pior seca dos últimos cem anos. O período de estiagem afeta a vida de 23 
milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. São 600 mil animais 
perdidos só em Pernambuco e mais de 600 cidades em estado de emergência 
por causa da falta de água (GLOBO, 2017). 
 

 

Em meio à execução de grandes obras de infraestrutura e investimentos 

territoriais no Nordeste, pesquisadores e instituições se juntaram para estudar essa 

seca, que para muitos pode ser considerada a pior estiagem em 100 anos. Com isso, a 

União, os Estados e os Municípios nordestinos trabalharam juntos para criar novas 

ferramentas de avaliação e monitoramento das condições climáticas, entre elas o 

Monitor de Secas do Nordeste do Brasil, iniciativa coordenada pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). 

 

Esta iniciativa surge no contexto da seca prolongada que vem assolando o 
Nordeste desde 2012 e já é apontada como a seca mais grave em décadas, ou 
até mesmo dos últimos 50 a 100 anos. Este evento extremo ajudou a estimular a 
retomada do diálogo a respeito de como melhorar a política e a gestão das secas 
no país, com o intuito de que seja um processo transparente, permanente e 
consistente (MONITOR DE SECAS, 2018). 
 
 

Com os dados obtidos pelas instituições ligadas ao Monitor de Secas do 

Nordeste, são elaborados e divulgados mapas periódicos com a situação atual da 

estiagem, com a classificação de gravidade e os impactos gerados (Quadro 3). A partir 

das informações levantadas sobre a seca nos estados nordestinos da Bahia, Ceará e 

Pernambuco são elaborados gradientes e mapas para o Monitor de Secas do Nordeste. 

Esses mapas passaram a ser divulgados em 2014, ano em que a maior parte de 

Pernambuco sofria com uma estiagem variava entre Seca Grave (S2), Seca Severa (S3) 

e Seca Excepcional (S4).  

Nos mapas de monitoramento periódico, que serão apresentados a seguir, é 

possível observar que, entre os anos de 2014 e 2016, os efeitos da estiagem se 

agravaram, mantendo o Sertão do Araripe Pernambucano na classificação de “Seca 

Excepcional (S4)”. 
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Quadro 3 – Classificação de severidade do Monitor de Seca do Nordeste do Brasil. 

Classificação da Severidade da Seca  
Categoria Detalhamento Possíveis impactos gerados 

S0 Seca Fraca 
Entrando em seca: veranico de curto prazo diminuindo plantio, crescimento de 
culturas ou pastagem. Saindo de seca: alguns déficits hídricos prolongados, 
pastagens ou culturas não completamente recuperadas. 

S1 
Seca 

Moderada 

Alguns danos às culturas, pastagens; córregos, reservatórios ou poços com níveis 
baixos, algumas faltas de água em desenvolvimento ou iminentes; restrições 
voluntárias de uso de água solicitadas. 

S2 Seca Grave 
Perdas de cultura ou pastagens prováveis; escassez de água comuns; restrições de 
água impostas. 

S3 
Seca 

Extrema 
Grandes perdas de culturas / pastagem; escassez de água generalizada ou restrições 

S4 
Seca 

Excepcional 
Perdas de cultura / pastagem excepcionais e generalizadas; escassez de água nos 
reservatórios, córregos e poços de água, criando situações de emergência. 

Fonte: (MONITOR DE SECAS, 2018). 

 

Segundo o MI, em 2014, no estado de Pernambuco, 66 municípios encontravam-

se em “situação de emergência” devido à estiagem, toda a microrregião do Araripe e 

parte do Sertão Central sofriam com a Seca Excepcional (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro, 2014. 

  

 

Fonte: (MONITOR DE SECAS, 2018). 
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 Fazendo uma análise do gradiente de intensidade, apresentada para o ano de 

2016, no mês de dezembro, observou-se que a intensidade da seca se agravou em todo 

o Nordeste brasileiro (Figura 4). Todo o estado de Pernambuco, inclusive o litoral, 

encontrava-se em seca, além disso, a seca excepcional passou a influenciar desde a 

região Agreste até o Alto Sertão.  

 

Figura 3 – Mapa da secas do Nordeste brasileiro Julho e Dezembro de 2015. 

 

  

 

Fonte: (MONITOR DE SECAS, 2018). 

   

   

Apenas no Litoral Sul de Pernambuco e nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas 

surgiu uma expectativa de melhora climática no ano de 2017, com uma diminuição da 

área que se encontra sem seca relativa, porém a seca não se extinguiu (Figura 5). 
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Figura 4 – Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro, 2016. 

 

 

 

Fonte: (MONITOR DE SECAS, 2018). 

 

 Em 2017, o território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano 

permaneceu incluído na intensidade da seca classificada como seca excepcional (S4). 

Desse modo, podemos relacionar esse fenômeno climático à queda na produção de mel, 

ocorrida no semiárido nordestino a partir de 2012, mensurada em mais de 1.000% de 

redução no arranjo produtivo local da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano.   

Esse colapso produtivo provocou impactos significativos em todo o território, aos 

produtores familiares e principalmente àqueles que trabalhavam exclusivamente nesta 

atividade.  
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Figura 5 – Mapa do Monitor de Secas do Nordeste Brasileiro, 2017. 

 

 

Fonte: (MONITOR DE SECAS, 2018). 

 

2.5 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  

 

 Nas últimas décadas, o Brasil conquistou avanços sociais significativos, possíveis 

a partir da implementação de políticas públicas e programas governamentais. Entre 

essas políticas, pode-se citar a ampliação programas voltados ao desenvolvimento rural, 

ao apoio à agricultura familiar e ao fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER). Em 2008 foram criados os Territórios da Cidadania, unindo recursos e 

ações de dezenove Ministérios com a intenção de integrar o planejamento e a execução 

das ações e projetos de desenvolvimento rural. 

 Segundo estudos sobre as políticas públicas, incluindo os escritos de Ortega 

(2008), o desenvolvimento de um território depende, em parte, da organização e 

pactuação de sua sociedade em torno de objetivos comuns. Favareto (2010) afirma que 
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é necessária uma intervenção aprofundada, com novas ações e políticas. As regiões 

envolvidas precisam de políticas efetivas com ampla atuação de agentes públicos e 

provados para o alcance efetivo do desenvolvimento local. Em avaliação a políticas 

desenvolvimento rural exitosa em outros países, Mendonça e Ortega (2005) acreditam 

que é possível utilizar essas estratégias de desenvolvimento territorial e conseguir êxito, 

mas: 

 

O fato de as políticas públicas de combate à pobreza e às desigualdades sociais 
e regionais historicamente caracterizadas pelo assistencialismo e o clientelismo 
não significa que o problema e a sua solução estejam na eliminação dessas 
políticas [...] A estratégia de desenvolvimento territorial, neste sentido, deve ser 
um instrumento importante para auxiliar na formulação e condução de políticas 
públicas nacionais, democráticas e descentralizadas de desenvolvimento 
(MENDONÇA, ORTEGA, 2005, p. 17). 

 

Com isso, fica evidente que há a necessidade de um esforço coletivo para 

trabalhar, a partir de uma perspectiva territorial, para acelerar o crescimento econômico 

e fortalecer arranjos produtivos locais em diversos regiões e territórios do país, 

considerando, sobretudo, a necessidade projetos que efetivamente sejam colocados em 

curso e, mais que isso, sejam monitorados para que os resultados apareceçam. Cardoso 

(et al., 2014) afirma que: 

 

A noção de território é importante para a atuação em um Arranjo Produtivo Local, 
já que a aglomeração se dá em um determinado espaço físico. O APL 
compreende um recorte do espaço geográfico (parte de um município, um 
município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras etc.) que: 
possua sinais de identidade coletiva (sinais sociais, culturais, econômicos, 
políticos, ambientais, históricos, etc.); mantenha ou tenha capacidade de 
promover uma convergência em termos de expectativas de desenvolvimento; 
estabeleça parcerias e compromissos para manter e especializar os 
investimentos de cada um dos atores no próprio território; promova, ou seja, 
passível de uma integração econômica e social no âmbito local (CARDOSO et 
al., 2014. p. 8). 

 

Com a perspectiva de efetivar a expansão dessas políticas, novos atores 

passaram a interagir diretamente nos territórios. Cada um, dentro de sua missão, passa 

a assumir o compromisso de atuar junto com outras instituições, estimulando o 

desenvolvimento com ações em prol da atividade industrial e agropecuária, constituindo 

os APLs. Entendemos por arranjo produtivo o território que: 

 

Incluem empresas produtoras de bens e serviços finais fornecedoras de bens e 
serviços finais; equipamentos e outros insumos; distribuidoras e 
comercializadoras; consumidoras; organizações voltadas à formação e 
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treinamento de recursos humanos, informação, pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia, promoção e financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e 
demais órgãos de representação (CASSIOLATO, LASTRES e STALLIVIERI, 
2008, p. 14).  

 

Para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), os APLs são 

aglomerações de empresas, dentro de um mesmo território, com especialização 

produtiva, que mantêm entre si e com outros atores (governo, associações empresariais, 

instituições financeiras, de ensino) vínculos de cooperação, articulação, interação e 

aprendizagem. 

Nas últimas décadas, as políticas sociais do Governo Federal fomentaram 

diversos programas e incremento significativo do número de projetos de 

desenvolvimento, a maioria deles apoiados em ações de assistência técnica e extensão 

rural. Com o financiamento público, diversas ações de cunho territorial voltaram a 

integrar o programa de trabalho de instituições de fomento como o SEBRAE, com o seu 

programa Agente de Desenvolvimento Rural, Territórios da Cidadania e iniciativas para o 

fortalecimento dos APLs. 

O Ministério da Integração Nacional (MI), visando contribuir com os objetivos da 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional, criou o projeto Rotas de Integração 

Nacional. Trata-se de redes de APLs, interligados por setor, com vistas à promoção da 

inovação, da competitividade, da diferenciação, e ao ganho dos empreendimentos 

vinculados a partir das sinergias coletivas e da ação das instituições de fomento, 

contribuindo para o desenvolvimento regional.  

O MI elaborou alguns critérios para selecionar os setores que comporiam essas 

Rotas de Integração Nacional. No rol desses critérios, estão a capacidade de inclusão 

produtiva, o vínculo com a identidade regional, a ligação com a Agricultura Familiar e a 

sustentabilidade ambiental; o potencial de crescimento, o potencial do encadeamento 

produtivo, a geração de emprego, o potencial para o aprofundamento tecnológico, 

possuir representatividade regional, ter a presença de organização social, além de ter o 

apoio de outras iniciativas. 

Para cooperar com a promoção do desenvolvimento regional brasileiro, o MI criou 

várias rotas de integração de arranjos produtivos locais, a exemplo: a Rota do Peixe - 

Macrorregião Norte e Nordeste; a Rota da Fruta - Macrorregião Norte e Nordeste; a Rota 

do Cordeiro - Semiárido Nordestino e a Rota do Mel - Macrorregião Nordeste. Esses 
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critérios adotados pelo MI nortearam a avaliação do arranjo produtivo local da Apicultura 

no Sertão do Araripe (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2014).  

A apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano desponta como um APL com 

vários atores que apoiam e executam ações em prol do seu fomento, incluindo várias 

instituições de pesquisa, que poderiam contribuir com a profissionalização da atividade. 

Entretanto, ainda existe a necessidade de ampliar a integração da base produtiva, da 

iniciativa privada e governamental a fim de alcançar uma postura de negócio mais 

voltada ao mercado (SIMONETTI e KAMIMURA, 2015). 

No território do Araripe Pernambucano, várias instituições trabalham com ações 

de fomento à produção e à comercialização dos produtos apícolas de forma sustentável. 

Devido ao potencial natural para a atividade apícola, o governo tem procurado 

desenvolver novos programas e projetos de transferência de tecnologia, educação rural, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), buscando o desenvolvimento econômico 

da Apicultura no território.  

Entidades governamentais e não governamentais têm multiplicado o empenho e 

ações a fim de contribuir com o fomento do APL da Apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano, contemplando a agricultura familiar e às associações de apicultores. 

Programas, políticas públicas e projetos foram concebidos no intuito de estimular o 

crescimento da atividade e da economia local no meio rural. 

Com relação à implantação de políticas públicas, um dos questionamentos é 

sobre a continuidade das ações, que muitas vezes são interrompidas devido à escassez 

de recursos financeiros, humanos ou mudanças das próprias políticas públicas. Vários 

projetos foram iniciados no território, a exemplo do Agente de Desenvolvimento Rural 

para a Apicultura (Rede Apis), que atuava com extensão rural, com bons resultados e 

capaz de gerar o empoderamento dos apicultores e apicultora, porém foi interrompido. 

Como disse (CAPORAL, 1991, p.86), durante a prática extensionista, essa se depara 

“com a necessidade de atender ‘projetos políticos’ que nem sempre apontam no mesmo 

sentido” dos programas em andamento o que pode interromper ações planejadas 

anteriormente. 

Foram várias as iniciativas voltadas para a apicultura em Pernambuco. 

Aconteceram ações do SENAR, com cursos de capacitação; iniciativas para o 

fortalecimento de arranjos produtivos pela CODEVASF, com foco nas Cadeias 

Produtivas e ações estruturantes de desenvolvimento local e regional, ações de 

convivência com a seca, em sua maioria voltada para a agricultura familiar; a EMBRAPA, 
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com suas pesquisas de inovação tecnológica para a agropecuária; IPA, com ações de 

ATER e a inserção de grupos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

Os programas e projetos implantados com recursos governamentais têm 

importância ímpar para o desenvolvimento econômicos e social. Várias regiões 

brasileiras cresceram gerando emprego e renda devido à organização de Arranjos 

Produtivos Locais e à descoberta de potenciais agropecuários nos estados. Contudo, 

paralelamente ao aumento da produção, foi necessário promover ações que garantissem 

o crescimento sustentável do APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, a 

médio e longo prazo.  

Todas as instituições tinham o objetivo comum de somar esforços para o 

desenvolvimento e consolidação do arranjo produtivo da apicultura na região. Contudo, a 

manutenção de velhas práticas assistencialistas e prática de repasse não planejado e 

orientado de recursos não são suficientes para consolidar o crescimento sustentável de 

um arranjo produtivo dentro de um determinado território (FAVARETO, 2010).  

Espera-se que os investimentos realizados num arranjo produtivo aumentem ou 

se mantenham caso apresentem resultados, ganho reais de metas com a existência de 

contrapartidas. É de suma importância identificar as dificuldades enfrentadas pelo 

território com vistas a superar gargalos que emperram a consolidação e o 

desenvolvimento do APL da Apicultura no Araripe Pernambucano. Não se pode 

perpetuar projetos e esforços individuais dentro de um mesmo arranjo produtivo local 

sem que resultados positivos sejam apresentados. Como afirma Favareto: 

 

Seria um erro imaginar que a simples continuidade da combinação entre mais 
recursos para a agricultura familiar e fortes políticas sociais, marcas do último 
período, bastará para que os resultados positivos se repitam e seus efeitos sigam 
sendo ampliados. Diferente disso será preciso inovar nos instrumentos de 
política, sob pena de ver estes resultados positivos minguarem (FAVARETO, 
2010, p. 48). 
 
 

Para tanto, importa considerarmos que um dos principais atrativos para iniciar a 

produção apícola em base familiar é o baixo volume de investimento inicial, “matéria 

prima” disponível na natureza (pasto apícola) e a lucratividade que pode ser alcançada 

por colmeia com o manejo adequando.   

Dito isto, dependendo da disponibilidade de recurso e do tempo do produtor, essa 

atividade pode se tornar um negócio de pequeno ou médio porte, seja com foco 

exclusivo na produção, no beneficiamento e distribuição ou como atividade 
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complementar, permitindo ampliar a diversificação da produção das famílias, 

possibilitando a aumento da renda, ocupação e a permanência da população na zona 

rural e o desenvolvimento da economia local. 

 

2.6 O TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

 O território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, localizada no 

extremo oeste do estado, abrange uma área de 12.020,30 Km² e é formado por onze 

municípios: Araripina, Ipubi, Bodocó, Exú, Moreilândia, Trindade, Granito, Ouricuri, Santa 

Cruz, Santa Filomena e Parnamirim. Os cinco primeiros municípios relacionados têm 

maior parte da sua área geográfica localizada na zona de altitude da Chapada do Araripe 

(Figura 6). Essa região apresenta vocação natural para a atividade, devido às 

características florísticas da Chapada e da Caatinga, oferecendo um pasto apícola vasto 

e possibilidade de mais colheitas de mel ao longo do ano.   

Entre as atividades econômicas estimuladas e promovidas entre os produtores 

rurais do território, destaca-se a apicultura, entretanto, outras atividades também são 

desenvolvidas, tais como a mandiocultura, a pecuária extensiva (bovinocultura leiteira e 

a caprinovinocultura), a prestação de serviços e a extração de gipsita3. A apicultura 

tornou-se uma opção aos agricultores que sofrem com as perdas das lavouras 

anualmente, passando a retirar parte ou totalmente seu sustento da produção de mel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 O Sertão do Araripe Pernambucano concentra 40% das reservas de gipsita do mundo, de modo geral, 

afirmar que a principal atividade econômica dos municípios que formam o polo gesseiro é a exploração 
mineral da gipsita. Concentrando aproximadamente 80% das minas brasileiras e cerca de 700 empresas, 
distribuídas pelos municípios de Araripina, Trindade, Ipubi, Ouricuri e Bodocó, por isso, a microrregião é 
considerada um arranjo produtivo local do gesso. O polo gesseiro pernambucano responde atualmente por 
95% do fornecimento de produtos para o mercado nacional.  A principal preocupação do setor gesseiro, 
segundo o Ministério de Meio Ambiente, é manutenção da matriz energética, uma vez que a utilização de 
lenha representa 73% da fonte de energia. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).  
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Figura 6 – Território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018). 

 

Segundo Leão et al. (2012), a apicultura surgiu na região inicialmente no fim da 

década de 1980, por intermédio do Programa de Expansão da Atividade Apícola do 

Estado de Pernambuco (PROMEL). Através desse programa houve o apoio à instalação 

e organização de apiários e à fundação de associações no Sertão do Araripe. O 

PROMEL promoveu a atividade e teve como resultado duas exportações de mel, sendo 



43 

 

a primeira em 1989 (252 ton), e a segunda em 1991 (16,8 ton). A terceira exportação de 

mel pernambucana aconteceu apenas em 2006.  

O crescimento da apicultura na região ao longo dos anos possibilitou a 

conservação da vegetação. Pelo número de apicultores, pelo volume de mel produzido, 

a existência de instituições de fomento da atividade, cooperativa, associações de 

apicultores e instituições de ensino na região, o Sertão do Araripe Pernambucano 

caminhava para a consolidação de um APL sólido e reconhecido nacionalmente. (LEÃO 

et al., 2012). 

 

2.7 EFEITOS DA SECA NA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

Diante da potencialidade para a produção de mel, tanto na área da Chapada do 

Araripe quanto na depressão sertaneja, do número de produtores envolvidos na 

atividade, o volume de mel produzido crescia a cada ano no período de 2006 a 2011, 

chegando ao pico nesse último. De fato, foi possível observar um forte crescimento da 

atividade nesse período em todo o território. Na medida em que ocorreram os 

investimentos em infraestrutura, os apicultores participaram de capacitações, a produção 

de mel dos municípios aumentou e o território se destacou nacionalmente.  

Contudo, essa realidade passou a mudar a partir de 2012. Após essa recente 

história de crescimento, a produção apícola do Araripe Pernambucano sofreu os efeitos 

dessa seca prolongada e a quantidade produzida no território caiu assustadoramente 

nos últimos seis anos. Em Araripina, a produção de mel passou de 655 toneladas em 

2010, para 780 em 2011, e, após ser consagrado como maior produtor de mel do país, 

no ano seguinte, em 2012, o município sofreu uma drástica queda na produção, caindo 

para apenas 80 toneladas de mel. Isso representa uma redução de 700 toneladas de 

mel, apenas no primeiro ano dessa seca que iniciou em 2012, se estendeu por 2017 e 

perdura até o momento (Tabela 5). 

As informações fornecidas na tabela abaixo revelam o crescimento da produção e 

seu declínio, reflexo da seca sobre a produção anual de mel em todos os municípios. 

Embora representantes dos apicultores determinados municípios, a exemplo de 

Moreilândia, Ipubi e Parnamirim, relatem que o volume real de mel produzido entre 2006 

e 2011 seria maior que o apresentado nos dados oficiais, a tabela a seguir mostra o 

crescimento da atividade e a queda na produção de mel ocorrida no período de 2012 a 

2016 no APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Produção anual de mel dos municípios do território da apicultura do Sertão do Araripe 
Pernambucano. 

MUNICÍPIOS 
PRODUÇÃO ANUAL DE MEL (Ton) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Araripina 378 359 400 580 655 780 80 32 20 24 25 
Bodocó 45 44 94 20 300 302 62 10 10 12 11 
Exu 7 10 42 80 100 103 13 4 3 3 21 
Granito 4 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 
Ipubi 120 122 134 142 145 152 16 1 2 2 0 
Moreilândia 1 1 29 29 40 70 63 59 55 50 55 
Ouricuri 76 75 90 120 200 205 21 1 1 1 1 
Parnamirim 10 8 9 8 9 9 8 8 7 7 7 
Santa Cruz 3 3 3 5 5 4 1 0 0 0 0 
Santa Filomena 6 6 6 13 12 20 2 5 3 3 4 
Trindade 61 63 80 98 98 105 11 18 11 13 12 

Total do Araripe 711 695 892 1100 1569 1753 276 139 112 115 136 

FONTE: (IBGE, 2016). 

 

Uma redução tão significativa na produção de mel certamente gerou reflexos 

diretos na renda familiar dos apicultores e na economia local do território. Os dados 

mostram que os municípios de Granito e Santa Cruz pararam de produzir mel a partir 

nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. E os municípios de Ipubi e Ouricuri 

alcançaram apenas 1 tonelada de mel em 2013, praticamente ficaram sem produção. 

A insuficiência de precipitação (Tabela 6) prejudicou a floração das plantas 

fornecedoras de néctar e pólen às abelhas. Sem a devida alimentação e água em 

quantidade suficiente e com o aumento da temperatura, devido à elevação da 

temperatura e ao mau sombreamento, as abelhas tenderam a abandonar as colmeias.  

O relato abaixo corrobora com essas informações: 

 

Me diga como se produz mel sem chuva? Araripina tinha uma média de 600 
milímetros. Como tem floração com menos de 200mm em um ano? Para as 
abelhas sobreviverem tem que alimentar, migrar... é caro! Eu tenho esses custos 
anotados (APICULTOR SUCUPIRA, 2018). 
 
 

Martins e Magalhães (2015) relatam a importância das chuvas e as 

consequências que a falta dela pode gerar. Ao comparar o índice pluviométrico dos anos 

de 2010 e 2012, verifica-se que houve uma variação negativa. Essa queda na 

precipitação anual foi acentuada e chegou à média negativa de -334%, o que 

prejudicando as culturas (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Índice pluviométrico dos municípios que compõem o Araripe Pernambucano 

Município 
Precipitação anual (mm) 

2010 2012 Variação 

Moreilândia 798,0 134,0 -595,52% 

Santa Filomena 200,4 51,0 -392,94% 

Ipubi 842,6 216,0 -390,09% 

Araripina 577,7 182,5 -316,55% 

Santa Cruz 590,8 206,4 -286,24% 

Bodocó 488,9 238,6 -204,90% 

Exú 735,2 480,2 -153,10% 

Fonte: (APAC, 2018) 

 

De acordo com Vidal (2013), em 2013, todo o Nordeste acumulou prejuízos com a 

queda na produção de mel, seguindo a tendência observada na tabela abaixo. A autora 

afirma que a perda dos enxames no nordeste chegou a 75%, mas Pernambuco superou 

essa média ao registrar a perda de 80%. Segundo Vidal (2013), “além da perda da 

produção apícola, os apicultores também sofreram prejuízos em outras atividades 

agropecuárias por conta da seca, portanto não terão recursos para repovoar todas as 

colmeias vazias” (Tabela 7).  

Por serem da região semiárida, os municípios do Sertão do Araripe são 

vulneráveis à seca e parte de sua população vive na pobreza, de sorte que os efeitos de 

uma longa estiagem são sentidos não apenas por produtores familiares, mas na 

economia local (VIDAL, 2013). 

 

Tabela 7 – Total de apicultores, colmeia cheia, percentual de perdas de enxames e total de colmeias vazia 
no Nordeste, em fevereiro de 2013. 

Estado 
Total de 

Apicultores 
Total de 

Colmeias 
Perdas de 

enxames (%) 
Colmeias vazias 

Piauí 12,000,00 300,000,00 70 210.000/270.000 

Bahia **8.600/15.000 283.800/450.000 60 147,576,00 

Rio Grande do Norte 8,500,00 170,000,00 82 139.400,00* 

Ceará 6,800,00 204,000,00 75 153,000,00 

Pernambuco 2,000,00 300,000,00 80 240,000,00 

Paraíba 1,500,00 30,000,00 80 24,000,00 

Alagoas ***556 4,810,00 80 3,848,00 

Total 46.356,00 1.458.810,00 75 1.012.674,00 

Fonte: (VIDAL, 2013) 
* Grifo nosso. 
** Apicultores cadastrados (a estimativa é a de que existam 15 mil no estado). 
*** Dados cadastrados pelo Sebrae/Alagoas (possivelmente existem mais apicultores).  
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Apesar do cenário dramático para a apicultura, observou-se que o único município 

do território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, que demonstrou possuir 

maior capacidade de resistência frente à seca foi Moreilândia. De acordo com o IBGE 

(2016), a produção de mel desse município manteve-se praticamente, sendo registrando 

apenas uma pequena redução desta. Esses dados despertaram o interesse para 

compreender quais os fatores que fizeram Moreilândia apresentar maior capacidade de 

resiliência, se comparado aos demais municípios da região.   

De acordo com Freitas (1991), em sua pesquisa sobre a análise do pólen das 

plantas da Caatinga, os resultados sugerem que o bioma possui sim um potencial para a 

atividade apícola. Porém, é necessário que exista a chuva. 

 Havendo boa precipitação e a normalização das chuvas em 2018 ou 2019, os 

apicultores passarão a ter uma nova possibilidade para retomar a produção de mel. 

Entretanto, como afirma Vidal (2014, 5p.), “ainda será necessário um grande esforço dos 

produtores para recompor o número de enxames perdidos, que depende não somente 

de trabalho, mas também de recursos financeiros”. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA APICULTURA DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

 Para entender como se deu o processo de implantação da apicultura no Araripe 

Pernambucano na visão das famílias residentes do território, durante a pesquisa de 

campo, alguns produtores foram entrevistados. Nos relatos, contatou-se que, embora a 

produção de mel seja, hoje, uma das atividades econômicas mais rentáveis para a 

população local, na década de 1960, quando tal atividade já era desenvolvida por um 

pequeno grupo, a principal atividade econômica da região era a produção de algodão, o 

que perdurou até meados da década de 1985. 

 A partir de 1990, com a diminuição da produção algodoeira devido o ataque 

constate de pragas, a apicultura ganhou espaço na produção A partir disso, essa região 

passou a ser conhecida pelo potencial produtivo e pela tradição dos meleiros, 

agricultores que colhiam o mel de forma extrativista e para a venda local. De acordo com 

as entrevistas, a apicultura surge como uma forma de manter o produtor no campo.  

Com a adoção da apicultura como uma nova fonte de renda por alguns 

produtores, em 1999, foi fundada a Associação dos Apicultores de Bodocó. Outras 

associações começaram a surgir a partir de então e, no ano de 2001, o SEBRAE 

Pernambuco promoveu o Projeto Apis Araripe: Apicultura Integrada e Sustentável, com o 

objetivo de fortalecer a atividade no Sertão do Araripe Pernambucano. 

 O território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano tornou-se 

nacionalmente conhecido pela quantidade de mel produzido e o potencial da atividade 

apícola para a diversificação da produção dos agricultores. Devido ao grande volume da 

produção de mel do território, diversas instituições passaram a atuar em prol do fomento 

dessa atividade nos municípios.  

 Essas organizações promoveram projetos com ações cujo objetivo era incentivar 

o desenvolvimento econômico local e a consolidação de um APL da Apicultura do Sertão 

do Araripe Pernambucano. As instituições e organizações não governamentais 

almejavam a implementação de uma política de desenvolvimento territorial e a 

estruturação de um APL da Apicultura do Sertão do Araripe4 visando beneficiar os 

                                            
4
 Território que ultrapassa a divisão geopolítica das microrregiões, aqui entendido como a região que 

tradicionalmente une os apicultores interessados da produção de mel e na melhoria da atividade através 
do associativismo. Abrange os municípios Araripina, Trindade, Ipubi, Bodocó, Exú, Moreilândia, Granito, 
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produtores rurais da região, que incluíram a apicultura como uma das fontes de renda 

familiar.  

 Para obter maior representatividade nas negociações dos conselhos e fóruns 

territoriais, as associações de apicultores dos municípios do Sertão do Araripe fundaram 

o Pacto da Apicultura do Sertão do Araripe (PASA), um fórum para representar o 

interesse coletivo dos apicultores dentro do Fórum Territorial do Araripe (FOTEAR). O 

Fórum PASA é uma entidade representativa, deliberativa da apicultura do Sertão do 

Araripe Pernambucano, composto por 10 associações de apicultores, 10 prefeituras 

municipais, entidades governamentais e não governamentais, instituições financeiras e 

Faculdade de Agronomia, que se reúnem periodicamente, com o papel de: mobilizar dos 

Apicultores, desenvolver e acompanhar projetos, diagnósticos e busca de soluções, e 

representar a cadeia apícola junto aos órgãos Municipais, Estadual e Federal.  

O Sertão do Araripe Pernambucano sempre esteve como maior produtor de mel 

no Estado, por esse motivo, as lideranças dos apicultores da região sempre tiveram 

representatividade na diretoria da Federação de Apicultores e Meliponicultores de 

Pernambuco (FEAMPE). O SEBRAE, tratando a atividade de modo coletivo, realizou 

esforços para a construção da marca “Mel do Araripe” a fim de estimular a organização e 

o espírito cooperativista entre as associações de apicultores dos onze municípios (Figura 

7).  

 De acordo com publicações do SEBRAE, essa é uma atividade produtiva em 

expansão em nosso país e que atende ao tripé de sustentabilidade (ecológico, social e 

econômico), sendo uma alternativa de criação para as propriedades rurais familiares. Na 

microrregião do Araripe Pernambucano o crescimento da atividade acompanhou a 

tendência nacional. No ano de 2006, a produção de mel no território do Araripe, incluindo 

o município de Parnamirim, somou 711 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Ouricuri, Parnamirim que compõem o PASA e é alvo de projetos e ações do Ministério da Integração, e 
outras instituições municipais, estaduais e Federal, além de instituições privadas e não governamentais. 
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Figura 7 – Marca Mel do Araripe construída pelos Apicultores e o Sebrae. 

 

 

Fonte: (SEBRAE/PE, 2009). 

 

  

Segundo os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE (2016), os 

municípios com maior crescimento na produção de mel, entre os anos de 2006 a 2010, 

foram Moreilândia (4.000%), Exú (1.429%) e Bodocó (667%). Em 2011, a produção do 

território obteve um incremento superior a 100% no total de mel produzido, quando 

comparado com 2006, chegando a 1.153 toneladas. Mas, segundo a Associação dos 

Apicultores de Moreilândia e a Associação dos Pequenos Agricultores da Mata Grande, 

Serra Mosquito, Serra Tataíra- Moreilândia, a produção de mel do município é superior 

ao apresentado nas estatísticas oficiais (Tabela 8).  

De acordo com as informações do IBGE é possível perceber que no território a 

apicultura da região estava em pleno crescimento, atingindo o auge em 2011. 

Moreilândia, sétimo município do território, não tinha destaque em 2006, no entanto, foi o 

que mais cresceu ao longo do período. Nesse mesmo período o município de Araripina 

foi considerado o maior produtor de mel do Brasil ao atingir 655 toneladas em 2010, e no 

ano seguinte superou o total produzido por todos os municípios da microrregião em 2006 

(IBGE, 2016). 
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Tabela 8 – Comportamento da produção de mel no território do Sertão do Araripe entre 2006 a 2011.  

MUNICÍPIOS 
PRODUÇÃO DE MEL ANUAL (Ton) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Araripina 378 359 400 580 655 780 

Bodocó 45 44 94 20 300 302 

Exú 7 10 42 80 100 103 

Granito 4 5 5 5 5 3 

Ipubi 120 122 134 142 145 152 

Moreilândia 1 1 29 29 40 70 

Ouricuri 76 75 90 120 200 205 

Parnamirim 10 8 9 8 9 9 

Santa Cruz 3 3 3 5 5 4 

Santa Filomena 6 6 6 13 12 20 

Trindade 61 63 80 98 98 105 

Total do Araripe 711 695 892 1100 1569 1753 

FONTE: (IBGE, 2011). 

 

3.2 ESTRUTURA APÍCOLA EXISTENTE NO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

Com relação à estrutura física voltada à atividade, o arranjo produtivo local da 

Apicultura do Sertão do Araripe está em estruturação. Já existem Unidades de Extração 

de Mel (UEM) com capacidade de extrair e beneficiar o mel atendendo às normas 

sanitárias exigidas pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco 

(ADAGRO), e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Entretanto, essa ainda não é uma realidade encontrada em todos os municípios, o que 

dificulta a exportação diretamente pelo Estado.  

A infraestrutura apícola existente e em utilização nos municípios necessita, em 

sua maioria, de reforma e/ou ampliação para a obtenção da certificação sanitária para 

comercialização do mel em todo o território nacional. Entretanto, precisa-se de empenho 

das entidades públicas e provadas e dos produtores locais. Relacionamos abaixo a atual 

estrutura do território (Quadro 4):  
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Quadro 4 – Infraestrutura de Unidades de Extração de Mel existente no APL da Apicultura do Sertão do 

Araripe Pernambucano. 

MUNICÍPIO 
TIPO DE 

ESTRUTURA 
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO 

Araripina 03 UEM 
a) Serra da Torre, 
b)Nascente* e 
c)Gergelim* 

"a e b" sem certificação sanitária, "c" 
processo de certificação sanitária. 

Bodocó 01 UEM Sítio Veludo* 

A UEM tinha a certificação do MAPA, 
só que perdeu o registro devido a 
questões administrativas. Em 
processo de recuperação do registro 
junto ao MAPA. 

Exú 02 UEM 
a) Viração* 
b)Serra do Ingá* 

Ambas sem certificação sanitária. 

Granito Não possui UEM   
A apicultura ainda está iniciando no 
município. 

Ipubi Não possui UEM   

Projetos e investimento para a 
construção da UEM de IPUBI, todavia 
a construção da unidade nunca 
aconteceu. De modo que os 
apicultores ficaram desestimulados e 
a associação de apicultores ficou 
desarticulada. 

Moreilândia 03 UEM 

a) Estrada de 
Caririmirim, 
b)Caririmirim* e c)Serra 
da Mata Grande** 

a)A UEM foi construída, mas nunca 
foi utilizada pelos apicultores da 
APIM, c)A UEM encontra-se em 
construção. Ambas sem certificação 
sanitária. 

Ouricuri 01 UEM 
Agrovila Nova 
Esperança 

A Unidade foi recentemente 
reformada e ampliada, sem 
certificação sanitária. 

Parnamirim 
03 UEM e 01 UEM 
Escola da UFRPE 

Sítio Felipe, Sítio 
Almirante, Sítio Açude 
Velho** e Campi 
Avançado da UFRPE 

UEMs com SIE. A UEM Escola da 
está em construção na Estação da 
UFRPE.  

Santa Cruz 01 UEM Zona rural 
Precisa de reforma para adequação a 
legislação vigente. Sem certificação 
sanitária. 

Santa 
Filomena 

01 UEM Sítio Antonica** 
Precisa de reforma para adequação a 
legislação vigente. Sem certificação 
sanitária. 

Trindade 

01 Centro 
Vocacional 
Tecnolóligo do Mel 
com capacidade 
para funcionar 
como Entreposto 
de Mel regional. 

Centro 

Uma empresa apícola privada passou 
utilizar o CVT. Os produtores da 
COAMPIS estão buscando reverter à 
situação e voltar a ter a posse do 
entreposto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*UEM construída pela Codevasf. 
**UEM construída pelo Pró Rural. 
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O mapa a seguir mostra espacialmente a localização das unidades de extração de 

mel (UEM), associações de apicultores e instituições que fazem parte do APL da 

Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano (Figura 8). 

 

Figura 8 – Localização das Unidades de Extração de Mel e instituições do Arranjo Produtivo Local da 

Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Sertão do Araripe Pernambucano sempre recebeu ações e projetos voltados a 

apoiar os produtores a partir das Associações de Apicultores. A estrutura existente no 

território foi obtida por meio de investimentos governamentais, sendo construída e doada 

pelo estado de Pernambuco e órgãos federais. Contudo, ainda há municípios em que os 

produtores não estão organizados em associações, além de não possuir estrutura física 

apícola adequada ao desenvolvimento da atividade. 

Pode-se concluir que a infraestrutura apícola existente não é suficiente para todo 

o APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano ou para garantir a correta 

aplicação de boas práticas de extração e beneficiamento do mel no território. Após o 

início dessa seca, o volume de recursos destinados ao estimulo à atividade diminuiu 

consideravelmente devido, principalmente, à conjuntura econômica.  

Algumas ações promissoras foram promovidas durante esse período de estiagem, 

a exemplo das realizadas pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco 

(AD Diper), na orientação do processo de certificação e gestão com vistas à exportação; 

e pelo Sebrae, no apoio à certificação e promoção de missões técnicas. Contudo, essas 

são ações pontuais que, ainda, não foram reproduzidas em todos os municípios do 

território.  

 

3.3 O PERFIL DOS APICULTORES DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

3.3.1 Níveis de escolaridade e capacitação dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano 

 

Considerando a importância da educação no campo para o desenvolvimento do 

produtor como pessoa, na reafirmação de valores, incluiu-se nas perguntas de pesquisa 

o nível de escolaridade dos apicultores do território. Os dados mostram que 36% dos 

entrevistados possuem ensino médio completo, 14% superior completo e 4% tem pós-

graduação. Com ensino médio e superior incompleto, em ambos os casos, apenas 4% 

dos entrevistados enquadram-se nesse nível (Tabela 9).  

O nível de escolaridade dos apicultores entrevistados revelou uma característica 

diferenciada do território. Trata-se de uma população rural com elevado nível de 

instrução, com capacidade para buscar novos conhecimentos sobre a atividade 

produtiva e apreendê-los.  
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Tabela 9 – Nível de escolaridade dos apicultores (as) do Sertão do Araripe Pernambucano. 

Nível de escolaridade 
Frequência 

absoluta 
 (FA) 

Frequência 
relativa 

 (FR) 

Fundamental incomp. (1ª a 4ª série) 7 25% 

Fundamental 4 14% 

Ensino médio incompleto 1 4% 

Ensino médio 10 36% 

Superior Incompleto 1 4% 

Superior 4 14% 

Pós Graduação 1 4% 

Total   100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os dados dessa pesquisa demonstram que ocorreu um avanço no nível de 

instrução dos produtores ao compararmos com a realidade encontrada na microrregião 

em 2006, no diagnóstico realizado pela ONG Chapada:  

 

Buscou traçar o perfil socioeconômico e educacional dos apicultores e verificar o 
manejo da atividade apícola na região. Constatou-se que aproximadamente 72% 
têm baixo nível de instrução escolar, 20,8% não são alfabetizados, e 51% não 
possuem o primeiro ano do ensino fundamental completo. Apenas 11,6% têm 
ensino médio completo, e menos de 5% estão cursando ou cursaram o ensino 
superior. (LEÃO et al., p. 86). 

 

Acredita-se que essa realidade teve uma melhora pelo aumento do número de 

instituições ligadas à educação que atualmente atuam na região, mas os investimentos 

em capacitação da população e eventos seminários realizados podem ter influenciado 

pelo nível de escolaridade dos produtores em Pernambuco. 

Sobre as capacitações realizadas, os dados mostram que 100% dos entrevistados 

já participaram de treinamentos. Observou-se que 82% assistiram a palestras, mais de 

82% recebeu consultoria. Entre os entrevistados, 25% relataram ter participado de 

missões técnicas, congressos e viagem para participar de curso e intercâmbio de 

informações entre as associações, a exemplo do Encontro de Apicultores e 

Meliponicultores do município de Ouricuri, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão 

em Abelhas (Nupea) do IFSertão - PE.  
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Esse quadro deve-se, certamente, ao o número de instituições de fomento 

existentes no território e revela o capital humano existente no arranjo produtivo local da 

apicultura do Sertão do Araripe (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Tipos de capacitações realizadas pelos apicultores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.2 Faixa etária dos apicultores entrevistados em atividade 

 

Ao analisar o perfil dos apicultores do território, observou-se que, com relação à 

faixa etária, a pesquisa revela que é baixa a participação de jovens na apicultura, visto 

que apenas 4% dos pesquisados tinham entre 18 e 30 anos de idade. Entre os 

entrevistados 11% tem de 31 a 40 anos, 39% de 41 a 50 anos e 32% de 51 a 60 anos, 

sendo que 14% são idosos com mais de 60 anos (Gráfico 3).   

Apesar das intervenções do Sebrae, para promover e estimular a participação de 

jovens, dos filhos e filhas dos produtores na apicultura, a exemplo de eventos voltados 

ao público infanto-juvenil mostrando como o mel é produzido e a importância das 
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abelhas para a natureza, esse esforço parece não ter sido correspondido, pois não 

aparenta crescimento significativo no número de jovens envolvidos na atividade5. 

Segundo os dados da pesquisa, o nível de escolaridade desses apicultores é 

menor nas faixas de 51 a 60 anos e acima de 60 anos. Os produtores entre 41 e 50 anos 

enquadram-se na faixa com mais anos de estudo.  

  

Gráfico 3 – Faixa etária dos apicultores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.3 Participação das mulheres na apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano 

 

 De modo geral, a participação das mulheres na apicultura do território do Sertão 

do Araripe Pernambucano ainda não é expressiva e carece de ações de estimulo. Entre 

as pessoas entrevistadas apenas 11% são apicultoras (Gráfico 4). Entretanto, não é 

possível afirmar qual o motivo da pouca participação das mulheres na atividade apícola. 

Contudo, a apicultura é uma atividade capaz de contribuir com o empoderamento das 

produtoras rurais. Portanto, há a necessidade de difundir a apicultura entre as mulheres 

como mais uma opção de geração de renda. 

 

 

                                            
5 Com o primeiro vestibular discente da Universidade Federal do Vale do São Francisco em 2004, os 

jovens moradores da zona rural receberam um incentivo para ingressar em um curso superior: a 
diminuição da distância. E com a inauguração dos campus de Salgueiro e de Ouricuri do IF Sertão-PE, em 
2010, esse incentivo foi ampliado, e muitos jovens passaram a ter acesso a diversos cursos. Talvez por 
esse motivo a procura pela apicultura, que é uma atividade que precisa de “trabalho duro” ainda tenha 
pouca adesão dos jovens. 
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Gráfico 4 – Participação das mulheres na apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.4 Composição das famílias e renda familiar 

 

Com relação ao estado civil dos apicultores, observou-se que a maior parte é 

casada ou mantem união estável (96,5% do total) e isso ocorre mesmo entre a faixa 

etária mais jovem. Com relação à composição das famílias, constatou-se que o número 

de membros é elevado, uma vez que mais de 87% dos entrevistados moram com mais 

de quatro pessoas na mesma casa (Gráfico 5), o que permite inferir que é um público 

sensível aos impactos econômicos. 

 

Gráfico 5 – Número de membros da família dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 De acordo com os entrevistados, a renda familiar sofreu uma redução devido às 

perdas geradas pela estiagem. No total de 57,15% dos apicultores auferiram até dois 

salários mínimos, e apenas 3,57% tinha renda mensal entre 4 e 5 salários mínimos 

(Gráfico 6).  

 

Gráfico 6 – Renda familiar mensal dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Boa parte dos entrevistados diversifica suas fontes de renda trabalhando com a 

agricultura, na criação de animais e pequenos comércios. A principal fonte de recursos 

continua sendo a pecuária, onde o produtor tem o seu sustento da venda dos produtos 

de origem animal (caprinovinocultura, apicultura e pequenas criações). De acordo com 

as entrevistas, a segunda maior fonte de renda vem do cultivo de milho, feijão, mandioca 

e outras culturas, atividades que resistem às adversidades climáticas ou se mantêm pela 

tradição local.   

Os empregos formais em instituições privadas e públicas alcançam 7% deste 

universo, e, a partir das informações levantadas, observou-se que os apicultores dividem 

seu tempo entre o apiário e emprego na prefeitura, na sala de aula, na prestação de 

serviços, dentre outras ocupações (Tabela 10).   

Tabela 10 – Principais fontes de renda dos apicultores (as) do Sertão do Araripe Pernambucano. 
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Fontes de renda 
Frequência 

absoluta 
(FA) 

Frequência 
relativa  

(FR) 

Comércio 2 4% 

Prestação de serviço 4 7% 

Emprego público ou privado 5 9% 
Venda de produtos agrícolas (feijão, mandioca 
etc) 19 33% 
Venda de produtos pecuários (apicultura, 
caprinocultura, avicultura etc.) 27 47% 

Total   100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados, a renda dos apicultores é maior entre três categorias 

distintas: os que trabalham exclusivamente com a apicultura, os que possuem emprego 

público, e aqueles que dispõem de outras fontes de renda oriundas da agricultura ou 

pecuária. Entre esses últimos existem aqueles que buscam o aprimoramento da 

apicultura por meio de capacitações, e aqueles que veem na atividade apenas 

complemento de renda.  

Dentre os que tratam a apicultura de forma profissional, buscando capacitação 

para o aumento da produtividade, encontram-se os apicultores com mais de 200 

colmeias, muitos deles adeptos da migração dos enxames. Essa relação da renda dos 

apicultores foi ilustrada de modo a distribuí-los de acordo com sua localização nos 

municípios pesquisados, como indica o mapa a seguir (Figura 9).  

Segundo o mapa, os apicultores pesquisados que apresentam renda familiar 

mensal de 3 a 4 salários mínimos e de 4 a 5 salários mínimos, são os produtores de de 

Araripina, Trindade, Moreilândia e Parnamirim. Segundo os dados, eles podem ser 

considerados de médio a grande e, em sua maioria, fazem a apicultura migratória para 

outras localidades. 
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Figura 9 – Renda familiar mensal dos apicultores entrevistados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.5 Produtos apícolas comercializados e embalagens utilizadas 

 

Ao se tratar da comercialização dos produtos apícolas, os dados reforçam a 

vocação para a produção de mel na região. O principal produto apícola é o mel e este é 
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geralmente comercializado em grande quantidade, por meio de compradores dos 

estados do Ceará, Piauí e de Santa Catarina. Poucos produtores comercializam outros 

produtos derivados da apicultura, e apenas 3,6% produzem o pólen apícola.  

Apenas 7,1% dos entrevistados declararam comercializar cera de abelha e 

cosméticos artesanais a base de mel6. A produção e comercialização dos cosméticos 

artesanais a base de mel foi uma das formas de ampliar a participação das mulheres na 

atividade, visto que, a produção dos cosméticos é feita por algumas apicultoras, que 

decidiram diversificar as fontes de renda com produtos de beleza e saúde.  

A produção de cosméticos acontece em poucos lugares, e foi relatada nos 

municípios de Moreilândia, Bodocó e Araripina. Sendo mais forte em Moreilândia, onde 

produção e comercialização dos cosméticos são feitas por apicultoras e mulheres 

ligadas de alguma forma a atividade.  

Entretanto essa poderia ser uma atividade mais explorada no território, o que 

ainda não ocorre devido à falta investimento público em capacitação, design e orientação 

a mercado.  

Como já foi mencionado, entre os produtos apícolas o destaque do território é o 

mel. Devido à ausência de monoculturas que utilizam defensivos agrícolas ou pela 

própria flora existente na região a procura pelo mel é grande, e tem venda assegurada. 

Por isso é o principal produto apícola comercializado pelos apicultores.  

Apesar da possibilidade de se produzir mel e própolis (sem gerar prejuízos aos 

enxames), não foram encontrados registros de produção e venda de geleia real e 

própolis, com maior valor agregado.  

Foi relatado pelos apicultores o desejo de comprar a cera de abelha, para 

recuperar os enxames e fazer o manejo das colmeias, devido à estiagem. Além disso, 

poucos beneficiam a cera de abelha para comercialização, e ainda afirmam que 

procuram comprar cera no mercado local, mas não encontraram e quando o fazem o 

preço é alto. Portanto, o beneficiamento da cera de abelha poderia ser outro produto 

explorado economicamente no território (Gráfico 7).  

 

 

 

                                            
6
 Durante a realização de entrevista uma apicultora informou que representou a Associação dos 

Apicultores de Moreilândia (APIM) e as mulheres do município pela quarta vez na Feira Nacional de 
Negócios do Artesanato (FENEARTE), que ocorreu no período de 4 a 15 de julho de 2018 no Centro de 
Convenções de Pernambuco, através da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. 
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Gráfico 7 – Principais produtos apícolas vendidos pelos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Entre os anos de 2006 a 2016, várias ações com potencial para agregar valor ao 

mel do território foram interrompidas ou não alcançaram o êxito pretendido, a exemplo 

da criação da marca Mel do Araripe, da Indicação Geográfica do Mel da Chapada do 

Araripe, pontos que não foram aprofundados nesse trabalho. Com essas perdas, os 

produtores do território perdem uma boa oportunidade de agregar mais valor aos seus 

produtos. 

 Para Guimarães Filho e Silva (2014), são várias as dificuldades que 

impossibilitaram a concretização dos processos de Indicações Geográficas, entre as 

quais se destacam: o baixo nível de organização entre os produtores, sistemas de 

exploração ainda rudimentares, pouco acesso à assistência técnica rural e qualificação 

limitada sobre o tema, pesquisa sem focar na certificação de qualidade dos produtos, 

existência de baixo nível de competência técnica sobre o tema, poucos ou inexistentes 

programas governamentais de apoio às indicações geográficas.  

 No território, a maior parcela do mel produzido é vendida a granel, comercializada 

em baldes plásticos, com capacidade para 25kg, e tambores metálicos de 300kg.  Não 

foi possível identificar a receita gerada por essa comercialização, pois não há o registro 

oficial sobre a venda do mel da região. Sabe-se que essa venda ocorre de forma não 

legalizada para comerciantes dos estados vizinhos, e que a distribuição do mel 

fracionado é feita diretamente no mercado local (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Tipos de embalagens utilizadas na comercialização do mel do território. 

Tipo de embalagem 
Frequência  

Absoluta (FA) 
Frequência  

Relativa (FR) 

Balde + fracionado 10 35,71% 

Fracionado + balde + tambor 6 21,43% 

Tambor + fracionado 4 14,29% 

Balde 3 10,71% 

Balde + tambor  2 7,14% 

Fracionado 2 7,14% 

Tambor 1 3,57% 

Total 
 

100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.6 Canais de comercialização do mel do Sertão do Araripe Pernambucano 

  

 A ausência de certificação sanitária das unidades de extração de mel inviabiliza a 

comercialização do mel em supermercados e também à exportação direta. Isso favorece 

a venda informal do mel no mercado local e aos representantes de empresas de outros 

Estados. Essa ausência de certificação ocorre pela construção de estrutura física fora 

dos padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO), pela 

necessidade de organização dos próprios apicultores para lidar com questões 

burocráticas e contábeis indispensáveis à legalização da comercialização do mel, ou, 

ainda, pela falta de apoio governamental no processo de orientação e certificação. 

Na região, a maioria dos produtores usa mais de um canal de comercialização, 

segundo o depoimento dos produtores entrevistados. Contudo, a maior parte do mel 

produzido pelos apicultores do Araripe Pernambucano é vendida a entrepostos dos 

estados do Piauí, Ceará e Santa Catarina, a exemplo das empresas Matrunita (Matrunita 

da Amazônia Apicultura LTDA.) e Prodapys (Apis Nativa Produtos Naturais Ind. Com. 

LTDA).  

A Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL) não dispõe de 

informações sobre exportações realizadas diretamente pelo Estado de Pernambuco, 

assim, estes eventos não são registrados desde o ano de 2006.  

Para a venda do mel envasado há uma exigência maior na organização e 

determinação do apicultor. Esse, por sua vez, nem sempre tem prática na gestão de 

negócios, por isso prefere destinar maior parte da produção para venda a granel, ficando 

com pequena quantidade para venda fracionada, em casa, ou em pequenos comércios. 
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De forma que a exportação da produção do território é uma questão que ainda precisa 

ser trabalhada. 

Alguns apicultores afirmaram que a comercialização do mel ocorre de forma 

coletiva, outros vendem através das associações (19%), para programas 

governamentais e empresas exportadoras. Outra forma de venda coletiva é feita por um 

conjunto de apicultores (26%) que vende o mel diretamente a entrepostos, excluíndo o 

atravessador do processo de negociação, algo que não era conhecido antes de 2010, 

segundo relato de analistas do SEBRAE (Tabela 12).   

 Outrossim, ainda é forte a presença do atravessador em toda a região. Mesmo 

havendo a percepção entre os produtores de que a venda coletiva é mais rentável,  e 

com a tendência de crescimento da venda coletiva, quase 21% dos entrevistados ainda 

vendem o mel a atravessadores para posterior revenda a empresas exportadoras 

(Tabela 12).  

 Na região existem Associações de Apicultores com o Selo de Identificação da 

Participação da Agricultura Familiar (SIPAF), as quais promovem a inclusão econômica e 

social de seus associados. A renda destes é composta majoritáriamente da agropecuária 

e destinam parte do mel para comercialização em feiras livres e espaços voltados para a 

venda de produtos de base agroecológica, a exemplo da Associação de Apicultores de 

Ouricuri, que vende o mel dos associados no Empório Kaeteh, em Ouricuri. 

 

Tabela 12 – Canais de comercialização do mel dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 

Canais de comercialização 
Frequência 

absoluta (FA) 
Frequência 
relativa (FR) 

Venda direta a entrepostos particulares 15 26% 

Venda em feiras e pequenos comércios 14 25% 

Venda a atravessador 12 21% 

Venda coletiva por grupos e associação 11 19% 

Venda direta ao consumidor e em residência 5 9% 

Total   100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

3.3.7 Técnicas de manejo utilizadas 

 

Com relação às tecnologias de manejo conhecidas e utilizadas no território, como 

exposto anteriormente, observou-se que os produtores receberam apoio de diversas 

instituições, inclusive instituições de ensino.  



65 

 

Dentre as organizações que já promoveram cursos de capacitação para 

especialização dos apicultores do Araripe Pernambucano, destacam-se o SEBRAE, o 

SENAR, o SENAI, o IFSertão por meio do NUPEA, a ONG Chapada, a ONG Caatinga, a 

UFRPE e a Codevasf.  

Quanto ao manejo, 50% dos entrevistados fazem visitas para revisão dos apiários 

quinzenalmente; 32% semanalmente; e, 11%, mensalmente. Menos de 8% dos 

produtores declararam não saber precisar qual a frequência exata em que realizam as 

revisões nos apiários, e uma parte afirmou que, quando necessário, visita-os para 

realizar manejo dos apiários (Tabela 13).  

Todos os apicultores entrevistados afirmaram ter perdido enxames no período de 

seca severa. Muitos enxames foram perdidos por falta de técnicas avançadas de manejo 

em estiagem, ao aumento da temperatura e à falta de pasto apícola para fornecimento 

adequado de pólen e néctar. Houve também relatos de produtores creditando a perda de 

enxames de terceiros à falta de manejo adequado dos apiários durante essa forte seca.  

 

Tabela 13 – Frequência das visita e manejo nos apiários pelos apicultores entrevistados. 

Frequência de visita ao apiário 
Frequência 

absoluta 
 (FA) 

Frequência 
relativa 

(FR) 

Semanal 9 32% 

Quinzenal 14 50% 

Mensal 3 11% 

Não sei informar 2 7% 

Total   100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não houve registro de ações de ATER, promovidas por órgãos governamentais, 

com a finalidade de instruir acerca da manutenção dos enxames e garantia da produção. 

No entanto, vários cursos básicos de manejo de apiário foram realizados pelo SENAR e 

SEBRAE para os apicultores do território.  

Observou-se que todos os entrevistados declararam fazer a troca da cera velha. 

Contudo existem extremos. Enquanto a maioria afirmou sombrear os enxames, apenas 

18% dos apicultores declararam fazer escrituração zootécnica. Segundo eles, seria 

“complicado” fazer o preenchimento manual das fichas de revisão do apiário quando se 

tem acima de 200 colmeias (Gráfico 7). 

Souza (2006) defende esse tipo de registro, pois revela o estado de 

desenvolvimento dos enxames, sendo justificável o seu uso para monitorar a 
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produtividade e conhecer os custos da produção de mel, uma vez que é difícil gerenciar 

aquilo que é desconhecido. No estudo, verificou-se que algumas técnicas de manejo 

indicadas pelo autor são utilizadas pelos produtores.  Assim, a produção por colmeia é 

superior de acordo com a assertividade no emprego do manejo adequado das colônias 

durante a estiagem (SOUZA, 2006). 

No que tange ao controle da temperatura, o sombreamento foi uma técnica 

assinalada pela maioria dos entrevistados (93%). Durante o período de estiagem, 50% 

afirmaram que fazem a divisão dos enxames e fornecem alimentação suplementar 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Técnicas de manejo adotadas pelos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além das técnicas de manejo mencionadas, houve relatos de utilização da 

migração, controle de zangão, junção de enxames fracos, diminuição do alvado das 

colmeias e a substituição da rainha que apresenta problemas. Dentre os entrevistados, 

apenas registrou que fornece água de qualidade em grande quantidade como uma 

prática de manejo. Sabe-se, através de publicações relacionadas ao manejo, que o 



67 

 

fornecimento de água de qualidade aos enxames é um fator crucial para a manutenção 

da temperatura e sanidade das abelhas.  

 

O apiário deve ficar entre 20 e 500 metros de uma fonte de água limpa e que 
seja suficiente para o número de colmeias instaladas [...] cada colmeia pode 
consumir até 20 litros de água por semana e que, para evitar problemas com os 
enxames, o bebedouro deve ser mantido limpo (BARBOSA, et al., 2007, p. 28-
29). 

 
 

Entre os pesquisados que relataram fornecer alimentação aos enxames, não há 

uma diferença considerável entre o número que fornecem fontes de alimentação proteica 

e fontes energética. Considerando a duração e severidade da seca, apenas 50% dos 

apicultores afirmaram complementar a alimentação dos enxames. Destes apicultores, 

25% fornecem fontes de proteína e energia, 14,3% fornecem apenas fonte de energia e 

10,7% fornece alimentação proteica. Suplementar a alimentação é uma ferramenta 

capaz de manter os enxames em boas condições evitando perdê-los quando ocorre a 

escassez de alimento natural (Gráfico 9). 

  

Gráfico 9 – Alimentação complementar adotada pelos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

 Cabe ressaltar que, dentre os que afirmaram fornecer alimentação, todos se 

enquadram na definição de Apicultor Profissional, aqueles cuja profissão principal é ser 

apicultor. Entretanto, entrevistados de diferentes portes afirmaram que alimentam seus 

enxames, conforme será abordado a seguir. 
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 A recente pesquisa de Silva et al. (2015) mostra que é possível garantir a 

alimentação natural dos enxames, a exemplo da utilização da técnica de indução da 

floração da jurema preta para o fornecimento de pólen às abelhas durante a seca e a 

escassez de floradas na Caatinga. Uma ação de manejo alimentar que garante a 

alimentação proteica dos enxames, além de conservar a jurema preta (Mimosa hostilis), 

que tem um papel fundamental para apicultura. Silva et al. (2015) recomenda à 

conservação e o reflorestamento dessas plantas próximas à criação de abelhas.  

 

3.3.8 Porte dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano 

 

Para essa pesquisa conceituou-se o apicultor profissional, como sendo aquele 

produtor que busca o aprimoramento da atividade, maior produtividade por colmeia e a 

capacitação contínua, e isso não tem relação apenas com o porte do apicultor. Já a 

definição de porte não é unânime entre eles. Ouviu-se nas entrevistas diferentes 

conceituações de porte, como apresentado exemplificado abaixo: 

 

“Eu me considero um médio [...] eu não poderia dizer grande porque eu 
considero um apicultor grande assim... acima de 800 colmeias, com uma 
estrutura, que nem uns colegas meus que migram para o Maranhão [...] No meu 
ponto de vista um apicultor grande seria esse que passa de 1.000 colmeias, já 
pode se considerar grande... Um apicultor pequeno que o cabra vê é um apicultor 
com umas 100 colmeias, que não migre. Ai pode se considerar pequeno.” 

 
Apicultor Crista de Galo, 2018. 

 

“Me considero médio, pois o grande apicultor acho que é aquele que produz em 
grande escala. Acho um grande apicultor o que tem de mil colmeias pra lá.” 

 
Apicultor Frei Jorge, 2018. 

 
“Eu me considero um apicultor de médio porte... Tenho carros suficientes para 
meu trabalho e trabalho com mais três pessoas esse é o meu padrão de hoje. E 
um apicultor grande pra mim é um apicultor que já ultrapassa de mil colmeias e 
que já tem uma equipe grande de pessoas para trabalhar. Ai... acho que se 
encaixa entre os grandes apicultores.” 

Apicultor Angico de Bezerro, 2018. 
 

Infere-se, portanto, que entre os produtores entrevistados não existe uma 

unanimidade com relação à definição conceituação do porte7 do apicultor. Muitos não se 

enxergam como médios ou grandes apicultores. Para Sucupira, grande apicultor é 

                                            
7
 O porte do apicultor é um indicativo econômico e está relacionado ao número de colmeias, estrutura para 

a migração dos enxames e contratação de mão de obra de terceiros para apoiar as atividades 
relacionadas ao manejo dos enxames, transporte das colmeias e extração do mel. 
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aquele com mais de 500 colmeias, entretanto, para Crista de Galo, que hoje tem 600 

colmeias, para ser um grande apicultor é necessário possuir uma estrutura para 

migração e ter mais de 1000 colmeias. Já o apicultor Angico de Bezerro corrobora com 

Crista de Galo ao defender o número de 1000 colmeias e a estrutura logística (Tabela 

14). 

 Para Khan et al. (2014), a classificação do porte dos apicultores varia de acordo 

com o número de colmeias que esses dispõem. De forma que aqueles com até 50 

colmeias estão iniciando na apicultura; com 51 a 200 colmeias são os apicultores 

familiares em fase de crescimento; com 201 a 500 colmeias, os apicultores com 

experiência e condições de ampliar a produção; com 501 a 700 colmeias são os 

apicultores com nível de profissionalização e com grande volume de produção de mel; 

acima de 700, é apicultor profissional, com infraestrutura e alta produção de mel.  

No território em questão, a partir dos relatos obtidos durante as entrevistas, 

chegamos à seguinte classificação quanto ao porte dos apicultores:  

a) apicultor familiar: tem aproximadamente 50 colmeias e divide a apicultura com 

outras atividades ligadas à agropecuária;  

b) pequeno apicultor: tem entre 50 a 200 colmeias e divide a apicultura com outras 

atividades agropecuária;  

c) médio apicultor: tem entre 200 a 600 colmeias, trata a apicultura 

profissionalmente, e muitas vezes tem a apicultura como principal fonte de renda;  

d) apicultor intermediário: é aquele que tem de 600 e 1000 colmeias, trata a 

apicultura profissionalmente, que investe na aquisição de uma infraestrutura de apoio 

logístico e tem a apicultura como uma das principais fontes de renda,  

e) grande apicultor: é aquele com mais de 1000 colmeias, trata a apicultura 

profissionalmente, com apoio de mão de obra terceirizada, conta com infraestrutura de 

apoio logístico e a apicultura é sua principal fonte de renda (Tabela 14). 

Sobre a contratação de mão de obra para apoiar nas tarefas da atividade apícola, 

os dados mostram que a maioria deles não faz a contratação de mão de obra para 

apoiar a atividade apícola, chegando a 68% (Gráfico 10).  
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Tabela 14 – Caracterização do porte dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano.  

PORTE DOS APICULTORES CARACTERIZAÇÃO 

Porte do 
Apicultor 

Total estimado 
de colmeias 

Apicultura 
migratória 

Estrutura 
para 

migração 

Principal 
embalagem 

utilizada 

Frequência 
absoluta 

(FA) 

Frequência 
relativa 

(FR) 

Familiar Até 50 Não Não Fracionado 10 36% 

Pequeno 51 a 200 Não/Sim* Não Balde 8 29% 

Médio 201 a 600 Sim Não/Sim** Tambor 7 25% 

Intermediário 601 a 1000 Sim  Não/Sim** Tambor 3 11% 

Grande Acima de 1000 Sim Sim Tambor 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
* Migração apenas a curtas distâncias.  
** Estrutura básica e sem frota. 

 

Os entrevistados afirmaram que, em alguns momentos, utilizam-se da cooperação 

mútua para fazer os trabalhos nos apiários, de modo que apenas 32% dos entrevistados 

fazem a contratação. Constatou-se que dos produtores que contratam mão de obra 

temporária são, em sua maioria, de médio a grande porte e praticantes da apicultura 

migratória. 

 

Gráfico 10 – Contratação de mão de obra pelos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A contratação da mão de obra para apoio nas atividades apícolas é realizada de 

modo informal, segundo os próprios contratantes. Essa prática é, em quase sua 

totalidade, chegando a 89%, uma contratação temporária. As atividades que recebem 

apoio de terceiros são sazonais, e a maioria demanda maior esforço físico (85%).  
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Os apicultores contratam temporariamente mão de obra para o transporte das 

colmeias, especialmente nos casos de migração dos enxames. As demais atividades se 

concentram na colheita e extração de mel, ambas com 25%.  

As tarefas que podem ser realizadas com quantidade menor de esforço e 

necessidade de apoio de mão de obra são o manejo das colmeias, com 10%, e a 

captura dos enxames com 5% do total das contratações (Gráfico 11). 

Definidos os conceitos e entendida a diferença entre o apicultor profissional e o 

seu porte, é possível ampliar a análise sobre a renda dos apicultores. Pode-se concluir 

que um apicultor profissional e de grande porte terá maior renda se comparado ao 

apicultor familiar ou ao apicultor de pequeno porte. 

 

Gráfico 11 – Tipos de atividades realizadas por mão de obra contratada pelos apicultores do Sertão do 

Araripe Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.9 Fatores que contribuíram com a queda na produção de mel 

 

Na percepção dos produtores entrevistados, o principal fator que prejudicou a 

produção de mel no período estudado, foi a escassez das chuvas na microrregião. 

Percebe-se a existência de outros fatores que estão diretamente associados às “chuvas 

escassas”, a exemplo da “falta de florada”, com 96%, e do “aumento da temperatura”, 

com 36%, constituindo-se como agravantes em cadeia para atividade apícola. (Gráfico 

12). 
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A “redução no volume de mel produzido”, com 14%, e a “falta de apoio público”, 

foram mencionados por menos de 15% dos produtores como prejudiciais. Os fatores de 

perda por “agrotóxico” e “falta de manejo adequado” aparecem com 18% das indicações. 

Ressaltamos que os produtores trataram o defensivo agrícola como o “veneno” utilizado 

para “matar a vegetação” e implantar pastagens para a criação de animais, 

principalmente nos municípios de Bodocó, Ouricuri e Santa Cruz.  

Houve um relato de morte das abelhas, ocorrido em Ouricuri, um município onde 

há a exploração da bovinocultura leiteira. Além disso, os apicultores que praticam a 

migração de colmeias afirmaram que algumas das cidades escolhidas, próximas às 

regiões agrícolas, no Estado do Maranhão, também utilizam defensivos agrícolas nas 

plantações (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 – Relação dos fatores que prejudicam a produção de mel para os apicultores do Sertão do 

Araripe Pernambucano.  

.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O pasto apícola é fator determinante para produção de mel em qualquer região, e 

sem a floração não é possível manter a produção. Preservar e conservar a vegetação 

responsável por fornecer néctar e pólen é uma decisão que deve ser tomada pelos 

apicultores. Segundo KHAN et al. (2014), os apicultores preocupam-se com o 
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desmatamento, pois dependem da vegetação nativa para manter a sanidade dos 

enxames, para a manutenção e o desenvolvimento da atividade.  

Mas, existe o agravamento na produção pela falta do pasto apícola, ocasionado 

pelo desmatamento da vegetação nativa para pecuária, a fabricação de carvão vegetal 

entre outros. A percepção dos apicultores entrevistados é que a pressão antrópica 

influenciou o nível de cobertura vegetal e que essa base produtiva vem sofrendo nos 

últimos anos, principalmente nesse momento de mais de 5 anos de seca.  

Desse modo, 47% dos representantes das instituições declararam que a 

vegetação em seu município é “muito desmatada”, enquanto apenas 29% dos 

apicultores percebem seus municípios como muito desmatados, como apresentaremos 

adiante. Essa percepção é baseada na observação diária dos próprios apicultores 

(Tabela 15). 

Todavia, apenas 11% dos entrevistados citaram o “desmatamento para formação 

de pastagem” como um fator prejudicial à apicultura. Ao serem questionados sobre 

“como é a vegetação nativa em sua região”, tanto os produtores, quanto os 

representantes das instituições, relatou que esse desmatamento tem prejudicado a 

atividade, pois muitas vezes são usados produtos químicos (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Nível de desmatamento percebido pelos entrevistados.  

Nível de 
desmatamento 

percebido 

APICULTOR INSTITUIÇÃO 

Frequência 
absoluta 

(FA) 

Frequência 
relativa 

(FR) 

Frequência 
absoluta 

(FA) 

Frequência 
relativa 

(FR) 

Muito desmatada 8 29% 7 47% 

Pouco desmatada 7 25% 2 13% 

Mais ou menos 
Preservada 5 18% 1 7% 

Pouco preservada 5 18% 4 27% 

Preservada 3 11% 1 7% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3.9.1 Fatores que contribuíram para a resiliência da atividade 

 

Os apicultores e as instituições entrevistadas afirmaram que o município de 

Moreilândia tem a cobertura vegetal mais preservada. Sabe-se que uma cobertura 

vegetal mais preservada favorece a manutenção da umidade e a capacidade de 

recuperação do pasto apícola na ocorrência de chuvas. Pode-se inferir, portanto, que 
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esse seja um dos fatores que fizeram Moreilândia apresentar maior capacidade de 

produção no período da seca, quando comparado aos demais municípios do território.  

Quando são questionados sobre os benefícios da atividade, a preservação da 

Caatinga é uma das indicações que é repetida por vários produtores, o que demonstra 

maior sensibilidade com relação ao tema. É relevante mencionar que há a criação de 

abelhas sem ferrão (meliponicultura) na zona urbana e rural do município.  

As abelhas sem ferrão são criadas tanto para comercialização do mel quanto para 

preservação destas espécies, também chamadas de nativas e indígenas. As abelhas 

nativas são excelentes agentes polinizadores essenciais para a reprodução de espécies 

da Caatinga (RIBEIRO, 2016). 

Outras duas características percebidas foram: o fato de que nenhum dos 

produtores de Moreilândia afirmou migrar os enxames para outros estados ou 

municípios, e o registro de apicultores que fizeram o reflorestamento da Caatinga com 

espécies benéficas para as abelhas, a exemplo do Sr. Cipó Uva que plantou 16.000 

mudas de Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), do Sr. Frei Jorge que plantou 5.000 mudas 

de sabiá, e o Sr. Jitirana, que plantou Algaroba (Prosopis juliflora Sw. DC.), Jatobá 

(Hymenaea courbaril) e Sabiá, chegando a 3.000 mudas. 

Não obstante, todos os apicultores de Moreilândia relataram que fazem a 

migração de seus enxames dentro do próprio município, saindo do “sertão” para a 

“serra”, devido aos diferenciais de fitofisionomias das vegetações da serra e da 

depressão sertaneja presente no município.  

Desse modo, a vegetação encontrada no bioma Caatinga, quando conservada e 

manejada, tem a capacidade de suprir a alimentação energética e proteica das abelhas. 

Essa informação é ratificada no relato do presidente da Associação dos Apicultores de 

Moreilândia (AAPIM), sobre como ocorre a produção de mel do município. 

 
Durante as chuvas é no sertão, na seca é em cima da chapada a produção de 
mel. E é isso. Ai (Moreilândia) se tornou terra do mel porque praticamente não 
tem entre safra.   

 
Apicultor Agustinho Paz, 2018  

 

3.3.10 Consequência econômica da perda dos enxames 

 

Os apicultores com apiários próximos a áreas desmatadas ou sujeitas ao 

desmatamento enfrentam duas problemáticas, essas vão de encontro à sustentabilidade 
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dos enxames, pois sofrem com a escassez de chuva durante essa seca prolongada e, 

também, sofrem com um pasto apícola insuficiente, gerado pelo desmatamento da 

Caatinga.  

De acordo com os entrevistados, aqueles que realizam a apicultura migratória 

com frequência residem, em sua maioria, nos municípios de Araripina e Trindade. As 

figuras abaixo apresentam a distribuição espacial dos apicultores no território e a 

variação da renda gerada pela apicultura, antes e durante o período da seca. (Figura 

10).  

 

Figura 10 – Participação da apicultura na renda mensal dos produtores (as), mapa (a) antes da seca e o 
mapa (b) depois da seca. 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Serra da Torre-

Araripina, e o presidente da Associação dos Apicultores de Araripina, a perda de 

enxames no município girou entre 70% a 80%. Segundo os dados da pesquisa, 75% dos 

entrevistados perderam até 100 enxames e 25% perderam acima de 100 enxames. 

Houve relatos de apicultores que perderam mais de 300 enxames.  

Quanto à contabilização das perdas, todos os apicultores entrevistados relataram 

que perderam enxames. Vidal (2013), em sua pesquisa, afirmou que a perda de 

enxames em Pernambuco chegou a 80%.  Entre os 28 produtores entrevistados, o 

a b 
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número de enxames perdidos se aproximou a 2.360 enxames, porém sabe-se que 

somados os municípios do território esse número é bem maior.  

O mapa abaixo expõe a localização dos apicultores de acordo com suas perdas, 

em uma escala classificada em cinco níveis (Figura 11). 

 

Figura 11 – Enxames perdidos pelos apicultores entrevistados no Sertão do Araripe 
Pernambucano.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Verificou-se que a variação da renda foi menor onde a cobertura vegetal é mais 

preservada. Na percepção dos pesquisados, o município de Moreilândia perdeu menos 
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enxames, lugar com vegetação mais preservada e, como mencionado anteriormente, 

onde a migração dos enxames é feita dentro do próprio município. 

 

3.3.10.1 Impactos produtivos e econômicos sobre o APL da Apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano 

  

Nesses anos de seca prolongada o valor de um quilo de mel variou muito, de 

acordo com a lei econômica da elasticidade e demanda. O impacto produtivo dessa seca 

repercutiu diretamente sobre a comercialização8 do mel do território do Sertão do Araripe 

Pernambucano.  

Segundo o IBGE (2016), entre 2006 e 2011, o território produziu acumuladamente 

6.720 toneladas de mel. Em 2011, o preço médio do quilo do mel vendido pelos 

entrevistados foi de R$ 7,63/Kg. Todavia, em meio à escassez, devido à queda na 

produção entre 2012 e 2017, o mel foi vendido em média por R$ 11,16/Kg.  

Esse aumento do preço de venda justifica-se pela baixa oferta e alta demanda do 

produto no território. A equação final da receita da comercialização do mel no território 

corresponde à multiplicação da produção do produto em toneladas com o valor de venda 

do mel, seja esse valor a média do preço antes ou durante a seca de 2012. 

        

R = TP x V 

R – Receita 
TP – Produção em tonelada 
V0 – Valor de venda antes da seca 
V1 – Valor de venda depois da seca 
 

Essa perda financeira pode ter sido maior, tendo em vista que o preço de venda 

varia de acordo com a florada predominante, tipo de embalagem e o período do ano. 

Nessa equação, quanto maior for a taxa de queda da produção de mel, maior será a 

diminuição da renda familiar dos apicultores. Durante a pesquisa de campo, registrou-se 

                                            
8
 De acordo com as informações levantadas durante as entrevistas, o mel chegou a R$ 15,00/Kg. Adotou-

se o preço médio de venda do mel antes da seca, isto é R$7,63/Kg, numa tentativa de mensurar a perda 
econômica da produção. Multiplicou-se o total de toneladas de mel ao preço médio de R$ 7,63/Kg, o 
território alcançaria uma receita próxima de R$ 51.273.600,00 (cinquenta e um milhões e duzentos e 
setenta e três mil e seiscentos reais). De 2012 a 2016 o total foi produzido chegou apenas a 778 toneladas 
de mel, que se vendido a R$ 7,63/Kg geraria o montante de R$ 5.936.140,00 (cinco milhões, novecentos e 
trinta e seis mil, cento e quarenta reais). Em 2011 estima-se uma renda gerada na comercialização do mel 
no Sertão do Araripe aos R$ 13.375.390,00 (treze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e 
noventa reais). Esse montante é um resultado, uma vez que o quilo do mel fracionado geralmente é maior 
do que o vendido a granel e existiu a variação no quilo do mel por ano. 
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preços variados para o quilo de mel. Segundo a pesquisa, o quilo do mel da florada do 

Marmeleiro (Croton sonderianus Mull. Arg.) foi vendido por até R$ 10,00 enquanto o mel 

do Cipó Uva (Serjania reticulata cambes) chegou a ser vendido por R$ 15,00.  

O efeito dessa diminuição da renda pode ser maior para o apicultor familiar e o 

pequeno apicultor, uma vez que a seca severa também gera a perda de pastagens e 

outras culturas. Segundo o IBGE (2016), a variação do preço do mel difere da variação 

levantada na pesquisa de campo. Em 2011, o preço do quilo do mel era de R$ 4,00/kg; 

R$ 13,00/Kg em 2012, R$ 14,00/Kg em 2013, R$ 15,00/Kg em 2014, R$ 10,00/Kg em 

2015 e a R$ 13,00/Kg em 2016. Representando R$ 4,00 antes da estiagem e o preço 

médio de R$ 13,00/Kg durante a estiagem, conforme tabela abaixo (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Consequência econômica da seca sobre a venda do mel no Sertão do Araripe Pernambucano 
devido à queda da produção. 

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Produção 

de Mel 

(KG)

Valor da 

produção 

(Mil Reais)

Araripina     780.000         2.730       80.000          1.200      31.550            252       20.378             163       24.453            245      25.110             377 

Bodocó     302.000         1.208       62.000             620        9.950              80         9.680               77       11.616            116      11.456             137 

Exu     103.000            412       13.000             156        4.075              33         2.651               21         2.853              29      21.000             305 

Granito         3.000              15            300                 5           280                3  -  -  -  -  -  - 

Ipubi     152.256            548       16.000             240        1.400              13         1.500               14         1.700              17  -  - 

Moreilândia       70.000            252       63.000             630      58.590         1.172       55.000          1.100       50.000            500      54.500             709 

Ouricuri     205.000            820       20.500             369        1.475              13         1.163               10         1.229              12        1.218               12 

Parnamirim         9.220              59         8.298               83        7.592            152         7.450             149         7.000              70        6.500               78 

Santa Cruz         4.000              22            500                 8           470                4  -  -  -  -  -  - 

Santa Filomena       20.000            100         2.000               30        5.375              54         2.968               30         3.020              30        3.500               21 

Trindade     105.000            420       11.000             132      18.350            147       11.413               91       12.593            126      12.489             100 

Total  1.753.476         6.586     276.598          3.473    139.107         1.923     112.203          1.655     114.464         1.145    135.773          1.739 

PRODUÇÃO DE MEL DO TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

2015 2016
MUNICÍPIOS 

DO 

SEMIÁRIDO

2011 2012 2013 2014

 
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal, 2016. 

 

No relato dos entrevistados, muitos produtores decidiram investir na produção 

apícola, tornando-a principal fonte de renda. Tal afirmação é corroborada com os dados 

que mostram a ampliação da participação da apicultura na renda dos produtores. De 

acordo com o apicultor Cipó Uva, o lucro obtido através da apicultura lhe permitiu realizar 

algumas aquisições:  

  
“A apicultura com certeza chega a mais de 50% da minha renda. Porque é assim, 
mesmo com todas essas atividades que eu tinha, eu nunca consegui, por 
exemplo, comprar terra, uma moto, carro e com a apicultura... depois da 
apicultura me facilitou acontecer tudo isso. Então a apicultura representa mais de 
50% da minha renda. Com certeza!” 

Apicultor Cipó Uva, 2018 
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Com relação à composição e à participação da apicultura na renda familiar, os 

dados levantados mostram que existem os produtores interessados apenas na 

complementação da renda, enquanto outros vivem exclusivamente da receita gerada 

pela comercialização do mel. Nesses anos de estiagem sucedeu uma variação da renda 

familiar (Gráfico 13). 

 O gráfico abaixo apresenta a participação da apicultura na composição da renda 

mensal dos apicultores antes e depois da seca. É possível perceber que ocorreu um 

declínio dessa cota a partir de 2012. A participação média da apicultura na renda do 

produtor antes da estiagem prolongada era de 42%, durante a estiagem, essa foi 

reduzida a 23%. Segundo os entrevistados essa queda da produção de mel está 

relacionada à perda dos enxames, e a queda participação da apicultura na renda familiar 

sofreu um déficit médio de 40% (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Porcentual de participação da apicultura na composição da renda mensal dos apicultores do 

Sertão do Araripe Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

3.3.10.2 Principais impactos sobre o APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano de 

acordo com o (a) apicultor (a) 
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É relevante considerar a visão do produtor sobre os efeitos da seca na apicultura 

do território. Por serem os primeiros afetados, a pesquisa buscou, além dos dados 

primários, colher o depoimento dos apicultores da região como foi mencionado 

anteriormente. 

Na visão dos apicultores entrevistados, os piores impactos gerados pela seca 

foram: a redução da renda familiar mensal (82,1%), a redução dos enxames (78,6%), e a 

queda na produção (75%). Salientamos que esses três fatores estão diretamente 

relacionados, uma vez que a redução das colmeias habitadas (perda de enxames) 

reflete na queda da produção de mel que, por sua vez, interfere diretamente na renda 

das famílias e na economia local. (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 – Impactos gerados pela seca na visão dos apicultores do Sertão do Araripe Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As perdas provocadas pela seca causa desaceleração do comércio dos 

municípios da região, pois os clientes geralmente têm alguma atividade econômica 

ligada à agropecuária e, sem uma boa produção, o poder de compra destes diminui. 

Além da agropecuária, mais de 30% dos produtores passaram a trabalhar com outras 
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atividades (comércio, construção civil e serviços) para complementar a renda familiar. 

Um fato relevante é que menos de 10% dos produtores abandonou o trabalho no campo 

durante o período de estiagem.  

Além das consequências citadas anteriormente, os entrevistados apontaram 

outros impactos gerados pela seca, relatados a seguir: 

 

“Fiz migração para mais de 1000 quilômetros de distância, para manter os 
enxames e continuar na atividade”  

Apicultor Sucupira, 2018. 
 

“Passei a migrar para longas distâncias”  
Apicultor Bamburral, 2018. 

 
“Vendi as caixas por causa de dívida ocasionadas pela seca e precisei de 
empréstimos”  

Apicultor Pequizeiro, 2018. 
 

“Vendeu as melgueiras devido à queda na produção e desestímulo”  
Apicultor Umbuzeiro, 2018.  

 
 

Atualmente, existem várias ameaças às abelhas, mas a pesquisa mostrou que a 

perda dos enxames e a queda na produção de mel não têm relação com o fenômeno de 

morte e sumiço das abelhas, relatado em alguns países da Europa e pelos Estados 

Unidos (KHAN et al, 2014. 27p.). 

 Pesquisadores da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos (IPBES) apontam ameaças aos polinizadores, tais como a 

mudança no uso da terra, manejo agrícola com uso intenso de herbicidas, uso de 

fertilizantes e defensivos agrícolas; implantação de cultivos com espécies geneticamente 

modificadas; disseminação de pragas, doenças e as espécies invasoras; serviços de 

polinização que colocam em risco o habitat natural das abelhas, e as mudanças 

climáticas que provocam as secas prolongadas (POTTS et al., 2017). 

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, com as chuvas que ocorreram no 

início de 2018, alguns apicultores conseguiram recuperar parte dos enxames perdidos. 

Nesse período a maioria dos entrevistados (61%) tinha até 50 enxames (colmeias 

habitadas), e 18% possuíam entre 100 a 200 enxames, 18% acima de 200 enxames 

(Gráfico 15). 

  

Gráfico 15 – Número de colmeias habitadas durante a pesquisa de campo. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo relato dos entrevistados o preço do quilo do mel nos primeiros meses de 

2018 variou de R$ 7,00 a R$ 8,00. Se estimarmos a produtividade de 25kg de mel por 

colmeia, ao preço de venda de R$ 7,50/Kg, cada apicultor teria uma receita de R$ 

187,50 por colmeia. De modo que um apicultor com 25 colmeias habitadas teria uma 

receita de R$ 4.687,50, enquanto um apicultor com 100 colmeias habitadas teria uma 

receita de R$ 18.750,00.  

Vale ressaltar que para atingir uma produtividade de 25Kg por colmeia, mesmo 

em meio à seca, só é possível quando há a união do conhecimento já adquirido pelo 

apicultor com a aplicação do manejo correto. Isso pode ser favorecido pela assistência 

técnica e extensão rural (ATER) continuada e voltada à realidade da apicultura local.  
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4. DISCUSSÕES 

 

Mesmo com as adversidades naturais e econômicas, a apicultura é uma atividade 

produtiva viável aos produtores. No depoimento abaixo, o presidente da Associação dos 

Pequenos Agricultores da Mata Grande, Serra Mosquito, Serra Tataíra, em Moreilândia, 

relata o crescimento de seu patrimônio após adotar a apicultura como atividade 

produtiva. 

 

Antes da apicultura a gente aqui não tinha perspectiva. Apicultura começou aqui 
mesmo na Serra da Mata grande a gente carregava as colmeias de bicicleta. Era 
uma dificuldade tremenda, a gente não tinha dinheiro, não tinha financiamento. 
Não tinha meios de a gente crescer. E a abelha, os apoios que veio da Codevasf, 
do Pró Rural, da UFRPE, essas ajudas que a gente teve fez com que a gente 
descobrisse que o nosso lugar tinha vida, tinha meios da gente sobreviver aqui. É 
difícil [...] eu nasci e me criei aqui, eu teve que sair daqui e trabalhar lá fora, lá em 
São Paulo. Trabalhei 6/7 anos lá de guarda, vivendo situações difíceis, mas eu 
sabia que aqui tinha um potencial. E tem outros potenciais aqui [...] Por que eu tô 
na ponta da rama aqui. eu tô num lugar que faz divisa com o Ceará, e eu já vivi 
muitas coisas aqui, já enterrei pessoas, crianças desnutridas que morreram aqui. 
Já vivenciei várias situações. [...] eu não sou quase nada aqui, sou apenas um 
sonhador. Uma pessoa que fundou uma associação aqui. Que enfrentei e 
enfrento todos os dias várias dificuldades, muita dificuldade para manter isso 
daqui. Apicultura é uma coisa que emprega hoje muita gente em Moreilândia e 
nasceu aqui. E o Sebrae reforçou [...] que a apicultura empregasse hoje. E hoje 
tem mais de 80 famílias que sobrevivem da apicultura em Moreilândia. Não tenho 
mais como falar da apicultura em Moreilândia porque é... eu tô na zona rural e a 
apicultura a gente expandiu! A gente expandiu a apicultura! O que chegou pra 
gente a gente conseguiu expandir.  E nosso lugar é um lugar farto de florada, de 
território e o Sebrae conseguiu incentivar, conseguiu dar um impulso [...] Mas pra 
mim, pra muita gente nunca viu isso aqui não! A gente tá na ponta da rama aqui, 
aqui na divisa com o Ceará. As coisas aqui para a gente é muito difícil. Embora, 
hoje, os meios de comunicação, a internet, o celular aproxime, mas antes do 
celular o Sebrae foi o diferencial.  (APICULTOR JOSÉ BETO, 2018) 

 

 

4.1 PRINCIPAIS PROBLEMAS DO ARRANJO PRODUTIVO 

 

 Existem gargalos para a consolidação do APL da Apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano. Segundo os representantes das associações e instituições, os principais 

gargalos são: 

a) Desarticulação das ações promovidas pelas instituições de fomento, havendo 

em alguns casos a sobreposição de ações;  

b) Dependência de financiamento de muitos produtores para comprar alimento 

para as abelhas e realizar a migração; 
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c) Linhas de créditos limitadas e instituições bancárias que insistem em financiar 

apenas equipamentos;  

d) Distância entre os municípios e a fraca estrutura logística prejudicando a venda 

conjunta de mel;  

e) Falta de Assistência Técnica continuada em todos os municípios;  

f) Venda irregular do mel do território a outros estados, acarretando perda na 

arrecadação de ICMS;  

g) Inexistência de unidades de extração de mel com certificação do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) em vigor, para a venda legalizada do mel entre os estados e para 

exportação. 

Algumas reclamações entre os produtores são recorrentes, entre elas está o 

descaso por parte dos órgãos governamentais e privados, apesar dos benefícios 

ambientais gerados pela polinização e preservação da flora; a falta de assistência 

técnica continuada e a inviabilidade dos treinamentos inadequados à realidade dos 

produtores envolvidos; inexistência de proposta que viabilizem a produção mesmo em 

períodos de estiagem, tornando a produção apícola resiliente à seca.  

Caso não houvesse a adequação das técnicas, a apicultura seria mais uma 

atividade com riscos e entressafras, vulnerável devido às condições climáticas, assim 

como outras atividades rurais. Mas a apicultura permanece sendo uma atividade capaz 

de gerar renda e até sustentar as famílias dos produtores, sobretudo se o manejo 

adequado foi realizado durante o período de estiagem. 

 

4.2 PROPOSTAS PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE MEL 

NO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

4.2.1 Sugestões apresentadas pelos entrevistados para a retomada da produção 

 

Apesar das consequências da redução na produção de mel no mercado, pode-se 

reconhecer que a apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano demonstra sinais de 

resiliência frente à crise climática. Durante a pesquisa de campo, foi encontrado 

exemplos exitosos. 

Podemos citar o exemplo de um apicultor em Araripina que conseguiu uma 

produtividade de cerca de 45kg por colmeia/ano em 2017; uma mãe de família que se 
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tornou apicultora para aumentar sua renda e hoje diversificou a produção ao extrair o 

mel de suas colmeias e utilizar uma parte para produzir cosméticos artesanais à base de 

mel; e o produtor que desestimulado pensou em desistir de vez do trabalho no campo e 

encontrou na apicultura a esperança para continuar.  

O empreendimento de algumas ações revela a capacidade de resiliência do 

território, por exemplo: o reflorestamento de 24.000 plantas de espécies que favorecem 

ao pasto apícola (fornecedoras de proteína e energia), a iniciativa de criação de um 

grupo de webchat para tratar de migração, a busca por capacitação especializada, a 

articulação de pequenos grupos para a venda conjunta do mel, a cooperação mútua para 

diminuir os custos da atividade, entre outras.  

Mesmo diante dessa demonstração de resiliência, entende-se que, em alguns 

momentos, podem existir contradições na percepção e nos depoimentos dos 

entrevistados. De modo que perguntamos se 93% das colmeias estavam devidamente 

sombreadas, se 50% dos produtores alimentam as abelhas como cerca de 80% dos 

enxames foram perdidos. O que nos leva a questionar como é feita a mensuração das 

informações pelos entrevistados, reforçando a premissa da importância da escrituração 

zootécnica. 

Na opinião dos apicultores e dos representantes de instituições, algumas ações 

podem ser consideradas em situações semelhantes às vivenciadas nos últimos anos, 

para evitar a queda na produção de mel, em caso de outra seca prolongada (Quadro 5): 

 

QUADRO 5 – Sugestões dos apicultores e representantes de instituições para evitar a queda na 

produção de mel, em caso de secas prolongadas. 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições 

Cultivar espécies nativas para formação de pasto apícola; 

Armazenar adequadamente a água das chuvas,  

Melhorar a organização social e ter visão de mercado,  

Fornecer alimentação para as abelhas durante o período de maior 

estiagem.  

Migrar para regiões sem o problema da seca,  

Melhorar o manejo dos apiários. 
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Apicultores 

Melhorar a organização individual e coletiva,  

Fazer compra conjunta de insumos,  

Realizar capacitações avançadas e personalizadas, 

Receber Assistência Técnica Rural continuada para o manejo 

avançado, 

Fornecer alimentação aos enxames, e fazer migração. 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Devido à diminuição da renda, surgiu entre os entrevistados a ideia de sugerir a 

criação de um seguro para proteção dos apicultores durante as estiagens prolongadas. 

Esse seguro, em similaridade ao crédito sugerido por Guimarães Filho (2000) para a 

caprinocultura, garantiria o sustento dos pequenos produtores, a manutenção das 

colônias, a permanência dos apicultores no campo, além de contribuir com o 

fortalecimento da economia local (GUIMARÃES FILHO, 2000).  

No quadro abaixo são apresentadas sugestões das principais instituições 

(associações, SEBRAE, etc), atores do arranjo produtivo local, sobre o que as 

associações ou a cooperativa deveria fazer para evitar a queda na produção de mel 

durante a seca (Quadro 6).  

 

QUADRO 6 – Sugestão dos órgãos governamentais, ONGs e instituições de desenvolvimento 
para evitar a queda na produção de mel durante a seca. 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições 

 

Disponibilizar financiamento e linhas de crédito custeio e investimento,  

Capacitar os Apicultores em processos de organização, 

Desenvolver antecipadamente alternativas de enfrentamento a 

estiagem, 

Promover a produção e distribuição de mudas para os apicultores,  

Melhorar a articulação das políticas governamentais, 

Promover ações que incentive práticas sustentáveis nos apiários,  

Subsidiar a produção em casos de seca severa,  

Preparar melhor os apicultores visando evitar os problemas enfrentados 

em secas passadas. 

 

Apicultores 

Continuar promovendo capacitações, 

Promover Assistência técnica em manejo avançado e organização, 

Incentivar financeiramente a Apicultura migratória através de linha de 

crédito, 

Apoiar a compra de ração e o abastecimento de água. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre o que falta para desenvolver ao APL da apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano, o relato de um dos entrevistados enfatiza que “talvez essa experiência 

aponte caminhos diferentes do que várias instituições vêm insistindo em fazer e que não 

deslancha”.  

É necessário, entretanto, um estudo mais aprofundado sobre quais foram os 

caminhos e as ações tomadas pelas instituições, na busca pelo desenvolvimento da 

apicultura do território. A partir disso, será possível fazer uma avaliação das 

contribuições para o fortalecimento do arranjo produtivo e para evitar a repetição de 

ações que não obtiveram o sucesso esperado. Esse é um debate amplo que precisaria 

da participação do Fórum PASA, do Fórum Territorial, Federação dos Apicultores e todas 

as instituições que trabalham com a apicultura no território e no estado. 

 Com relação às ações necessárias para desenvolver a Apicultura na região, é 

observado a sugestão de uma maior organização, formalização, certificação e 

articulação de políticas públicas, presentes no quadro a seguir (Quadro 7): 

 

QUADRO 7 - Sugestões para desenvolver a Apicultura no território na opinião dos produtores e 

instituições entrevistados 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições 

As Cooperativas e Associações [...] focarem em elaborar projetos que possam 

agregar valor à cadeia produtiva e de valor da Apicultura. 

Campanha sobre a importância do mel para a alimentação das pessoas, buscando 

o aumento do consumo de mel por pessoa na região;  

Organização de produtores; 

A inexistência de políticas e ações que reconheçam peculiaridades da região.  

Estabelecer canais de comercialização formalizados.  

Mobilização de políticas públicas e ações que favoreçam a integração dos 

apicultores em associações e cooperativas para coordenação do arranjo, 

Os apicultores acreditarem mais na organização coletiva para se fortalecerem; 

Organização do APL para melhor coordenação dos produtores,  

Assistência técnica especializada e desenvolver mecanismos de articulação de 

políticas públicas eficazes de apoio à atividade; 

Incentivo através de capacitações e acompanhamento permanente aos apicultores. 

Apicultores 

Mais capacitações de manejo avançado para alimentação, produção e gestão, 

Melhor organização do negócio rural, com o mínimo de escrituração contábil do 

próprio apicultor, 

Organização e manejo adequado da produção; organização em termos de gestão e 

comercialização da produção, 

Obtenção do selo de certificação sanitária. 

Desenvolver a capacidade empreendedora dos produtores 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Para afirmar se é possível reestruturar o Arranjo Produtivo Local da Apicultura do 

Sertão do Araripe Pernambucano, com a volta das chuvas, os entrevistados, de forma 

unânime, responderam acreditar na construção de um território com arranjo produtivo 

local consolidado. Observa-se, ainda, que existem aqueles que veem a normalização da 

produção como única solução para a consolidação, assim como aqueles que defendem 

a necessidade de melhor gestão por parte dos próprios produtores. Os depoimentos 

abaixo mostram a opinião de produtores e instituições: 

 

A seca apesar dos seus danos, nos ensinou que ou nós nos organizamos 
socialmente para nos defendermos dos intermediários ou não teremos dias 
melhores. Vamos continuar a reclamar dos governantes e a mendigar o seguro 
safra.  

Instituição 08, 2018. 
 
Porque estamos localizados numa região adequada e na maioria já temos, muita 
gente profissionalizada e instituições apoiando.  

Apicultor Marmeleiro, 2018. 

 

Por conseguinte, devido ao relato das ações anteriormente empreendidas no 

território, percebe-se que há possibilidade para reestruturação do arranjo produtivo local 

da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. Todavia, são necessárias ações mais 

amplas que receba a adesão dos produtores, das associações, das empresas e das 

instituições governamentais, para que os recursos aportados tenham o objetivo final 

alcançado. 

 

4.2.2 Recomendações para a reestruturação do Arranjo Produtivo Local da Apicultura e retomada 

da produção 

 

Segundo a pesquisa, mesmo havendo alguns pontos de divergência, as 

instituições, as associações de apicultora e os próprios produtores reconhecem a 

viabilidade da atividade na região, além do interesse comum para que a apicultura 

retome seu crescimento de forma sustentável.   

Desse modo, algumas recomendações são apresentadas a reestruturação do 

Arranjo Produtivo Local da Apicultura, tais como o aumento da organização coletiva e 

individual dos produtores; o apoio aos produtores a terem a visão de mercado; a garantia 

de oferta de assistência técnica e extensão rural presencial e continuada para preparar 

melhor os apicultores quanto à aplicação dos conhecimentos já adquiridos na prática, 
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evitando os problemas enfrentados na seca atual, o estimulo à conservação da 

vegetação e à preservação das abelhas nativas. 

Para a retomada da produção de mel em casos de seca prolongada, as sugestões 

são: a articulação e convergência de ações entre as organizações e diferentes projetos 

para fomentar o desenvolvimento local, a criação de um seguro (Seguro Mel) em caso 

de secas severas, subsidiar a produção em casos extremos através de programas 

governamentais (CONAB, PNAE e PAA), e incentivar financeiramente a apicultura 

através de linha de crédito para custeio. 

Diante o exposto, será preciso empenho tanto dos órgãos governamentais, quanto 

dos próprios apicultores e de suas representações para promover ações visando à 

retomada do crescimento sustentável da atividade do território.  
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 

Antoine Lavoisier 

 

A pesquisa revelou que ela os efeitos do longo período de estiagem ocasionaram 

impactos significativos sobre a apicultura do território do Sertão do Araripe 

Pernambucano. Como consequência da seca, houve a redução da produção de mel, 

impacto na renda familiar dos apicultores e na economia local devido à diminuição da 

receita gerada pela comercialização do produto, acarretando uma perda econômica.  

Contudo, mesmo sendo essa uma seca excepcional, cuja severidade ultrapassa 

cinco anos de duração, não foi possível creditar a queda da produção de mel e a perda 

dos enxames apenas à falta de chuva e ao pasto apícola. Acredita-se que o manejo 

adequado também tem influência sobre essas questões.  

Quanto às consequências geradas por essa estiagem severa, é imprescindível 

que elas sejam usadas como justificativa ao aprimoramento das técnicas de manejo, ao 

maior envolvimento dos apicultores e instituições para lidar sem maiores intercorrências 

com as estiagens sazonais típicas do semiárido brasileiro. Todavia, cabe ressaltar que 

essa seca plurianual demonstra um grau de severidade que extrapola às características 

edafoclimáticas da região. Ela pode estar associada às diversas alterações climáticas 

ligadas ao aquecimento global, o que sugere que outros períodos de estiagem podem 

ocorrer e com certa frequência.  

As informações periódicas lançadas pelo Monitor de Secas do Nordeste podem 

contribuir com o estudo para elaboração de estratégias de convivência com o semiárido, 

uma vez os efeitos das estiagens não é uma preocupação exclusiva da apicultura. O 

diálogo em prol de soluções para a agricultura e pecuária nordestina precisa ser 

frequente, uma vez que há urgência no estabelecimento de estratégias viáveis ao 

enfrentamento da seca e à manutenção da produtividade mesmo em períodos de 

estiagem.  

Sabe-se que o território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano é um 

arranjo produtivo local ainda em processo de estruturação e consolidação, e, apesar dos 

fortes impactos gerados pela seca, ainda demonstra possuir capacidade de retomar o 

crescimento da produção de mel, com o processo de normalização das chuvas. 
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Verificou-se a existência de fatores de resiliência no território, uma vez que parte 

dos apicultores buscaram soluções para a crise produtiva por esforço próprio, seja por 

alterativa de alimentação, fortalecimento dos enxames ou migração.  

Entretanto, é possível recuperar o arranjo produtivo da apicultura do Sertão do 

Araripe Pernambucano, como afirmou os entrevistados nessa pesquisa. O território tem 

produtores com nível educacional diferenciado, possui infraestrutura já construída, 

organizações de produtores e agentes governamentais e não governamentais, de modo 

que, para reestruturar a apicultura do território, é preciso ampliar o acesso à assistência 

técnica e à extensão rural personalizada e continuada, a capacitação personalizada de 

manejo avançado para maior produtividade em períodos de estiagem e a capacitação 

gerencial aos apicultores para retomar o crescimento da produção.  

Diante do exposto, é necessário garantir a continuidade dos investimentos, 

promovendo a certificação sanitária da estrutura física existente, e o empoderamento 

dos produtores, estimulando a gestão do negócio rural das associações de apicultores 

nos municípios. Será essencial ampliar a integração existente entre a base produtiva, a 

iniciativa privada e o poder público a fim de alcançar uma postura de negócio mais 

voltada ao mercado.  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DIGITAL – INSTITUIÇÃO 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE CAMPO – APICULTOR 

 

PESQUISA - O IMPACTO DA SECA SOBRE A APICULTURA DO SERTÃO DO 
ARARIPE PERNAMBUCANO. 
Esse questionário faz parte de pesquisa de conclusão no Mestrado Profissional em Extensão 
Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. 
As informações pessoais serão preservadas de acordo com o termo de consentimento livre e 
esclarecido e do termo de confidencialidade e sigilo vinculados à pesquisa. 
 

II - APICULTOR 

 

Ponto do GPS: |___|___|___|  

Lat S|___|___|°|___|___|’|___|___|.|___|”  Long W|___|___|___|°|___|___|’|___|___|.|___|”  

Elevação |___|___|___| m 

DADOS PESSOAIS 

1. Nome completo  
___________________________________________________________________ 

 
2. Endereço de e-mail:  
 

 
3. Número do CPF ____________________________ - ___________ 
 
4. Número do celular (com DDD): 
_________________________________________________________ 
 
5. Idade  
(  ) Menor de 18 anos  (  ) Entre 18 a 30 anos  (  ) Entre 31 a 40 anos  (  ) Entre 41 a 50 anos (  ) 
Entre 51 a 60 anos  (  ) Maior de 60 anos 
 
6. Estado civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado ou União estável  (  ) Divorciado  (  ) Viúvo   (  ) Outro 
 
7. Grau de instrução  
(  ) Não estudou (  ) Fundamental incompleto  (  ) Fundamental completo (  ) Ensino médio 
incompleto (  ) Ensino médio completo (  ) Superior incompleto   (  ) Superior completo    (  ) Pós 
graduação    
 
8. Endereço:  

___________________________________________________________________ 

9. Quantas pessoas moram com você? 
(  ) Nenhuma (  ) até 3 pessoas   (  ) de 4 a 5 pessoas    (  ) mais de 6 pessoas 
 
10. Qual a sua principal ocupação?  
(  ) Produtor ou Produtora rural           (  ) Colaborador em empresa pública 
(  ) Colaborador em empresa privada  (  ) Colaborador de ONG 
(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 
 
11. Você representa alguma instituição ligada a Apicultura? (  ) Não   (  ) Sim   Se sim, qual?  
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12. Você faz parte de associação ou cooperativa de apicultores? (  ) Sim             (  ) Não Se 
sim qual? 
13. Quais suas fontes de renda? 

(  ) Comércio (  ) Venda de produtos da Agricultura (  ) emprego público ou privado (  ) prestação 
de serviço 
(  ) Venda de produtos de origem animal (apicultura, bode, ovelha, galinha etc.) 

(  ) Outro. Qual?  

14. Você cria abelhas nativas?        (  ) Sim   (  ) Não 
 
15. Qual foi sua renda familiar mensal? 
(  ) Menos de 1 salário mínimo 
(  ) De 1 a 2 salários mínimos 
(  ) De 2 a 4 salários mínimos 
(  ) De 4 a 5 salários mínimos 
(  ) Acima de 5 salários mínimos 
 
16. Sua comunidade tem Casa de Mel? (  ) Sim (  ) Não  Se sim, tem registro? (  )Sim (  ) Não 
 
17. Quais produtos apícolas você produz? 
(  ) Mel (  ) Polén (  ) Própolis (  ) Geleia real (  ) Outros:  

 
18. Por quanto você vende o quilo do mel? R$ _____ 
 
19. Onde você comercializa o mel?  
(  ) Não vendo 
(  ) Atravessador 
(  ) Feiras e pequenos comércios 
(  ) Coletivamente: através da associação ou cooperativa 
(  ) Revenda a entrepostos particulares 
(  ) Programas do Governo (PAA) 
(  ) De porta em porta 
(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 
 
20. Você vende o mel em que tipo de embalagem? 
(  ) Não vendo (  ) Balde de 20 litros (  ) Tambor 300 kg (  ) Fracionado (200g, 300g, 500g, 1kg) 
 
21. Quantas colmeias habitadas vocês tem? 
(  ) Não tenho colmeias (  ) Até 25 colmeias   (  ) De 25 a 50 colmeias (  ) De 50 a 75 colmeias      
(  ) De 75 a 100 colmeias (  ) De 100 a 200 colmeias (  ) Acima de 200 colmeias  
 
22. Quantos apiários fixos você tem (caso tenha colmeias)?  
 
23. Você perdeu enxames durante a seca? (  ) Sim    (  ) Não  
Se sim, quantos enxames você perdeu?_____________________________________ 
 
24. Utiliza técnicas de manejo?  
(  ) Sim    (  ) Não. Se sim, quais técnicas de manejo você adota? 
(  ) Troca da cera velha  (  ) Sombreamento (  ) Diminuição dos quadros 
(  ) Divisão de colônias 
(  ) Substituição de rainhas anualmente 
(  ) ficha de revisão de apiário 
(  ) Numeração das colmeias 
(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 
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25. Você fornece alimentação aos enxames? (  ) Sim (  ) Não   Se sim, qual?  
(  ) Energética  (  ) Proteica (  ) Ambas  
 
26. Com que frequência você visita o (s) apiário(s)? 
(  ) toda semana (  ) Quinzenalmente (  ) Mensalmente (  ) De 2 em 2 meses (  ) Não sei informar 
 
27. Contrata empregados? (  )sim  (  )não        27.1 Se sim, como? (  )fixos (  )temporários (  ) 
ambos 
 
27.2 Para quais atividades? 
(  )colheita (  )extração de mel (  )manejo (  )capturas (  )transporte de colônia (  ) venda 
 
28. Você faz apicultura migratória? (  ) Sim    (  ) Não 
Se sim, para onde?______________________________________________________ 
 
29. Quantos quilos de mel você produzia antes da seca (média)?    _______ 
Kg/Colmeia/ano 
29.1 Qual o preço de venda (Kg)? R$ ________        
       
30. Quantos quilos de mel você produziu durante a seca (média)? _______ Kg/Colmeia/ano             
30.1 Qual o preço de venda (Kg)? R$ ________        
 
31. O que mais prejudicou a produção de mel nessa seca (2012 a 2016)? 

(  ) Redução no volume do mel produzido 

(  ) Chuvas escassas 

(  ) Falta de florada 

(  ) Aumento da temperatura 

(  ) Doença nos apiários (sumiço das abelhas) 

(  ) Falta de manejo adequado 

(  ) Falta de apoio público 

(  ) Desmatamento 

(  ) Agrotóxico 

(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 

32. A vegetação nativa em sua região é: 
(  ) Muito desmatada (  ) Pouco desmatada  (  ) Pouco preservada (  ) +/- Preservada (  ) 
Preservada 
 
33. Como foi a média de chuva durante os últimos anos (2012 a 2016) em seu município? 
(  ) Não choveu (  ) Chuvas muito irregulares (  ) Chuvas irregulares (  ) Chuva regulares 
 
34. Você já recebeu Assistência Técnica? (  ) Sim  (  ) Não Se sim, de quem recebeu? 
 ___________________________________________________________________ 
 
35. Você já fez curso de capacitação sobre apicultura? 
(  ) Não recebi capacitação 
(  ) Curso 
(  ) Palestra 
(  ) Consultoria 
(  ) Visita Técnica no apiário 
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(  ) Clínica tecnológica 
(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 
  
36. Quais impactos a seca gerou na apicultura em sua opinião (2012 – 2016)?  
(  )Redução da renda familiar (  )Passou a trabalhar com outra atividade (  )Perda de mercado (  

)Deixou de trabalhar no campo (  )Redução dos enxames (  ) Queda na produção (  ) Outro:  

37. O quanto essa seca prejudicou a apicultura da região (intensidade)?  
 
(  ) não prejudicou  (  )pouco  (  ) mediano (  ) muito  
 
38. A Apicultura de seu município recebeu incentivos governamentais com investimentos 

em infraestrutura e custeio?  

(  ) Sim  (  ) Não Se sim, quais?  

Por meio de qual instituição recebeu os 

incentivos?_____________________________________________ 

39. Qual o critério usado para receberem investimento (técnicos, sociais, políticos)? 

40. O que você fez durante a seca para evitar a queda na produção de mel?  

___________________________________________________________________ 

41. O que a Associação/ Cooperativa fez durante a seca para evitar a queda na produção 

de mel?  

___________________________________________________________________ 

42. O que a Associação/ Cooperativa pode fazer para evitar a queda na produção de mel 

em caso de outra seca prolongada?  

___________________________________________________________________ 

43. O que os órgãos governamentais, ONGs e instituições de desenvolvimento fizeram 

durante a seca para evitar a queda na produção de mel?  

___________________________________________________________________ 

44. O que os órgãos governamentais, ONGs e instituições de desenvolvimento podem 

fazer para evitar a queda na produção de mel em caso de outra seca prolongada?  

___________________________________________________________________ 

45. Em sua opinião o que falta para desenvolver a Apicultura na região? 
 
 ___________________________________________________________________ 

46. Com a normalização das chuvas quanto tempo é necessário para recuperar os 
enxames e para a apicultura da região voltar ao que era? 
___________________________________________________________________ 
 
47. Em sua opinião é possível consolidar a Apicultura do Araripe com a volta das chuvas?  

 (  ) Sim   (  ) Não             Por quê?  
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE CAMPO – INSTITUIÇÃO 

 
PESQUISA - O IMPACTO DA SECA SOBRE A APICULTURA DO SERTÃO DO 
ARARIPE PERNAMBUCANO. 
Esse questionário faz parte de pesquisa de conclusão no Mestrado Profissional em Extensão 
Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. 
As informações pessoais serão preservadas de acordo com o termo de consentimento livre e 
esclarecido e do termo de confidencialidade e sigilo vinculados à pesquisa. 
 
I - INSTITUIÇÃO 

 

Ponto do GPS: |___|___|___|  

Lat S|___|___|°|___|___|’|___|___|.|___|”  Long W|___|___|___|°|___|___|’|___|___|.|___|”  

Elevação |___|___|___| m 

DADOS PESSOAIS 

 
1. Nome completo  

___________________________________________________________________ 

2. Endereço de e-mail  

 

 

3. Número do CPF  ______________________________ - _________ 

 

4. Número do celular (com DDD): _______________________________________ 

5. Idade 

(  ) Menor de 18 anos  (  ) Entre 18 a 30 anos  (  ) Entre 31 a 40 anos  (  ) Entre 41 a 50 anos (  ) 

Entre 51 a 60 anos  (  ) Maior de 60 anos 

 

6. Estado civil  

(  ) Solteiro  (  ) Casado ou União estável  (  ) Divorciado  (  ) Viúvo  (  ) Outro 

 

7. Grau de instrução 

(  ) Não estudou (  ) Fundamental incompleto  (  ) Fundamental completo (  ) Ensino médio 

incompleto   (  ) Ensino médio completo (  ) Superior incompleto   (  ) Superior completo    (  ) Pós 

graduação     

 

8. Endereço:  

___________________________________________________________________ 

9. Quantas pessoas moram com você (dependentes)? 

(  ) Nenhuma  (  ) até 3 pessoas        (  ) de 4 a 5 pessoas          (  ) mais de 6 pessoas 
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10. Qual a sua principal ocupação?  

(  ) Produtor ou Produtora rural           (  ) Colaborador em empresa pública 

(  ) Colaborador em empresa privada  (  ) Colaborador de ONG 

(  ) Outro. Qual? 

 

12. Quais suas fontes de renda? 

(  ) Comércio (  ) Agricultura (  ) emprego público ou privado (  ) prestação de serviço 
(  ) Venda de produtos agropecuários (apicultura, bode, ovelha, galinha) 

(  ) Outro. Qual? ______________________________________________________ 

 

13. Você é Apicultor?   (  ) Sim   (  ) Não    14. Você cria abelha nativa?   (  ) Sim   (  ) Não 

 

15. Você faz parte de associação ou cooperativa de apicultores (membro)?  (  ) Sim             (  

) Não   Se sim, qual? 

 

16. Você representa alguma instituição ligada ao Apl da Apicultura?   

(  ) Não       (  ) Sim  Se sim, qual?  

17. Como foram as chuvas durante os últimos anos (2012 a 2016) em seu município? 

(  ) Não choveu (  ) Chuvas muito irregulares (  ) Chuvas irregulares (  ) Chuva regulares  

18. Quanto essa seca prejudicou a apicultura da região (intensidade)?  

 (  ) não prejudicou  (  )pouco  (  ) mediano (  ) muito  

19. Em sua opinião quais impactos a seca provocou na apicultura (2012 – 2016)?  

(  )Redução da renda familiar (  )Passou a trabalhar com outra atividade (  )Perda de mercado  

(  )Deixou de trabalhar no campo (  )Redução dos enxames (  ) Queda na produção (  ) Outro: 

20. O que mais prejudicou a produção de mel nessa seca (2012 a 2016)? 

(  ) Redução no volume do mel produzido 

(  ) Chuvas escassas 

(  ) Falta de florada 

(  ) Aumento da temperatura 

(  ) Doença nos apiários (sumiço das abelhas) 

(  ) Falta de manejo adequado 

(  ) Falta de apoio público 

(  ) Aumento do desmatamento 

(  ) Outro. Qual?_______________________________________________________________ 

21. A vegetação em sua região é: (  ) Muito desmatada (  ) Pouco desmatada  (  ) Pouco 

preservada (  ) +/- Preservada (  ) Preservada 
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22. O que o Apicultor pode fazer para evitar a queda na produção de mel em caso de outra 

seca prolongada?  

___________________________________________________________________ 

 

23. O que as Associações/ Cooperativa podem fazer para evitar a queda na produção de 

mel em caso de outra seca prolongada?  

___________________________________________________________________ 

 

24. O que os órgãos governamentais, ONGs e instituições de desenvolvimento fizeram 

durante a seca para evitar a queda na produção de mel?  

25. O que os órgãos governamentais, ONGs e instituições de desenvolvimento podem 

fazer para evitar a queda na produção de mel em caso de outra seca prolongada?  

___________________________________________________________________ 

26. Em sua opinião o que falta para desenvolver a Apicultura na região?  

 

27. Em sua opinião é possível consolidar a Apicultura do Araripe com a volta das chuvas?  

(  ) Sim   (  ) Não             Por quê?  

INVESTIMENTO 

 

28. A Apicultura da região recebeu incentivos governamentais com investimentos em 

infraestrutura, e custeio? (  ) Sim   (  ) Não Quais?  

29. Qual o critério para investir na Associação/Cooperativa (técnicos, sociais, políticos)? 

___________________________________________________________________ 

30. Quanto foi investido por sua instituição na Apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano entre 2006 a 2016 (através de projetos, estrutura física, custeio ou 

financiamento)? 

* Marcar o valor mais aproximado do real investimento.  

(  ) Não houve investimentos  

(  ) Menos de 100 mil reais  

(  ) De 100 mil a 200 mil reais 

(  ) De 200 mil a 500 mil reais 

(  ) De 500 mil a 1 milhão de reais 

(  ) Acima de 1 milhão de reais 
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APÊNDICE E – LISTA DE PSEUDÔNIMOS 

 

Código do Apicultor(a) Pseudônimo 

Ap01 Jurema Branca 

Ap02 Malícia 

Ap03 Aroeira 

Ap04 Sucupira 

Ap05 Catingueira 

Ap06 Pinhão Bravo 

Ap07 Cipó Uva 

Ap08 Jitirana 

Ap09 Frei Jorge 

Ap10 Maracujá do Mato 

Ap11 Sabiá 

Ap12 Malva Branca 

Ap13 Malva Rosa 

Ap14 Juazeiro 

Ap15 Jurubeba 

Ap16 Faveleira 

Ap17 Umbuzeiro 

Ap18 Marmeleiro 

Ap19 Crista de Galo 

Ap20 Chanana 

Ap21 Ipê Roxo 

Ap22 Amarra Cachorro 

Ap23 Velame 

Ap24 Vassourinha de Botão 

Ap25 Jurema Preta 

Ap26 Angico de Bezerro 

Ap27 Bamburral 

Ap28 Algaroba 
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APÊNDICE F – CÓPIA DE ARTIGO SUBMETIDO 

UM BRASIL DESIGUAL: UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
RURAL 

 
RESUMO 

A dinâmica do desenvolvimento territorial é 
um objeto de estudo atraente a Sociologia 
Rural e a Economia do Desenvolvimento 
devido a sua capacidade de promover uma 
perspectiva de desenvolvimento 
sustentável dos atores que dele 
participam. No decorrer desse trabalho 
pretendemos trazer ao debate quais as 
desigualdades que ainda permeiam a 
realidade rural brasileira e que dificultam o 
desenvolvimento regional do país, dentro 

de uma visão de territórios. Para esse 
debate estudaremos publicações recentes 
que tratam das desigualdades no rural 
brasileiro e das questões relacionadas ao 
desenvolvimento territorial sustentável. 
Não esperamos suprir todas as demandas 
a cerca do tema, mas, sim, problematizar 
sobre as desigualdades existentes no rural 
frente a uma perspectiva de crescimento 
econômico.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: desigualdades sociais, desenvolvimento territorial, 
desenvolvimento rural. 

 

A UNEQUAL BRAZIL: A RURAL TERRITORIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE 

ABSTRACT 
The dynamics of territorial development is 
an object of study that is attractive to Rural 
Sociology and Development Economics 
because of its capacity to promote a 
sustainable development perspective of the 
actors that participate in it. In the course of 
this work we intend to bring to the debate 
the inequalities that still permeate the 
Brazilian rural reality and that hinder the 
regional development of the country, within 

a vision of territories. For this debate we 
will study recent publications dealing with 
inequalities in the Brazilian rural and issues 
related to sustainable territorial 
development. We do not expect to meet all 
the demands on the subject, but rather to 
problematize the existing inequalities in 
rural versus a perspective of economic 
growth. 

 
 

KEYWORDS: social inequalities, territorial development, rural development. 
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O BRASIL E SUAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

O Brasil ainda é um gigante desigual. Atualmente a sociedade brasileira, que em um 
passado muito recente, recebeu vários estímulos do Governo Federal a fim de 
promover o crescimento econômico dos produtores e produtoras familiares. Foram 
estimuladas ações compensatórias para transferência de renda e com políticas 
sociais mais abrangentes e com base em decisões democráticas. O Brasil a 
estimular a educação e passa a criar ambientes propícios a construção de estudos 
territoriais a fim de debater sobre o novo rural. Questiona-se:  

 Quais são os desafios a superar para a ampliação do debate a cerca do 

desenvolvimento rural sustentável?  

 Por que pensar o desenvolvimento econômico de forma territorial? 

Trabalhar no âmbito com o conceito territorial vai além de divisões puramente 
políticas e geográficas do espaço brasileiro. Quando se pensa em desenvolvimento 
regional sustentável, geralmente, tem-se um debate que trata da visão territorial. 
No Brasil houve uma corrida para aproveitar as potencialidades regionais com fins 
de desenvolvimento econômico. Primeiro o Estado, inicialmente com ações do 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, seguido de ações dos governos 
ditos socialistas ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, 
reconheceu o papel do pequeno produtor na economia brasileira e passou a 
valorizar a agricultura familiar e o pequeno produtor na elaboração dos programas 
de governo.   
A agricultura familiar e o desenvolvimento rural vivaram temas mais pesquisados 
dentro da Sociologia e Economia Rural. De acordo com Schneider (2010), o debate 
do desenvolvimento rural no Brasil teve uma forte influência do Estado nos últimos 
15 anos. A emergência de questões ambientais sustentáveis foi incorporada ao tema 
do desenvolvimento rural e desenvolvimento territorial. 
Mas nem, mesmo com todo o esforço empreendido pelos governos do Partido dos 
Trabalhadores, tudo são flores no Brasil Rural. De acordo com um estudo realizado 
pela Organização Não Governamental OXFAM (2016) cerca de 50% da área rural 
do Brasil está nas mãos de aproximadamente 1% das propriedades, segundo o 
estudo realizado sobre as desigualdades relacionadas à agricultura e a terra, 
publicado em novembro de 2016. As propriedades rurais com mais de mil hectares 
acumulam 45% da área de pecuária bovina, produção agrícola e plantação florestal. 
Entretanto o estudo apresenta que as propriedades com até 10 hectares 
representam aproximadamente 47% do total das propriedades no território, contudo 
ocupam menos de 2,3% da área total na zona rural do país. Mais de 70% dos 
alimentos produzidos vem desses pequenos produtores, são esses produtores os 
responsáveis por levar alimento à mesa do povo brasileiro, já que as grandes 
monoculturas exportam a maior parte da produção. 
O estudo da OXFAM (2016) cita como exemplo do município baiano de Correntina, 
no qual os latifúndios ultrapassam o 75% da área total das propriedades 
agropecuárias. Em Correntina 45% da população rural é considerada pobre frente a 
31,8% população geral. Frequentemente a mídia noticia a relação dos baixos índices 
de Desenvolvimento Humano versus concentração de terra em muitos municípios. E, 
novamente, que os municípios com menor concentração de terra apresentavam 
indicadores sociais melhores. Não seria um erro afirmar que a concentração da terra 
no Brasil gera desigualdade em diversos setores vinculados à produção 
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agropecuária, e concordar com a prerrogativa que mostra a América Latina como 
líder da desigualdade rural no mundo. 
A questão é que toda essa concentração de terra pode contribui de forma negativa 
para a manutenção do trabalho escravo, segundo estudo do IBGE. Em10 anos 
(2003 a 2013), 82% das autuações do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE por 
condições semelhantes ao trabalho escravo aconteceram no oeste baiano, onde há 
grande concentração de terra. Apenas no município de Correntina foram 
encontrados nessas condições 249 pessoas. 
Segundo um levantamento feito pelo IBGE, os municípios estão agrupados de 
acordo com a relevância agropecuária: 1% com maior concentração de terras, os 
19% seguintes e os 80% restantes, com base no último Censo Agropecuário (IBGE 
2006). 
Essa realidade não é diferente em outros países da América Latina, onde 1% 
concentra 51,19% de toda a superfície agrícola da região. O dado constante no 
relatório Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, que analisa o cenário de 
concentração das propriedades rurais em 15 países da região com base nos censos 
agropecuários locais. 
O IBGE, Figura 1, mostra um recorte de 104 regiões, por ele denominadas de 
“Regiões Rurais”, composta por uma ou mais cidades classificadas quanto a sua 
importância na rede urbana brasileira, o que permite uma leitura conjugada das 
regiões identificadas pela pesquisa aos centros urbanos de importância local, 
regional e nacional. O estudo traça uma abordagem mais contemporânea da área 
rural brasileira, onde a atividade agroindustrial é vista como uma atividade que se 
articula com o urbano. 
Dados do INCRA apresentam que 729 pessoas físicas e jurídicas no Brasil se 
autodeclaram donas de propriedades rurais com dívidas acima de R$ 50 milhões à 
União, cada uma. Esse grupo totaliza aproximadamente R$ 200 bilhões, o que seria 
suficiente para assentar 214.827 famílias, quase o dobro de famílias que estão 
acampadas hoje no Brasil esperando pela reforma agrária. 
 Segundo o IBGE o rural brasileiro é um mundo extremamente diversificado. De 
modo que não é possível continuar focando mais uma atividade em detrimento de 
outra. Não cabe dentro de uma visão de desenvolvimento regional, que adota a 
estratégia de fomento de territórios, promoção de ações estritamente agrícolas, 
sendo necessário também tratar do mundo urbano e suas atividades não agrícolas. 
Esses dados são subsídios para a construção de políticas públicas, subsidiar 
decisões frente às atividades econômicas, tributárias e sociais. Tornando mais 
eficiente o planejamento, e os estudos de regiões rurais e urbanas. Mas como 
trabalhar o desenvolvimento territorial em um Brasil ainda desigual? Como promover 
o crescimento sustentável de regiões onde a concentração de terra e riqueza é 
apenas um dos problemas enfrentados? 
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Figura 1: Evolução da densidade demográfica entre 1960, 1980 e 2010. 

 
Uma questão relevante que se deve levar em consideração é a relação de conflitos 
que surgem devido as desigualdades de acesso a terra, a oportunidade, a renda e 
de acesso aos serviços prestados pelo próprio Governo Federal. A ONG Witness é 
uma das instituições que denunciam a violência no campo. Em uma pesquisa 
realizada por ela esclarece que os assentamentos, a modernização da agropecuária 
e a demarcação de regiões indígenas não cessaram os conflitos.  
De acordo com dados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 
da Comissão Pastoral da Terra, os conflitos por terra já levou a morte e 2.262 
pessoas no período de 1964 a 2010, de acordo com o estudo. As disputas no campo 
pela da terra ocasionou 50 mortes, só em 2015, e 1.217 conflitos, de acordo com a 
Comissão Pastoral da Terra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O 
Brasil está no topo da lista dos países onde mais ativistas ambientais e da terra 
foram mortos em 2015. Todavia percebesse que a demarcação de terras indígenas, 
modernização da agropecuária e dos assentamentos não foram capazes de acabar 
com os conflitos que causaram a morte de várias pessoas todos os anos. 
O Brasil lidera o ranking de países com mais assassinatos de ativistas da terra e 
ambientais. Só em 2015 foram com 50 assassinatos. Segundo a Organização Não 
Governamental Global Witness, no mundo 185 ativistas foram assassinados em 
2015, sendo o maior número de assassinatos por ano já registrado pela entidade, 
além de representar aumento de 59% comparado com 2014. No período de 2010 a 
2015 o Brasil registrou 207 mortes de ativistas ambientais e da terra. Ainda de 
acordo com a Global Witness (2016), os principais motivos de assassinatos ligados 
à preservação do meio ambiente e a terra no ano de 2015 estão relacionados ao 
envolvimento das vítimas em lutas contra a exploração madeireira, contra o 
agronegócio, contra a atividade de mineração e projetos de energia hidrelétrica. 
Na década de 80 houve um pico de conflitos violentos no Brasil, em especial nos 
estados do Pará e Rondônia, considerados mais violentos. Nessa época houve o 
crescimento das lutas por terra e das mobilizações sociais, marcadas pela fundação 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Anos depois ocorreu um 
novo pico de conflitos entre 2003 a 2006, durante o primeiro mandato do governo 
Lula. 
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Tabela 1: Número de assassinatos de ativistas no campo de 2010 a 2015. 

ASSASSINATOS DE ATIVISTAS 2010-2015 

Ranking País 
Total de 

Mortes 

1 Brasil 207 

2 Honduras 109 

3 Colômbia 105 

4 Filipinas 88 

5 Peru 50 

6 México 33 

7 Guatemala 32 

8 República democrática do Congo 

e a Nicarágua* 

15 

9 Paraguai 13 

10 Tailândia 12 

11 Índia e a Indonésia* 10 

12 Cambogia 7 

13 Argentina 6 

* Países com o mesmo número de assassinatos. 

 
O ano de 2015 foi o pior da história no que diz respeito aos assassinatos de 
defensores do meio ambiente e da terra. Pessoas que lutam para proteger suas 
terras, florestas e rios. Pessoas consideradas heróis para uns e ameaça para outros. 
Observamos abaixo o ranking mundial de assassinato de ativistas defensores do 
meio rural em seus países.  
A figura abaixo ilustra de modo objetivo o quanto a América latina ainda sofre com a 
violência fruto das desigualdades sociais. Diante de um país com uma concentração 
de terra, de riqueza onde a violência no campo ainda impera uma pergunta emerge 
em meio ao conflito: como promover o desenvolvimento territorial em um Brasil ainda 
tão desigual? De fato encontrar uma resposta satisfatória a essa pergunta não é 
uma tarefa fácil. Certamente exigirá uma sinergia, um esforço conjunto de diferentes 
entes do primeiro, segundo e terceiro setor a fim de convergirem e articular a 
implementação de políticas públicas eficientes. 
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Figura 2: Assassinatos por país no período de 2010 a 2015. 

COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EM UM BRASIL AINDA TÃO 
DESIGUAL? 

Como promover o crescimento sustentável de regiões onde a concentração de terra 
e riqueza é apenas um dos problemas enfrentados? Diante desse cenário 
recomenda-se o aceso à terra; reconhecimento e garantia dos direitos das mulheres 
no meio rural; proteção dos povos tradicionais; a distribuição equitativa e a facilidade 
no acesso ao crédito por parte da agricultura familiar. 
E é certo que combater as desigualdades é o maior e mais urgente desafio 
enfrentado pelos brasileiro e latino-americanos na busca por um desenvolvimento 
sustentável. Será difícil alcançá-lo sem políticas direcionadas a um dos problemas 
históricos: a concentração do acesso e controle da terra, assim como a distribuição 
dos benefícios de sua exploração (OXFAM, 2016). 
Para Favareto (2010) para um real desenvolvimento rural é necessário uma maior 
diversidade econômica e a ampliação dos investimentos no interior dos Estados. É 
necessário ampliar a circulação de recursos e investimentos. Investimentos esses 
que vão além da atuação local, pois para ele uma menor dependência econômica e 
governamental deriva de uma maior sustentabilidade econômica. 
O relatório da Oxfam Brasil (2016) destaca que existe a desigualdade de gênero na 
questão fundiária brasileira, há a desigualdade no acesso ao crédito agrícola e 
mesmo sem conseguir acessar esses recursos são os pequenos produtores que 
produzem mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. 
É preciso sinergia – Atualmente a corrida pelo desenvolvimento econômico é feita de 
modo isolado. Não há uma estratégia de desenvolvimento. Várias ações são 
iniciadas sem uma articulação a nível federal, estadual e Municipal. Na busca de um 
país mais igual, é necessário que haja uma sinergia entre as três esferas 
governamentais a fim de atingir um entrosamento na elaboração das políticas e 
planos de investimento.  
É necessário superar a dualidade entre urbano e rural. Dentro de uma perspectiva 
constitucional de isonomia, a busca de uma simetria entre as regiões é imperativo. 
Segundo Favareto (2010), as políticas não diferem o urbano e o rural. Se houvesse 
as mesmas condições de acesso aos serviços e infraestrutura governamental, por 
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vezes negligenciado pelo Estado, a probabilidades do aumento do interesse dos 
jovens (filhos dos produtores) de manter-se em sua cidade natal aumentaria. 

CONSIDERAÇÕES 

A partir das leituras sobre o tema constatamos que o serviço público eficiente muitas 
vezes é negado ao Rural Brasileiro. A política de desenvolvimento rural não deve se 
equiparar ao serviço de combate a incêndios, que age sempre para prestar socorro 
em emergências. O desenvolvimento rural precisa permanecer sob alicerces fortes.  
Certos de que esse trabalho não suprirá a necessidade de novas pesquisas 
relacionadas ao desenvolvimento territorial e suas nuances, esse trabalho busca 
levantar novas perspectivas sobre o tema. Diante das políticas e ações 
governamentais, seria importante salientar que os alicerces da política territorial 
serão a real base para a sustentabilidade dessa estratégia de desenvolvimento. 
Verificamos Não se basta apenas ter recursos para investir no desenvolvimento 
territorial. A questão principal é garantir o uso de ações alicerçadas na 
sustentabilidade, em uma perenidade que garanta o crescimento local e regional a 
curto, médio e longo prazo. Diante da atual conjuntura econômica mundial, não cabe 
mais investir recursos em programas e políticas que não frutifiquem. 
A Economista Tânia Bacelar em entrevista ao programa da TV Caatinga “Um café, 
uma prosa”, sob o tema “O que é o novo semiárido?” afirmou que: o Nordeste do 
Brasil é um mosaico maravilhosamente diverso. Poderíamos tomar a liberdade de 
parafrasear essa afirmativa e dizer que “o rural brasileiro é um mosaico 
maravilhosamente diverso”, de modo que não seria aceitável construir uma política 
de desenvolvimento territorial sustentável sem considerar essas heterogeneidades e 
especificidades do rural brasileiro. Qual será o alicerce usado pelos próximos 
governos no Brasil? 
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APÊNDICE G – FANPAGE 

 

Acesso: https://www.facebook.com/apiculturadoararipepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

APÊNDICE H – MAPA DO TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARARIPE 

PERNAMBUCANO. ISBN: 978-85-5322-022-9 
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APÊNDICE I – MAPA DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA APICULTURA DO SERTÃO DO 

ARARIPE PERNAMBUCANO. ISBN: 978-85-5322-023-6 
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APÊNDICE J – PRODUTO RELATÓRIO COM SUGESTÕES PARA APLICAÇÃO NO ARRANJO 

PRODUTIVO LOCAL DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 
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1 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  

 

 Nas últimas décadas o Brasil teve conquistas sociais como a redução das 

desigualdades sociais, a partir de políticas e programas foram implementados. Com 

essa ampliação foram estabelecidas políticas públicas para o desenvolvimento rural, 

apoio à agricultura familiar e fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER). Em 2008 foram criados os Territórios da Cidadania, unindo recursos e 

ações de dezenove Ministérios com a intenção de integrar o planejamento e a 

execução das ações e projetos de desenvolvimento rural.  

 Segundo escritos de Ortega (2008), é fato que o desenvolvimento de um 

território depende em parte da organização e pactuação de sua sociedade em torno 

de objetivos comuns. Favareto (2010) afirma que é necessária uma intervenção 

aprofundada com novas ações e políticas, ou seja, não meramente “mais do 

mesmo” onde altera apenas a nomenclatura dada às ações governamentais. As 

regiões não podem receber mais uma inovação parcial ou, como em muitos casos, 

uma simples reposição de recursos, pois é necessária uma ampla atuação para o 

alcance efetivo do desenvolvimento local. 

Em uma perspectiva de investimento em políticas de desenvolvimento 

territorial há ações governamentais exitosas em outros países. Entretanto, 

entendemos que é necessário planejar bem os papéis dos agentes públicos e 

privados que participam efetivamente dessa construção. A exemplo de políticas e 

projetos territoriais que deram certo na Europa, Mendonça e Ortega (2005) 

acreditam que é possível utilizar essas estratégias de desenvolvimento territorial e 

conseguir êxito, mas: 

O fato de as políticas públicas de combate à pobreza e às desigualdades 
sociais e regionais historicamente caracterizadas pelo assistencialismo e o 
clientelismo não significa que o problema e a sua solução estejam na 
eliminação dessas políticas [...] A estratégia de desenvolvimento territorial, 
neste sentido, deve ser um instrumento importante para auxiliar na 
formulação e condução de políticas públicas nacionais, democráticas e 
descentralizadas de desenvolvimento (MENDONÇA, ORTEGA, 2005, p. 
17). 

 

Empreendeu-se um esforço coletivo para trabalhar, a partir de uma 

perspectiva territorial, para acelerar o crescimento econômico e fortalecer arranjos 

produtivos locais em diversos regiões e territórios do país. Cardoso (et al., 2014) 

afirma que: 
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A noção de território é importante para a atuação em um Arranjo Produtivo 
Local, já que a aglomeração se dá em um determinado espaço físico. O 
APL compreende um recorte do espaço geográfico (parte de um município, 
um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras 
etc.) que: possua sinais de identidade coletiva (sinais sociais, culturais, 
econômicos, políticos, ambientais, históricos, etc.); mantenha ou tenha 
capacidade de promover uma convergência em termos de expectativas de 
desenvolvimento; estabeleça parcerias e compromissos para manter e 
especializar os investimentos de cada um dos atores no próprio território; 
promova, ou seja, passível de uma integração econômica e social no âmbito 
local (CARDOSO et al., 2014. p. 8). 

 

Com a perspectiva de efetivar a expansão dessas políticas, novos atores 

passaram a interagir diretamente nos territórios. Cada um, dentro de sua missão, 

passa a assumir o compromisso de atuar junto com outras instituições, estimulando 

o desenvolvimento com ações em prol da atividade industrial e agropecuária, 

constituindo os arranjos produtivos locais (APLs). Entendemos por arranjo produtivo 

o território que: 

 

Incluem empresas produtoras de bens e serviços finais fornecedoras de 
bens e serviços finais; equipamentos e outros insumos; distribuidoras e 
comercializadoras; consumidoras; organizações voltadas à formação e 
treinamento de recursos humanos, informação, pesquisa, desenvolvimento 
e engenharia, promoção e financiamento; cooperativas, associações, 
sindicatos e demais órgãos de representação (CASSIOLATO, LASTRES e 
STALLIVIERI, 2008, p. 14).  

 

Para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) os APLs 

são aglomerações de empresas, dentro de um mesmo território, com especialização 

produtiva que mantêm entre si e com outros atores, como: governo, associações 

empresariais, instituições financeiras, de ensino, vínculos de cooperação, 

articulação, interação e aprendizagem. 

Nas últimas décadas as políticas sociais do Governo Federal fomentaram 

diversos programas e o incremento significativo do número de projetos de 

desenvolvimento, na maioria deles apoiados em ações de assistência técnica e 

extensão rural. Com o financiamento público, diversas ações de cunho territorial 

voltaram a integrar o programa de trabalho de instituições de fomento, como o 

SEBRAE, com o seu programa Agente de Desenvolvimento Rural, Territórios da 

Cidadania e iniciativas para o fortalecimento dos APLs. 

O Ministério da Integração Nacional (MI) visando contribuir com os objetivos 

da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, criou o projeto Rotas de 

Integração Nacional. Trata-se de redes de APLs interligados por setor com vistas à 
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promoção da inovação, da competitividade, da diferenciação, e ao ganho dos 

empreendimentos vinculados, a partir das sinergias coletivas e a ação das 

instituições de fomento, contribuindo para o desenvolvimento regional.  

O Ministério da Integração elaborou alguns critérios para selecionar quais 

setores comporiam essas Rotas de Integração Nacional. No rol desses critérios 

estão: a capacidade de inclusão produtiva; o vínculo com a identidade regional; a 

ligação com a Agricultura Familiar e a sustentabilidade ambiental; o potencial de 

crescimento; o potencial do encadeamento produtivo; geração de emprego; o 

potencial para o aprofundamento tecnológico; ter representatividade regional; ter a 

presença de organização social; além de ter o apoio de outras iniciativas. 

Para cooperar com a promoção do desenvolvimento regional brasileiro o MI 

criou várias rotas de integração de arranjos produtivos locais, a exemplo: a Rota do 

Peixe - Macrorregião Norte e Nordeste; a Rota da Fruta - Macrorregião Norte e 

Nordeste; a Rota do Cordeiro - Semiárido Nordestino e a Rota do Mel - Macrorregião 

Nordeste. De sorte que o Sertão do Araripe é uma das regiões incluídas dentro do 

território da Rota do Mel. Esses critérios adotados pelo MI nortearam a avaliação do 

arranjo produtivo local da Apicultura no Sertão do Araripe (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO, 2014).  

A apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano desponta como um APL 

com vários atores que apoiam e executam ações em prol do seu fomento, mesmo 

ainda se encontrando em consolidação. Em se falando de nível de desenvolvimento, 

ao que parece, trata-se de um Arranjo Produtivo definido como incipiente e ainda 

desarticulado, apesar de possuir várias instituições, entre as quais centros de 

pesquisa, que poderiam contribuir com a profissionalização da atividade. Ainda 

existe a necessidade de ampliar a integração da base produtiva, da iniciativa privada 

e governamental a fim de alcançar uma postura de negócio mais voltada ao 

mercado (SIMONETTI e KAMIMURA, 2015). 

No território do Araripe Pernambucano, várias instituições trabalham com 

ações de fomento à produção e à comercialização dos produtos apícolas de forma 

sustentável. Devido ao potencial natural para a atividade apícola, o governo tem 

procurado desenvolver novos programas e projetos de transferência de tecnologia, 

educação rural, Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) buscando o 

desenvolvimento econômico da Apicultura no território.  
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Entidades governamentais e não governamentais têm multiplicado o empenho 

e ações a fim de contribuir com o fomento do APL da Apicultura do Sertão do 

Araripe Pernambucano, contemplando a agricultura familiar e às associações de 

apicultores. Programas, políticas públicas e projetos foram concebidos no intuito de 

estimular com o crescimento da atividade apícola e da economia local no meio rural. 

Com relação à implantação de políticas públicas, um dos questionamentos é 

sobre a continuidade das ações, que muitas vezes são interrompidas devido à 

escassez de recursos financeiros, humanos ou mudanças das próprias políticas 

públicas. Vários projetos foram iniciados no território, a exemplo do Agente de 

Desenvolvimento Rural para a Apicultura (Rede Apis), que atuava com extensão 

rural, com bons resultados e capaz de gerar o empoderamento dos apicultores e 

apicultora, porém foi interrompido. Como disse (CAPORAL, 1991, p.86) durante a 

prática extensionista, essa se depara “com a necessidade de atender ‘projetos 

políticos’ que nem sempre apontam no mesmo sentido” dos programas em 

andamento o que pode interromper ações planejadas anteriormente. 

Foram várias as iniciativas voltadas para a apicultura em Pernambuco. 

Aconteceram ações do SENAR, com cursos de capacitação; iniciativas para o 

fortalecimento de arranjos produtivos pela CODEVASF, com foco nas Cadeias 

Produtivas e ações estruturantes de desenvolvimento local e regional, ações de 

convivência com a seca, em sua maioria voltada para a agricultura familiar; a 

EMBRAPA, com suas pesquisas de inovação tecnológica para a agropecuária; IPA, 

com ações de ATER e a inserção de grupos no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA).  

Sabemos da importância desempenhada pelos programas e projetos 

implantados com recursos governamentais. Várias regiões brasileiras cresceram 

gerando emprego e renda devido à organização de Arranjos Produtivos Locais e a 

descoberta de potenciais agropecuários nos estados. Contudo, paralelamente ao 

aumento da produção foi necessário promover ações que garantissem o 

crescimento sustentável do APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, 

a médio e longo prazo.  

Todas as instituições tinham o objetivo comum de somar esforços para o 

desenvolvimento e consolidação do arranjo produtivo da apicultura na região. 

Contudo, a manutenção de velhas práticas assistencialistas e prática de repasse 

não planejado e orientado de recursos não são suficientes para consolidar o 
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crescimento sustentável de um arranjo produtivo dentro de um determinado território 

(FAVARETO, 2010).  

Espera-se que os investimentos realizados num arranjo produtivo aumentem 

ou se mantenham caso apresentem resultados, ganho reais de metas com a  

existência de contrapartidas. É de suma importância identificar as dificuldades 

enfrentadas pelo território com vistas a superar gargalos que emperram a 

consolidação e o desenvolvimento do APL da Apicultura no Araripe Pernambucano. 

Não se pode perpetuar projetos e esforços individuais dentro de um mesmo arranjo 

produtivo local sem que resultados positivos sejam apresentados. Como afirma 

Favareto: 

Seria um erro imaginar que a simples continuidade da combinação entre 
mais recursos para a agricultura familiar e fortes políticas sociais, marcas do 
último período, bastará para que os resultados positivos se repitam e seus 
efeitos sigam sendo ampliados. Diferente disso será preciso inovar nos 
instrumentos de política, sob pena de ver estes resultados positivos 
minguarem (FAVARETO, 2010, p. 48). 
 
 

Considerando que um dos principais atrativos para iniciar a produção apícola 

em base familiar é o baixo volume de investimento inicial, “matéria prima” disponível 

na natureza (pasto apícola) e a lucratividade que pode ser alcançada por colmeia 

com o manejo adequando.   

Dito isto, dependendo da disponibilidade de recurso e do tempo do produtor, 

essa atividade pode se tornar um negócio de pequeno ou médio porte, seja com 

foco exclusivo na produção, no beneficiamento e distribuição ou como atividade 

complementar, permitindo ampliar a diversificação da produção das famílias, 

possibilitando a aumento da renda, ocupação e a permanência da população na 

zona rural e o desenvolvimento da economia local. 

 

2 O SERTÃO DO ARARIPE 

 

O Sertão do Araripe está encravado nos estados de Pernambuco, Piauí e 

Ceará e compreende a Mesorregião Chapada do Araripe, região adotada pelo 

Ministério da Integração como área de desenvolvimento para realização de projetos 

e alocação de recursos.  Essa divisão geográfica difere dos limites geopolíticos 

estipulados para as unidades federativas pelo IBGE (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO, 2009). 
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Com uma vegetação típica do bioma Caatinga, o Sertão do Araripe apresenta 

fitofisionomias diferenciadas em função do gradiente de altitude e oferece 

alimentação, necessária para suprir as fontes de energia (néctar) e de proteína 

(pólen) das abelhas nativas e africanizadas para sua sobrevivência e a produção de 

mel.  

A importância da fauna e da flora encontrada nesses confins do sertão 

nordestino credenciou essa mesorregião para que fosse criada a área de proteção 

ambiental na Chapada do Araripe, com uma área total de 10.424,9574 km², 

conforme o Decreto de criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Araripe em 

04 de agosto de 1997. Preservar a vegetação foi um dos objetivos da criação da 

APA da Chapada do Araripe. 

O Ministério da Integração instituiu a Mesorregião Chapada do Araripe, como 

estratégia de gestão, para execução da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), institucionalizada pelo Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, 

por apresentar grande potencial para a dinamização da base econômica através de 

investimentos em setores produtivos como a caprinovinocultura, a apicultura, o 

turismo e o setor mineral (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2009). 

Para definição dos investimentos no território existiu a articulação da 

sociedade civil e organizações com a promoção de fóruns de debate, empenhados 

na construção de uma estratégia para investimentos regionais e desenvolvimento da 

Mesorregião da Chapada do Araripe (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2009). 

O Sertão do Araripe Pernambucano situa-se na mesorregião da Chapada do 

Araripe e nas microrregiões de Araripina e Salgueiro, microrregiões delimitadas pelo 

IBGE. O território do Sertão do Araripe Pernambucano ocupa, aproximadamente, 

36% do total da área (Tabela 1) da Área de Proteção Ambiental da Chapada do 

Araripe (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

Tabela 1 – Municípios que fazem parte da APA da Chapada do Araripe. 

ESTADO ÁREA TOTAL 

NA APA 

MUNICÍPIOS 

CEARÁ 48% Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi, Assaré, 

Farias Brito, Altaneira, Nova Olinda, Santana do 

Cariri, Crato, Barbalha, Missão Velha, Abaiara, 

Brejo Santo, Porteiras, Jardim, Jati e Pena Forte. 
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PIAUÍ 16% Curral Novo do Piauí, Caridade do Piauí, Simões, 

Marcolândia, Padre Marcos, Francisco Macedo, 

Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e 

Fronteiras. 

PERNAMBUCO 36% Araripina, Moreilândia, Exú, Bodocó, Ipubi, Serrita e 

Cedro. 

FONTE: (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

3 O TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

 O território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano localizada no 

extremo oeste do estado abrange uma área de 12.020,30 Km² e é formado por onze 

municípios: Araripina, Ipubi, Bodocó, Exú, Moreilândia, Trindade, Granito, Ouricuri, 

Santa Cruz, Santa Filomena e Parnamirim. Os cinco primeiros municípios 

relacionados têm maior parte da sua área geográfica localizada na zona de altitude 

da Chapada do Araripe (Mapa 1).   

 Os municípios do território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano 

apresentam vocação natural para a atividade, devido à flora encontrada na zona de 

altitude da Chapada do Araripe (vegetação de carrasco), assim como na vegetação 

típica da Caatinga (depressão sertaneja), oferecendo um pasto apícola vasto e 

possibilidade de mais colheitas de mel ao longo do ano.   

Portanto, a vegetação diferenciada da Caatinga, é a principal fonte de 

alimentação natural para as abelhas e essencial na produção de mel. Outras 

atividades econômicas encontradas na região são: a mandiocultura, a pecuária 

extensiva (bovinocultura leiteira e a caprinovinocultura), a prestação de serviços e a 

extração de gipsita.  

Entre as atividades econômicas mais estimuladas e promovidas entre os 

produtores rurais do território, destaca-se a apicultura. A apicultura tornou-se uma 

opção aos agricultores que sofrem com as perdas das lavouras anualmente, 

passando a retirar parte ou totalmente seu sustento da produção de mel.  

 

 

 

 



10 
 

 

Mapa 1 – Território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 
Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018). 

 

Segundo Leão et al. (2012), a apicultura surgiu na região inicialmente no fim 

da década de 1980, por intermédio do Programa de Expansão da Atividade Apícola 

do Estado de Pernambuco (PROMEL). Através desse programa houve o apoio à 

instalação e organização de apiários e a fundação de associações no Sertão do 

Araripe. O PROMEL promoveu a atividade e teve como resultado duas exportações 
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de mel, sendo a primeira em 1989, (252 ton), e a segunda em 1991, (16,8 ton). A 

terceira exportação de mel pernambucana aconteceu apenas em 2006.  

O crescimento da apicultura na região ao longo dos anos possibilitou a 

conservação da vegetação. Pelo número de apicultores, pelo volume de mel 

produzido, a existência de instituições de fomento da atividade, cooperativa, 

associações de apicultores e instituições de ensino na região, o Sertão do Araripe 

Pernambucano caminhava para a consolidação de um APL sólido e reconhecido 

nacionalmente. (LEÃO et al., 2012). 

 

4 ESTRUTURA APÍCOLA EXISTENTE NO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

Com relação à estrutura física voltada à atividade, o arranjo produtivo local da 

Apicultura do Sertão do Araripe está em estruturação. Já existem Unidades de 

Extração de Mel (UEM) com capacidade de extrair e beneficiar o mel atendendo as 

normas sanitárias exigidas pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de 

Pernambuco (ADAGRO), e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA).  

Entretanto, essa ainda não é uma realidade encontrada em todos os 

municípios, de maneira que ainda não há toda estrutura logística necessária que 

permita a exportação diretamente pelo Estado.  

 Existe o interesse de órgãos públicos e privados de que as associações de 

apicultores obtenham a certificação sanitária e demais registros para o pleno 

funcionamento das unidades de extração de mel. Para isso esperam-se dos próprios 

apicultores maior empenho e comprometimento individual e coletivo para alcançar 

um nível adequado de organização para conseguir as certificações e ter sua 

comercialização do mel legalizada.   

A infraestrutura apícola existente e em utilização nos municípios necessita, 

em sua maioria, de reforma e/ou ampliação para a obtenção da certificação sanitária 

para comercialização do mel em todo o território nacional. Relacionamos abaixo a 

atual estrutura do território (Quadro 1):  
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Quadro 1 – Infraestrutura de Unidades de Extração de Mel existente no APL da Apicultura do Sertão 

do Araripe Pernambucano. 

MUNICÍPIO TIPO DE 
ESTRUTURA 

LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO 

Araripina 03 UEM a) Serra da Torre, 
b)Nascente* e 
c)Gergelim* 

"a e b" sem certificação sanitária, "c" 
processo de certificação sanitária. 

Bodocó 01 UEM Sítio Veludo* A UEM tinha a certificação do MAPA, 
só que perdeu o registro devido a 
questões administrativas. Em 
processo de recuperação do registro 
junto ao MAPA. 

Exú 02 UEM a) Viração* 
b)Serra do Ingá* 

Ambas sem certificação sanitária. 

Granito Não possui UEM   A apicultura ainda está iniciando no 
município. 

Ipubi Não possui UEM   Projetos e investimento para a 
construção da UEM de IPUBI, 
todavia a construção da unidade 
nunca aconteceu. De modo que os 
apicultores ficaram desestimulados e 
a associação de apicultores ficou 
desarticulada. 

Moreilândia 03 UEM a) Estrada de 
Caririmirim, 
b)Caririmirim* e 
c)Serra da Mata 
Grande** 

a)A UEM foi construída, mas nunca 
foi utilizada pelos apicultores da 
APIM, c)A UEM encontra-se em 
construção. Ambas sem certificação 
sanitária. 

Ouricuri 01 UEM Agrovila Nova 
Esperança 

A Unidade foi recentemente 
reformada e ampliada, sem 
certificação sanitária. 

Parnamirim 03 UEM e 01 UEM 
Escola da UFRPE 

Sítio Felipe, Sítio 
Almirante, Sítio 
Açude Velho** e 
Campi Avançado da 
UFRPE 

UEMs com SIE. A UEM Escola da 
está em construção na Estação da 
UFRPE.  

Santa Cruz 01 UEM Zona rural Precisa de reforma para adequação 
a legislação vigente. Sem 
certificação sanitária. 

Santa 
Filomena 

01 UEM Sítio Antonica** Precisa de reforma para adequação 
a legislação vigente. Sem 
certificação sanitária. 

Trindade 01 Centro 
Vocacional 
Tecnolóligo do Mel 
com capacidade 
para funcionar como 
Entreposto de Mel 
regional. 

Centro Uma empresa apícola privada 
passou utilizar o CVT. Os produtores 
da COAMPIS estão buscando 
reverter à situação e voltar a ter a 
posse do entreposto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*UEM construída pela Codevasf. 
**UEM construída pelo Pró Rural. 
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O mapa a seguir mostra espacialmente a localização das unidades de 

extração de mel (UEM), associações de apicultores e instituições que fazem parte 

do APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano (Mapa 2). 

 

Mapa 2 – Localização das Unidades de Extração de Mel e instituições do Arranjo Produtivo Local da 

Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Sertão do Araripe Pernambucano sempre recebeu ações e projetos 

voltados a apoiar os produtores a partir das Associações de Apicultores. A estrutura 
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existente no território foi obtida através de investimento governamental, sendo 

construída e doada pelo estado Pernambuco e órgãos federais. Contudo, observa-

se no mapa acima que nos municípios de Granito e Ipubi não há estrutura física 

apícola e os apicultores não estão organizados em associação. 

Pode-se concluir que a infraestrutura apícola existente não é suficiente para 

todo o APL da Apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano ou para garantir a 

correta aplicação de boas práticas de extração e beneficiamento do mel no território.  

Após o início dessa seca, o volume de recursos destinados ao estimulo à 

atividade diminuiu consideravelmente devido à conjuntura econômica. Apenas os 

investimentos governamentais, em equipamentos e estruturas física, já programados 

continuaram.  

Algumas ações promissoras foram promovidas durante esse período de 

estiagem, a exemplo das realizadas pela Agência de Desenvolvimento Econômico 

de Pernambuco (AD Diper) na orientação do processo de certificação e gestão com 

vistas a exportação e pelo Sebrae, no apoio a certificação e promoção de missões 

técnicas. Contudo, essas são ações pontuais que, ainda, não foram reproduzidas 

em todos os municípios do território.  

 

5 EFEITOS DA SECA NA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

Diante da potencialidade para a produção de mel, tanto na área da Chapada 

do Araripe quanto na depressão sertaneja, do número de produtores envolvidos na 

atividade, o volume de mel produzido crescia a cada ano no período de 2006 a 

2011, chegando ao pico nesse último.  

De fato, foi possível observar um forte crescimento da atividade nesse 

período em todo o território. Na medida em que ocorreram os investimentos em 

infraestrutura, os apicultores participaram de capacitações, a produção de mel dos 

municípios aumentou e o território se destacou nacionalmente.  

Contudo, essa realidade passou a mudar a partir de 2012. Após essa recente 

história de crescimento, a produção apícola do Araripe Pernambucano sofreu os 

efeitos dessa seca prolongada e a quantidade produzida no território caiu 

assustadoramente nos últimos seis anos. 

Em Araripina, a produção de mel passou de 655 toneladas em 2010, para 780 

em 2011 e após ser consagrado como maior produtor de mel do país, no ano 
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seguinte, em 2012, o município sofre uma drástica queda na produção, caindo para 

apenas 80 toneladas de mel. Isso representa uma redução de 700 toneladas de mel, 

apenas no primeiro ano dessa seca que iniciou em 2012, se estendeu por 2017 e 

perdura até o momento (Tabela 2). 

As informações fornecidas na tabela abaixo revelam o crescimento da 

produção e seu declínio, reflexo da seca sobre a produção anual de mel em todos os 

municípios. Embora representantes dos apicultores determinados municípios, a 

exemplo de Moreilândia, Ipubi e Parnamirim, relatem que existe o volume real de 

mel produzido entre 2006 e 2011 seria maior que o apresentado nos dados oficiais, 

a tabela a seguir mostra o crescimento da atividade e a queda na produção de mel 

ocorrida no período de 2012 a 2016 no APL da Apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano (Tabela 2).  

 
 
Tabela 2 - Produção anual de mel dos municípios do território da apicultura do Sertão do Araripe 
Pernambucano. 

 
MUNICÍPIOS 

PRODUÇÃO ANUAL DE MEL  
(Ton) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Araripina 378 359 400 580 655 780 80 32 20 24 25 
Bodocó 45 44 94 20 300 302 62 10 10 12 11 
Exu 7 10 42 80 100 103 13 4 3 3 21 
Granito 4 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 
Ipubi 120 122 134 142 145 152 16 1 2 2 0 
Moreilândia 1 1 29 29 40 70 63 59 55 50 55 
Ouricuri 76 75 90 120 200 205 21 1 1 1 1 
Parnamirim 10 8 9 8 9 9 8 8 7 7 7 
Santa Cruz 3 3 3 5 5 4 1 0 0 0 0 
Santa Filomena 6 6 6 13 12 20 2 5 3 3 4 
Trindade 61 63 80 98 98 105 11 18 11 13 12 
Total do Araripe 711 695 892 1100 1569 1753 276 139 112 115 136 

FONTE: (IBGE, 2016). 

 

Uma redução tão significativa na produção de mel certamente gerou reflexos 

diretos na renda familiar dos apicultores e na economia local do território. Os dados 

mostram que os municípios de Granito e Santa Cruz pararam de produzir mel a 

partir nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. E os municípios de Ipubi e 

Ouricuri alcançaram apenas 1 tonelada de mel em 2013, praticamente ficaram sem 

produção. 

A insuficiência de precipitação (Tabela 3) prejudicou a floração das plantas 

fornecedoras de néctar e pólen as abelhas. Sem a devida alimentação e água em 

quantidade suficiente e com o aumento da temperatura, devido à elevação da 
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temperatura e ao mau sombreamento, as abelhas tenderam a abandonar as 

colmeias.  O relato abaixo corrobora com essas informações: 

 

Me diga como se produz mel sem chuva? Araripina tinha uma média de 600 
milímetros. Como tem floração com menos de 200mm em um ano? Para as 
abelhas sobreviverem tem que alimentar, migrar... é caro! Eu tenho esses 
custos anotados (APICULTOR SUCUPIRA, 2018). 
 
 

Martins e Magalhães (2015) relatam a importância das chuvas e as 

consequências que a falta dela pode gerar. Ao compararmos o índice pluviométrico 

dos anos de 2010 e 2012 verificamos que houve uma variação negativa. Essa queda 

na precipitação anual foi acentuada e chegou à média negativa de -334%, o que 

prejudicando as culturas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Índice pluviométrico dos municípios que compõem o Araripe Pernambucano 

Município Precipitação anual (mm) 

2010 2012 Variação 

Moreilândia 798,0 134,0 -595,52% 

Santa Filomena 200,4 51,0 -392,94% 

Ipubi 842,6 216,0 -390,09% 

Araripina 577,7 182,5 -316,55% 

Santa Cruz 590,8 206,4 -286,24% 

Bodocó 488,9 238,6 -204,90% 

Exú 735,2 480,2 -153,10% 

Fonte: (APAC, 2018) 

 

De acordo com Vidal (2013), em 2013 todo o Nordeste acumulou prejuízos 

com a queda na produção de mel, seguindo a tendência observada na abaixo. A 

autora afirma que a perda dos enxames no nordeste chegou a 75%, mas 

Pernambuco superou essa média ao registrar a perda de 80%.  

Segundo Vidal (2013) “além da perda da produção apícola, os apicultores 

também sofreram prejuízos em outras atividades agropecuárias por conta da seca, 

portanto não terão recursos para repovoar todas as colmeias vazias” (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Total de apicultores, colmeia cheia, percentual de perdas de enxames e total de colmeias 
vazia no Nordeste, em fevereiro de 2013. 

 
Estado 

Total de 
Apicultores 

Total de 
Colmeias 

Perdas de 
enxames  

(%) 

 
Colmeias vazias 

Piauí 12,000,00 300,000,00 70 210.000/270.000 

Bahia **8.600/15.000 283.800/450.000 60 147,576,00 

Rio Grande do Norte 8,500,00 170,000,00 82 139.400,00* 

Ceará 6,800,00 204,000,00 75 153,000,00 

Pernambuco 2,000,00 300,000,00 80 240,000,00 

Paraíba 1,500,00 30,000,00 80 24,000,00 

Alagoas ***556 4,810,00 80 3,848,00 

Total 46.356,00 1.458.810,00 75 1.012.674,00 

Fonte: (VIDAL, 2013) 
* Grifo nosso. 
** Apicultores cadastrados (a estimativa é a de que existam 15 mil no estado). 
*** Dados cadastrados pelo Sebrae/Alagoas (possivelmente existem mais apicultores).  

 

 

Apesar do cenário dramático para a apicultura, observou-se que o único 

município do território da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano, que 

demonstrou possuir maior capacidade de resistência frente à seca foi Moreilândia. 

De acordo com o IBGE (2016), a produção de mel desse município manteve-se 

praticamente, sendo registrando apenas uma pequena redução desta. Esses dados 

despertaram o interesse para compreender quais os fatores que fizeram Moreilândia 

apresentar maior capacidade de resiliência, se comparado aos demais municípios 

da região.   

De acordo com Freitas (1991) em sua pesquisa sobre a análise do pólen das 

plantas da Caatinga, os resultados sugerem que o bioma possui sim um potencial 

para a atividade apícola. Porém, é necessário que exista a chuva. 

 Havendo boa precipitação e a normalização das chuvas em 2018 ou 2019 os 

apicultores passarão a ter uma nova possibilidade para retomar a produção de mel. 

Entretanto, como afirma Vidal (2014, 5p.) “ainda será necessário um grande esforço 

dos produtores para recompor o número de enxames perdidos, que depende não 

somente de trabalho, mas também de recursos financeiros”. 

 

5.1 CONSEQUÊNCIA ECONÔMICA DA PERDA DOS ENXAMES 

 

Os apicultores com apiários próximos a áreas desmatadas ou sujeitas ao 

desmatamento vivem duas problemáticas, essas vão de encontro à sustentabilidade 
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dos enxames, pois sofrem com a escassez de chuva durante essa seca prolongada 

e, também, sofrem com um pasto apícola insuficiente, gerado pelo desmatamento 

da Caatinga.  

Segundo a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Serra da Torre-

Araripina, e o presidente da Associação dos Apicultores de Araripina a perda de 

enxames no município girou entre 70% a 80%. Segundo os dados da pesquisa 75% 

dos entrevistados perderam até 100 enxames, 25% perderam acima de 100 

enxames. Houve relatos de apicultores que perderam mais de 300 enxames.  

Quanto à contabilização das perdas, todos os apicultores entrevistados 

relataram que perderam enxames. Vidal (2013) em sua pesquisa afirmou que a 

perda de enxames em Pernambuco chegou a 80%.  Entre os 28 produtores 

entrevistados o número de enxames perdidos foi em torno de 2.360 enxames, porém 

sabe-se que somados os municípios do território esse número é bem maior.  

Verificou-se que a variação da renda foi menor onde a cobertura vegetal é 

mais preservada. Na percepção dos pesquisados, onde se perdeu menos enxames 

foi no município de Moreilândia, lugar com vegetação mais preservada e, como 

mencionado anteriormente, onde a migração dos enxames é feita dentro do próprio 

município. 

 

5.2 IMPACTOS PRODUTIVOS E ECONÔMICOS SOBRE O APL DA APICULTURA DO SERTÃO DO 

ARARIPE PERNAMBUCANO 

  

Nesses anos de seca prolongada o valor de um quilo de mel variou muito, de 

acordo com a lei econômica da elasticidade e demanda. O impacto produtivo dessa 

seca repercutiu diretamente sobre a comercialização do mel do território do Sertão 

do Araripe Pernambucano. Segundo o IBGE (2016), entre 2006 e 2011 o território 

produziu acumuladamente 6.720 toneladas de mel.  

Essa perda financeira devido à queda da produção de mel pode ter sido 

maior, tendo em vista que o preço de venda varia de acordo com a florada 

predominante, tipo de embalagem e o período do ano. Quanto maior a taxa de 

queda da produção de mel, maior a diminuição da renda familiar dos apicultores. 

Durante a pesquisa de campo registrou-se preços variados para o quilo de mel. 

Segundo a pesquisa, o quilo do mel da florada do Marmeleiro (Croton sonderianus 
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Mull. Arg.) foi vendido por até R$ 10,00 e o mel do Cipó Uva (Serjania reticulata 

cambes) chegou a ser vendido por R$ 15,00.  

O efeito dessa diminuição da renda pode ser maior. Com relação à 

composição e a participação da apicultura na renda familiar, os dados levantados 

mostram que existem os produtores interessados apenas na complementação da 

renda, quanto àqueles que vivem exclusivamente da receita gerada pela 

comercialização do mel. Nesses anos de estiagem sucedeu uma variação da renda 

familiar (Gráfico 1). 

 O gráfico abaixo apresenta a participação da apicultura na composição da 

renda mensal dos apicultores antes e depois da seca. É possível perceber que 

ocorreu um declínio dessa cota a partir de 2012. A participação média da apicultura 

na renda do produtor antes da estiagem prolongada era de 42%, durante a 

estiagem, essa foi reduzida a 23%. Segundo os entrevistados essa queda da 

produção de mel está relacionada à perda dos enxames, e a queda participação da 

apicultura na renda familiar sofreu um déficit médio de 40% (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Porcentual de participação da apicultura na composição da renda mensal dos apicultores 

do Sertão do Araripe Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



20 
 

 

5.3 PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE O APL DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARIPE 

PERNAMBUCANO DE ACORDO COM O (A) APICULTOR (A) 

 

É relevante considerar a visão do produtor sobre os efeitos da seca na 

apicultura do território. Por serem os primeiros afetados, a pesquisa buscou, além 

dos dados primários, colher o depoimento dos apicultores da região como foi 

mencionado anteriormente. 

Na visão dos apicultores entrevistados, os piores impactos gerados pela seca 

foram: a redução da renda familiar mensal (82,1%); a redução dos enxames 

(78,6%), e a queda na produção (75%). Salientamos que esses três fatores estão 

diretamente relacionados, uma vez que a redução das colmeias habitadas (perda de 

enxames) reflete na queda da produção de mel que, por sua vez, interfere 

diretamente na renda das famílias e na economia local, diante da redução da receita 

gerada pela venda do mel que deixou de ser produzido (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Impactos gerados pela seca na visão dos apicultores do Sertão do Araripe 

Pernambucano.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As perdas provocadas pela seca à desaceleração do comércio dos municípios 

da região, pois os clientes geralmente têm alguma atividade econômica ligada a 

agropecuária e, sem uma boa produção, o poder de compra destes diminui.  

Além da agropecuária, mais de 30% dos produtores passaram a trabalhar 

com outras atividades (comércio, construção civil e serviços) para complementar a 

renda familiar. Um fato relevante é que menos de 10% dos produtores abandonou o 

trabalho no campo durante a seca.  

.  

6 PRINCIPAIS PROBLEMAS DO ARRANJO PRODUTIVO 

 

 Existem gargalos para a consolidação do APL da Apicultura do Sertão do 

Araripe Pernambucano. Segundo os representantes das associações e instituições, 

os principais gargalos são: 

a) Desarticulação das ações promovidas pelas instituições de fomento, 

havendo em alguns casos a sobreposição de ações;  

b) Dependência de financiamento de muitos produtores para comprar 

alimento para as abelhas e realizar a migração; 

c) Linhas de créditos limitadas e instituições bancárias que insistem em 

financiar apenas equipamentos;  

d) Distância entre os municípios e a fraca estrutura logística prejudicando a 

venda conjunta de mel;  

e) Falta de Assistência Técnica continuada em todos os municípios;  

f) Venda irregular do mel do território a outros estados acarretando perda na 

arrecadação de ICMS;  

g) Inexistência de unidades de extração de mel com certificação do Serviço 

de Inspeção Federal (SIF) em vigor para a venda legalizada do mel entre os estados 

e para exportação. 

Algumas reclamações entre os produtores são recorrentes, entre elas: a 

apicultura não recebe dos órgãos governamentais e privados a devida importância, 

apesar dos benefícios ambientais gerados pela polinização e preservação da flora; 

falta de assistência técnica continuada e os treinamentos não são adequados a cada 

realidade; inexistência de preocupação em fortalecer a atividade para a seca, uma 

problemática que é recorrente.   
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Caso não houvesse a adequação das técnicas a apicultura seria mais uma 

atividade com riscos e entressafras, vulnerável devido às condições climáticas, 

assim como outras atividades rurais. Mas a apicultura permanece sendo uma 

atividade capaz de gerar renda e até sustentar as famílias dos produtores, se o 

manejo adequado foi realizado durante o período de estiagem. 

 

6.1 PROPOSTAS PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE 

MEL NO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO 

 

Apesar das consequências da redução na produção de mel no mercado, 

podemos reconhecer que a apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano 

demonstra sinais de resiliência frente à crise climática. Durante a pesquisa de 

campo, encontramos exemplos exitosos ocorridos em meio a essa seca.  

Mesmo diante dessa demonstração de resiliência entendemos que, em 

alguns momentos, podem existir contradições na percepção e nos depoimentos dos 

entrevistados. De modo que perguntamos se 93% das colmeias estavam 

devidamente sombreadas, se 50% dos produtores alimentam as abelhas como 

cerca de 80% dos enxames foram perdidos? O que nos leva a questionar como é 

feita a mensuração das informações pelos entrevistados, reforçando a premissa da 

importância da escrituração zootécnica. 

Na opinião dos apicultores e dos representantes de instituições algumas 

ações podem ser consideradas em situações semelhantes às vivenciadas nos 

últimos anos, para evitar a queda na produção de mel, em caso de outra seca 

prolongada (Quadro 2): 

 

QUADRO 2 – Sugestões dos apicultores e representantes de instituições para evitar a 
queda na produção de mel, em caso de secas prolongadas. 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições Cultivar espécies nativas para formação de pasto 

apícola; 

Armazenar adequadamente a água das chuvas,  

Melhorar a organização social e ter visão de mercado,  

Fornecer alimentação para as abelhas durante o período 

de maior estiagem.  

Migrar para regiões sem o problema da seca,  

Melhorar o manejo dos apiários. 
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Apicultores Melhorar a organização individual e coletiva,  

Fazer compra conjunta de insumos,  

Realizar capacitações avançadas e personalizadas, 

Receber Assistência Técnica Rural continuada para o 

manejo avançado, 

Fornecer alimentação aos enxames, e fazer migração. 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Devido à diminuição da renda, houve a sugestão de criar um seguro para 

proteção dos apicultores durante as estiagens prolongadas. Esse seguro, em 

similaridade ao crédito sugerido por Guimarães Filho (2000) para a caprinocultura, 

garantiria o sustento dos pequenos produtores, a manutenção das colônias, a 

permanência dos apicultores no campo, além de contribuir com o fortalecimento da 

economia local (GUIMARÃES FILHO, 2000).  

No quadro abaixo são apresentadas sugestões dos principais instituições 

(associações, Sebrae, etc) atores do arranjo produtivo local  sobre  o que as 

associações ou  cooperativa deveriam fazer para evitar a queda na produção de mel 

durante a seca (Quadro 3).  

 

QUADRO 3 – Sugestão dos órgãos governamentais, ONGs e instituições de 
desenvolvimento para evitar a queda na produção de mel durante a seca. 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições Disponibilizar financiamento e linhas de crédito custeio e investimento,  

Capacitar os Apicultores em processos de organização, 

Desenvolver antecipadamente alternativas de enfrentamento a 

estiagem, 

Promover a produção e distribuição de mudas para os apicultores,  

Melhorar a articulação das políticas governamentais, 

Promover ações que incentive práticas sustentáveis nos apiários,  

Subsidiar a produção em casos de seca severa,  

Preparar melhor os apicultores visando evitar os problemas 

enfrentados em secas passadas. 

 

Apicultores Continuar promovendo capacitações, 

Promover Assistência técnica em manejo avançado e organização, 

Incentivar financeiramente a Apicultura migratória através de linha de 

crédito, 

Apoiar a compra de ração e o abastecimento de água. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre o que falta para desenvolver ao APL da apicultura do Sertão do Araripe 

Pernambucano o relato de um dos entrevistados enfatiza que “talvez essa 

experiência aponte caminhos diferentes do que várias instituições vêm insistindo em 

fazer e que não deslancha”.  

Cabe, entretanto, um estudo mais aprofundado sobre quais foram os 

caminhos, as ações tomadas pelas instituições, na busca pelo desenvolvimento da 

apicultura do território para uma avaliação das contribuições para o fortalecimento 

do arranjo produtivo e para evitar a repetição de ações que não obtiveram o sucesso 

esperado. Esse é um debate amplo que precisaria da participação do Fórum PASA, 

do Fórum Territorial, Federação dos Apicultores e todas as instituições que 

trabalham com a apicultura no território e no estado. 

 Com relação ao que falta para desenvolver a Apicultura na região, observa-se 

a indicação de maior organização, formalização, certificação e articulação de 

políticas públicas, de acordo com o quadro a seguir (Quadro 4): 

 

QUADRO 4 - Sugestões para desenvolver a Apicultura no território na opinião dos 

produtores e instituições entrevistados 

ATORES SUGESTÕES 

Instituições As Cooperativas e Associações [...] focarem em elaborar projetos que possam 

agregar valor a cadeia produtiva e de valor da Apicultura. 

Campanha sobre a importância do mel para a alimentação das pessoas, 

buscando o aumento do consumo de mel por pessoa na região;  

Organização de produtores; 

A inexistência de políticas e ações que reconheçam peculiaridades da região.  

Estabelecer canais de comercialização formalizados.  

Mobilização de políticas públicas e ações que favoreçam a integração dos 

apicultores em associações e cooperativas para coordenação do arranjo, 

Os apicultores acreditarem mais na organização coletiva para se fortalecerem; 

Organização do APL para melhor coordenação dos produtores,  

Assistência técnica especializada e desenvolver mecanismos de articulação 

de políticas públicas eficazes de apoio à atividade; 

Incentivo através de capacitações e acompanhamento permanente aos 

apicultores. 

Apicultores Mais capacitações de manejo avançado pra alimentação, produção e gestão, 

Melhor organização do negócio rural, com o mínimo de escrituração contábil 

do próprio apicultor, 

Organização e manejo adequado da produção; organização em termos de 

gestão e comercialização da produção, 

Obtenção do selo de certificação sanitária. 

Desenvolver a capacidade empreendedora dos produtores 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para afirmar se é possível reestruturar o Arranjo Produtivo Local da Apicultura 

do Sertão do Araripe Pernambucano com a volta das chuvas a resposta de todos os 

entrevistados foi unânime: é possível ter no território um arranjo produtivo local 

consolidado. Observa-se ainda que existem aqueles que veem a normalização da 

produção como única solução para a consolidação, assim como aqueles que 

defendem a necessidade de uma melhor gestão por parte dos próprios produtores.  

Por conseguinte, devido ao relato das ações anteriormente empreendidas no 

território, percebe-se que há possibilidade para reestruturação do arranjo produtivo 

local da apicultura do Sertão do Araripe Pernambucano. Todavia, é necessário 

ações mais amplo e com a adesão dos produtores, das associações, das empresas 

e das instituições governamentais da (federal, estadual e municipal), para que os 

recursos aportados tenham o objetivo final alcançado. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA 

APICULTURA E RETOMADA DA PRODUÇÃO 

 

Segundo a pesquisa, mesmo existindo alguns pontos de divergência as 

instituições, as associações de apicultora e os próprios produtores reconhecem a 

viabilidade da atividade na região. Além do interesse comum para que a apicultura 

retome seu crescimento de forma sustentável.   

Desse modo apresentam-se algumas recomendações para a reestruturação 

do Arranjo Produtivo Local da Apicultura: aumentar a organização coletiva e 

individual dos produtores; apoiar os produtores a terem à visão de mercado; garantir 

a oferta de assistência técnica e extensão rural presencial e continuada para 

preparar melhor os apicultores quanto à aplicação dos conhecimentos já adquiridos 

na prática, evitando os problemas enfrentados na seca atual, estimular a 

conservação da vegetação e preservar as abelhas nativas na região. 

Para a retomada da produção de mel em casos de seca prolongada as 

sugestões são: a articulação e convergência de ações entre as organizações e 

diferentes projetos para fomentar o desenvolvimento local, a criação de um seguro 

(Seguro Mel) em caso de secas severas, subsidiar a produção em casos extremos 

através de programas governamentais (CONAB, PNAE e PAA), e incentivar 

financeiramente a apicultura através de linha de crédito para custeio. 



26 
 

 

Diante o exposto, será preciso empenho tanto dos órgãos governamentais, 

quanto dos próprios apicultores e de suas representações para promover ações 

visando à retomada do crescimento sustentável da atividade do território.  

Verificou-se a existência de fatores de resiliência no território, uma vez que 

parte dos apicultores buscaram soluções para a crise produtiva por esforço próprio, 

seja por alterativa de alimentação, fortalecimento dos enxames ou migração.  

Entretanto, é possível recuperar o arranjo produtivo da apicultura do Sertão 

do Araripe Pernambucano, como afirmou os entrevistados nessa pesquisa. O 

território tem produtores com nível educacional diferenciado, existe infraestrutura já 

construída, organizações de produtores e agentes governamentais e não 

governamentais. De modo que, para reestruturar a apicultura do território é preciso 

ampliar o acesso à assistência técnica e extensão rural personalizada e continuada, 

a capacitação personalizada de manejo avançado para maior produtividade em 

períodos de estiagem, a capacitação gerencial aos apicultores para retomar o 

crescimento da produção.  

Diante o exposto, é necessário garantir a continuidade dos investimentos 

promovendo a certificação sanitária da estrutura física existente, e o 

empoderamento dos produtores estimulando a gestão do negócio rural das 

associações de apicultores nos municípios. Será essencial ampliar a integração 

existente entre a base produtiva, a iniciativa privada e o poder público a fim de 

alcançar uma postura de negócio mais voltada ao mercado.  
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APÊNDICE A – MAPA DO TERRITÓRIO DA APICULTURA DO SERTÃO DO ARARARIPE 
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