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RESUMO 

Um sistema agrícola familiar como o modelo fundo de pasto, facilita o acesso dos 
animais à água e comida, sobretudo, nos períodos de severa estiagem. Implantação 
das atividades apícolas na região Nordeste do Brasil é a busca da conservação do 
ecossistema, pelos pequenos apicultores. A produção apícola já é uma das principais 
atividades da agricultura familiar, que vem crescendo cada vez mais por ser uma 
alternativa de renda, uma produção sustentável.  A presente pesquisa teve como 
objetivo estudar a sustentabilidade da apicultura em comunidades tradicionais de 
fundo de pasto no Município Casa Nova-BA, principalmente buscar entender como 
os apicultores trabalham e quais suas estratégias para épocas de estiagem.  Os 
procedimentos metodológicos basearam-se no levantamento de dados através das 
metodologias participativas, utilizando a metodologia de diagnóstico Fraquezas, as 
Oportunidades, as Fortalezas e as Ameaças (FOFA); Modelização de 
Agroecossistema; Visita Técnica e entrevistas, buscando extrair as diferentes formas 
do trabalho com as abelhas em fundo de pastos, principalmente nas estratégias de 
alimentação e fornecimento de água. Com base nas informações obtidas foi possível 
observar aspectos como a importância do FOFA , o baixo nível de escolaridade dos 
apicultores, a pouca participação dos jovens e mulheres. Os resultados da pesquisa 
mostraram que, a apicultura é uma fonte importante de renda para as famílias, no 
entanto ainda é necessária uma grande conscientização dos apicultores quando se 
pensa em estratégias para convivência com a estiagem, pois a estiagem prolongada 
vem influenciando cada vez mais nas perdas de enxames e consequentemente a 
diminuição da produção. Com os resultados analisados e conclusões, como produto 
do programa de pós graduação e para tender as necessidades dos/as apicultores/as 
que participaram da pesquisa, foi elaborado um guia para auxiliarem no trabalho em 
campo e na convivência com a estiagem. 
 
Palavras – Chave: Fundo de pasto; semiárido; apicultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

A family farming system such as the “Fundo de Pasto” model facilitates animals' 
access to water and food, especially during periods of severe drought. 
Implementation of beekeeping activities in the Northeast region of Brazil is the pursuit 
of ecosystem conservation by small beekeepers. Beekeeping is already one of the 
main activities of family farming, which is growing more and more because it is an 
alternative income, a sustainable production. This research aimed to study the 
sustainability of beekeeping in traditional grassland communities in Casa Nova-BA, 
mainly seek to understand how beekeepers work and what their strategies for drought 
The methodological procedures were based on data collection through participatory 
methodologies, using the diagnostic methodology Weaknesses, Opportunities, 
Strengths and Threats (FOFA); Agroecosystem Modeling; Technical Visit and 
interviews, seeking to extract the different forms of work with bees in pastures, 
especially in feeding strategies and water supply. Based on the information obtained, 
it was possible to observe aspects such as the importance of FOFA, the low level of 
education of beekeepers, the low participation of young people and women.  The 
survey results showed that beekeeping is an important source of income for families, 
however it is still necessary a great awareness of beekeepers when thinking about 
strategies for living with the drought, because the prolonged drought is increasingly 
influencing losses swarms and consequently the decrease in production.  
With the results analyzed and the conclusions, as a product of the postgraduate 
program and to meet the needs of the beekeepers who participated in the research, 
a guide was developed to assist in the field work and living with drought. 

 
Keywords: “Fundo de Pasto; semiarid; beekeepers. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O impacto da ação do homem vem causando graves mudanças ao meio 

ambiente e na agricultura, todo esse quadro levantou um tema de extrema 

importância, a sustentabilidade, que busca minimizar esses impactos provocados pela 

agricultura. Os impactos podem ser medidos por meio de indicadores de degradação 

que demonstram aspectos ambientais, econômicos e sociais (BUAINAIN, 2006), a 

exemplo das grandes áreas agrícolas.  

A agricultura tem em grandes latifúndios exploradores de grandes áreas de 

terras, geralmente com a monocultura como os maiores causadores de impactos 

ambientais, pois na intenção de produzir cada vez mais sem nenhuma 

responsabilidade, destroem florestas inteiras por meio do desmatamento, contaminam 

o solo, rios e lençóis freáticos com agrotóxicos e defensivos agrícolas. No entanto, na 

década de 70 trabalhos baseados na aplicação de conceitos da ecologia na 

agricultura, denominado de agroecologia, representaram uma esperança para 

diminuição da degradação ambiental com a introdução de práticas sustentáveis nos 

processos agrícolas (CAPORAL ; COSTABEBER, 2004). 

Assim, os processos agrícolas não devem nortear apenas pelos aspectos do 

desenvolvimento econômico como: produção, geração de emprego e renda, mas 

devem valorizar os aspectos relacionados com o desenvolvimento das áreas rurais, 

direcionando seu foco para os preceitos de sustentabilidade, além da 

responsabilidade social, levando dessa forma a fixação do pequeno produtor na zona 

rural, sobretudo os agricultores familiares da caatinga nordestina (CAMARANO ; 

ABRAMOVAY, 1999). 

No Nordeste brasileiro encontram-se modelos agrícolas que prezam pela posse 

comunitária da terra, e não pela concentração de grandes áreas agrícolas na mão de 

grandes latifundiários, são os chamados fundos de pasto, eles são organizados em 

grupos familiares de pequenos agricultores que direcionam suas atividades para 

práticas seculares de produção e de vida, destacando o uso coletivo das terras, com 

o intuito de criação de animais além do desenvolvimento de atividades extrativistas e 

medicinais.  

As comunidades de fundo de pasto encontram-se inseridas na região do Brasil 

denominada de Semiárido Brasileiro – SAB, onde predomina o bioma caatinga, com 

grande grau de parentesco representado nas características sociais, valorização das 
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manifestações culturais e folclóricas, sobretudo, as rodas de São Gonçalo e uma 

grande reciprocidade em suas ações em comunidade (CARVALHO, 2008). 

A caprinocultura tem seu maior destaque, no uso comunitário da terra pelos 

pequenos produtores, dividindo seus recursos de modo a beneficiar todos os 

envolvidos na produção. Outra atividade que vem ganhando importância no fundo de 

pasto é a apicultura, sendo uma importante fonte de sobrevivência sustentável para o 

pequeno produtor familiar nordestino (ALMEIDA, 2006). 

A atividade apícola ocupa o sétimo lugar em importância econômica no que diz 

respeito ao Brasil. No Nordeste é a segunda atividade econômica mais importante no 

setor agropecuário da região, sendo o Estado do Piauí o mais importante, produzindo 

mais de 5mil toneladas de mel. (IBGE, 2017).  

A característica climática, escassez, irregularidade de chuvas, além da sua 

diversidade florística nativa torna a região Nordeste uma área extremamente atrativa 

para a atividade apícola, sendo o bioma caatinga uma das poucas regiões com 

capacidade de produção de mel orgânico em larga escala. Todo esse quadro produtivo 

é favorecido principalmente pelas características genéticas de alta produtividade 

apresentada pela abelha africanizada, além da resistência a doenças e pragas. Outro 

fator importante no crescimento na produção foram os programas de capacitação 

direcionados aos apicultores, aumentando assim a produtividade com colheitas cada 

vez maiores (KHAN et. al; 2014). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A agricultura familiar é forma predominante da atividade agrícola brasileira, 

sobretudo na região Nordeste, onde pequenos produtores rurais, muito pouco 

inseridos no processo produtivo econômico nacional, veem na saída do campo para 

os grandes centros urbanos a única solução para seu grave problema econômico. 

Vale ressaltar que, nas últimas décadas o Nordeste representou fonte dos maiores 

contingentes migratórios populacionais do país buscando novas oportunidades nos 

grandes centros urbanos (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999). 

Neste grave contexto, a apicultura deve ser olhada com mais atenção pelos 

poderes públicos, principalmente por representar atividade de produção com geração 

de emprego, renda, tranquilidade econômica, levando ao desenvolvimento 

sustentável com preservação ambiental e o mais importante, a fixação do produtor 

nordestino no campo com toda a dignidade a que tem direito. Além disso, a atividade 

apícola apresenta impacto positivo, gerando renda e desenvolvendo os aspectos 

socioeconômicos da região, ocupando quase que exclusivamente mão de obra 

familiar e ainda não havendo a degradação do meio ambiente, já que as abelhas são 

organismos fundamentais para manutenção da biodiversidade do planeta 

(GRANDEBRASIL, 2010).   

Segundo Souza (2002), o aspecto mais importante da implantação das 

atividades apícolas na região Nordeste do Brasil é a busca constante da conservação 

do ecossistema, visto que, os pequenos apicultores, não encontrando alternativas 

para sobreviver às dificuldades da estiagem, tentam a sobrevivência com atividades 

que degradam o bioma caatinga como: a retirada de lenha, desmatamentos e 

queimadas. Dessa forma, a conservação e o uso racional das áreas do semiárido 

representam a manutenção da vida na região, motivo pelo qual a implantação da 

apicultura é um fator tão decisivo para melhoria na qualidade de vida do sertanejo. 

Com o surgimento dessas oportunidades em função da apicultura, vem ocorrendo a 

ampliação significativa do número de produtores e de projetos para o desenvolvimento 

de tecnologias, para o incremento da produtividade e melhoria da qualidade do mel 

de abelhas africanizadas produzido no Nordeste do Brasil. 

No Nordeste Brasileiro, o município de Casa Nova, localizado no território de 

identidade do Sertão do São Francisco, porção norte do estado da Bahia, é uma das 

regiões que desponta com características edafoclimáticas que favorecem a produção 
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apícola.  Possuindo clima árido a semiárido e pluviosidade média anual de pouco mais 

de 490 mm, o município faz parte do “Polígono das Secas”. A vegetação predominante 

é do tipo caatinga arbórea, e a barragem do rio São Francisco propiciou a formação 

do lago de Sobradinho, cujas águas margeiam, somente, a parte sul do município. 

  As comunidades estudadas têm a caatinga em bom estado de preservação, 

trabalham em regime de fundo de pasto, com destaque nas comunidades de Riacho 

Grande, Mocambo, Lagoinha e Melancia, além da quantidade de apicultores 

envolvidos nesta atividade, assim favorecendo a produção de forma sustentável, 

complementando e beneficiando as demais atividades da propriedade, além de evitar 

queimadas e aumentar a produção das culturas comerciais através da polinização. 

Todas essas comunidades possuem assistência técnica, através da entidade 

SAJUC financiada pelo Projeto do Governo do Estado Pró Semiárido. A ATER é 

realizada há quase 3 anos, onde tem apoiado e contribuído para a produção apícola 

da região. 

 Diante disso, justifica-se a necessidade de um guia, para que diante dessas 

informações obtidas possibilite tomada de decisão para embasar os processos e 

ações de ATER, empresas públicas, estudos de viabilidade para projetos entre outros. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Estudar a sustentabilidade da apicultura em comunidades tradicionais de fundo 

de pasto. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

I.  Relatar os problemas mais contundentes da atividade apícola nas 

comunidades de fundo de pasto. 

II. Mensurar a sustentabilidade da produção apícola familiar em uma área de 

fundo de pasto; 

III. Identificar as potencialidades da apicultura na produção familiar no que 

tange à geração de renda e seus reflexos sociais e ambientais; 

IV. Identificar as características ambientais, tecnológicas e sociais que definem 

os pequenos apicultores;  

V. Foi construído um Guia, buscando compreender a importância dos 

elementos que controlam a atividade apícola nas comunidades tradicionais de fundo 

de pasto. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

4 .1 APICULTURA NO BRASIL 

 

A introdução das subespécies europeias não foi bem-sucedida na região 

Neotropical, pois por mais de 100 anos apresentaram uma produtividade bastante 

insatisfatória. Com a importação de abelhas rainhas da subespécie Apis melífera 

scutellata, com o intuito de melhoramento genético em 1957, os enxames de abelhas 

africanas iniciaram um processo de cruzamentos naturais com as abelhas europeias, 

originando um híbrido fértil, chamado de abelha africanizada, mantendo as 

características de agressividade da abelha africana, mas com uma produtividade 

muito superior à sua genitora europeia (CLARKE et al; 2002).  

As espécies africanizadas possuem características muito defensivas devido a 

sua grande agressividade, contudo, apresentam maior facilidade em enxamear, 

toleram melhor as doenças que dizimariam as espécies europeias, além de uma boa 

adaptação a climas frios, essas características levam ao crescimento acentuado na 

produtividade. Porém, essa produtividade só foi alcançada no território brasileiro com 

a introdução de técnicas de manejo adequadas às características das abelhas 

africanizadas. Com esse crescimento, o apicultor brasileiro pode desfrutar dos 

benefícios da atividade apícola: a geração de emprego e renda, aumento da produção 

agrícola além da conservação dos ecossistemas terrestres, principalmente pela sua 

função polinizadora que garante a continuidade de espécies vegetais agrícolas e 

naturais (WOLF, 2007). 

Dessa forma, a atividade apícola desenvolve-se no mundo inteiro e no Brasil 

especificamente no Nordeste representa complementação e até mesmo única renda 

de muitos pequenos produtores familiares (QUEIROZ et. al; 2001). Concentrando a 

atividade principalmente na criação da abelha Apis mellifera chamada de africanizada 

ou abelha com ferrão (WOLF, 2007). No entanto, atividade não se limita somente a 

produção de mel, existem também a produção de pólen, geleia real e apitoxima, além 

da comercialização de rainhas, enxames inteiros ou mesmo crias, sendo também 

comercializados os enxames para processos de polinização (VILELA; ARAÚJO, 

2006). Assim, a atividade apícola apresenta também diversas características 

sustentáveis com impactos positivos nos cenários econômico, social e ambiental 

(ALMEIDA et al; 2013). 
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Dentro desse contexto, o reconhecimento brasileiro no cenário apícola mundial 

é notório, visto que, apresenta vantagens sobre os outros países devido as floradas 

naturais e silvestres que estão totalmente isentas de contaminação por aplicação de 

agrotóxicos como ocorre nos Estados Unidos, onde tem dificuldade de polinização 

(PAULA, 2008). 

Para Freitas (1999), as abelhas são importantes agentes de manutenção da 

biodiversidade, e podem ser indicadores biológicos do equilíbrio ambiental muito útil 

no esforço da conservação da biodiversidade e exploração sustentável do meio 

ambiente, podendo a própria apicultura constituir alternativas ecologicamente corretas 

e autossustentáveis de explorar ambientes naturais ainda não degradados, ou 

recuperar áreas ameaçadas de erosão genética. 

Além disso, a biodiversidade é de extrema importância para o equilíbrio do meio 

ambiente e as abelhas desempenham importante papel nesse aspecto, 

principalmente por serem responsáveis por cerca de 85% da polinização das plantas 

utilizadas na alimentação humana. Logo, para o equilíbrio da biodiversidade é 

imprescindível a preservação dos polinizadores nativos (COBERT, 2000). 

A apicultura sem dúvidas é uma atividade essencialmente ecológica, sendo 

bastante rentável, com desenvolvimento garantido em qualquer área geográfica que 

apresenta condições de solo e clima favoráveis e vegetação com uma grande riqueza 

em floradas (SANTOS; RIBEIRO, 2009). Além disso, é extremamente importante no 

que diz respeito a aspectos ambientais devido ao favorecimento da polinização 

agrícola, não provoca alterações ambientais, e ajuda na preservação de matas nativas 

(PINHEIRO et al; 2013). Segundo Rocha (2008), esse tipo de atividade é muito 

rentável e proporciona grande lucro ao apicultor principalmente por não necessitar de 

total dedicação, sendo que o apicultor pode dedicar-se a outras atividades e reservar 

apenas poucas horas semanais para o manejo apícola. 

 

 

4.2 APICULTURA NO NORDESTE 

 

A apicultura em meio à vegetação da caatinga vem trazendo bons resultados 

sendo uma atividade economicamente viável, e também altamente sustentável para a 

vida nesse bioma, levando o ser humano a refletir sobre a real necessidade de 



20 
 

desmatar para a obtenção de retorno econômico, já que as abelhas conseguem dar o 

retorno necessário somente com a preservação. 

No Nordeste, extensas áreas estão compreendidas no bioma caatinga, cujo 

clima é caracterizado pela irregularidade de chuvas, altas temperaturas e baixos 

índices pluviométricos. O período seco pode, por vezes, estender-se por anos e, seus 

efeitos resultam numa baixa produção de mel e abandono das colmeias pelas 

abelhas. No entanto, mesmo com essa dificuldade, a referida região é responsável 

por aproximadamente 40% da produção nacional de mel, especialmente nos anos em 

que a precipitação pluviométrica se situa em torno ou acima da média (696,6 mm) 

(VIDAL et al; 2013). 

A atividade apícola na região nordeste é predominantemente realizada por 

núcleos de agricultura familiar, sendo que a maioria dos apicultores possuem no 

máximo 200 colmeias, totalizando mais ou menos 46.356 apicultores na região, que 

consequentemente apresentam importância muito grande quando se refere à 

preservação da cobertura vegetal (VIDAL et al; 2013).  

O Nordeste é extremamente propício a exploração do mel, apresentando uma 

enorme diversidade florística, devido as plantas nativas, além da ausência de 

defensivos agrícolas que são prejudiciais aos enxames apícolas (QUEIROZ et al; 

2001).  

Dessa maneira, a implementação da apicultura na região abre novos horizontes 

para o sertanejo, principalmente para a economia e preservação do ecossistema, uma 

vez que, as únicas alternativas para sobrevivência são a retirada de lenha, 

desmatamentos e queimadas, processos extremamente danosos ao meio ambiente. 

Essa atividade é responsável pela preservação da vida na região, além de gerar 

diversas oportunidades para o homem do campo, propiciando a implantação de 

tecnologias para aumento da produtividade com a melhora na qualidade do mel das 

abelhas africanizadas produzido pelos apicultores nordestinos (SOUZA, 2002).  

No entanto, constata-se que a qualidade do mel nordestino atingirá padrões de 

qualidade satisfatórios quando sair da imaturidade tecnológica e econômica, 

melhorando dessa forma, as práticas de manejo com conhecimento científico dos 

recursos naturais presentes na região, alavancando assim a produtividade do mel e 

melhorando significativamente a qualidade do produto (VILELA, 2002). 

O ano de 2012 representou um ano de perdas acentuadas na produção, 

principalmente na Bahia, quando a Federação Baiana de Apicultores e 
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Meliponicultores verificou junto a 56 entidades representativas dos apicultores baianos 

que as perdas haviam sido superiores a 80% comparado ao ano anterior (CONSTAM, 

2013). O abandono das abelhas atingiram 60% (Tabela 1). Sobretudo, na Chapada 

Diamantina/BA das 918 colmeias da região, 220 foram perdidas pelas intemperes 

decorrentes da estiagem,  além disso, a produção de 10 toneladas de mel estimadas 

para região no ano de 2012 alcançou apenas metade da colheita esperada 

(CONSTAM, 2013).  

Tabela 1 – Total de Apicultores, Colmeias Existentes e Percentual de Perdas de Enxames e Total de 

Colmeias Vazias em fevereiro de 2013 por Estado do Nordeste 

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: UNAMEL (2013) *Apicultores cadastrados, a estimativa é que de que existem 15.000 no 
Estado. ** Dados cadastrados pelo SEBRAE AL, possivelmente existem mais apicultores. 

 

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

pelo IBGE em 2013, a produção de mel do Nordeste girou em torno de 10,3 mil 

toneladas no ano de 2016. Em comparação com a produção nacional de mel, a 

produção nordestina era 40% em 2011, passando para 23% em 2012 e atingindo 26% 

em 2016. Esse declínio pode ser atribuído ao longo período de estiagem que assolou 

a região (IBGE, 2016). 

 

 

4.3 FUNDO DE PASTO 

 

O Fundo de Pasto é uma forma secular de utilização da terra coletivamente, 

sendo os principais objetivos: a produção agropecuária e a preservação ambiental. A 
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criação extensiva de caprinos tem grande destaque, sendo a maior fonte de renda dos 

moradores dessas áreas, e assim, o fundo de pasto tem sido reconhecido como 

comunidades tradicionais desde 2007. Dentro desse contexto, o fundo de pasto vem 

sendo utilizado também para outras práticas como a apicultura, uma atividade 

altamente sustentável que gera renda e não precisa de nenhum tipo de ação do 

homem na natureza, a não ser de preservá-la (GERMANI et al., 2006). 

A área chamada de fundo de pasto representa um modo secular de “viver”, 

“criar” e “fazer”, no qual aglomerados camponeses familiares, sobretudo, em áreas de 

grandes extensões de terras, no semiárido ou nos cerrados nordestinos realizam o 

compartilhamento e a combinação de terrenos que tem como valores fundamentais a 

terra, a família e o trabalho. Dessa forma, atividades de apicultura e criação de 

pequenos animais são desenvolvidas nessas áreas com gestão adequada da terra e 

dos recursos naturais, sendo que estas áreas são mais ou menos delimitadas, não 

sendo, contudo cercadas. Essas famílias também podem possuir uma pequena área 

cercada com aguada (na maioria das vezes próximo de casa), onde em períodos 

chuvosos plantam: legumes, mandioca, cana e palma, além de algumas plantas 

frutíferas (REIS, 2010). 

 Cada comunidade de fundo de pasto tem sua organização dependente das 

condições climáticas, além dos critérios organizacionais estabelecidos em cada uma 

dessas. Com a compreensão dessas diferenças a organização da comunidade torna-

se mais forte, adquirindo uma identidade política forte, além de representar maior força 

da comunidade aos problemas que venham se apresentar no decorrer do tempo 

(GERMANI, et al; 2006). Ainda que haja praticamente um consenso em torno dessa 

questão, existe uma preocupação por parte das lideranças locais e assessores com 

relação à preservação dos recursos naturais existentes nessas áreas, dado que 

determinados fundos de pasto estão sobrecarregados de animais e apresentam níveis 

consideráveis de desmatamento e degradação (EHLE, 1997). 

Os laços solidários que as integram, aliança que dificulta a alienação da terra, 

que instrumentaliza essa forma de organização social. A existência de conflitos 

internos – isto é, conflitos intrafamiliares e de vizinhança, que envolvem  disputas por 

poder e território (físico e simbólico) – é comum, principalmente em algumas 

comunidades, mas em sua maioria são de fácil solução; contudo, são os conflitos com 

os agentes externos (empresas, agronegócio, fazendeiros, grileiros), conflitos por 



23 
 

vezes sangrentos, que ameaçam os modos de vida dessas comunidades (SANTOS, 

2009). 

O fundo de pasto além de ser uma forma de manejo da terra e dos recursos 

naturais nela existentes, é uma forma jurídica de gestão do espaço, que possui suas 

próprias regras, construídas comunitariamente e historicamente. Considerando que o 

fundo de pasto é uma característica diacrítica, porém latente e fundamental para o 

seu modo de vida, esta “passou a ser a atribuição categorial que classifica e qualifica 

a coletividade de pessoas que vivem sob esse regime” (CAMAROTE, 2008). 

Para um sistema agrícola familiar como os fundos de pasto, tal modelo facilita 

o acesso dos animais à água e à comida, principalmente nos períodos de severa 

estiagem, além de representar um bom exemplo de adaptação e convivência com o 

clima semiárido da região. Dessa forma, a apicultura torna-se uma atividade 

indispensável para implantação de um modelo de base ecológica, pois a ação 

polinizadora das colmeias de abelhas aumenta sensivelmente a produtividades das 

lavouras, pomares e pastagens nativas ou cultivadas (CAMARGO et al; 2002). 

Contribuem também, na produção de sementes de hortaliças, principalmente no que 

tange sua qualidade e quantidade, possibilitando uma fecundação cruzada mais 

intensa e eficiente (EPAGRI, 2001). Além de proporcionar uma excelente fonte de 

alimento para as famílias e representar uma fonte de renda extra com a 

comercialização do mel e de outros produtos de origem apícola como: própolis, cera, 

geleia real entre outros (HARKALY, 2000). 

Assim, a atividade apícola representa uma atividade de extrema importância, 

por ser uma forma de produção rural tida como conservadora de espécies. Além disso, 

é uma das pouquíssimas atividades agropecuárias que apresenta o tripé dos 

requisitos da sustentabilidade que são: o econômico, pois gera uma renda principal 

ou extra para a família; social, ocupando a mão de obra familiar no campo, evitando o 

êxodo rural e finalmente, o ecológico, pois para sua implantação não é necessário o 

desmatamento da vegetação nativa (caatinga) (ALCOFORADO FILHO, 1998). 
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4.4 INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS NA APICULTURA  

 

A atividade apícola sofre grande influência de condições ambientais, isto 

porque, tanto a fauna quanto a flora são afetadas diretamente por esses fatores. 

Alterações climáticas têm impacto no desenvolvimento das abelhas, podendo causar 

desde o abandono de enxames até mesmo a morte delas, no caso de alterações 

drásticas. Com relação à flora, influenciam diretamente na produção dos recursos 

florais, pólen e néctar, que são essenciais ao desenvolvimento e sobrevivência das 

abelhas (LE CONTE; NAVAJAS, 2008).  

Um dos aspectos mais visíveis das alterações que vêm acontecendo no clima 

nos últimos anos é o aquecimento global, ocasionando um aumento gradual nas 

temperaturas e irregularidades na distribuição das chuvas. Esse aumento de 

temperatura afeta a vida das abelhas dentro das colônias, uma vez que essas 

alterações acarretarão em redução ou aumento das áreas de alimento disponível. 

Elas, portanto, irão abandonar as áreas que são afetadas pela seca à procura de áreas 

com as condições ideais de sobrevivência. O simples aumento de 2°C na temperatura 

ambiente faz com que as abelhas migrem para fora de sua área de distribuição em 

busca de temperaturas mais amenas, dificultando assim a manutenção da atividade. 

Assim, é necessário também que os apicultores mudem seus métodos de 

desenvolvimento da atividade, e, como alternativa, eles movem seus enxames para 

novas áreas (LE CONTE; NAVAJAS, 2008).  

A temperatura dentro das colmeias, principalmente na área de cria deve ser 

mantida entre 34 °C e 35 °C, pois temperaturas mais elevadas ou mais baixas afetam 

o desenvolvimento, provocando a mortalidade das crias ou um desenvolvimento 

deficiente. Para resfriar a colônia, as abelhas batem as asas e espalham gotas de 

água pelos favos; já para aquecê-las, em épocas de baixas temperaturas, elas 

aglomeram-se em cachos e vibram o corpo gerando calor (BARBOSA et al; 2007).  

Na tentativa de amenizar os efeitos do ambiente é necessário que o apiário 

esteja localizado em áreas que não sejam muito expostas ao sol, sendo que o calor 

demais ou frio em excesso prejudica o desenvolvimento das crias (BARBOSA et al; 

2007). Deve-se ainda disponibilizar água próximo à colmeia, para que as abelhas não 

necessitem se deslocarem a longas distâncias à sua procura, evitando também o 

gasto desnecessário de energia (BARBOSA et al; 2007).  
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Para que se tenha uma boa produção melífera, um dos fatores importantes é 

que haja um solo com adequado suprimento de água, para que a vegetação possa se 

desenvolver de forma adequada, pois a secreção de néctar pelas plantas é 

influenciada não só pela temperatura, mas também por outros fatores externos como 

a umidade do ar, radiação solar e solo (BARBOSA et al; 2007). 

Algumas flores que ofertam grandes quantidades de néctar às abelhas, porém 

quando são expostas a períodos de intensidade chuvosa, não são mais atraentes, 

sendo que o néctar presente é lavado pela água da chuva. De forma semelhante, 

flores que são expostas a climas excessivamente secos reduzem ou não produzem 

nenhum néctar. Quando esses fatos ocorrem de maneira extrema, as abelhas podem 

chegar a morrer de fome se o apicultor não lhes oferecer alimentos alternativos que 

permitam a sobrevivência (LE CONTE; NAVAJAS, 2008). 

 No Nordeste brasileiro, durante o período em que não há ocorrência de chuvas 

ou estação “seca”, é perceptível a escassez de pasto apícola ocasionando uma 

redução acentuada na quantidade de alimento disponível. Como resultado, muitas 

abelhas abandonam os apiários e enxameiam para outras regiões onde encontrem 

condições de sobrevivência (FREITAS, 1991). Os registros de precipitação 

pluviométrica na região nordeste estão diretamente ligados ao percentual de 

abandono ou chegada de enxames na região semiárida (FREITAS, 2007). 

O comportamento das abelhas se ajusta de acordo com as condições 

meteorológicas, apresentando essas mudanças de comportamento tanto em tempos 

chuvosos como em tempos extremamente secos, pois apresentam uma grande 

capacidade de adaptabilidade as mudanças ambientais demonstrando uma enorme 

variabilidade genética.  

Entretanto, essas mudanças climáticas não favoráveis ao desenvolvimento da 

atividade apícola pois diminuem sensivelmente as áreas de alimento, provocando 

consequentemente a redução na produção de mel, pólen e outros produtos derivados 

da atividade apícola. Contudo, essas alterações, poderiam trazer benefícios à 

atividade apícola em outras regiões como, por exemplo, em regiões de clima frio, uma 

vez que o aquecimento global é propício para a expansão da abelha fora da sua atual 

área de distribuição e a atividade possa começar a ser desenvolvida em ambientes 

em que antes não era possível (LE CONTE; NAVAJAS, 2008). 

Da mesma forma, essas alterações também podem causar danos 

consideráveis, como por exemplo, em espécies de abelhas sem ferrão por serem 
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endêmicas de uma determinada área ou região seriam muito dependentes nas 

características ambientais constantes sem alteração, prejudicando também a 

reprodução de algumas espécies de plantas, uma vez que estas podem depender da 

polinização realizada exclusivamente por algumas ou até mesmo uma única espécie 

de abelha (KUHLMANN, 2012). 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 LOCAL DAS ENTREVISTAS E APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

PARTICIPATIVAS 

 

O trabalho foi realizado nas comunidades de Riacho Grande, Lagoinha, 

Mocambo e Melancia como visto na (Figura 1), localizadas no município de Casa 

Nova, território de identidade Sertão do São Francisco, região norte do estado da 

Bahia. Essas comunidades tradicionais de fundo de pasto (ainda não titularizadas), 

onde as comunidades possuem modo de vida peculiar fazendo uso de terras 

devolutas como áreas coletivas para a criação de animais, sendo assim um exemplo 

de resistência e luta pela terra. A região tem como característica o clima semiárido, 

vegetação predominante a caatinga. 

         

Figura 1- Localização das comunidades estudadas. 

 
Fonte: Google Earth,2019. 
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Essas comunidades estão inseridas no Projeto Pró-Semiárido, sob execução 

da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), ligada a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR) em parceria com Fundo 

Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (FIDA). 

 Esse grupo de apicultores foram formados em assembleia geral, composta por 

agricultores das comunidades, com o auxílio de ferramentas participativas e adesão 

voluntária  dos  participantes  de  acordo com  a  sua  vocação,  experiência  e  

interesse. Nesse caso foi trabalhado com o grupo de apicultura, constituído por 21 

membros. 

 

 

5.2 METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS UTILIZADAS 

 

As ferramentas foram aplicadas no período de 05 de novembro a 25 de 

novembro de 2018, em reuniões com o grupo nas associações ou casas de 

apicultores. Foi utilizado papel madeira e pincel atômico para realizar a coleta dos 

dados. A utilização do conjunto de ferramentas de base participativa pode ser descrita 

como ação de construção do conhecimento agroecológico. Ao longo das duas últimas 

décadas, as ações de intervenção participativa orientadas pelas Metodologias 

Participativas são reconhecidas enquanto instrumento metodológico que possa 

mediar, orientar a intervenção baseada em seus princípios éticos, reconhecer valores 

e elementos culturais (PEREIRA, 2001).  

É possível compreender as Metodologias Participativas como instrumentos 

fundamentais para consolidação da ATER e promoção da participação popular, com 

vistas na construção de novos conhecimentos necessários para sustentabilidade 

socioambiental, a promoção da Agroecologia e da agricultura familiar junto à 

diversidade de grupos sociais e atores sociais do/no campo. Entretanto, para isso, os 

agentes de ATER necessitam se apropriar das MPs enquanto instrumento 

metodológico orientador das intervenções, de modo a compreender as práticas e 

valores culturais, bem como as formas de organização dos agricultores. 
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5.2.1 Fofa 

 

Metodologia de diagnóstico e avaliação de processos socioambientais e 

produtivos referentes a um determinado grupo social, organização e instituição. A 

partir dessa metodologia é possível identificar as Fraquezas, as Oportunidades, as 

Fortalezas e as Ameaças (FOFA) que interferem na dinâmica do grupo envolvido no 

processo de diagnóstico/intervenção. A partir dos debates, é possível avaliar e 

planejar estratégias que potencializem as ações e objetivos e metas determinadas 

pelo referido grupo, foco da intervenção (MARINHO, et al; 2015). 

Essa ferramenta foi aplicada com todos do grupo no mês de novembro de 2018 

com a finalidade de conhecê-los melhor, saber como a apicultura está sendo 

trabalhada por eles no fundo de pasto. Através de perguntas para as pessoas do 

grupo, foi possível encontrar as suas fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. 

 

5.2.2 Modelização de Agroecossistema 

 

Utiliza representação esquemática da estrutura e do funcionamento de 

agroecossistemas, com intuito de registrar informações coletadas para facilitar a 

visualização do complexo informações envolvidas na gestão econômica e técnica. 

São utilizados fluxos para verificar junto com público as interações dos produtos e 

insumos gerados com os mercados, comunidade, estado e com outros subsistemas. 

(ANA, 2017).  

A modelização foi aplicada no mês de novembro de 2018 e buscou 

compreender como a produção da apicultura estava inserida no fundo de pasto, quais 

os fatores que afetam, como é feita a comercialização, o que o grupo ou 

individualmente faz para que haja algum impacto na produção ou no fundo de pasto, 

tanto impactos positivos quanto negativos. 

 

5.2.3 Visita Técnica 

 

Tem função de diálogo e reflexão e outro observador/relator, essa atividade 

ficou sujeita às percepções e interesses específicos dos indivíduos envolvidos na 
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análise. Esse tipo de exercício, denominado por de Individualismo Metodológico, 

sendo estabelecido o ambiente de reflexão crítico sobre o complexo de múltiplas 

variáveis envolvidas na dinâmica funcional dos agroecossistemas 

( NORGAARD ,1991). 

As visitas foram realizadas em dezembro de 2018, individualmente nas 

propriedades de quem tem apiário e também no coletivo, sendo que há produtores 

que tem caixas juntos em um único local do fundo de pasto. As visitas foram relevantes 

para a coleta de mais dados do dia a dia dos apicultores na sua propriedade e no 

apiário. 

 

5.2.4 Entrevista  

Com a sistematização dos dados e informações levantadas, foram definidas 

perguntas para compor os questionários (Anexo 1) 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 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Indicadores utilizados na pesquisa por área. 

INDICADORES DESCRIÇÃO 

Sociais 

 
Sexo 

Faixa etária 

Grau de escolaridade 

Estado civil 

Econômicos 

Ocupação principal 

Principal fonte de renda 

Número de colmeias habitadas 

Número de enxames perdidos 

 

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 

 
Ambientais 

Queimadas 
Cuidado com a Caatinga 
Meios de recuperação da Biodiversidade 
Influencias do clima 
Desmatamento 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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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 Casa Nova-BA (Apêndice A), 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 como: complexidade das questões, imprecisão na redação, 

desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão 

etc.  

 

A coleta dos dados primários permite a fidedignidade das informações frente 

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

Foram realizadas oito viagens técnicas, entre os meses de novembro e 

dezembro de 2018, às comunidades do território, para aplicação dos questionários e 

realização de entrevistas.  

A amostra foi o grupo de 21 apicultores (as), foram entrevistados os 21 onde os 

questionários foram respondidos presencialmente, aplicados no município de Casa 

Nova, nas comunidades de Melancia, Riacho Grande, Mocambo e Lagoinha, Bahia. 

As visitas técnicas 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 na visita técnica, o que favoreceu a compreensão da relação 

entre a seca e as dificuldades enfrentadas pelo arranjo produtivo local da apicultura. 

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, permitindo apresentar o cenário 

encontrado na apicultura do território. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 

 

6.1.1  Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças  (FOFA) 

 

Através da aplicação da FOFA, foi possível auxiliar os apicultores sobre as 

fortalezas, oportunidades, fraquesas e as ameaças da atividade apícola (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Ferramenta FOFA aplicada com apicultores/as. 

P
O

N
T

O
S

 F
O

R
T

E
S

 

Fatores internos controláveis Fatores externos incontroláveis 

Eixo Fortalezas Eixo Oportunidades 

Social Associação, mutirão e união   Econômico 

 
Unidade de beneficiamento,     

padronização das caixas,   
trabalho em Rede e Cooperativismo   

Ambiental 

 

Fundo de Pasto    

Social 

 

Assistência Técnica,  Formação e 
Intercâmbio  - 

Econômico 

 

Abelhas, Experiência com  
Apicultura,Produção e Alimento 

para as Famílias   

Ambiental 

 

    Recaatingamento e 
regularização fundiária   

Fatores internos controláveis Fatores externos incontroláveis 

Eixo Fraquezas Eixo Ameaças 

Econômico 

 

Forma de comercialização, 
beneficiamento, produção de cera e  

diversidade de produção 

Ambiental 

 

Desmatamento 

Social 
 
Transporte e acesso 

 

Ambiental 

 

Desmatamento, seca,                         
grilagem de terra e eólica 

Fonte: Autoria própria 
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Observou-se que o fundo de pasto é uma grande fortaleza dos apicultores, mas 

vem sofrendo fraquezas como o desmatamento. Também foi percebido que, ameaças 

de fatores que não podem ser controlados pelas comunidades, como as empresas de 

mineradoras, eólicas e a estiagem “seca”, assim ocorrendo à perda do bioma, visto 

que o desmatamento é grande para implantação dessas empresas. 

 

A análise utilizando a Matriz FOFA na região Sul do Ceará permitiu identificar 

os pontos fortes e deficiências, oportunidades e ameaças da atividade apícola na 

Associação Iguatuense de Apicultores. Verificou-se que a carência de infraestrutura 

adequada para o tratamento do mel caracteriza-se como um ponto fraco, que 

ocasiona ineficiência para a empresa, pois leva os produtores a venderem o produto 

in natura, e, desvalorizando o preço, ficando inferior ao do mercado (SILVA,  2015). 

Diante da aplicação da metodologia com os apicultores de Casa Nova - BA, e 

com os da região Sul do Ceará, mostrou de forma objetiva o quanto a FOFA pode ser 

de grande relevância para descobrir caminhos importantes para tomadas de decisões, 

fazendo com que os apicultores foquem em atividades fundamentais e pensem em 

estratégias para resolução de problemas. 

 

6.1.2 Diagrama de Fluxo dos produtos, insumos e mediadores do 

Agroecossistema 

 

De acordo com o diagrama de fluxo, observou-se a forma como os produtos 

circulam entre os subsistemas constituintes do agroecossistema da apicultura no 

fundo de pasto. Os quadrados em vermelho representam os subsistemas e os círculos 

em preto, os mediadores, e, suas respectivas flechas, os destinos (Figura 2).  
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Figura 2- Fluxo do agroecossistema da apicultura. 

 

Fonte: Autoria própria 

 Diante disso, foi observado que os produtos circulam internamente e 

externamente, e praticamente tudo que é produzido pela unidade é consumido e 

vendido para empresas na cidade. Os insumos utilizados são advindos da própria 

unidade. Verificou-se que são gerados insumos do fundo de pasto para as abelhas, 

que são as flores, e produto das abelhas para consumo próprio e venda nos mercados 

locais e externos. Assim, salientando o importantíssimo trabalho de polinização das 

abelhas nesse bioma, ressaltando que elas são responsáveis por quase toda a 

polinização do fundo de pasto. O diagrama mostrou ainda, o quanto a sustentabilidade 

da atividade é aparente, além de não depender de insumos externos, faz com que o 

homem tenha que preservar seu bioma, para que possa produzir melhor. 

 

 

6.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS 

 

Os dados mostram que 4% dos entrevistados possuem ensino médio completo, 

4% superior completo, 45% não tem nível fundamental completo e 30% tem ensino 

médio incompleto (Tabela 4).  
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Tabela 4  - Nível de escolaridade dos apicultores entrevistados. 

 

Nível de escolaridade 

Frequência 

absoluta 

(FA) 

Frequência 

relativa 

(FR) 

Analfabeto 

Fundamental incomp. (1ª a 4ª série) 

1 

10 

4% 

45% 

Fundamental 1 13% 

Ensino médio incompleto 7 30% 

Ensino médio 1 4% 

Superior 1 4% 

Total      21 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Segundo os entrevistados, o baixo nível de escolaridade é uma consequência 

da falta de investimento do município em educação básica. A educação do campo está 

ligada a manutenção das estradas e transporte de professores e alunos, sendo que 

nas comunidades estudadas foi possível observar a necessidade de manutenção das 

estradas, para que o transporte chegue até as famílias. Ressalta-se ainda que o 

transporte tem se tornado cada vez mais irregular e ainda assim não são todos os dias 

que tem transporte. Referindo-se a educação no campo é perceptível que não 

depende somente de manutenção dos professores, mas também de toda uma 

integração de trabalhos para que os alunos possam acessar uma educação de 

qualidade. Pode-se afirmar que, muitos desses apicultores e apicultoras, não 

estudaram por ter que trabalhar muito cedo, e como os mesmos relataram, os pais 

preferiam que estes dessem prioridade ao trabalho na roça. 

Os dados dessa pesquisa demonstram que ainda é necessário investimento na 

educação para adultos e também melhorias na educação para os jovens. Como 

também uma maior participação das comunidades para reivindicar seus direitos junto 

aos órgãos responsáveis municipais e estaduais. 

O sertão nordestino palco de muitas histórias tem, contudo, na educação uma 

das mais tristes páginas para se contar. Desde as sedições mais graves como a fome, 

retratada de forma crua nas páginas dos diários ou na literatura desde o século XIX, 

em decorrência da impossibilidade de se obter água para beber e de alimento em 

certas épocas, soma-se a falta de escolas e de estímulo ao mundo das letras, 
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tornando-se mais um dos grandes problemas a ser enfrentados pelos sertanejos 

mesmo que ainda muito tardiamente. 

De acordo com Silva e Silva (2007), apenas 21,4% completaram o Ensino 

Fundamental, 3,6% concluíram o Ensino Médio e nenhum concluiu o Ensino Superior 

no interior do Ceará.  

Para Silva e Silva, (2007), a situação no Brasil, em pleno século XXI, ainda não 

foi resolvida, os dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) mostram a “existência de um universo de 6.567.682 (32,7%) jovens e adultos 

analfabetos no meio rural brasileiro”. 

 

 

6.3 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 revelou que é baixa a participação de jovens na apicultura, 

visto que apenas 5% dos pesquisados tinham entre 18 e 30 anos de idade, 66% tem 

de 31 a 50 anos e sendo que 29% são idosos com mais de 60 anos (Figura 3). Maia 

(2013) concluiu que, os apicultores têm média de idade de 52 anos e sua distribuição 

é mais representativa na faixa entre 40 e 49 anos. Cruz et al, (2012), também 

encontraram a média de idade nesta faixa etária, sendo 47 anos. 

A entrada de jovens em atividades ligadas ao campo, como a apicultura vem 

sendo com grande dificuldade, principalmente devido aos jovens estarem deixando o 

campo e buscando trabalhos na cidade, ou vendendo sua mão de obra para 

perímetros irrigados, sendo muito comum no território do sertão do São Francisco. A 

saída para o sudeste, como exemplo para a cidade de São Paulo – SP, ainda é comum 

e muitos deles ao completar 18 anos vão buscar emprego, deixando as atividades de 

campo com suas famílias. 
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Figura 3- Participação de adultos, jovens e idosos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Apesar das intervenções do SENAR e algumas ações de formação do estado 

para promover e estimular a participação de jovens, dos filhos e filhas dos produtores 

na apicultura, como exemplo: eventos voltados ao público infanto-juvenil mostrando 

como o mel é produzido e a importância das abelhas para a natureza, esse esforço 

parece não ter sido correspondido, não aparentando crescimento significativo no 

número de jovens envolvidos na atividade. 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. 

 

6.4 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA APICULTURA DO TERRITÓRIO 

 

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

não é expressiva e carece de ações de estimulo. Entre as pessoas entrevistadas 76% 

são homens e apenas 24% são mulheres (Figura 4). Cruz et al, (2012) em suas 

análises chegaram a 89% de homens e 11% de mulheres, resultado semelhante ao 

encontrado.  
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Figura 4- Participação das mulheres na apicultura 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Entretanto, não é possível afirmar qual o motivo da pouca participação das 

mulheres na atividade apícola. Contudo, é uma atividade capaz de contribuir com o 

empoderamento das produtoras rurais, podendo trazer renda para a mulher, e fazer 

com que ela tenha uma maior independência, sem sair de sua propriedade ou até de 

seu quintal. A valorização da produção também é um atrativo para o aumento da 

participação, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.  

Portanto, há a necessidade de difundir a apicultura entre as mulheres como 

mais uma opção de geração de renda. A influência do homem no trabalho da mulher, 

principalmente em atividades que pensam ser exclusivamente de homens, faz com 

que haja um impedimento da parte dos maridos, mostrando que ainda há muito 

preconceito e machismo por parte dos homens, principalmente quando gera uma 

renda considerável para a família. 

Em Curuçá - BA, na região do Salgado Paraense, o trabalho é realizado em 

parceria com a Asmelc, formada na maioria por mulheres donas de casa, que muitas 

vezes dependem financeiramente dos maridos.  

Porém, com a possibilidade de produção de mel no próprio quintal, readquiriram 

autoestima para acreditar no empreendedorismo. Na entrevista, uma das associadas 

afirmou: “Eu me sinto mais livre e mais dependente. Dependo das abelhas e elas 
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dependem de mim”, A entrevistada ressaltou que com o dinheiro da primeira venda 

de mel comprou maquiagem e alimentos para casa, e acredita ainda que  pode render 

ainda mais: “Acredito que o mel vai dar certo e quando começar a produzir vai dar 

bastante. Vou anotar tudo o que gasto no bico da caneta, quanto gasta e a quanto 

vende o mel”.  

 

 

6.5 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA NA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

A apicultura assim como as outras atividades pecuárias, deve ser vista como 

uma estratégia para que a alimentação venha de seu próprio bioma e isso deve 

acontecer não apenas em época de chuvas quando os alimentos são abundantes, 

mas também na época de estiagem, quando o alimento para as abelhas é escasso.  

Então a estratégia seria utilizar plantas da caatinga para fazer caldas e rações 

para manutenção do enxame, para que eles não venham a abandonar a caixa. Esse 

processo de saída das caixas é muito comum na época de falta de alimento, e os 

apicultores tem um custo maior para comprar de rações e xaropes artificiais, as vezes 

tornando inviável a produção pelo elevado custo. Dessa forma, a solução seria utilizar 

as plantas que estão disponíveis na época de chuvas e guardar esse alimento para 

período de escassez de alimento. 

Notou-se que o apicultor quando fornece alimento alternativo consegue manter 

o enxame na época de estiagem. Na entrevista, o apicultor relata como faz essa 

alimentação: 

Eu utilizo chã de capim santo, erva cidreira e garapa de açúcar, também 
utiliza a vagem de algaroba como garapa ou farelo, que ele mesmo passa na 
forrageira, e também fornece fubá de milho, que ele passa o milho na 
forrageira também.  
 

Observou-se que 95% dos entrevistados fazem a suplementação com 

alimentação para manter os enxames em boas condições, evitando perdê-los quando 

ocorre a escassez de alimento natural (Figura 5), e só 5% não alimentam de forma 

artificial.  
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Figura 5- Perda de enxame associado a alimentação alternativa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Por ser capaz de aproveitar a mão-de-obra familiar, gerar renda e fixar o 

homem no campo, aproveitando o potencial da vegetação da Caatinga no semiárido, 

a apicultura é uma atividade crescente no Nordeste do Brasil, onde se caracteriza por 

ser praticada por pequenos apicultores ligados à agricultura familiar. Esses 

produtores, em geral descapitalizados, não veem a atividade apícola como uma 

ocupação principal, mas somente como um complemento da renda (PEREIRA et al., 

2000; PEREIRA, 2002). Apesar do potencial florístico do Nordeste, para a 

manutenção de uma apicultura produtiva e rentável, torna-se necessário o 

fornecimento de alimento proteico e energético no período da estiagem (PEREIRA, 

1997), que pode se prorrogar por seis a oito meses consecutivos. A alimentação 

mantém as colônias populosas, garantindo maior produção na safra seguinte, 

(CEPRO, 1992).  

 

6.6. PRATICAS QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE NA RENDA DO APICULTOR 

 

6.6.1 Modelo de caixa utilizado  

 

O modelo da caixa utilizado na produção influencia diretamente na questão 

econômica do apicultor, uma vez que a qualidade e quantidade do produto terão 

grande influência em seu retorno econômico. Segundo o relato dos apicultores, a 
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caixa padrão do modelo langstroth com uma única melgueira, em época boa, sem 

influência da estiagem, conseguem em média colher 5 vezes. Já com caixotes que 

são modelos rudimentares conseguem retirar somente uma única vez (Tabela 5), a 

diferença no valor obtido na produção é bem alta.  

Os caixões como denominam esse compartimento onde as abelhas são 

criadas, é bem rudimentar, não é adicionado cera para que elas preencham com mel, 

e o mel ainda é espremido para retirada dos favos. Visto que, atualmente a retirada 

no modelo langstroth é realizado por centrífuga. 

Os caixões ainda são muito utilizados por não terem recurso suficiente para 

substituí-los pela caixa tipo Langstroth. Entretanto, a quantidade e lucratividade são 

baixas quando essas abelhas são criadas em caixões, permitindo apenas uma 

colheita anual, interferindo diretamente na quantidade e qualidade do mel produzido, 

e também na destruição das crias (Silva et al., 2017). 

Na figura 6 pode-se observar ainda a existência de uma grande parte que ainda 

produzem em caixotes, atingindo baixo nível de produção e também de má qualidade, 

devido a retirada por pressão, ou seja “espremido”. No entanto, pela forma de extração 

não ser através de centrífuga, o valor pago no mercado ainda é mais baixo. A figura 7 

revela que os apicultores estão sendo incentivados a realizar a troca desses caixões 

por caixas padrão tipo langstroth. 

 

Tabela 5- Produtividade de caixas Langstroth x caixões 

  

Quantidade de 
colheitas kg valor do kg Valor Total 

Langstroth 
5 56 8 R$    448,00 

Caixote 
1 21 5 R$    105,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Figura 6- Modelo de caixa utilizado pelos apicultores entrevistados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
Figura 7. Prática realizada com o grupo para mudança de caixões para caixa padrão 
langstroth. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

6.6.2 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. 
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Dentre as organizações que já promoveram cursos de capacitação para 

especialização dos apicultores dessas comunidades destacam-se: o SENAR (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural),  ONG SASOP( Serviços de Assessoria a 

Organizações Populares Rurais), ONG SAJUC(Serviço de Assistência 

Socioambiental no Campo e Cidade), EMBRAPA, UNIVASF. 

Cerca de 95% dos apicultores entrevistados afirmaram ter perdido enxames no 

período de seca severa e somente 5% não relataram perdas. Muitos enxames foram 

perdidos por falta de técnicas simples e mais 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 forte seca. 

De acordo com Pereira (2016), em situação de estresse, a exemplo de 

condições ambientais desfavoráveis, manejo inconveniente, falta de alimento ou 

ataque de predadores, as abelhas (operárias e rainha) podem abandonar a colmeia, 

podendo ou não deixar o alimento e as crias. Em períodos longos de estiagens, as 

perdas chegam até 100%.  

Através do que foi relatado pelos apicultores e por Pereira, (2016), é necessário 

que haja a intervenção dos apicultores com ações que venham auxiliar na 

permanência dos enxames, importante economicamente para manter a produção na 

próxima florada. 

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. Porém, vários cursos básicos de manejo de apiário foram realizados pelo 

SENAR , EMBRAPA, UNIVASF para os apicultores do território. 

Foi verificado na presente pesquisa que, todos os entrevistados declararam 

fazer a troca da cera velha, contudo existem extremos, enquanto a maioria afirmou 

sombrear os enxames, apenas 10% dos apicultores declararam fazer algum tipo de 

anotação. Segundo estes apicultores, seria “complicado” fazer o preenchimento 

manual das fichas de revisão do apiário quando se tem outras atividades além da 

apicultura. 

Souza (2006) defende esse tipo de registro, sendo que este mostra o estado 

de desenvolvimento dos enxames, sendo justificável o seu uso para monitorar a 

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 
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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). 

O gerenciamento da atividade é necessário para o sucesso da atividade, 

principalmente para um planejamento de fornecimento de alimentação e água em 

época de estiagem, sem conhecer esses custos o apicultor poderá ter surpresas 

desagradáveis de custos extras. 

No que tange ao controle da temperatura, o sombreamento foi uma técnica 

assinalada por todos os entrevistados (100%). Durante o período de estiagem, todos 

afirmaram que não fazem a divisão dos enxames e 10% fornecem alimentação 

suplementar e água. 

 

 

6.7 IMPORTÂNCIA E EFEITOS DO AMBIENTE NA VIDA DOS APICULTORES 

 

Os 21 apicultores participantes estão cientes da importância de seu bioma para 

sua sobrevivência e de sua atividade apícola (Tabela 6). Em observação ao fundo de 

pasto foi verificado que a vegetação estava morta devido a fatores como: a ação 

predatória do homem e estiagem severa dos últimos anos. Quando questionados 

quanto a prática de manejo para recuperação da caatinga, a maioria dos apicultores 

não demonstraram preocupação em ajudar na recuperação da caatinga, logo a 

consciência ambiental não tem sido uma das prioridades, mesmo cientes da 

dependência desse bioma para o ser humano e para as abelhas. 

 
Tabela 6- Influência do ambiente  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Ambiental 
 

      Sim      Não 

 

Sim       Não 

Acha a caatinga importante para as abelhas 21         - 100%        - 

A caatinga deve ser protegida 21         - 100%        - 

A estiagem afeta a produção 

O desmatamento influencia as mudanças do clima 

Pratica alguma manejo na caatinga para ajudar na sua 
recuperação 

21         - 

21         - 

 2           19 

100%        - 

100%        - 

10%        90% 
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A Caatinga apresenta uma vegetação que expressa uma condição de 

sobrevivência ligada à deficiência hídrica, adaptada a um clima severo, com baixa 

precipitação anual distribuída em um curto período do ano (FERNANDES, 2002). 

Contudo, apesar de ser o principal ‘bioma’ existente na Região Nordeste, ocupando 

mais de 60% de sua área, é o domínio brasileiro mais negligenciado quanto à 

conservação da sua biodiversidade (SILVA et al., 2007). Segundo Araújo Filho e 

Barbosa (2000), o homem segue um modelo predatório que afeta os recursos naturais 

desse domínio, resultando em perdas de diversidade da flora e fauna em função das 

alterações no habitat, aceleração dos processos erosivos e declínio da fertilidade do 

solo. É estimado que cerca de 60% das áreas de Caatinga já foram modificadas. 

 Por ser um domínio com mosaico de fitofisionomias, incluindo formações 

arbóreas, arbustivas ou arbóreo arbustivas abertas ou fechadas, além do longo 

histórico de interferência humana, é difícil deduzir o tipo de cobertura vegetal original 

dessas áreas e assim descrever o real impacto causado pela ação humana. Alguns 

estudos têm indicado o uso de abelhas como bioindicadores de qualidade de habitat, 

destacando a importância de estudos de diversidade e composição de abelhas da 

Caatinga como forma de fornecer subsídios aos programas de conservação e manejo 

ambiental desse domínio (MORATO; CAMPOS, 2000). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo demostrou que a apicultura é uma fonte importante de renda para as 

famílias, mas que ainda precisa de mais cuidados, pois a estiagem prolongada vem 

influenciando cada vez mais nas perdas de enxames e com isso causando a redução 

da produção. 

As estratégias de alimentação e fornecimento de água ainda são realizadas por 

poucos, o conhecimento ainda precisa chegar para a maioria, levando em 

consideração que os apicultores praticantes dessas estratégias têm obtido bons 

resultados.  

Já as estratégias para armazenamento de alimento e água possuem grande 

potencial que o fundo de pasto oferece em seu período de chuvas, que podem ser 

aproveitados para a alimentação das abelhas na época de estiagem, porém poucos 

apicultores realizam esse tipo de prática. 

O envolvimento de toda a família no trabalho ainda é considerado pouco, a 

participação dos jovens e mulheres ainda precisa ser mais incentivada, mostrando 

que essa atividade é para todos, e traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

Para que as famílias se desenvolvam cada vez mais, é necessário a 

manutenção da assistência técnica, os investimentos por parte de projetos, o acesso 

a financiamentos para a agricultura familiar. 

O acesso a tecnologias de convivência com o semiárido, que proporcionara 

estratégias para manutenção das atividades produtivas, como exemplo temos os 

barreiros trincheira e cisternas de produção. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 

Nome 

Sexo 

Homem 

Mulher 

1 Escolaridade    

1° grau 

2° grau 

Superior 

2 Tem a apicultura como atividade principal? 

Sim 

Não 

3 Formação para trabalhar com abelhas? 

Autodidata  

Participação em cursos  

Com colegas   

Outra formação 

4 Já teve algum acompanhamento  técnico? 

Sim 

Não 

5 Tecnologias de fornecimento de água e alimento 

5.1 Utiliza alguma tecnologia para fornecer agua? 

Utiliza uma 

Utiliza mais de uma 

5.2 Utiliza alguma alimentação alternativa? 



 

Utiliza uma 

Utiliza mais de uma 

6 Tipo de apicultura praticada? 

Fixa 

Migratória 

Ambas 

7 Modelo de colmeia utilizada? 

Langstroth 

Caixote 

Outras 

7.1 Quem produz mais, o caixão ou a caixa padrão tipo langstroth? 

7.2 Quanto cada um produz? 

7.3 Enquanto tempo? 

7.4 Quantas colheitas? 

7.5 E qual a forma de extração desse mel? 

7.6 O valor comercial do kg de cada um, tem diferença? 

8 Participação no trabalho 

8.1 Quem participa no dia a dia do trabalho? 

Homem 

Mulher 

jovem 

8.2 Quem fica mais tempo no manejo? 

Homem  

Mulher  

jovem 

9 Ambiental 

9.1 você acha a caatinga importante para as abelhas? 



 

Sim 

Não 

9.2 A caatinga deve ser protegida ? 

Sim 

Não 

9.3 A estiagem prolongada afeta a produção? 

Sim 

Não 

Perde muito enxame? 

Quantos %? 

9.4 Você pratica algum manejo na caatinga? 

Sim 

Não 

Quais seriam esses manejos? 

 

10 Ocorre morte de abelhas por doenças ou predadores? 

Sim  

Não 

10.1 Quais as doenças e predadores que mais frequentes? 

 

10.2 Provoca redução de volume de mel produzido? 

11 Tem ficha de revisão ou acompanhamento do apiário? 

Sim  

Não  

Faz de alguma outra forma? 

12 Realiza substituição anual das rainhas? 

Sim 



 

Não 

Se sim, qual a forma que é feito? 

13 Realiza divisão de colmeias? 

Sim 

Não 

14 Troca de cera velha? 

Sim 

Não 

Com quanto tempo? 

15 O apiário fica com Sombreamento nas caixas? 

Sim  

Não 

15.1 Realiza alguma outra cobertura? 

16 Quantos % da sua renda vem da apicultura? 

17 Quais os tipos de caixa que você tem? E a quantidade de cada? 


