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Esse guia tem como finalidade apresentar um pouco das

atividades e estrategias de apicultores que trabalham em

comunidades tradicionais de fundo de pasto , tirar duvidas e

ajudar a refletir sobre as atividades desenvolvidas. Mostrar

tambem que é uma atividade muito importante para o

ambiente e para a economia familiar.

É importante ressaltar que o presente Guia é resultante de

uma pesquisa realizada por Emanuel Freitas Amarante,

aluno do Mestrado do Programa de Pós-graduação em

Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São

Francisco. Essa obra se faz importante como uma forma de

compartilhar os resultados da pesquisa, tornando-se assim

um Guia de orientações.
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Essa atividade em meio a vegetação da caatinga, vem trazendo bons

resultados quando pensamos em uma atividade economicamente viável e

também altamente sustentável para a vida nesse bioma, faz o homem refletir

se realmente é necessário desmatar para ter um retorno econômico, pois as

abelhas conseguem dar o retorno necessário para o homem somente com a

preservação.

A Caatinga, bioma considerado exclusivamente brasileiro e que se destaca

por possuir riqueza em espécies vegetais endêmicas ao bioma e com isso um

bom potencial para a produção de mel (LIMA et al, 2016). As condições do

semiárido são favoráveis a atividade apícola, pois durante o período chuvoso

existe abundante produção de néctar com grande concentração de açúcares

(KHAN et al, 2009).

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 em uma 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 com a maioria dos apicultores possuindo no

máximo 200 colmeias totalizando mais ou menos 46.356 apicultores na

região, apresentando uma importância muito grande no que diz respeito a

preservação da cobertura vegetal, principalmente pelo fato da região nordeste

no que tange a vegetação de caatinga já está com sua produção esgotada,

devido, a exploração continua e sem preocupação com a degradação do

bioma, levando algumas áreas a apresentarem processo muito avançado do

processo de desertificação (VIDAL et al, 2013).

O Nordeste é extremamente propício, a exploração do mel e de outras

atividades apícolas pois, apresenta uma enorme diversidade florística, devido

as plantas nativas além da ausência de defensivos agrícolas tão prejudiciais

aos enxames apícolas (QUEIROZ et. al, 2001).



1 Fundo de Pasto

Figura 1-articulação nacional de fundo de pasto.

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

que tem como principal objetivo a produção agropecuária e a preservação

ambiental, tendo destaque à criação extensiva de caprinos, maior fonte de

renda dos moradores dessas áreas, tendo sido reconhecido como

comunidades tradicionais desde 2007. O fundo de pasto vem sendo

utilizado 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 desenvolvendo

atividades de apicultura e criação de pequenos animais 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, 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).

2 Importância da apicultura para as comunidades tradicionais de fundo

de pasto

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 além de uma

vegetação com uma grande riqueza em floradas (SANTOS; RIBEIRO, 2009).

Além de ser extremamente importante no que diz respeito a aspectos

ambientais pois, favorece a polinização agrícola, não provoca alterações

ambientais, além de ajudar na preservação de matas nativas (PINHEIRO et

al; 2013). Segundo Rocha (2008), a atividade apícola é muito rentável

proporcionando um grande lucro ao apicultor principalmente pelo fato de não

necessitar de total dedicação pois o apicultor pode dedicar-se a outras

atividades e reservar apenas poucas horas semanais para o manejo apícola.

A importância da biodiversidade é indiscutível em todo mundo. Dentro deste

âmbito, as abelhas ocupam importante papel na polinização de

aproximadamente 30% das plantas que são utilizadas na alimentação

humana. Devido à perda da biodiversidade tornou-se evidente que os

polinizadores nativos devem ser protegidos. A polinização intensiva realizada

pelas abelhas do gênero Apis, também tem favorecido a manutenção da

biodiversidade, impactando positivamente a sustentação do ecossistema

local, bem como permitindo ganhos de produtividade em diversas culturas



3 Estrategias que podem ser adotadas para manutenção do enxame na

estiagem

As abelhas, assim como nós precisam se alimentar para que possam

sobreviver, para isso elas utilizam do mel que produzem, o néctar e o pólen

que são encontrados nas flores.

Como sabemos na região semiárida há épocas do ano em que irá faltar

florada apícola suficiente para esta alimentação, neste momento o apicultor

deve fornecer a alimentação alternativa, para evitar o enfraquecimento do

enxame e o abandono das colmeias, que consequentemente pode acarretar

em outros problemas, como as abelhas ficarem doentes e o aparecimento de

invasores como as formigas e as traças. Para isso, o apicultor deve sempre

fazer revisões periódicas no apiário, evitando possíveis prejuízos.

Como nós, as abelhas precisam consumir água e alimentos para sobreviver.

Necessitam principalmente de alimentos que forneçam energia e proteínas,

mas também precisam de vitaminas, sais minerais e gorduras. As abelhas se

alimentam de néctar (líquido açucarado encontrado nas flores), de mel, que

elas mesmas fabricam a partir do néctar, e de pólen (minúsculos grãos

também encontrados nas flores).

Nas épocas do ano em que faltam flores, o apicultor pode fornecer outros

alimentos para as abelhas, como caldo de sumo de caju, xarope de açúcar,

feno da folha de mandioca, vagem de algaroba e farelo de soja. Ou diminuir

uma colheita durante o ano, para que assim as abelhas tenham o mel como

alimento durante o período de escassez. Caso contrário, os enxames se

enfraquecem e abandonam as colmeias. O néctar e o pólen, dependendo da

região, podem faltar em épocas secas, chuvosas ou frias.

Deve se ficar atento: sempre que houver menos de 2 quadros de mel na

colônia, é necessário fornecer alimento a ela.

Pode-se adaptar a alimentação de acordo com os alimentos que existem

perto do apiário. Os alimentos mais usados para substituir o mel são: xarope

de água e açúcar, xarope invertido, caldo de cana-de açúcar e rapadura

(300g, à cada 3 dias).



3.1 Alguma Receitas

3.1.1 Xarope de açúcar

Ingredientes : Água e açúcar em quantidades iguais.

Modo de fazer – Colocar a água no fogo e adicionar o açúcar logo que

levantar fervura. Mexer até o açúcar se dissolver por completo. Desligar o

fogo e deixar esfriar. Misturar a solução antes de colocá-la nas colmeias.

O xarope é fornecido 1 ou 2 vezes por semana, na quantidade de 500 ml,

deve ser feito no dia em que for usado e o que não for consumido pelas

abelhas em até 24 horas deve ser recolhido e eliminado, para que as abelhas

não se alimentem de xarope estragado.

.

3.1.2 Xarope invertido

Outro alimento bastante usado é o açúcar invertido, que é o xarope com ácido

tartárico ou ácido cítrico. Para reduzir os custos, o apicultor pode fazer o

xarope com água e açúcar em quantidades iguais. Adiciona-se 1 colher (chá)

de ácido tartárico para cada 8 litros de xarope, logo depois que a mistura

ferver e o fogo for desligado. A vantagem desse alimento é que o ácido não

deixa o xarope se estragar, e, portanto, este pode ser deixado nas colmeias

por mais de 24 horas

3.1.3 Xarope de algaroba

A vagem de algaroba, é fonte tanto de energia quanto de proteína. Para

produzir esse xarope, deve-se levar ao fogo 1 quilo de vagem de algaroba

triturada, misturado com 2 litros de água. A mistura deve ser fervida até se

transformar em xarope, que deve ser fornecido no mesmo dia para as

abelhas, pois assim elas se alimentam antes de ocorrer a fermentação do

produto.



3.2 Receitas que Substituem, ao mesmo tempo, o mel e o Polén

3.2.1 Receita 1- Ingredientes: 3 partes de farelo de soja, 1parte de milho e 6

partes de mel.

Modo de fazer: Misturar bem o farelo com a farinha e adcionar o mel

devagar, ate forma uma pasta mole.

Fornecer 200g de alimento 2 vezes por semana.

3. 2-Receita 2- Ingredientes

Para o preparo da raçãoserão necesarios 7 partes de farelo de trigo, 3

partes de farelo de soja e 15 partes de mel.

Modo de fazer: misturar os farelos e acrescentar o mel. Deixar em repouso

por 1 semana em local limpo e , se possivel, refrigerado. Fornecer 200g do

alimento 2 vezes por semana. No lugar do mel, pode-se usar xarope ou

açucar invertido, mas o mel é mais atrativo para as abelhas. Alem disso os

farelos devem estar muito bem moídos, pois as abelhas não conseguem

pegar o farelo grosso. Ingredientes utilizados com os xaropes Existem fontes

naturais de proteínas, como, por exemplo, jatobá, vagem de pau ferro ou juá,

pó de folhas de feijão, abóbora, mandioca e leucena. Para preparar o pó,

deve-se deixar as folhas, as vagens ou os frutos secarem à sombra e depois

triturá-los em forrageira, pilão ou liquidificador. É importante que tudo fique

bem moído, como farinha de trigo ou goma de mandioca. Todos esses pós

devem ser misturados com xarope, xarope invertido ou com mel, formando

uma pasta mole. A consistência da pasta é importante, pois se ela ficar muito

dura, as abelhas não conseguem recolher o alimento; se ficar muito mole e

pegajosa, as abelhas morrem grudadas nela. Por isso, ao preparar o alimento,

deve-se acrescentar o xarope ou o mel aos poucos, misturando bem os

ingredientes, até atingir a consistência desejada. Se passar do ponto e a

pasta ficar muito mole, basta colocar um pouco mais do pó.



3.3 Bebedouros Alternativos

Devido as grandes distancias de fonte de água e principalmente pela falta de

água devido a estiagem, se ver necessário a utilização de estrategias

voltadas a bebedouros alternativos, que podem ser feitos com matérias

reciclados encontrados na própria comunidade. Nas figuras 1, 2 e 3

demonstra a utilização de um bebedouro simples e que tem um grande

resultado em campo.

O bebedouro é feito de garrafa pet com uma vasilha plastica, o furo é feito na

vasilha onde será encaixado a tampa da garrafa para fixação da vasilha, a

garrafa pet terá um furo para que vá enchendo a vasilha ate que o buraco

fique no nível da vasilha cheia.

Imagem: autoria propria, 2018. 



Imagem: autoria propria, 2018. 

Imagem: autoria propria, 2018. 



4 Estrategias Econômicas

Modelo de caixa utilizado

O modelo da caixa utilizado na produção influencia diretamente na questão

econômica do apicultor, pois a qualidade e quantidade do produto vai ter

grande influencia em seu retorno econômico, segundo o relato dos

apicultores, a caixa padrão do modelo langstroth com uma única melgueira,

em época boa, sem influência da estiagem, eles conseguem em média colher

5 vezes. Já com caixotes que são modelos rudimentares só conseguem

retirar uma única vez, de acordo com a tabela 1, a diferença no valor obtido

na produção é bem alta. Os caixões como eles chamam esse compartimento

que eles criam as abelhas, é bem rudimentar, não e adicionado cera para que

elas preencham com mel, e o mel ainda é espremido para retirada dos favos.

Visto que hoje a retirada no modelo langstroth e por centrifuga.

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

substituí- las pela caixa tipo Langstroth. A quantidade e lucratividade são

baixas quando essas abelhas são criadas em caixões, pois permite apenas

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

produzido, como também na destruição das crias (Sarmento et al., 2017).

Tabela 1: Autoria Própria, 2018.



Podemos ver no gráfico 1, pesquisa realizada em grupo que trabalha

com apicultura em comunidade tradicional de fundo de pasto que ainda

existe uma grande parte que ainda produz em caixotes. Levando a um

nível de produção baixa e também de má qualidade, visto que a retirada

ainda e por pressão, “ espremido”. Como a forma de extração ainda não

ser por centrifuga o valor pago no mercado ainda é mais baixo. Como

mostrado na figura 1 eles já estão sendo incentivados a realizar a troca

desses caixões por caixas padrão tipo langstroth.

Grafico: autoria propria, 2018



Pratica realizada para mudança de caixões para caixa padrão langstroth.

Imagem: autoria propria, 2018. 
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Este manual foi elaborado como produto final do mestrado

profissional em extensão rural da UNIVASF, através da

dissertação do autor, Emanoel Freitas amarante, utilizando

metodologias participativas, para que o conhecimento

local possa está presente no desenvolvimento do trabalho.

O Guia vem como um instrumento para utilização dos

apicultores/as para estratégias na época de estiagem,

quando a falta de comida e água é bem maior.
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