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RESUMO 

 

No semiárido do Nordeste brasileiro, a apicultura apresenta-se como uma 

alternativa de exploração autossustentável dos recursos naturais, com grande potencial para 

recuperação de áreas degradadas. No entanto, é necessário que seu manejo seja realizado de 

forma racional. Este trabalho teve como objetivo traçar um comparativo entre a técnica de 

apicultura racional utilizada por comunidades da Serra do Salitre 1 e a forma de manejo 

extrativista da comunidade Quilombola da Serra de Salitre 2, localizadas no município de 

Salitre - CE. Para realização deste estudo, foram feitas visitas em cada comunidade. Durante 

as visitas, foram observados os procedimentos de localização, captura e avaliação do 

crescimento dos enxames, de preparação para as colheitas, de extração e envase do mel. Além 

desses aspectos, foram observados, nas comunidades de Salitre 1, o tipo e a localização dos 

apiários e a forma de manejo das colméias. Também foram realizadas, nas duas áreas 

estudadas, entrevistas abordando aspectos socioeconômicos e ambientais. Diante dos 

resultados obtidos, pôde-se concluir que a apicultura racional, de Serra de Salitre 1, conseguiu 

interligar os aspectos sociais, econômicos e ambientais, uma vez que gera emprego, renda e 

alimento para as famílias, sem se descuidar das questões ambientais, inserindo, portanto, as 

comunidades no contexto da sustentabilidade. Em relação a Apis extrativista da Serra dos 

Chagas (Salitre 2), verificou-se que o conhecimento dos meleiros é totalmente empírico, 

adquirido através de seus avós e pais e da própria experiência em campo. Eles não têm 

conhecimento da biologia das abelhas e da verdadeira importância delas para o meio ambiente 

e para o desenvolvimento da região. Ante os resultados obtidos, concluiu-se que a apicultura 

racional deve ser incentivada na comunidade dos Quilombolas por meio de programas de 

educação para a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da região e de capacitação dos 

meleiros para a atividade apícola. Também é imprescindível que sejam implementadas 

políticas públicas que possibilitem a transferência de tecnologias de manejo apícola em 

substituição à extrativista.     

 

 

Palavras-chave: apicultura, emprego, renda, desenvolvimento sustentável. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

In the Brazilian Northeast semi-arid, beekeeping is presented as an alternative to 

operating self-sustaining natural resources, with great potential for reclamation. However, it is 

necessary to be managed rationally. This study aimed to draw a comparison between the 

technique of rational beekeeping used by the communities of Serra de Salitre 1, and the 

extractive  management of Quilombola community of Serra de Salitre 2, located in the district 

of Salitre - Ce. For this study, visits were made in each community. During the visits, the 

procedures observed were location, capture and evaluation of swarms  growth, the preparation 

to harvesting, extracting and bottling of honey. Besides these aspects, they were observed, in 

Salitre 1 communities, the type and location of apiaries and the hives management. It was also 

performed, in the two studied areas, interviews addressing socioeconomic and environmental 

aspects. Through the results, it was concluded that the rational beekeeping, Serra do Salitre 1, 

managed to link the social, economic and environmental aspects, generating employment, 

income and food for families, without neglecting environmental issues. Thus, it  inserts the 

communities in the context of sustainability. Regarding Apis extraction of Serra dos Chagas 

(Salitre 2), it was found that meleiros’s knowledge is entirely empirical, acquired through 

their grandparents and parents and their own field experience. They don’t have any 

knowledge in biology of bees and their importance to the real environment and the 

development of the region. Based on the results, it was concluded that the rational beekeeping 

should be encouraged in the Quilombola community through education programs for the 

socioeconomic and environmental sustainability of the region and training of meleiros for 

beekeeping. It is also essential that public policies be implemented that allow technology 

transfer management to replace the extractive beekeeping.   

 

.   

Keywords: beekeeping, employment, income, sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Grande diversidade de fatores envolvem a questão da pobreza no Brasil, 

dentre esses, pode-se destacar a falta de incentivo às ações que permitam a população 

ser capaz de gerar seus próprios recursos. Por falta de condições financeiras, 

tecnológicas, e de políticas públicas, boa parte da população rural não consegue tornar 

sua pequena propriedade autossustentável.  

De acordo com Bezerra e Bursztyn (2000), o desenvolvimento sustentável é 

um processo de aprendizagem social de longo prazo, que por sua vez, é direcionado por 

políticas públicas orientadas por um plano de desenvolvimento nacional.  

Para Barbosa (2008), a questão ambiental, no Brasil, se intensificou nos 

discursos e estudos no curso da década de 1960, após uma fase de intenso crescimento 

urbano. Com a crise do petróleo no final dos anos sessenta e início da década de setenta, 

a reflexão acerca do futuro, que se apresentava incerto, começava a ser exposta no 

pensamento político, social e filosófico levando ao questionamento da participação do 

homem no planeta.  

No semiárido do Nordeste brasileiro, onde as explorações agropecuárias 

tradicionais têm apresentado baixo rendimento ao longo dos anos e a desertificação é 

uma ameaça real em várias áreas, a apicultura apresenta-se como um exemplo prático de 

exploração autossustentável dos recursos naturais, com grande potencial para 

recuperação de áreas degradadas, seja pela polinização das essências nativas ou pela 

suspensão da derrubada das matas pelos produtores rurais. 

Segundo Alcoforado Filho (1998), a apicultura é uma atividade 

agropecuária que possui características sustentáveis em vários aspectos: econômico, 

social e ecológico, uma vez que complementa a renda do produtor rural, pode ser uma 

atividade familiar e contribui para a conservação da biodiversidade da flora nativa.  

No entanto, para que a prática da apicultura possa contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável, principalmente de 

comunidades rurais do Nordeste brasileiro, já que constitui importante alternativa de 

ocupação e renda para o homem do campo, é necessário que seu manejo seja realizado 

de forma racional, caracterizado por utilizar conhecimentos técnicos e equipamentos 

adequados para colheita, extração e envase do mel, respeitando o meio ambiente e sua 

biodiversidade. 
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Neste cenário encontram-se os apicultores da comunidade da Serra do 

Salitre, localizada no setor oriental da Chapada do Araripe, que, após receberem 

capacitação na área de apicultura racional, por meio do projeto Fundo de Combate a 

Pobreza (FECOP), do governo Estadual, em 2005, desfruta dos benefícios de uma 

região cujo desenvolvimento está respaldado nos preceitos de sustentabilidade 

ambiental.  

Porém, essa não é a realidade dos apicultores do estado do Ceará, uma vez 

que muitos ainda praticam a apicultura de forma extrativista, caracterizada pelo 

conhecimento empírico, utilizando técnicas rudimentares, desde a coleta dos favos até a 

forma que extraem e envazam o mel. Neste cenário está a comunidade dos Quilombolas 

da Serra dos Chagas, localizada no município de Salitre-CE. 

Ante o exposto, surge a seguinte questão relativa ao tema: Como a forma de 

manejo da apicultura racional da Serra do Salitre e a extrativista dos Quilombolas da 

Serra dos Chagas interferem no desenvolvimento sustentável de suas comunidades? 

Este fato levantou a hipótese do presente estudo, visando comprovar que o 

manejo integrado de tecnologias na apicultura possibilita maior eficácia na geração de 

trabalho e renda, aumenta a produtividade dos produtos oriundos da abelha, melhora a 

rentabilidade do mel, além de proporcionar um maior valor agregado à produção, do 

ponto de vista da sustentabilidade. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi observar as formas de trabalho com 

abelhas africanizadas Apis mellífera quanto ao manejo racional na Serra do Salitre e 

extrativista dos Quilombolas na Serra dos Chagas, identificar seus perfis 

socioeconômico, avaliar o processo de comercialização do mel nas duas comunidades 

em estudo, como também, apresentar à comunidade dos quilombolas a forma mais 

viável de manejo e de boas práticas de fabricação de mel, e como ela pode se beneficiar 

dessas técnicas como fator de sobrevivência e geração de trabalho e renda de forma 

sustentável. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Traçar um comparativo entre a técnica de apicultura racional utilizada na 

Serra de Salitre 1 e as formas de manejo extrativista da comunidade Quilombola da 

Serra do Chagas (Salitre 2), localizadas no município de Salitre, CE. 

 

2.2 Específicos 

Observar as formas de manejo extrativista e racional, de abelhas Apis 

mellífera, nas comunidades em estudo. 

Identificar o perfil socioeconômico e ambiental dos moradores das 

comunidades estudadas. 

Avaliar o processo de comercialização do mel nas comunidades. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Apicultura  

 

A apicultura é definida por Muxfeldt (1968), como “a arte de preservar 

abelhas, respeitando suas características e responsabilidades. Para Moreira(1993), 

apicultura é a arte de criar abelhas Apis mellifera, com o objetivo de proporcionar ao 

homem produtos derivados como o mel, cera, geléia real, própolis, pólen, e ainda  

prestar serviços de polinização às culturas vegetais. 

Manrique; Egeas (2002) ampliam a definição de apicultura ao considerarem 

que ela é uma das grandes opções para a agricultura familiar, possibilitando aumento de 

renda por meio do aproveitamento dos produtos apícolas e do serviço do ecossistema 

devido à polinização. 

Sob esse aspecto, as abelhas são importantes na manutenção da 

biodiversidade e sua ação polinizadora constitui importante fator para a manutenção da 

biodiversidade nos mais diversos ecossistemas do globo terrestre (FREITAS, 2000b). 

 

As abelhas são descendentes das vespas que deixaram de se alimentar de 

pequenos insetos e aranhas para consumirem o pólen das flores quando essas 

surgiram, há cerca de 135 milhões de anos. Durante esse processo evolutivo, 

surgiram várias espécies de abelhas. Hoje se conhecem mais de 20 mil 

espécies, mas acredita-se que existam cerca de 40 mil espécies ainda não 

descobertas (LOPES et al. 2006). 

  

Ainda segundo Crane, 1983; Pereira et al., 2003: 
 

As abelhas começaram a ser exploradas pelo homem há mais de 4000 anos, 

sendo os egípcios os pioneiros nas técnicas de manejo. As colméias eram 

bastante primitivas, construídas de barro, palha e estrume de vaca. Somente 

em 1851, o Reverendo Lorain Langstroth, ao descobrir o “espaço-abelha” 

idealizou uma colmeia com quadros móveis, batizada de colmeia racional de 

Langstroth, sendo esta uma das mais utilizadas nos dias atuais.  

  

De acordo com Souza(2004): 

 

No Brasil, a produção comercial do mel está ligada à apicultura cuja história 

teve início com a inserção das abelhas européias Apis mellifera no Estado do 

Rio de Janeiro em 1839, realizada pelo Padre Antônio Carneiro. Contudo, a 

apicultura brasileira avançou a partir da introdução das abelhas africanas 

(Apis mellifera scutellata) em 1956, que culminou na africanização das 

demais subespécies existentes no país. Após o desenvolvimento de técnicas 

adequadas de manejo ocorrido na década de 70, a apicultura passou a ser 

intensamente praticada em todos os estados brasileiros. 
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Através de informações sobre a abelha africana e suas híbridas, da criação 

racional dessas abelhas publicadas por pesquisadores como RINDERER (1988), 

SEELEY (1985), MICHENER (1974), no exterior, e por pesquisadores como KERR 

(1980; 1994), STORT (1996), GONÇALVES (1994), DE JONG (1997), MESSAGE 

(1996), entre outros no Brasil, a abelha africanizada deixou de ser vista como uma 

ameaça e a apicultura tem se desenvolvido cada vez mais.  

 

Segundo Silva (2004), as vantagens da criação de abelhas fazem da 

apicultura uma atividade que estimula mudanças de atitudes no apicultor para 

uma mentalidade mais preservacionista, auxilia-o a permanecer na terra e, 

ainda, os rendimentos da atividade tornam viável a pequena propriedade 

fundamentada em mão-de-obra familiar, ao mesmo tempo que estimula a 

preservar o conhecimento ecológico local e a cultura que o ator social possui. 

 

De acordo com Mendes (1999), a apicultura não exige uma grande 

propriedade para sua exploração, ou mesmo que o agricultor possua a terra, ele pode 

arrendar apenas o local para montar seu apiário, além de não poluir e nem destruir o 

meio ambiente.  

As abelhas, assim como as formigas e as vespas são consideradas insetos 

sociais, ou seja, vivem em comunidade e dividem as tarefas para a 

sobrevivência da colônia. Elas vivem em enxames que podem estar 

localizados dentro de ocos de árvores, pendurados em galhos, em buracos no 

chão ou em pedras, cupinzeiros ou ainda instalados nos telhados de 

residências (COSTA & OLIVEIRA, 2005; SANCHEZ, 1984). 

 

De acordo com Wiese, 2005: 

 

Uma colônia de abelhas é formada por 60.000 abelhas operárias, uma abelha 

rainha e 400 zangões (aproximadamente). A temperatura interna da colméia 

povoada varia de 34 a 35ºC. A operária e a rainha nascem de ovos 

fecundados, ao contrário, os zangões nascem de ovos não fecundados.  

 

Segundo o mesmo autor, as características destas abelhas destacam-se pela 

longevidade das operárias que sobrevivem quando há menor esgotamento físico, com 

média de vida de 38 a 42 dias. Para sobreviverem um inverno rigoroso, se agrupam 

formando uma bola com a função de manter o calor produzido por elas, e no período 

quente controlam a temperatura do interior da colméia, fazendo circular o ar pelo 

alvado
1
 com o bater das asas, não são agressivas, apenas têm o instinto de defesa mais 

desenvolvido. A sua fonte de proteína é o pólen, o qual é transportado nas duas pernas 

traseiras, no lugar chamado de corbícula ou cesto. E para manter a proteção da moradia 

                                                             
1
 Alvado é a “porta”de entrada e saída da colméia. Seu tamanho pode ser controlado, conforme o desejo 

do apicultor. 
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elas coletam própolis, resina vegetal coletada de certas plantas, impermeabilizando a 

colmeia para impedir a entrada de predadores, além de ser considerado um ótimo 

antibiótico natural. 

 

3.2 Flora Apícola  

 

É de fundamental importância para a sobrevivência das abelhas por 

representar um conjunto de plantas que ocorrem em uma determinada região. Portanto, 

o conhecimento aprofundado das plantas e do florescimento contribui no sustento dos 

insetos que realizam um papel fundamental na polinização e reprodução de vários 

grupos de espécies vegetais, corroborando para uma melhor produção de mel em 

determinadas regiões. 

Segundo Vidal et al (2008), no Brasil, a flora é muito rica e diversificada, 

porém existe pouco conhecimento a seu respeito, principalmente em relação à flora 

apícola nordestina, que precisa ser mais investigada; uma vez que essa  região é 

reconhecida como uma das áreas de maior potencial para a apicultura no país. 

A produtividade de mel pela abundância de flores contribui para que os 

agricultores evitem desmatamentos, preservando a vegetação nativa da região que está 

inserido e desenvolva uma consciência ecológica. 

Cerca de 90% das angiospermas atuais são polinizadas por animais, 

especialmente insetos (BUCHMANN & NABHAN, 1996). Pelo menos 67% das 

espécies de angiospermas são polinizadas por abelhas (FAEGRI & VAN DER PIJ, 

1979) que, por serem visitantes florais obrigatórios, constituem o grupo de 

polinizadores mais eficientes (BAWA, 1990; KEVAN, et al. 1990; PROCTOR et al., 

1996).  

As relações ecológicas entre as populações de abelhas e sua flora associada, 

possuem papel importante no sucesso reprodutivo e fluxo gênico de muitos grupos de 

plantas nativas, agrícolas e florestais, instigando estudos aprofundados sobre os 

sistemas planta-polinizador, que favorecem à conservação da biodiversidade vegetal.  

Segundo Camargo (1972), o formato da flor é importante, pois deve servir 

de local de pouso para os insetos e ter espaço para coleta do néctar e do pólen. 

A flora é, pois o mais importante fator de progresso de uma exploração 

apícola, de onde o apicultor deverá ter conhecimentos relativos aos recursos oferecidos 

aos visitantes, a morfologia e fenologia floral e a quantidade de recursos disponíveis. 
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Ressente-se a apicultura nacional de um trabalho de cunho extensivo sobre as plantas 

nectaríferas e poliníferas, com dados sobre espécies, variedades, épocas de 

florescimento, concentração dos açúcares do néctar, coloração do pólen, métodos de 

propagação do vegetal, etc. 

De acordo com Pinheiro & Cândido (2009), o pólen e o néctar produzidos 

pelas flores são as bases direta e indireta da vida das abelhas. Camargo (1972), afirma 

que as abelhas preferem flores com maior secreção de néctar. 

Segundo Barker (1990), espécies de plantas de muitas famílias causam 

envenenamentos às abelhas pela toxicidade do pólen ou néctar, secreção dos nectários 

extraflorais, seiva ou “honeydew”. Felizmente, as plantas que envenenam abelhas são 

aquelas que geralmente produzem pouco néctar ou pólen. 

As pesquisas relacionadas à toxicidade do pólen e do néctar para as abelhas 

são pouco compreendidas. Muitas hipóteses têm sido propostas para explicar 

tal fenômeno, incluindo a especialização dos polinizadores, a tentativa de 

impedir o roubo de néctar, a prevenção da degradação microbial do néctar e a 

adulteração do comportamento de polinização (ADLER, 2000).  

 

A flora visitada pelas operárias de uma colônia pode ser identificada através 

da observação direta da abelha coletando recursos florais ou através da análise dos tipos 

polínicos encontrados nos potes de pólen armazenados ou no mel (BARTH, 1989; 

CARVALHO et al., 2003).  

Os estudos sobre o pólen do mel auxiliam na identificação das floras 

apícolas utilizadas pelas abelhas para a coleta de néctar, sendo de suma importância no 

fornecimento de dados específicos referentes ao pasto meliponícola, propiciando aos 

meliponicultores um aperfeiçoamento na manipulação do mel.  

Por produzirem maiores quantidades de mel, as plantas nectíferas possuem 

maior importância por que ganham destaque na produção. Um segundo grupo, as 

poliníferas produzem muito pólen e relativamente pouco néctar, o terceiro grupo são as 

resiníferas, que na maioria das vezes produzem pouco néctar e seu pólen compõe o 

espectro polínico de méis.  

As plantas estão fortemente sujeitas às ações de agentes diversos os quais 

lhes afetam a fisiologia. Como o néctar é produto de uma atividade 

fisiológica da planta, sua secreção deverá variar segundo a ação desses 

fatores, agindo sobre a planta em dois períodos diferentes: na pré-floração e 

na florada.Os principais fatores para uma boa floração resumem-se em: 1) 

solo adequado, rico em nutrientes para a planta e 2) umidade adequada com 

elevado teor de água através de chuvas fracas e intermitentes. Estes fatores 

permitirão ao vegetal obter um bom desenvolvimento vegetativo, que se 

traduzirá em ótima floração. (MARQUES-SOUZA et al. 1993). 
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3.3 Apicultura no Brasil e no Estado do Ceará 

 

Depois do descobrimento do Brasil, quando os transatlânticos ainda eram 

caravelas, veio uma comitiva de jesuítas e holandeses , instalando-se no Rio Grande do 

Sul, onde praticaram a primeira apicultura no Brasil (SCHIRMER, 1986). 

Ainda, segundo Schirmer (1986), Frederico Augusto Hanemann, foi o 

primeiro apicultor da Alemão, que chegou ao Brasil em 1819, radicando-se no Rio 

Grande do Sul. Foi ele quem deu o primeiro impulso na apicultura brasileira, 

introduzindo as primeiras colméias móveis e construindo a primeira centrífuga no 

Brasil. Emílio Schenk seguiu e dinamizou a obra iniciada por Hanemann. Seus nomes 

ficaram na história como pioneiros. Schenk escreveu a primeira obra sobre apicultura, 

originalmente em alemão gótico, por nome “O apicultor brasileiro”. Dom Amaro van 

Emelen, Belga, chegou ao Brasil em 1895, era da ordem dos Beneditinos e dedicou-se 

ao setor de apicultura ministrando aulas aos apicultores regionais. Escreveu “A cartilha 

do apicultor”, e “A Cera e o mel”. Pedro van Toll Filho, escreveu “Criação Racional de 

Abelhas” e Bruno Shirmer dedicou toda sua vida na pesquisa da apicultura e bateu o 

recorde mundial na invenção de implementos. 

De acordo com Souza (2004), no Brasil, a produção comercial do mel está 

ligada à apicultura que teve início com a inserção das abelhas européias Apis 

mellifera no Estado do Rio de Janeiro em 1839, realizada pelo Padre Antônio 

Carneiro. Contudo, a apicultura brasileira avançou a partir da introdução das 

abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) em 1956, que culminou na 

africanização das demais subespécies existentes no país. Após o 

desenvolvimento de técnicas adequadas de manejo ocorrido na década de 70, 

a apicultura passou a ser intensamente praticada em todos os estados 

brasileiros. 

 

 Segundo Kerr, 1967: 

Cerca de um ano depois da introdução das abelhas Apis mellifera scutellata 

no Brasil, 26 enxames com suas respectivas rainhas, escaparam e cruzaram 

com as demais subespécies de abelhas melíferas europeias aqui introduzidas 

no século XIX: a italiana Apis mellifera ligustica, a alemã Apis mellifera 

mellifera e a austríaca Apis mellifera carnica. Com isso surgiram populações 

polí-hibridas denominadas africanizadas, com predominância de 

características das abelhas africanas, tais como a grande capacidade de 

enxamear e a rusticidade. 

 

De acordo com Brandão (1994): 

Constatam-se dois tipos de exploração praticada no Estado da Bahia. O 

primeiro denominado de extrativista e que se caracteriza pela extração do mel 

dos enxames encontrados no mato, utilizando-se de práticas predatórias quais 

sejam o fogo e o agrotóxico, contrariando a Constituição do Estado da Bahia 

no seu artigo 215, inciso IX, onde prevê a abelha como objeto de preservação 

permanente. O segundo, denominado de “racional”, destaca-se pela 

exploração das abelhas utilizando-se de técnicas e equipamentos 

recomendados por instituições que desenvolveram pesquisas neste sentido. 
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No Brasil a apicultura racional e tecnificada é uma atividade nova, apenas 

no início dos anos 80 a apicultura brasileira começou a se espalhar como atividade 

agropecuária. Porém, somente nos anos 90, a apicultura chegou aos pequenos 

produtores que passaram a ver a vocação da atividade para a exploração da mão-de-obra 

familiar (KISS, 2008).  

Segundo Pessoa et al, 2009: 

 
A apicultura brasileira cresceu consideravelmente, seja pelo desenvolvimento 

com a incorporação de tecnologias, pela ampliação de unidades de 

processamento, pela diversificação dos produtos (mel, própolis, pólen, 

apitoxina, geléia real, cera) ou pelos processos de formação educativa, 

mediante cursos sistematizados e material didático específico que fazem 

ampliar o capital cultural. É um setor que se destaca pela produtividade 

alcançada e pelas possibilidades de formação de parcerias. 

 

Segundo dados do IBGE (2009); FAO (2011a, 2011b), citado por Pires 

(2011), a produção de mel de abelha no Brasil, em 2009, foi de 38,7 mil toneladas, 

resultando em um aumento de 2,6% sobre o volume obtido em 2008 (37,7 mil 

toneladas). Desse valor produzido, o Brasil exportou 26 mil toneladas, correspondendo 

a US$ 65.791,00, beneficiando todas as regiões brasileiras. 

 

Os apicultores do Nordeste ajudaram a transformar o País em exportador de 

mel, passando de 269 toneladas, em 2000, para 21 mil toneladas em 2004, 

um aumento de 7.800 %. Com a migração das abelhas africanizadas em 

direção ao Norte e Nordeste do País, alguns estados nordestinos, a exemplo 

da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, 

passaram a se interessar pela apicultura, ocorrendo um significativo aumento 

do número de apicultores e de colônias de abelhas africanizadas na região. 

Em 2005, a exportação de mel brasileiro atingiu 14,4 mil toneladas, gerando 

uma receita de US$ 18,9 milhões para o País, com a seguinte distribuição: 

Piauí (US$ 3,05 milhões), Ceará (US$ 3,44 milhões), São Paulo (US$ 7,72 

milhões) e Santa Catarina (US$ 2,9 milhões). Em 2006, estimava-se que no 

país cerca de 350 mil pessoas viviam com renda da apicultura (SEBRAE, 

2006). 

 

A apicultura no Ceará tem assumido um papel muito importante como fonte 

alternativa de renda na agricultura familiar. Seu grande potencial deve-se inicialmente à 

sua localização geográfica, pois as condições climáticas são muito propícias ao bom 

desempenho desta atividade e ainda tem a vantagem de estar em uma região, entre 

poucas do mundo, com possibilidade de produzir mel orgânico, devido à existência de 

áreas onde ainda não se utilizam agrotóxicos nas lavouras, além da existência de mata 

nativa (FREITAS, et al, 2004). 
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Segundo Lima (2005), a identificação da flora apícola é de fundamental 

importância para o sucesso da apicultura na região do sertão central do estado do Ceará. 

As práticas de manejo da caatinga, empregadas nas áreas, possibilitaram o 

reaparecimento e desenvolvimento de espécies de plantas nativas de alto potencial 

melífero. 

De acordo com Freitas (2007), o potencial da apicultura no Estado do Ceará 

vem sendo demonstrado na prática, pelo crescente número de associações, cooperativas 

e produtores individuais que têm buscado financiamento para a atividade junto aos 

órgãos de fomento da agropecuária do Estado. Hoje, o apicultor recebe incentivo e está 

sendo capacitado pelos diversos programas implementados no Estado com opção de 

geração de trabalho, renda e sustentabilidade. 

Tendo em vista o alavancar da produção e a produtividade do mel, e 

também de todos os outros produtos originais da exploração das abelhas, a atividade de 

fomento apícola compreende todas as ações voltadas para incentivar a criação racional 

de abelhas (BRANDÃO, 1994). 

No último censo, Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam o Ceará como terceiro maior produtor do Brasil de mel orgânico para 

exportação. Registrou-se uma queda na produção de mel, de 2011 a 2012. Mostra, 

também, que 90% dessa produção são para exportação e 10% para o mercado interno. O 

setor produtor de mel do Ceará conta com seis cooperativas e mais de 90 associações. 

Segundo Vinícius Carvalho, 1º secretário da Câmara do Mel, toda produção é 

proveniente de agricultura familiar. Em 150 municípios do Estado, um total de mais de 

5 mil famílias estão envolvidas diretamente com a produção de mel 

(http://www.ceara.gov.br/index,php/sala-de-imprensa/notícias) 

O mel cearense é um produto de qualidade e bastante procurado no mercado 

internacional, principalmente pelos países da Comunidade Européia e Estados Unidos, 

principais importadores. O estado, no ano de 2010, exportou US$ 9,721 milhões depois 

de haver exportado US$ 14,317 em 2009, em função da redução das chuvas no Estado 

em 2010. No ano de 2010, foi exportado US$ 9.721.535 e no ano de 2011, US$ 

12.778.93 (http://www.adece.ce.gov.br/index.php/mel) e (Informativo FAEC/SENAR, 

2011). 

 

 

 

http://www.ceara.gov.br/index,php/sala-de-imprensa/not�cias
http://www.adece.ce.gov.br/index.php/mel
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3.4 Geração de Emprego e Renda na Apicultura 

 

De acordo com Vilela (2000), a apicultura está mudando o quadro 

socioeconômico de alguns municípios na região semiárida, passando de atividade 

complementar a principal; o que eleva significantemente a sua importância em relação 

aos aspectos de geração de renda para as famílias. Os governos estadual e federal vem 

demonstrando preocupação em apoiar esta atividade e seus integrantes através de 

políticas públicas.  

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), em parceria com o 

Governo do Estado do Ceará, de novembro de 2004 a março de 2007, beneficiou 69 dos 

184 municípios do Estado com o projeto Fundo Estadual de Combate a Pobreza 

(FECOP), capacitando 3.562 produtores em apicultura, onde receberam 17.810 

colméias (BARROS, 2007). 

O SEBRAE, através da Rede Apis, investe em projetos de apicultura com 

245 parceiros em 418 municípios beneficiando 12.875 apicultores organizados em 283 

associações e 42 cooperativas, com uma produção atual de 7.482 toneladas de mel, 

equivalente a mais de 23% da produção nacional. No Estado do Ceará, são atendidos 

pelo projeto 60 municípios, com 1.800 produtores (SOUZA, 2004).  

A apicultura foi a saída encontrada pela prefeitura de Parambu, a 408 km de 

Fortaleza, no Sudoeste do Ceará, para combater o êxodo rural e oferecer alternativa de 

renda no campo, em equilíbrio com o meio ambiente. O município implantou o projeto 

Doce Mel, que expandiu a apicultura na região dos Inhamuns, gerando renda para os 

agricultores familiares e conta com atestado que reconhece a qualidade do produto 

como mel orgânico (SEBRAE, 2006). 

 

Conforme PAXTON(1995); BOTH, KATO, OLIVEIRA(2009), a atividade 

apícola desperta muito interesse em diversos segmentos da sociedade por se 

tratar de uma atividade que corresponde ao tripé da sustentabilidade: o social, 

o econômico e o ambiental. O social, por se tratar de uma forma de geração 

de ocupação e emprego no campo. Quanto ao fator econômico, além da 

geração de renda, há a possibilidade de obtenção de bons lucros, e na questão 

ambiental pelo fato de as abelhas atuarem como polinizadoras naturais de 

espécies nativas e cultivadas, preservando-as e conseqüentemente 

contribuindo para o equilíbrio do ecossistema da biodiversidade. 

 

Segundo Khan (2009), a atividade apícola é bastante rentável, podendo 

aumentar através do uso das tecnologias de manejo, pós-colheita e gestão. O nível 

tecnológico é um fator determinante da competitividade dos apicultores, as inovações 
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tecnológicas são imprescindíveis aos ganhos de lucratividade e competitividade do 

setor. 

Atualmente, o maior desafio do agronegócio é identificar e promover 

atividades produtivas que sejam “inclusivas” sob os aspectos tecnológicos e gerenciais, 

ou seja, que permitam uma “desconcentração tecnológica” democratizando e 

viabilizando a incorporação das inovações nas pequenas propriedades rurais (GRECO & 

RESENDE, 2004).  

O agronegócio vem atingindo recordes sobre recordes, com saldos 

comerciais crescentes. No triênio 2000/2003, o valor das exportações de mel no Brasil, 

cresceram quase 14.000%. O preço médio das exportações brasileiras de mel cresceu de 

US$ 1,83/kg em 2002 para US$ 2,36/kg em 2003 (GRECO & RESENDE, 2004). 

 

3.5 Apicultura Racional como Alternativa para o Desenvolvimento Sustentável 

 

Durante muitos anos, acreditou-se que o crescimento econômico não tinha 

limites e que o desenvolvimento significava dominar a natureza e os homens. A partir 

da década de 50 aparece a noção de desenvolvimento, como desdobramento do 

crescimento. Deste modo, a dimensão exclusivamente econômica é ampliada para as 

sociais e culturais. Entretanto, nos anos 1960/1970 percebeu-se que os recursos naturais 

são esgotáveis e que o crescimento sem limites começava a se revelar insustentável. 

Nesse contexto, emerge a necessidade de se elegerem novos valores e paradigmas 

capazes de romper com a dicotomia sociedade/natureza. 

Sachs (1993), formulou pela primeira vez, os seis princípios que 

fundamentam o conceito de desenvolvimento sustentável: i) satisfação das necessidades 

básicas, ii) a solidariedade com as gerações futuras, iii) participação da população 

envolvida, iv) preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; v) elaboração de 

um sistema social garantindo emprego, segurança social e vi) respeito a outras culturas.  

 

Na Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo 1972, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), com o objetivo de gerenciar as atividades de proteção 

ambiental. Em 1983, ocorreu o terceiro grande encontro organizado pela 

Assembléia Geral da ONU, que criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento(CMMAD). Todavia, foi em 1987, através do 

relatório “Nosso Futuro Comum” (ou Relatório Brundtland), que finalmente 

se definiu e marcou a entrada da palavra e da noção de sustentabilidade ao 

ambientalismo e ao desenvolvimento de forma global. Nesse relatório foi 

proposto que se deviam atender as necessidades do presente sem 

comprometer o atendimento as gerações futuras (SANTOS, 2004).  
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Para Cavalcanti, 1995: 

 

As possibilidades de aplicação dos postulados da sustentabilidade e do 

desenvolvimento estão muito condicionadas, neste sentido, a incorporação de 

novos paradigmas metodológicos de planejamento de políticas públicas que 

respeitem a vinculação meio ambiente/desenvolvimento, tendo em vista 

influenciar a construção de uma nova relação homem/natureza, no processo 

de apropriação e utilização do meio natural. Contudo, traduzir os postulados 

teóricos do desenvolvimento sustentável em ferramentas efetivamente 

capazes de disciplinar uma intervenção do Estado no caminho da 

sustentabilidade é, sem dúvida, um grande desafio do momento. 

 

Para Leff (2005), o desenvolvimento sustentável é mais que uma simples 

relação ecológica e econômica, abrange outros conhecimentos, onde o saber ambiental 

passa pela diversidade cultural no conhecimento da realidade e saberes dentro de 

diferentes ordens culturais e étnicas.  

Segundo Camargo (2003), o desenvolvimento sustentável é um tema 

polêmico, complexo e controvertido, gerando muitas incertezas quanto sua 

operacionalidade, seu real significado, sua forma de implementação e, principalmente, 

sua articulação na escala global, a fim de produzir um efeito equilibrado na relação 

entre a sociedade humana e a natureza.  

Nesse contexto, talvez a estratégia mais importante que a proposta de 

desenvolvimento sustentável comporte, seja a de que a educação/reeducação é 

fundamental, não somente para que o homem possa se qualificar para lidar com as 

novas tecnologias, mas também para que ele possa se conscientizar da necessidade 

sobre o papel de sua existência, e da necessidade de se preservar o meio ambiente 

percebendo que o mundo é um sistema formado por diversos subsistemas inter-

relacionados e interdependentes, dos quais ele depende para continuar a existir 

(ROMEIRO, 1998). 

A partir destes conceitos a apicultura pode ser considerada uma atividade 

rentável, onde a troca de matéria com o meio ambiente é menos perturbadora. 

De acordo com Guimarães (1989), pela sua natureza, a apicultura é uma 

atividade conservadora das espécies. Não é destrutiva como a maioria das atividades 

rurais e é uma das poucas atividades agropecuárias que preenche todos os requisitos do 

tripé da sustentabilidade: o econômico, porque gera renda para os agricultores; o social, 

porque utiliza a mão-de-obra familiar no campo, diminuindo o êxodo rural; e o 

ecológico, porque não se desmata para criar abelhas. 
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No entanto, para ser considerada sustentável, a atividade apícola deve ser 

realizada de forma racional. A apicultura racional, mais integrada de tecnologias, é mais 

segura para o apicultor, pois ele faz uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual), utiliza-se de conhecimentos técnicos e equipamentos adequados para 

colheita, extração e envase do mel, respeitando o meio ambiente e sua biodiversidade. 

Possibilita maior eficácia na geração de trabalho e renda, além de proporcionar maior 

valor agregado à produção dos produtos oriundos das abelhas, do ponto de vista da 

sustentabilidade. 

Além do mel, é possível explorar, com a criação racional das abelhas, vários 

produtos. Através das técnicas de manejo, o homem foi aprendendo a proteger seus 

enxames, instalá-los em colméias racionais e manejá-los de forma que houvesse maior 

produção de mel sem causar prejuízo para as abelhas (GONZAGA, 1998). 

Brandão (1994), coloca que a atividade de fomento apícola compreende 

todas as ações voltadas para incentivar a criação racional de abelhas, tendo em vista o 

alavancar da produção e a produtividade do mel, e também de todos os outros produtos 

originais da exploração das abelhas. 

No entanto, segundo Reis et al. (2010), é fundamental que os atuais 

interessados na atividade apícola sejam capacitados a desenvolvê-la de forma que 

atinjam os melhores resultados com as tecnologias já disponíveis. 

A exploração apícola mundial representa uma fonte importante de ocupação 

e na grande maioria dos países de terceiro mundo, a apicultura é exercida em apiários 

familiares relativamente pequenos, onde o componente mão-de-obra familiar ou 

subcontratada é muito importante para esta atividade (XAVIER et al, 2009). 

De acordo com Cunha; Silva Júnior (2006), a apicultura brasileira, sendo 

atividade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, reúne 

requisitos que a credenciam como uma alternativa de elevado potencial de inclusão 

social, face à sua competitividade em relação aos aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, e de grande importância para o desenvolvimento sustentável. 

 

3.6 Apicultura Extrativista 

 

Na apicultura extrativista, os “meleiros”(pessoas que colhem o mel de forma 

empírica), extraem o mel produzido por abelhas que fazem suas moradas ocupando 

cavidades em árvores mortas ou vivas, em cupinzeiros, em locas de pedras e em 
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telhados de casas. É também comum a existência de colônias nidificadas ao ar livre, em 

galhos de árvore, por exemplo.   

O trabalho de extração do mel extrativista é predatório e geralmente feito 

usando-se machado e fogo, podendo inclusive causar incêndios. Neste tipo de 

exploração, normalmente ocorrem grandes danos à colônia resultando na morte de 

muitas abelhas.  

 

As árvores são cortadas e usadas na produção de carvão e o solo queimado 

para plantio de monoculturas no inverno, levando-o a exaustão e 

consequentemente à desertificação. A prática de corte e queimada de árvores 

como a jurema preta, que florescem sequencialmente, uma após as outras, 

fornecendo néctar e pólen numa constância de espaço e tempo, muito 

benéficos às abelhas, é feita constantemente (MAIA, 2004). 

 

A condução dos favos também é feita de forma inadequada, em vasilhames 

sem qualquer tipo de cuidado higiênico. E para extração do mel, os favos são 

espremidos com as mãos e pedaços de pano de algodão, reduzindo a quantidade de mel 

devido grande parte ficar retido na cera. Muitas abelhas morrem, inclusive a rainha, e as 

outras enxameiam em busca de outro local para desenvolvimento de um novo enxame 

(BARROS, 2007). 

 

De acordo com Reis; Comastri Filho (2003): 

 

No PantanalSul-Mato-Grossense, durante a colheita do mel na apicultura 

extrativista, o esterco de gado, sacos plásticos e outros materiais impróprios 

são queimados, a fim de produzir fumaça para acalmar o enxame, podendo 

até contaminar o mel. Os favos são cortados e retirados do enxame contendo 

o mel “maduro” (operculado e pronto para colheita) e “verde” (não 

operculado, apresentando maior índice de umidade), além de crias e pólen, 

que devem ser deixados no enxame, para que ele continue se reproduzindo, 

mantendo assim a sustentabilidade dos mesmos.  

 

Segundo ainda o autor, os favos coletados são espremidos manualmente, 

coados em panos e o mel obtido é engarrafado, na maioria das vezes, em vasilhames de 

um litro, reutilizados e que nem sempre foram adequadamente sanitizados. A cera e a 

própolis são desperdiçadas na maioria dos casos. Neste tipo de exploração normalmente 

ocorrem grandes danos à colônia resultando na morte de muitas abelhas. O mel obtido é 

vendido aos turistas, aos pescadores, e comercializado nas cidades periféricas ao 

Pantanal, sem os devidos cuidados com a qualidade, higiene e rotulagem, contribuindo 
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para manter a imagem negativa que o mel possui entre os habitantes dessa região e 

dificultando o acesso desse produto a outros mercados, tanto internos como externos. 

É importante ressaltar que a cera de abelha é de grande valor econômico e 

ambiental, tendo aplicação na indústria, como impermeabilizante, na fabricação de vela, 

produção de cosméticos e produtos artesanais, como também no próprio apiário, 

gerando mais renda e sustentabilidade para a comunidade local.  

Segundo Schirmer (1986), as abelhas consomem 9 kg de mel para produzir 

1kg de cera. Já Wiese, (2005) afirma que para produzir 1 kg de cera, as abelhas 

necessitam consumir cerca de 7 kg de mel, e a média de produção de cera corresponde a 

2% da produção normal de mel. 

Macêdo et al. (2002), ao entrevistar consumidores de mel de abelha na 

cidade de Senhor do Bonfim-BA, revelam que a maior parte  dos méis vendidos nas 

feiras livres ou por ambulantes é proveniente de “meleiros”, sem cuidados de higiene, 

misturando mel com crias, fervendo o produto e destruindo, na maioria das vezes, o 

enxame.  

 

3.7 Comunidades Quilombolas  

 

A palavra Quilombo tem origem no termo Kilombo, que na língua 

kimbunda, dialeto falado pelos Bantos de Angola (África), significa lugar onde se 

acampa, acampamento ou refúgio. Entretanto, em nosso contexto sócio-político e 

jurídico atual a palavra Quilombo ganhou um novo significado, diferente daquele 

presente no imaginário do senso comum, como local onde viveram ou onde vivem os 

descendentes de escravos fugitivos (MARQUES, 2010). 

De acordo com Ramos et al. (2010), desde o início do sistema escravista 

foram formados quilombos em todas as regiões do país. Cabe ressaltar que essa 

experiência não é apenas brasileira. A organização dos quilombos se fez presente nas 

diversas regiões das Américas, nas quais o regime escravista se estruturou. No Brasil, a 

repressão às comunidades quilombolas se fez presente em todo o período colonial. Os 

quilombos foram violentamente oprimidos por representarem uma ruptura da ordem 

jurídica, econômica e social vigente nos períodos coloniais e imperiais. 

Segundo Ribeiro & Macena (2009), nos últimos anos, têm-se observado que 

tanto as expressões culturais do povo negro como os seus modos e costumes estão 

sendo focalizados no Estado do Ceará. Esse novo olhar está sendo possibilitado devido 
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à ação de movimentos sociais e também pela atuação do governo que atualmente exige 

que as escolas do nosso país transmitam a cultura negra e indígena para os seus alunos. 

A partir disso, o Projeto Digital Mundo Miraira está sendo desenvolvido para auxiliar 

de forma eficiente na socialização do conhecimento, disponibilizando pesquisas, vídeos, 

fotos e informações gerais sobre os fazeres e saberes do povo cearense, estabelecendo 

assim um ambiente virtual com cunho educativo além de ser uma forma inovadora de 

transmitir o conhecimento adquirido. 

 

Segundo Calheiros & Stadtler (2010): 

 

De acordo com certidões de auto reconhecimento emitidas pela Fundação 

Palmares, no Brasil existem aproximadamente duas mil Comunidades 

Quilombolas e de acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário 

(Codea), desde 2009 já foram mapeadas 70 comunidades reconhecidas pela 

Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas do Ceará (Cequirce) e 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas (Conaq). As comunidades estão localizadas em 32 municípios 

nos territórios Cariri, José de Alencar, Litoral Leste, Maciço de Baturité, 

Sertão Central, Inhamuns Cratéus, Sobral, Vales do Curu / Aracatiaçu e Vale 

do Jaguaribe.  

 

Para Marques, 2010: 

 

A comunidade Quilombola Serra dos Chagas, localizada no sul do estado do 

Ceará, é uma comunidade tradicional, negra e rural, formada pelos 

descendentes de quatro famílias negras tradicionais da região da Chapada do 

Araripe, presumivelmente com ancestrais escravos. Trata-se de famílias-

tronco: FAMÍLIA NASCIMENTO (conhecida como Os Titino ou os 

Chagas), FAMÍLIA VICENTE (conhecida como Os Vicente), FAMÍLIA 

JACINTO (conhecida como os Jacintos) e FAMÍLIA ALENCAR (conhecida 

como Os Alencar). Essas quatro famílias negras tradicionais se misturaram 

ao longo do tempo, através de trocas matrimoniais formais e informais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Localização e Caracterização da área em estudo  

 

O Município do Salitre localiza-se no extremo Sul do Ceará, mais 

precisamente na Microrregião Sul Cearense, na Chapada do Araripe. Dista 557 km da 

capital do Estado, Fortaleza. Limita-se ao norte com Campos Sales, ao sul com o estado 

de Pernambuco, a leste com Potengi e Araripe, e a oeste com o Estado do Piauí, 

conforme Figura 1. 

 

      Figura 1. Mapa de localização da cidade de Salitre-CE. 

 

       Fonte: IPECE, 2012. 
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 O clima do município é tropical quente semiárido, com chuvas de janeiro a 

abril. A temperatura média anual varia de 22ºC a 27ºC, com umidade relativa média do 

ar de 27,19% e pluviosidade de 670,0 mm (média histórica). O principal acidente 

geográfico em Salitre é a própria serra de mesmo nome, imensa planície, ocupada em 

parte pela área do município (IBGE, 2009).   

No censo populacional de 2010, o IBGE constatou uma população total de 

15.453 habitantes, sendo 6.263 habitantes (40,52%) na zona urbana e 9.190 (59,47%) na 

zona rural. A distribuição da população por gênero é de 7.770 homens (50,28%) e 7.683 

mulheres (49,71%) (IBGE, 2009). 

Segundo a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais do Salitre, Luzinete Andrade dos Santos e a secretária geral do Sindicato, 

Jacqueline Lima de Sousa, devido a grande extensão da Serra do Salitre, que fica em 

volta da cidade de Salitre, a Serra é dividida em Serra de Salitre 1 e Serra de Salitre 2.  

A Serra de Salitre 1 é formada pelas Serra do Jacinto, Serra do Franscor, 

Serra do Cícero Cassimiro, Serra do Miguel Vicente, Serra do Januário, todas formadas 

a partir das famílias que ali se instalaram e deram seus nomes ao local. Além destas 

Serras, existem dois Assentamentos: Assentamento Baixa Grande e Assentamento da 

Associação Comunitária Protetor do Povo do Salitre.   

A Serra de Salitre 2 é constituída pelas Serra dos Chagas (Comunidade dos 

Quilombolas), Serra dos Nogueiras, Serra do Baixio do Môco, Serra dos Galdensos, 

Serra dos Filisminos e Serra dos Carros, também com os nomes das famílias que ali se 

instalaram. Para esta pesquisa, foram selecionadas a comunidade dos Quilombolas da 

Serra dos Chagas (Serra do Salitre 2) e as comunidades e assentamentos que formam a 

Serra do Salitre 1.  

A escolha destas comunidades deve-se a maneira como elas trabalham na 

coleta e extração de mel de abelhas do tipo Apis mellífera.  

A comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas trabalha de forma 

rústica, utilizando-se de conhecimentos empíricos para coleta de mel de enxames de 

abelhas silvestres. Por outro lado, as comunidades da Serra do Salitre 1 trabalham com 

apicultura racional, tendo sido capacitadas pelo projeto de Fundo de Combate a Pobreza 

(FECOP), no período de novembro de 2004 a março de 2007, executado pelo Instituto 

Centro de Ensino Tecnológico CENTEC, em parceria com o Governo do Estado do 

Ceará e Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Ao todo, foram 
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beneficiados 69 municípios e capacitados 3.562 produtores em apicultura, que 

receberam 17.810 colméias (BARROS, 2007).  

O município do Salitre, por ter sido considerado o município do Estado do Ceará 

com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), foi agraciado com 7 turmas, 

cada uma com 20 pequenos agricultores, totalizando 140 treinandos. 

A comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas localiza-se a 12 km da 

cidade de Salitre. Já as comunidades da Serra de Salitre 1, localizam-se a partir de 6 km 

da zona urbana. Todas elas sobrevivem da agricultura familiar, cultivando milho, feijão 

e, principalmente, mandioca, ou, como eles chamam, Mãe Dioca, como demonstrado na 

Figura 2, expressando a importância da mandioca para a sua comunidade (MARQUES, 

2010). 

 

Figura 2 - Mandioca, fonte de renda da comunidade Quilombola, Serra dos 

Chagas Chagas-CE 

 

 

 

A comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas, que fica no Salitre 2, é 

formada por 32 famílias e 121 moradores, mas somente 18 agricultores ainda fazem uso 

da Apis extrativista.  

Segundo esses moradores, devido à seca, e aos desmatamentos e queimadas, 

praticados naquele local, a dificuldade de encontrar enxames de abelhas na mata tonou-

se constante, como eles dizem, os enxames sumiram. Associado a este fato, os enxames 

ficaram mais defensivos e por suas picadas serem muito dolorosas, provocando inchaço 

e febre em alguns casos, esses meleiros ficam impossibilitados de praticar suas demais 

atividades. Por essa razão, houve uma redução considerável de meleiros na comunidade.  
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Com relação ao número de moradores das comunidades da Serra do Salitre 

1,  segundo dados obtidos pela secretária geral do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Salitre, Jacqueline Lima de Sousa, moram aproximadamente 15 

famílias na Serra do Jacinto, 30 famílias na Serra do Franscor, 20 famílias na Serra  de 

Cícero Cassimiro, 30 famílias na Serra de Miguel Vicente, 40 famílias na Serra do 

Januário, 10 famílias no Assentamento da Associação Comunitária Protetor do Povo de 

Salitre e 10 famílias no Assentamento Baixa Grande. De todas essas famílias, verificou-

se que existiam 20 apicultores que faziam parte da Associação dos Apicultores de 

Salitre, e que praticavam apicultura racional. Por praticarem apicultura racional, foram 

convidados a participar desta pesquisa de mestrado, sendo que dos 20, somente 19 

participaram.  

 

4.2 Tipo de estudo  

 

A pesquisa foi realizada de forma descritiva, natureza qualitativa e 

quantitativa, delineada por pesquisa bibliográfica e por fichamento de obras. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Para coletar as informações necessárias para este estudo, foram utilizados 

dois métodos, descritos por Cervo e Bervian (2006): método observacional, 

caracterizado por sua importância na relevância de todos os outros processos, e o 

método da entrevista semiestruturada, caracterizado por obter dados que não podem ser 

encontrados em registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por qualquer 

pessoa. 

O método observacional foi utilizado para se conhecer a forma de trabalho 

dos meleiros da Serra dos Chagas (Salitre 2) e dos apicultores da Serra do Salitre 1. Para 

isso, foram realizadas 8 visitas em cada comunidade, no período de junho de 2011 a 

dezembro de 2012.   

Durante as observações, não houve intervenção da pesquisadora, apenas 

observação dos procedimentos dos trabalhos apícolas executados pelos apicultores e 

meleiros. 



36 
 

Além de observar a forma de manejo apícola praticado nas duas 

comunidades, durante o período das visitas foram realizadas entrevistas diretas por meio 

de formulário de entrevista semiestruturada (LEITE, 2004).  

 A opção por esse tipo de questionário deu-se porque este instrumento 

permite manter uma parte estruturada, como os dados quantitativos, e outra parte mais 

aberta, onde se expressam as idéias e percepções do entrevistado. 

O formulário era constituído por 55 questões relacionadas aos aspectos 

socioeconômico e ambiental das comunidades estudadas (Tabela 1 - Anexo). 

Para esta pesquisa, foram selecionados 17 meleiros da Comunidade dos 

Quilombolas e 19 apicultores da Serra do Salitre 1.  

O procedimento de determinação dos tamanhos das amostras selecionadas 

às duas comunidades será descrito no item 9. Esta determinação é importante porque 

amostras desnecessariamente grandes acarretam desperdício de tempo e de dinheiro e 

amostras excessivamente pequenas podem levar a resultados não confiáveis. 

Ressalta-se que as primeiras visitas às comunidades foram feitas a título de 

aproximação, para ganhar a confiança dos atores locais e, só então, fazer as observações 

quanto ao trabalho Apis extrativista e apícola, bem como realizar as entrevistas.  

 

4.4 Determinação do tamanho da amostra 

 

Para se definir o tamanho da amostra, foi utilizado o método sugerido por 

Barbetta (2005), expresso por meio das equações 1 e 2. Para este cálculo, foi 

considerado um índice de confiabilidade de 95% e uma margem de erro amostral de 

aproximadamente 5% em relação ao número total de apicultores em cada comunidade 

estudada.  

 

 (eq. 1)  

                                            

onde: 

  

  corresponde  a primeira aproximação do tamanho da amostra e   

   corresponde ao erro amostral tolerável (neste estudo 5% = 0,05 )  

(eq. 2)  

                                              

onde: 
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 N é o número de elementos da população  

 n é o tamanho da amostra  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 mostra, de forma resumida, o resultado da análise comparativa 

entre as formas de manejo apícola da Comunidade de Salitre 1 e da Comunidade dos 

Quilombolas da Serra dos Chagas (Salitre 2). Nos itens 5.1 e 5.2 são feitas as descrições 

detalhadas de cada etapa envolvida na prática do manejo apícola utilizada por cada 

comunidade.  

 

5.1 Apicultura extrativista  

  

Segundo Silva (2010), a apicultura é uma atividade que depende 

fundamentalmente da natureza, ou seja, as abelhas precisam de flores, néctar, pólen e 

resinas para produzir mel e outros produtos da colméia.  

De acordo com Bueno (1998), os recursos naturais são a maior fonte de 

riqueza de um país. Quando mal utilizados, geram uma série de consequências danosas 

ao meio ambiente, como a erosão do solo, a perda da fertilidade da terra, o 

assoreamento e poluição dos corpos d’água, deterioração das terras para cultivo e/ou 

para pastagens, entre outros graves problemas causados a natureza. 

Diante este cenário, Souza J. (2006) acredita que a implantação de atividade 

apícola pode despertar, nos sertanejos, a importância de se fazer uso racional destas 

áreas e constituir fonte de renda para melhoria das condições de vida dessas famílias. 

No entanto, a apicultura extrativista ainda hoje continua sendo praticada em 

locais onde a tecnologia, a capacitação e o incentivo econômico-financeiro ainda não 

chegou. 

Neste cenário estão os meleiros da comunidade dos Quilombolas da Serra 

dos Chagas, avaliada neste estudo. Estes meleiros têm experiência com abelhas Apis 

mellífera através da convivência e prática direta no campo, somando conhecimento 

pessoal, conhecimentos adquiridos de pai para filho e comunitário (vizinhos e amigos, 

todos com conhecimento empírico). 

É importante destacar que além das dificuldades inerentes as técnicas 

rudimentares utilizadas pelos meleiros durante a prática da apicultura extrativista, os 

meleiros da comunidade dos quilombolas ainda têm que enfrentar as dificuldades 

decorrentes das mudanças climáticas, já que em períodos de seca o número de enxames 

encontrados na natureza é reduzido consideravelmente.    
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Quadro 1 - Comparação do manejo entre apicultura racional x Apis extrativista, 

realizados nas comunidades da Serra do Salitre I e na Serra do Salitre II. 
APICULTURA RACIONAL 

(SERRA DE SALITRE 1) 

APIS EXTRATIVISTA 

(SERRA DOS CHAGAS – 

SALITRE 2) 

Evitam fazer desmatamentos e queimadas. Fazem desmatamento  

Não fazem queimadas. Queimam a terra para plantar. 

Não cortam e nem desmatam árvores para queimar. Cortam e derrubam árvores para fazer 

carvão. 

Têm consciência da biodiversidade e a importância de 

preservar o meio ambiente. 

Desconhecem a importância de 

preservar o meio ambiente. 

Fazem capacitação Tecnológica em apicultura. Nunca fizeram capacitação 

Tecnológica em apicultura. 

Criam abelha do gênero Apis mellífera em caixas 

padronizadas e em apiário. 

 Não criam abelhas. 

Usam iscas para capturar enxames de abelhas Apis 

mellífera nidificados na natureza. 

Não capturam enxames. 

Usam EPI (macacão, botas, luvas e máscara) para o 

trabalho no campo. 

Não usam EPI para o trabalho no 

campo. 

Para manejo das colméias, utilizam ferramentas 

adequadas: formão, fumegador (raspa de madeira, 

folhas secas). 

Observa o desenvolvimento do 

enxame, mas não fazem manejo. 

Para colheita do mel, usam EPI e ferramentas 

adequadas como, fumegador para fazer fumaça por 

combustão, formão para retirar quadros das melgueiras 

com mel e melgueiras vazias para colocar os quadros 

de mel.  

Para colheita do mel, levam um balde 

para colocar os favos cortados do 

enxame, uma faca e mulambos para 

queimar e fazer fumaça. 

Retiram as melgueiras das colméias com muito 

cuidado para evitar fumaça direta nos favos. 

A fumaça é colocada no enxame e os 

favos de mel são cortados e 

colocados dentro do balde. 

A fumaça é colocada no enxame e os quadros são 

conduzidos em bandejas de inox para evitar contato 

direto no transporte s favos de mel são cortados e 

colocados dentro do balde. 

Cortam só os favos com mel, 

deixando favos com crias e pólen. 

Outros cortam todos os favos, sem se 

preocuparem com o destino do 

enxame. 

As melgueiras cheias são levadas para casa do mel, 

onde é desoperculado, centrifugado e deixado para 

decantar em decantadores, de 48 a 72 horas. 

O balde com favos é levado para 

casa, espremido com as mãos, coado 

em peneira ou em paninho de 

algodão. 

Após o mel ter decantado, é envazado em baldes de 18 

litros e/ou envazado fracionado em frascos pequenos.  

Após coado, é colocado em garrafas 

de vidro vazia ou em garrafas PET de 

refrigerante vazia de 2 litros. 

Os baldes com mel ficam estocados na Casa do Mel 

para venda, em grosso, aos atravessadores, pela 

Associação. O mel fracionado é levado pelos 

apicultores para venda nas comunidades locais.  

O mel dos Quilombolas fica estocado 

em suas residências. Utilizam para 

consumo próprio e quando a 

quantidade é maior, também vendem 

dentro da própria comunidade.  

Além do mel, aproveitam a cera da abelha. Os demais 

produtos ainda são desperdiçados.  
Desperdiçam os demais produtos 

oriundos da abelha. 
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Devido à seca que assolou a região no ano de 2012 (período desta pesquisa), 

os meleiros não conseguiram achar, com facilidade, enxames na natureza. A coleta de 

mel foi praticamente inexistente. Alguns meleiros, mesmo com dificuldades para 

localizá-los, continuaram a procura. Ao localizarem, trataram logo de colher o mel para 

alimentar suas famílias. 

Nos subitens a seguir será descrita a forma de manejo apícola utilizada pelos 

meleiros durante o período desta pesquisa. 

 

5.1.1 Localização do enxame 

 

O conhecimento na prática de colher mel, e suas técnicas próprias e 

apuradas de localização de enxames, fazem dos meleiros da Serra dos Chagas 

excelentes caçadores de mel. Eles utilizam técnicas próprias de observar. Através dos 

raios solares determinam a direção do vôo das abelhas. Seu grande conhecimento sobre 

os hábitos de cada espécie de abelha, incluindo as árvores preferidas por elas para 

moradia, facilita a localização, o acompanhamento do desenvolvimento do enxame e a 

extração dos favos dos enxames nidificados na natureza.  

Na realidade, os meleiros promovem uma verdadeira "caçada ao mel", tendo 

que procurar e localizar os enxames, que muitas vezes se nidificam em locais de difícil 

acesso e de grande risco para os coletores. De acordo com Silva (2004), em seu habitat 

natural, as abelhas constroem seus ninhos em formigueiros, cupinzeiros, barrancos, 

galhos e ocos de árvores, conforme Figura 3, fendas de pedras, embaixo de pontes, nos 

telhados, forros de casas e outras cavidades. 

 

Figura 3 - Enxame nidificado em ocos de pau na caatinga cearense.  

 

Enxame nidificado 
em oco de árvore 
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É admirável a forma e a habilidade com que os meleiros abrem um oco de 

árvore com machado ou foice sem danificar as colônias. Infelizmente, isso não se aplica 

a todos desta comunidade. Verificou-se muitos casos onde o mel era coletado à custa do 

sacrifício dos enxames, onde, por falta de conhecimento, e uso de técnicas científicas, o 

meleiro acabava colhendo favos com crias e com reservas protéicas (pólen) juntamente 

com os favos de mel, que eram espremidos durante a extração.  

Destaca-se que alguns dos meleiros ainda admitem não conhecerem a rainha 

e sua importância no enxame. 

 

5.1.2 Acompanhamento do crescimento do enxame 

 

Ao encontrar um enxame na mata, 80% dos meleiros da Serra dos Chagas 

relataram que, quando esse enxame ainda é pequeno, eles procuram visitá-lo sempre que 

possível a fim de detectar seu desenvolvimento quanto aos favos de mel: se tem mel 

suficiente para colher, como também verificam se o enxame foi embora ou se alguém já 

o colheu. É muito comum um enxame ser localizado por um meleiro e às vezes ser 

colhido por outro. Muitas vezes, quando um enxame grande e bom é localizado, o 

meleiro convida um amigo ou um parente que também pratica esta atividade para 

“colherem as capas
2
 de mel”.  

 

5.1.3 Preparação para a colheita 

 

 O processo de colheita dos favos é muito agressivo. Os favos de crias, de 

pólen e de mel são retirados do enxame, prejudicando-o. Com essa prática, o enxame 

fica sem as crias para desenvolver-se e sem o pólen que é o alimento protéico usado 

para alimentar as crias e todo o enxame. Muitas vezes as famílias dessas abelhas 

morrem ou, em alguns casos, abandonam o local de nidificação, à procura de um novo 

local para se desenvolverem.  

De fato, observou-se que os meleiros da Serra dos Chagas não se preocupam 

com a preservação da colônia para futuras colheitas e nem com a preservação da flora 

local.  

                                                             
2 Capas de mel: nome conhecido pelos meleiros para definir os favos de mel de abelhas. 
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Para a colheita dos favos de mel, os meleiros apoderaram-se de baldes de 

plástico (18 litros), facas e pedaços de tecido velho. Vestidos em calças jeans velhas e 

camisetas, vão ao encontro do enxame. Ao chegarem próximo ao local, enrolam os 

trapos na ponta de uma vara e colocam fogo. Ao produzir fumaça, direcionam a vara 

para o enxame. Com esse procedimento, algumas abelhas se espalham. Outras ficam 

calmas, se escondendo por entre os favos. Um dos meleiros, de posse de uma faca, corta 

os favos de mel e coloca-o no balde com bastante rapidez. Neste momento já estão 

sendo atacados com ferroadas pelo enxame. Mas por estarem acostumados a levar 

ferroadas, continuam cortando os favos. Ao terminarem, saem rapidamente do local, 

deixando para trás outros favos contendo crias e pólen (conhecido por eles como 

saburá). Ao chegarem em casa, iniciam o processo de extração do mel.   

 

5.1.4 Extração do mel 

 

Com a participação da família, os meleiros lavam as mãos com sabão e 

espremem manualmente os favos, do jeito que foram colocados no balde, 

desconsiderando algumas abelhas mortas que se encontram nos favos, as crias e o pólen. 

A cera dos favos de mel espremidos é jogada fora, já que na visão deles a cera não tem 

outra serventia. Em seguida, usando um pano de algodão aparentemente limpo, coam e 

espremem o mel em outro balde. Durante este processo, não se observa preocupação 

com a higienização. Eles não usam tocas, luvas ou aventais, tudo é feito de forma 

simples e rústica. 

 

5.1.5 Envasamento do mel 

 

De posse de um funil feito com garrafa PET, o mel é colocado em garrafas, 

também de PET (2 litros), previamente lavadas e enxutas. Em seguida, são 

acondicionadas em cima de paredes que fazem a divisão dos compartimentos da casa. 

As casas mais antigas destas comunidades são construídas com meia parede, que 

servem como prateleira, onde as famílias costumam guardar garrafas PET com feijão, 

milho e mel de abelha.   
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5.1.6 Comercialização 

 

Quando a quantidade de mel coletada é pouca, as garrafas permanecem nas 

casas dos meleiros para consumo da família, como alimento ou remédio, e para algum 

parente ou vizinho que precisar. Quando a quantidade é maior, eles o vendem 

diretamente na feira da cidade de Salitre ou para algum atravessador que se interessar. 

Evidentemente que esses compradores vão adquirindo quantidades pequenas, porém de 

muitos meleiros. Ao juntarem grandes quantidades, como mostra na Figura 4, o mel é 

comercializado com as indústrias interessadas. No período da pesquisa, como foi 

colhida uma quantidade muito pequena, foi dividido entre eles para servir de alimento. 

De acordo com dados obtidos através dos apicultores destas comunidades, o 

mel colhido pelos meleiros, segundo os compradores, é considerado de baixa qualidade 

para a venda in natura. Assim, ele é muito procurado pelos atravessadores em 

determinada época do ano para serem repassados para as indústrias beneficiadoras de 

fumo, por ser o mel considerado excelente agregador no processo de fabricação do fumo 

de rolo. Também é vendido para indústrias que fabricam bombons, conforme declarado 

por apicultores da Associação dos Apicultores de Salitre.  

 

Figura 4 - Méis, acondicionados em garrafas PET para comercialização, colhidos por 

meleiros da comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas, Salitre - CE. Julho de 

2011.  

                               

 

5.2 Apicultura racional 

 

Segundo Braga (1998) apicultura racional diferencia-se dos meleiros pelo 

emprego de métodos e técnicas de cunho científico. A sua exploração não requer 
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grandes áreas de terra e nem elevado investimento. As abelhas se encarregam do 

sustento próprio, cuidam de suas crias, alimentando-as e protegendo-as, e, 

concomitantemente, desenvolvem a polinização, produzindo mel e outros produtos. 

A maior contribuição ecológica da criação de abelhas para o nosso planeta 

degradado é a polinização. Por isso, é urgente substituirmos práticas insustentáveis por 

aquelas que permitem reconstruir o planeta, a fim de assegurar a sua biodiversidade 

(COBERT, et al., 2000). 

Segundo Silva (2010), a apicultura sergipana alcançou uma nova era com 

emprego de técnicas e métodos racionais, para fins econômicos, com respaldo 

ambiental. Os apicultores conscientes de que sua renda depende fundamentalmente do 

néctar das plantas, devem proteger as abelhas e preservar a natureza. A partir desta 

realidade, se estabeleceu um novo conceito de relação homem-natureza para as famílias 

que encontram na atividade seu sustento. 

 

5.2.1 Apiários 

 

Na Serra de Salitre I, os apiários foram instalados em uma área de grande 

potencial de pasto apícola, considerando-se a qualidade e quantidade das floradas ao 

longo do ano.  

Segundo Reis et al (2012), para a sobrevivência das abelhas é necessário 

uma fonte energética e outra protéica, e para isso, as abelhas geralmente buscam esses 

alimentos nas flores. A caatinga do nordeste apresenta uma grande variabilidade na 

disponibilidade de flores em sua vegetação. A quantidade e qualidade do alimento 

coletado pelas abelhas têm influência direta no crescimento, desenvolvimento e 

reprodução desses insetos.  

Dentro desta realidade, de acordo com Souza (2004), a escolha do local e 

instalação do apiário são dois pontos de grande importância para o sucesso na 

apicultura, uma vez que as abelhas necessitam estar bem instaladas e de boas floradas 

para que se obtenham grandes produções. 

Segundo Wiese (2005), a localização do ou dos apiários fica diretamente 

relacionadas com o campo melífero ou a pastagem e das condições climáticas e 

topográficas apresentadas. 
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 Já Schirmer (1986), alerta para que os apiários sejam instalados em locais 

planos, de fácil acesso, facilitando a chegada de veículos para o transporte das 

melgueiras e de todo o material.  

Nas Serras de Salitre 1 e 2, os apicultores e meleiros entrevistados 

destacaram como grandes floradas o marmeleiro (Croton sonderianus, L) e a vassoura 

de botão (Borreria vertieillata), mostrados nas Figuras 5 e 6.  

 

Figura 5 - Marmeleiro (Croton sonderianus Muell.Arg.) 

 

 

 

Figura 6 - Vassourinha de botão (Borreria verticillata (L.) G. Mey) 
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Devido a grande falta de água que assolou a região no ano de 2012, alguns 

apiários foram instalados próximos a barreiros
3
, exemplificados na Figura 7. Nos mais 

distantes, eram colocados, em sua proximidade, tambores ou baldes (100 litros) com 

água, com pedaços de isopor em cima da água para evitar que as abelhas se afogassem, 

suprindo, assim, as necessidades das colméias.  

Segundo SOUZA (2004), a água é elemento vital para todos os seres vivos. 

Para as abelhas a água está relacionada às suas necessidades fisiológicas e ao controle 

da temperatura interna da colméia. A ausência da água pode levar ao abandono da 

colméia, e consequentemente a redução do número de enxames no apiário. A água a ser 

oferecida às abelhas deve ser em quantidade adequada e de boa quantidade, pois elas 

não armazenam água no ninho; quando necessário, as operárias
4
 saem para coletá-la. 

 

Figura 7 - Barreiro na Serra de Salitre I, utilizado como fonte de abastecimento de água 

para as colméias em períodos secos. Abril de 2013. 

 

  

 

Para facilitar o acesso à área do apiário e para evitar obstáculos para não 

dificultar o fluxo das atividades e nem causar acidentes, os apicultores, de posse de 

                                                             
3
 Barreiros são reservatórios de água feitos pelos agricultores para acumular água de chuva. Em períodos 

secos esses barreiros são abastecidos por carros pipa, para usos diversos. 

 

4
  São abelhas responsáveis pela execução de todos os trabalhos dentro e fora da colméia. 
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machados, foices e facões abrem caminhos desde a estrada até o apiário. Em alguns 

caminhos, mesmo com dificuldade, é possível a circulação de carros, já em outros, só é 

possível a circulação a pé.  

Com relação à distância mínima que deve existir entre os apiários e casas, 

escolas, estradas e áreas de criação de animais, os apicultores da Serra do Salitre I 

respeitam a distância mínima de 300 m. Alguns apicultores instalam seus apiários a uma 

distância maior. 

De acordo com COSTA (2005), considerando o raio de ação das abelhas de 

1500 m, numa área com florada apícola de qualidade mediana, tipicamente encontrada 

na maior parte do Brasil, devem-se planejar apiários pequenos, com 10 a 20 colméias. 

Em apiários com 50 apiários ou mais, a distância mínima de outros apiários é de 3,0 km.  

              Quanto ao número de colméias por apiário pode-se observar na figura 8, os 

apicultores formam seus apiários com 20 a 25 colméias, como é recomendado para a 

região. Quanto à distância entre os apiários fixos, embora a recomendação seja de 1.500 

metros, alguns apiários desta comunidade reduzem esta distância, quando as floradas 

estão abundantes, para aproximadamente 500 m. Desta forma, mesmo com floradas 

abundantes, a produção de mel acaba sendo reduzida pela saturação do pasto apícola.  

 

Figura 8. Apiário na Serra de Salitre I, município de Salitre - CE. Junho de 2011. 

 

 

5.2.2 Localização do enxame 

 

Assim como na apicultura extrativista, na apicultura racional os apicultores 

também vão à caça de enxames na mata. Muitas vezes contam até com a ajuda da 
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comunidade para localizar esses enxames, principalmente quando eles se alojam dentro 

das casas, nos telhados, postes e em árvores bem próximas às casas.  

Por já serem conhecidos pela comunidade como criadores de abelhas, por 

terem habilidade, experiência e trabalharem com segurança ao capturarem um enxame 

nidificado, esses apicultores são logo informados e chamados para fazerem a captura 

com segurança, evitando-se possíveis acidentes no local.  

 

5.2.3 Captura do enxame 

 

Segundo Silva (2004), a captura de enxames nidificados é trabalhosa e exige 

do apicultor maior habilidade de manejo. 

Os apicultores da Serra do Salitre I utilizam várias formas para capturar 

enxames. Colocam caixas iscas, ou mesmo a própria colméia,
5
 cera alveolada nos 

quadros, ou folhas de erva cidreira macerada ou o chá da erva cidreira espalhado dentro 

dela, em locais estratégicos na mata, conforme pode-se observar na figura 9, a fim de 

atrair as abelhas pelo cheiro. Às vezes usam gotas de um produto chamado “cheiro de 

rainha” para atrair enxame para a colméia. Para conseguirem povoar as colméias mais 

rapidamente, eles também utilizam a captura de enxames silvestres de abelhas melíferas 

africanizadas nidificadas na natureza. 

Figura 9 - Colméia tipo Langstroth colocada na mata para captura de enxame. Serra de 

Salitre I, município de Salitre - CE, Junho/2011. 

 

            

                                                             
5
 Colméias são caixas feitas para abrigar o enxame para produção de mel e dos outros produtos das 

abelhas. As mais usadas são do modelo Langstroth idealizada em 1852 por Lorenzo Loraine Langstroth 

que descobriu o “espaço abelha”, medida que estabeleceu o espaço exato para circulação das abelhas 

dentro da colméia. 
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Para fazerem a captura de enxames na natureza, primeiro eles fazem a 

seleção de todo material a ser utilizado no trabalho: folhas secas de eucalipto, sabugo de 

milho seco e raspa de madeira (adquiridas nas madeireiras), fumigador, caixa modelo 

Langstroth, barbante e elástico para amarrar os favos nos quadros, caixa de fósforo, 

papel, balde limpo com tampa, faca para cortar os favos da colônia a ser coletada, gaiola 

de captura de rainha e suas EPIs. Eles procuram não esquecer nada, pois cada detalhe é 

muito importante para o sucesso da captura. 

 A Figura 10 ilustra a colméia Langstroth com seus respectivos 

compartimentos, já contendo quadros aramados e quadros com cera alveolada. Na 

Figura 11 observa-se a ilustração de um apicultor usando EPI.  

 

Figura 10 - Colméia Langstroth completa, com seus respectivos compartimentos. 

  
    Fonte: www.epagri.sc.gov.br/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epagri.sc.gov.br/index.php
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Figura 11 – Ilustração do uso de EPIs em um apicultor. 
                     

                  

                    Fonte: www.epagri.sc.gov.br/index.php 

 

Após separar o material, os apicultores se dirigem ao local do enxame, que 

pode ser, por exemplo, locas de pedra, conforme pode-se observar na Figura 12, 

levando todos os equipamentos. Alguns metros antes de chegarem ao local, eles 

começam a se preparar. Vestem os macacões, colocam as botas e enchem o fumigador 

com folhas secas de eucalipto e raspa de madeira. Pegam um pedaço de papel, colocam 

dentro do fumigador e provocando a combustão do mesmo. Lentamente acionam o fole 

que, soprando sob a grelha, produzem baforadas de fumaça. Continuam usando o fole 

até a fumaça sair com a cor branca e temperatura fria, estando, assim, no ponto para ser 

usada. A partir desse momento eles colocam luvas, máscaras e, lentamente, sem fazer 

barulho, aproximam-se do enxame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epagri.sc.gov.br/index.php
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Figura 12 - Enxame nidificado em loca de pedras na Serra de Salitre I, município de 

Salitre - CE. Junho, 2007.   

 

  

 

De posse do fumigador, o apicultor direciona a fumaça para o enxame, que 

as mantêm menos defensivas. Enquanto isso, outros apicultores, com muita 

tranqüilidade, procuram achar a rainha dentro da colônia, que geralmente encontra-se no 

meio dos favos de cria, cercada pelas abelhas que a protegem. Após localizá-la, um 

apicultor, com muito cuidado, leva uma pequena gaiola para bem próximo do favo e a 

captura. Após capturada, a rainha é conduzida, dentro da gaiola, para o alvado (entrada 

da colméia). A partir desse momento, o cheiro que a rainha exala, chamado de 

feromônio, atrai todas as abelhas do enxame para a caixa ninho, onde ela está. Os 

apicultores começam, então, a cortar os favos de mel um a um, que ficam nas 

extremidades da colônia, colocando-os no balde.  

Na área mais central localizam-se os favos de cria e de pólen (alimento 

protéico das abelhas), que cuidadosamente são cortados no tamanho e formato dos 

quadros e encaixados nos arames dos mesmos com ligas elásticas para que as abelhas as 

soldem. Em seguida são colocados dentro da caixa na mesma sequência encontrada. A 

gaiola com a rainha é colocada dentro da caixa, próximo às crias, e o alvado da colméia 

é reduzido com um pedaço de esponja, conforme demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Enxame após captura em colméia Langstroth com pedaço de esponja no 

alvado. 

 

 

 

A caixa é deixada no local e à noite do dia seguinte ela é levada para o 

apiário e a rainha é liberada da gaiola. Essa prática é realizada sempre que um enxame é 

localizado. 

 

5.2.4 Acompanhamento do crescimento do enxame 

 

Na primeira semana após deixar a colméia no apiário, os apicultores a 

visitam todos os dias, observando, de longe, o movimento de chegada e saída das 

abelhas no alvado. Verificam, também, se as abelhas já reconhecem o novo habitat e se 

elas já estão transportando alimento para a colméia.  

No caso de um dos enxames capturados durante esta pesquisa, não houve 

necessidade de alimentar as colméias artificialmente, pois as abelhas se adaptaram 

rapidamente ao pasto apícola, recomeçando a estocar alimento para alimentar a família 

e desenvolvimento da prole.  

Os apicultores acompanham a evolução desse enxame considerando alguns 

aspectos básicos, tais como a retomada da postura da rainha e adaptação das abelhas na 

colméia, observando se as mesmas já estavam construindo favos novos para 

armazenamento de alimento e espaço para postura da rainha. Também observam a 

ocupação de todo o espaço no ninho com reservas protéica e energética, bem como os 

quadros com crias novas e crias maduras, até que todos os espaços dos 10 quadros 
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sejam ocupados. Após perceberem que o enxame está evoluindo bem, os apicultores 

adicionam uma melgueira
6
 com os quadros de cera alveolada sobre a caixa ninho, para 

produção do mel.  

 

5.2.5 Manejo das colméias 

 

Existem várias formas de manipular uma colméia, mas cada apicultor pode 

desenvolver seu próprio método de trabalho, sem contrariar os princípios biológicos das 

abelhas e as técnicas que são aplicadas na apicultura racional.  

Os apicultores observados nesta pesquisa fazem o manejo básico das 

colméias, conforme demonstrado na figura 14, realizando uma inspeção periódica nas 

colônias de abelhas. Esta inspeção tem como objetivo observar as condições das crias, 

provisões de alimentos e a sanidade do enxame, para mantê-los em condições de 

desenvolvimento da família e de produção. 

 

Figura 14 - Apicultores realizando o manejo de uma colméia na Serra do Salitre 1, 

município de Salitre – CE. Setembro/2011.  

  

                              

 

Para realizar as técnicas de manejo com eficiência, os apicultores levam, 

para o apiário, seus equipamentos de trabalho e suas indumentárias completas: 

fumigador, formão, folhas secas de eucalipto, raspas de madeira para combustão e 

                                                             
6 Melgueiras (ou sobrecaixas) são destinadas apenas ao depósito de mel. Colocadas sobre o ninho. 
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produção de fumaça no fumigador e fósforo para acender o fumigador. Realizam essa 

tarefa no período da manhã, até as 10h, ou no período da tarde, entre 3 e 5 h. Por volta 

de 50 metros do apiário, sempre param, acendem o fumigador e vestem seus EPIs. 

 Ao chegarem no apiário, entram com muito cuidado, fazendo o mínimo de 

barulho possível. Colocam a fumaça em todas as colméias e, lentamente, abrem, 

individualmente, a tampa de cada colméia a ser analisada. A abertura da tampa é feita 

com a ajuda do formão, pois as abelhas propolizam qualquer buraco, fenda que 

encontrar na caixa. Em cada ninho, eles observam, através dos quadros do ninho, a 

postura da rainha e a reserva de pólen e de mel. As melgueiras que já estão nas colméias 

também são analisadas. Nelas, são verificados se todos os quadros, em número de dez, 

já estão operculados, isto é, maduros, no ponto de colheita conforme pode-se observar 

na Figura 15. Um apicultor fica sempre colocando fumaça nas caixas, principalmente 

nas que estão sendo manejadas, sem direcionar o bico do fumigador para os quadros, 

para evitar que o mel fique com cheiro de fumaça. O trabalho é feito de forma bem 

rápida, para reduzir a interferência na rotina de trabalho das abelhas, uma vez que essa 

interferência pode prejudicar a produção, sem falar do risco de acidente com a rainha.   

 

Figura 15 - Quadro de melgueira 100% operculados
7
 na mesa desoperculadora da Casa 

do Mel de Salitre I, município de Salitre - CE. Junho, 2011.  

 

   

                                                             
7  São tampas ou selos de cera produzidas pelas abelhas para vedar o mel dentro do favo, quando maduro.  
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5.2.6 Preparação para a colheita 

 

Ao identificarem as melgueiras com os favos 100% operculadas, ou, no 

mínimo, com 80%, os apicultores se preparam para colhê-las. Eles preferem realizar 

esse trabalho à noite. Alguns levam carrinho de mão, outros levam padiola para 

transportar as colméias, melgueiras vazias para colocar os quadros das melgueiras 

cheias, fumigador, fósforo, formão, lanterna, vassourinha, bandeja de inox para evitar 

contaminação com o chão, lona para cobrir as melgueiras, quando colocadas em cima 

do carro, para evitar a umidade e poeira, e suas indumentárias completas.  

Mesmo à noite, quando todas as abelhas estão com atividade reduzida na 

colméia, os apicultores entram com muito cuidado para não irritá-las. Colocam fumaça 

em todas as colméias, pois quando elas sentem o cheiro da fumaça, sentem-se 

ameaçadas, enchem os papos de mel, ficando com o abdômen entumecido, perdendo a 

disposição para o ataque. Porém, o excesso de fumaça pode irritá-las, como também 

comprometer a qualidade do mel com o cheiro e sabor da fumaça. 

As colheitas são sempre feitas com 3 ou 4 apicultores. Um manuseia o 

fumigador, outro a lanterna e os outros dois usam o formão e algumas vezes uma chave 

de fenda. Levantam a tampa da colméia e vão tirando, individualmente, cada um dos 

quadros. Passam a vassourinha para tirar as abelhas aderidas ao favo de mel e 

rapidamente os colocam na melgueira vazia que se encontra dentro da bandeja em cima 

da padiola, conforme pode se na figura 16. Este processo é realizado em todos os 

quadros de todas as melgueiras previamente selecionadas para serem colhidas. 
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             Figura 16 – Melgueira sobre a padiola recebendo quadros com mel. 

 

                    

 

Após todas as melgueiras serem colhidas, são levadas para o carro com todo 

cuidado para não quebrar os favos, cobertas com uma lona para não absorver a umidade 

do ar e levadas para a casa do mel do Salitre.  

 

5.2.7 Extração do mel 

 

Antes de se descrever o processo de extração do mel pelos apicultores da 

Serra do Salitre I, ressalta-se que as comunidades desta Serra foram beneficiadas, por 

meio do projeto FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FECOP), com uma casa do 

mel, devidamente montada com todos os equipamentos em inox para fazer a extração do 

mel (Tabela 2 - Anexo).  

Quase todos os apicultores da Serra de Salitre I levam suas melgueiras para 

esta casa de mel, onde deverá ser feito todo processo de extração do mel. A exceção são 

os que têm apiários em locais de difícil acesso, que já levam o mel nos baldes para 

decantação na casa do mel.  

 À noite, ao chegarem na casa do mel, colocam tocas, luvas, aventais e 

máscaras. Levam os quadros para a mesa desoperculadora, conforme Figura 17, e 

usando um garfo desoperculador, retiram os opérculos do favo e colocam os quadros 

dentro da centrífuga. 
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Figura 17 – Mesa desoperculadora e apicultores desoperculando os favos para 

centrifugação na casa do mel do Salitre I – município de Salitre - CE.  

 

                                 

 

Quando a centrífuga completar o número total de quadros que comporta, 

eles giram a manivela fazendo lentamente o movimento de rotação. O aumento da 

velocidade é realizado à medida que o mel vai saindo dos favos. Então, usando balde e 

peneira de inox o mel é peneirado e colocado dentro do decantador
8
. 

Alguns apicultores, por terem dificuldade de levar as melgueiras cheias para 

a casa do mel, levam a centrífuga para próximo do apiário, montam uma tenda e 

centrifugam os quadros de mel no local. Posteriormente, colocam o mel dentro de 

baldes de 18 litros, com tampa, e os levam para a casa do mel para decantar.  

Outros apicultores já possuem, em casa, uma centrifuga. Após centrifugar os 

quadros de mel em suas residências, eles os levam para a casa de mel para decantação.  

Essas duas últimas formas de centrifugar o mel não são seguras e nem 

higiênicas, visto que o cheiro do mel pode atrair as abelhas para o local, que pode ser a 

casa do apicultor, e provocar acidente. E, também, devido à inadequação do ambiente, o 

mel pode ser contaminado. 

                                                             
8 Decantador tanque de formato cilíndrico, onde o mel permanece 48 horas para o processo de  

decantação natural, ou seja, o mel decanta e na superfície ficam separadas pequenas sujidades (cera, 

fragmentos), espuma de bolhas de ar, dentre outros,  que escaparam durante a filtragem. 
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Destaca-se que, de acordo com as recomendações estabelecidas nas Boas 

Práticas de Fabricação, para estabelecimentos manipuladores de alimentos, os quadros 

de favos centrifugados, em perfeito estado, devem ser levados de volta ao apiário para 

uma nova produção de mel. Nos favos quebrados deve-se extrair sua cera e beneficiá-la, 

para que em forma de lâmina alveolada, seja reutilizada nos quadros das colméias ou 

comercializada na forma de cera de abelha bruta.  

 

5.2.8 Envase do mel 

 

Após o mel ter sido decantado por 48 horas, os apicultores o colocam em 

baldes de plástico de 18 litros conforme pode-se verificar na  Figura 18, que 

permanecem na casa de mel até aparecer um comprador com uma boa oferta de preço.  

 

Figura 18 - Acondicionamento do mel em baldes de plástico, após decantação. Junho 

(2011). 

            

 

5.2.9 Comercialização 

 

Os apicultores da Serra de Salitre I, ao colherem mel de seus apiários, o 

coloca dentro de baldes de 18 litros para venda em atacado na Associação. Quanto ao 

resíduo do decantador e da mesa desoperculadora, após peneirado, é envasado em 

garrafas PET de 1 ou 2 litros, para consumo da família, pois esse mel residual não é 

considerado comercial, uma vez que contem pequenas partículas de cera. O responsável 

pela venda do mel da Associação dos Apicultores do Salitre, que também é apicultor, 
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tem uma liderança grande entre os outros apicultores de todo o município de Salitre. Ele 

compra todo o mel produzido na região, tanto dos apicultores, como dos meleiros, e o 

repassa para compradores de fora do Estado do Ceará, de acordo com o tipo de mel que 

eles procuram.  

 

5.3 Perfil sócioeconômico 

 

       Para descrever o perfil socioeconômico dos meleiros e apicultores das 

comunidades estudadas foram abordados, durante as entrevistas, os seguintes aspectos: 

moradia, sexo, faixa etária, grau de escolaridade, associativismo, tempo e motivo da 

prática de apicultura. 

  

5.3.1 Aspectos sociais 

 

5.3.1.1 Tipo de moradia 

 

Nas comunidades do Salitre 1 e na comunidade da Serra do Salitre II 

(Quilombola da Serra dos Chagas), as casas possuem estilo tradicional, construídas 

pelos próprios moradores. As casas mais antigas foram feitas com paredes de taipa e 

cobertas com telhas de barro, conforme Figura 19. 

 

Figura 19 - Casa de taipa, coberta com telhas de barro, ilustrativa de casas construídas 

nas comunidades da Serra de Salitre I. Maio (2011). 
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As casas mais modernas foram feitas com paredes de tijolos crus, com 

cobertura de telha de barro, conforme observado nas Figuras 20 e 21. 

 

Figura 20 - Casa feita com paredes de tijolos crus, com cobertura de telha de barro, 

ilustrativa de casas construídas na comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas 

(Salitre 2). Abril (2013). 

 

              

 

Embora a maioria das casas sigam o modelo tradicional, algumas possuem 

alguns recursos modernos, como banheiro e energia elétrica (Figura 21). 

 

Figura 21 - Casa feita com paredes de tijolos crus, com cobertura de telha de barro com 

caixa de luz, ilustrativa de casas construídas nas comunidades da Serra do Salitre 1 

Abril (2013). 

 

 

Ressalta-se que 100% dos meleiros moram no local são proprietário da terra 

e vivem dela para o sustento da família  na maioria dos casos as terras foram herdadas 
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dos pais e familiares. Em relação aos apicultores 60% moram no local e vivem da terra 

os 40% restante moram na cidade de Salitre.  

 

5.3.1.2 Infraestrutura de saneamento 

 

 Em nenhuma das comunidades estudadas existe infraestrutura de 

saneamento. Não existe água encanada e nem rede de esgoto interligada as casas. A 

maioria das famílias possui, em suas casas, cisternas de placa, que captam água de 

chuva. Em períodos de estiagem, elas compram água para beber de carros – pipa, que a 

captam no estado do Pernambuco. Uma lata de água de 18 L custa R$ 1,40. Para 

consumo diverso, a defesa civil fornece água, também por meio de carros - pipa. Em 

locais mais precários, a água desses carros são também colocadas nos barreiros para 

consumo animal. Na Figura 22 encontra-se o veículo utilizado para tal atendimento. 

 

Figura 22 – Carro-pipa que faz o abastecimento de água da Serra do Salitre 1, município 

de Salitre – CE. Abril (2013). 

 

 

 

É importante salientar que a cidade de Salitre também enfrenta grandes 

dificuldades para obter água. A água para beber é armazenada, durante os períodos 

chuvosos, em cisternas. Em períodos de estiagem, a população também a compra de 

carros-pipa. No centro da cidade existe um poço profundo, mas a água não é potável, 

não serve para beber e nem cozinhar, serve apenas para atividades menos nobres. A 

carroça com 200 litros dessa água custa R$ 5,00. Na Figura 23 pode-se observar um 

registro do congestionamento de carroças contendo tambores de água para 

comercialização. 
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Figura 23 – População da cidade do Salitre - CE, em fila, com suas carroças, para 

comprar água do poço profundo. Abril (2013). 

 

 

 

5.3.1.3 Infraestrutura na área de saúde 

 

Com relação ao aspecto de infraestrutura na área de saúde, ressalta-se que 

não existem Postos de Saúde nas Serras do Salitre (1 e 2). Apenas um Agente 

Comunitário de Saúde faz visitas semanalmente às famílias. A presença de profissionais 

de saúde, como médicos, enfermeiras e outros, ocorre somente uma vez por mês, 

ocasião em que a pressão das pessoas de idade avançada é aferida, as crianças são 

pesadas e são implementadas as campanhas de vacinação.  

 

5.3.1.4 Associativismo 

 

Na Serra de Salitre I existem duas Associações: a Associação Comunitária 

da Serra do Jacinto e a Associação Baixa Grande. Na Serra de Salitre II também existem 

duas Associações: Associação da Serra dos Nogueiras, que também tem uma Casa de 

Farinha, e a Associação da Serra dos Chagas. 

A Associação Comunitária dos Quilombolas da Serra dos Chagas foi 

fundada em 20 de agosto de 2005, já com a denominação de Quilombola. No mesmo 

ano, uma grande contribuição à qualidade de vida dos residentes desta comunidade foi 

dada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Salitre (STTRS) e 

pela Associação Cristã do Crato (ACC), através da implementação do Programa 
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UmMilhão de Cisternas (P1MC). Este programa visava à construção de cisternas de 

placas, nas casas, para coletar água de chuva em períodos de estiagem, mostrado na 

Figura 24. 

 

              Figura 24 -  Cisterna de placa. Serra de Salitre 2.  Janeiro, 2013. 

 

.                 

Ainda em 2005, na Serra do Salitre 2, foi elaborado o projeto e construída a 

Casa de Farinha, conforme mostra a figura 25, através de convênio com a Federação e o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Salitre (STTRS), que 

viabilizaram o financiamento junto ao Banco do Nordeste, através do Programa 

Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF). 

 Ressalta-se que faz dois anos que a Casa de Farinha está desativada por falta de 

matéria prima para produção de farinha de mandioca gerando desemprego e falta de 

renda para o sustento das famílias locais.  

Existem também casas de farinha na Serra dos Nogueiras e na cidade de 

Salitre. A casa de Farinha da cidade do Salitre é particular e de grande porte. O 

proprietário desta casa compra toda a produção de mandioca do município de Salitre. E, 

em períodos de escassez de matéria-prima, compra de outros Estados do Brasil. Nela é 

feito o beneficiamento de farinha e da goma de mandioca, como demonstrado na figura 

26. São gerados, nessa atividade, muitos empregos. 
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Figura 25 - Casa de farinha da Comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas. 

Abril, 2013. 

 

 

Figura 26 - Casa de Farinha particular, em funcionamento, na cidade de Salitre, que 

recebe toda mandioca produzida no município de Salitre - CE.  

 

 

Também foi realizado, na Comunidade dos Quilombolas, um projeto para 

aquisição de um trator com carreta conforme figura 27, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (SDA) em parceria com o Projeto São José. Esse trator foi 

comprado no ano de 2005. Ele é utilizado nas atividades de preparo da terra para plantar 

e transporte.  
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Figura 27 - Trator com carreta, utilizado nas atividades de preparação da terra para o 

plantio e como transporte das culturas, da Comunidade dos Quilombolas da Serra dos 

Chagas (Salitre 2).  

 

                     

 

5.3.1.5 Constituição das famílias 

 

Na Comunidade dos Quilombolas da Serra dos Chagas, as famílias dos 

meleiros são compostas por 3 a 8 pessoas. Das dezessete (17) famílias entrevistadas, 

apenas sete (7) possuem crianças. O percentual de crianças por família está representado 

na Figura 28.  

 

Figura 28 – Percentual de crianças, por família entrevistada, dos meleiros da 

comunidade da Serra dos Chagas (Salitre 2), município de Salitre – CE. 
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Ao se analisar esta figura, observa-se que o percentual de crianças por família 

variou de 25 a 50 %, considerado pequeno em relação à maioria da parcela da 

população que vive em risco social. 

Esta observação pode ser atribuída ao fato da Comunidade da Serra dos Chagas 

ser muito conservadora, respeita suas tradições e religiosidades, preservam muito a 

família e o casamento. Assim, as meninas nunca engravidam precocemente, só após o 

casamento. Outro aspecto é que as mulheres casadas fazem controle de natalidade 

mensalmente, indo ao Posto de Saúde do Distrito Lagoa dos Crioulos (localidade da 

Serra dos Chagas). Lá, recebem orientações sobre controle de natalidade, bem como 

anticoncepcionais e preservativos.  

Já no próprio Distrito Lagoa dos Crioulos, as famílias não têm o mesmo perfil 

das famílias dos Chagas, muitas meninas engravidam muito cedo, a partir dos 12 e 13 

anos, contribuindo para que as famílias sejam muito numerosas.    

As famílias dos apicultores da Serra de Salitre l são compostas de 2 a 7 pessoas. 

Das 19 famílias entrevistadas, apenas cinco possuem crianças, perfazendo um total de 

apenas cinco crianças.  

Estas famílias declararam que com a chegada da televisão, das Agentes de Saúde 

fazendo acompanhamento semanal e do Posto de Saúde distribuindo anticoncepcionais 

e fazendo palestras, a taxa de natalidade tem diminuído bastante.  

No alto sertão sergipano, 32% dos apicultores pesquisados encontram-se na 

faixa etária de 26 a 36 anos, seguido dos 29% entre os 37 a 47 anos, ou seja, 61% dos 

apicultores têm menos de 50 anos. A idade média dos apicultores dos dois municípios é 

de 35 anos (Silva, 2010). 

 De acordo com a pesquisa de Oliveira (2008), a maioria dos apicultores se 

encontrava na faixa etária de 26 a 40 anos. Já na região do vale do Paraíba/SP, 56% dos 

pesquisados estavam na faixa etária dos 25 a 50 anos (Pasin, 2007). No Ceará, nos 

municípios de Crato e Juazeiro do Norte, a maioria encontrada tinha entre 20 e 40 anos 

de idade (COSTA et al., 2009). 

Com relação à quantidade de jovens, verificou-se que na comunidade dos 

Quilombolas, a maioria das famílias (86%) entrevistadas era constituída por um 

pequeno número de jovens, conforme Figura 29. 

De acordo com relato dos chefes de família, os jovens desta comunidade 

deixam suas famílias cedo, para casar e constituir nova família.  
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Figura 29 – Percentual de jovens, por família entrevistada, dos meleiros da 

comunidade da Serra dos Chagas (Salitre 2), município de Salitre – CE.  

 

 

Ao analisar a Figura 29, observa-se que, com exceção de uma família, nas 

demais, os jovens representam de 14 a 25% das famílias. 

Cenário semelhante foi observado nas famílias das comunidades de Salitre I. 

Dos apicultores entrevistados, apenas seis (6) famílias tinham filhos jovens, somando 

um total de seis (6) jovens. 

Com relação ao número de adultos por família dos meleiros da Serra dos 

Chagas (Salitre II), foram verificados percentuais que variaram de 25% a 100%, como 

mostra a Figura 30. Sendo que 76,47% das famílias entrevistadas possuem percentuais 

de adultos iguais ou superiores a 50%, o que corrobora com os reduzidos percentuais de 

crianças e de jovens observados nas Figuras 28 e 29, respectivamente.  

Nas comunidades de Salitre 1, o percentual de adultos por família é ainda 

maior. Aproximadamente 90% das famílias entrevistadas possuem percentuais de 

adultos iguais ou superiores a 50% (Figura 31). 
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Figura 30 - Percentual de adultos, por família, dos meleiros entrevistados na 

comunidade da Serra dos Chagas (Salitre 2), município de Salitre - CE.  

 

 

 

Figura 31 - Percentual de adultos, por família, dos apicultores entrevistados na 

comunidade de Salitre 1, município de Salitre - CE. 

 

 

 

Quanto aos idosos, considerados os que têm idade superior a 65 anos, verificou-

se que apenas quatro (4) famílias dos meleiros e quatro (4) famílias dos apicultores 

possuíam idosos, sendo duas famílias com um idoso e duas com dois idosos. 

 Com relação ao percentual de casados, observou-se que 80% dos entrevistados 

eram casados e 20% eram solteiros, tanto nas comunidades do Salitre I quanto na 

comunidade do Salitre 2.  
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De acordo com os entrevistados, todos da família, de certa forma, 

contribuem no trabalho com apicultura, considerado de menor risco e mais leve, como 

na preparação dos materiais apícolas: limpeza e pintura das caixas, preparação dos 

caixilhos, incrustando cera, desoperculação e envase do mel. Enfim, estes dados 

mostram que a apicultura é uma atividade que realmente absorve a mão-de-obra 

familiar. 

Segundo Lima (2005), a apicultura, além de absorver a mão-de-obra 

familiar, absorve trabalhadores temporários e até mesmo fixos, ou seja, gera trabalho e 

renda.  

 

5.3.1.6 Grau de escolaridade 

 

Na Serra de Salitre 1 existem duas escolas: uma na Serra do Franscor e a 

outra na Serra do Jacinto. Na Serra de Salitre 2 não existe nenhum tipo de escola. A 

escola mais próxima fica no Distrito de Lagoa dos Crioulos, a cerca de 4 km da sede 

dos Quilombolas. 

Para estudar, os alunos precisam se deslocar diariamente a pé, em algum 

tipo transporte público ou no transporte escolar (particular), o que faz com que muitos 

acabem desistindo de estudar, preferindo trabalhar na roça. 

A dificuldade de acesso à escola se repercute, portanto, no grau de 

escolaridade dos entrevistados.  

Assim, nas Figuras 32 e 33 observa-se que a maioria dos meleiros e 

apicultores possui baixo grau de escolaridade: 47% dos meleiros são analfabetos, 41% 

possuem ensino fundamental I incompleto e 5,9% possuem ensino fundamental II 

incompleto. Quanto aos apicultores, 15% são analfabetos, 58% possuem o fundamental 

I incompleto e 11% possuem o fundamental II incompleto. Ainda nesta população, 11% 

possuem o nível médio incompleto. 

Outros aspectos, citados pelas famílias entrevistadas, responsáveis pelo 

baixo grau de escolaridade, são: a necessidade dos filhos de ajudarem os pais nas 

atividades agrícolas, já que a maior fonte de subsistência é a agricultura, e a questão 

cultural, uma vez que muitas crianças e jovens em idade escolar têm a idéia de que a 

educação formal não irá proporcionar-lhes melhor qualidade de vida. Para eles, a 

aprendizagem é fruto da herança cultural, ou seja, é necessário apenas que aprendam a 

“fazer como seus pais e/ou avós faziam”.  
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Assim, pode-se concluir que a contribuição da apicultura é bem maior para 

melhorar a qualidade de vida de suas famílias, através da renda, do alimento, do 

trabalho e do conhecimento que eles têm em relação ao bem que o mel pode 

proporcionar à saúde.  

Para reverter essa preocupante situação, é necessário que sejam implementadas 

políticas públicas voltadas à criação de ações estratégicas que visem melhorar a situação 

da escolaridade, associando a prática apícola às novas tecnologias. 

 

Figura 32 – Grau de escolaridade dos meleiros entrevistados (n=17) na comunidade da 

Serra de Salitre 2, município de Salitre - CE. 

 

 

 

Figura 33 - Grau de escolaridade dos apicultores entrevistados (n= 19) na comunidade 

da Serra de Salitre 1, município de Salitre - CE 

 

 

5.3.1.7 Faixa etária de meleiros e apicultores 

 

A idade dos meleiros entrevistados na comunidade Salitre 2 variou de 20 a 

60 anos, sendo que 65% têm idade igual ou inferior a 50 anos mostrado na figura 34. 

Nas comunidades dos apicultores de Salitre 1, a variação foi de 20 a 66 anos. Porém, ao 

se observar a figura 35, constata-se que o percentual de apicultores com idade igual ou 

inferior a 50 anos também é elevado (79%).    
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Destes resultados, depreende-se que, embora a oferta de trabalho na região 

estudada seja reduzida, a prática do manejo apícola representa uma importante fonte de 

renda complementar para jovens e adultos com capacidade para pleno emprego. 

Este cenário também faz parte da realidade de outras comunidades que 

trabalham com o manejo apícola. Em estudo realizado por Silva (2010), no sertão 

sergipano, 61% dos apicultores tinham menos de 50 anos. Na região do vale do 

Paraíba/SP, 56% dos apicultores possuíam idade na faixa de 25 a 50 anos (PASIN, 

2007). 

 

Figura 34 - Faixa etária dos meleiros entrevistados na comunidade Quilombola da Serra 

dos Chagas (Salitre 2), município de Salitre - CE.  

 

 

Figura 35 - Faixa etária dos apicultores entrevistados nas comunidades da Serra do 

Salitre 1, município de Salitre - CE.  

 

 

5.3.1.8 Programas de capacitação 

 

Quanto ao conhecimento da apicultura racional, todos os apicultores 

entrevistados já fizeram de um a três cursos, através do Projeto FECOP e também pelo 

SEBRAE. Relataram que fazem o possível para colocar em prática tudo o que 

aprenderam nas capacitações, e que os resultados são realmente surpreendentes. Fazem 
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uso do equipamento de proteção individual, das ferramentas de manejo e colheita, e de 

extração de mel, na Casa do Mel, sempre que possível. 

Já os meleiros, 100% dos entrevistados afirmaram nunca terem feito curso de 

apicultura, apesar de terem conhecimento da existência desse curso e conhecerem 

apicultores no município de Salitre. Todos afirmaram trabalhar com Apis extrativista 

desde jovens, seguindo a tradição do avô e do pai que os orientaram na prática de 

“colher mel no mato”, principalmente no período das floradas, que acontece de abril à 

junho. 

 

5.4 Aspectos econômicos  

 

5.4.1 Renda dos meleiros e apicultores 

 

Ao se referir ao aspecto de cunho econômico, verifica-se que os tanto os 

meleiros como os apicultores relutam em expressar a sua realidade. ficam embaraçados 

e percebe-se que no constrangimento de falar sobre o assunto, seus relatos não são 

fidedignos. Diante disso, os dados levantados, nem sempre vão condizer com o que 

acontece na prática, mas servem de parâmetro para reflexão. 

Em relação ao trabalho na lavoura, em geral todos da família ajudam. A 

agricultura é uma atividade que absorve a mão-de-obra familiar, porém, com 

responsabilidade direta para o sustento da família, fica a cargo dos mais velhos e dos 

casados. 

Todas as comunidades compreendem a Serra de Salitre 1 e 2, trabalham 

com plantio de mandioca, sendo esta responsável pela economia do município de 

Salitre.  

Na comunidade dos Quilombolas, o percentual de famílias que possuem 

membros trabalhando para somar uma renda extra ao trabalho apícola, melhorando, 

assim, o salário da família, está registrado na Figura 36. 
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Figura 36 - Percentual de pessoas, por família de meleiros, que trabalham para melhorar 

a renda familiar. 

 

 

 

Na Serra de Salitre 2, como demonstrado na Figura 37, o maior número de 

famílias (58%) possui apenas uma pessoa que trabalha para melhorar a renda familiar e 

26% das famílias possuem três ou mais pessoas que trabalham para obtenção de renda 

extra. 

 

Figura 37 - Percentual de pessoas, por família dos apicultores, que trabalham para 

melhorar a renda familiar. 

 

 

Na prática do trabalho com Apis extrativista, os mais jovens e solteiros não 

querem mais fazer esse tipo de trabalho, acham cansativo e arriscado. Já os mais velhos 

e principalmente os casados não deixam de fazê-lo pela responsabilidade que têm em 

gerar mais renda para o sustento da família. Ressalta-se que a Apis extrativista não pode 

ser considerada uma atividade que garanta o sustento dessas famílias de meleiros, visto 

que não existe controle para criar abelhas em enxames nidificados na natureza. Assim, 

essa prática fica dependendo das condições de outros fatores que podem contribuir para 

mudar esta realidade, como: políticas públicas nesta área, informação e capacitação 
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nestas comunidades para os interessados em trabalhar com apicultura racional e 

esclarecer a importância desta atividade para sustentabilidade local e de toda região. 

Os apicultores da Serra de Salitre 1, antes de fazerem o curso de apicultura 

racional, eram meleiros. Dos 19 apicultores entrevistados, 40% já eram apicultores há 

mais de 9 anos. A renda anual desses apicultores, proveniente da apicultura, variou de 

R$ 2.000,00 à R$ 12.000,00 no ano de 2011 (Figura 38). Porém, o maior percentual de 

apicultores (37%) recebia uma renda de R$ 2.000,00. A média na produção de mel 

colméia/ano desses apicultores no ano de 2011 variou de 18 à 25kg. Todos afirmaram 

que melhoraram suas rendas familiares em 50%. Dos apicultores entrevistados, 40% 

consideraram a renda da apicultura como sendo a maior da família. Ainda afirmaram 

que a atividade apícola os ajudou a respeitar e conservar o meio ambiente, garantindo, 

assim, a preservação da biodiversidade. 

Figura 38 - Renda anual proveniente da apicultura na Serra de Salitre 1. 

 

 

Os resultados da Figura 39 ressaltam a necessidade de que sejam 

implementadas medidas estratégicas para mudar a situação econômica dos meleiros da 

comunidade dos Quilombolas. Nesta figura observa-se que 35% dos meleiros recebem, 

no máximo, R$ 200,00 por mês, o que corresponde a R$ 2.400,00 por ano. Esse valor 

inclui as rendas provenientes de diversas atividades, como: agricultura, Apis extrativista, 

bolsa família e seguro safra.    
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Figura 39 - Está demonstrado a renda familiar mensal dos meleiros 

 

 

5.4.2 Comercialização do mel 

A média na produção de mel colméia/ano, dos apicultores, no ano de 2011, 

variou de 18 a 30 kg. Todos afirmaram que melhoraram suas rendas familiares em 50%. 

Dos apicultores entrevistados, 40% consideraram a renda da apicultura como sendo a 

maior da família. Ainda afirmaram que a atividade apícola os ajudou a respeitar e 

conservar o meio ambiente, garantindo, assim, a preservação da biodiversidade. 

Quanto ao destino final do mel dos Quilombolas, tirando o do consumo, que 

normalmente é de um litro ou dois por coleta, ele é vendido para atravessadores em 

baldes de plástico de 18 litros, quando colhido de vários meleiros, e em garrafas PET de 

1 ou 2 litros, quando colhido individualmente. A Figura 40 ilustra um local de 

estocagem de mel, para posterior comercialização. 
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              Figura 40 - Mel extrativista dentro de garrafas PET para comercialização. 

 

                   

 O Presidente da Associação dos Quilombolas da Serra dos Chagas, assim 

como os demais meleiros entrevistados não quiseram revelar a quantidade de litros ou 

garrafas de mel que produzem, como também o valor da renda anual deste produto. 

Como eles dizem: “Agora é coisa pouca, mal dá pra comer com farinha”. Referem-se à 

venda do mel como algo que não tem feito diferença na renda familiar, afirmando 

sempre que o mel que hoje colhem, só dá para o consumo da família. 

 

5.5 Análises dos aspectos ambientais dos Quilombolas da Serra dos Chagas 

 

 Segundo Marques (2010), em virtude de tantas dificuldades, e por falta de 

condições de sobrevivência, ao longo dos anos, os Quilombolas migraram do local 

Arapuca, para a Serra dos Chagas, para a localidade conhecida na época como Saco dos 

Negros, onde se apossaram de novas áreas de terras que passaram a chamar de Jatobá, 

Serra dos Chagas, Baixa Grande, Baixio do Mocó e Serra do Jacinto, localidades onde 

estão vivendo atualmente e onde constituíram a Comunidade Quilombola da Serra dos 

Chagas, há mais de 100 anos.  

Como as terras não tem sido suficiente para o trabalho na lavoura, sentiram-

se obrigados a trabalharem em terras visinhas, arrendadas de terceiros, estabelecendo 

uma relação de usufruto produtivo, seja através da agricultura, da caça, do extrativismo 
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e da coleta de mel, nesse novo ambiente. Por várias décadas, esses remanescentes 

Quilombolas mantiveram uma relação de simbiose ambiente natural, vivendo 

harmonicamente e de forma sustentável com a natureza. Eles têm uma relação profunda 

com a natureza. 

Ainda segundo Marques (2010), a localidade Serra dos Chagas tem solo 

arenoso. Na área da Serra, encontra-se a vegetação de serra, conhecida como carrasco. 

Essa área foi tradicionalmente utilizada pelos Quilombolas para a caça e a produção de 

roças, para o cultivo de cereais (milho, feijão e mandioca), hortaliças (abóbora, 

jerimum, maxixe, melancia, andu, amendoim, quiabo e pepino), frutas (melancia, 

banana, mamão e melão) e tubérculos (mandioca, macaxeira). Hoje a realidade é bem 

diferente, vivem confinados em uma área pequena, e se veem obrigados a reutilizarem 

as áreas das lavouras indefinidamente, sem a terra poder descansar. Por essa razão, essas 

áreas encontram-se muito desmatadas e esgotadas, comprometendo a reprodução social 

dos moradores. 

Segundo Marques (2010), na Serra dos Chagas e na Serra de Salitre há 

basicamente dois tipos de vegetação: a de floresta e a de carrasco, constituídas de 

plantas nativas como mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 –  Algumas das plantas nativas das Serras de Salitre 1 e 2. 

Nomes Populares Nomes Científicos 

Jatobá Hymenaea courbaril 

Cajueiro Anacardiacea 

Mangueira Manguifera indica L. 

Eucalipto Eucaliptus globulus Labill 

Agaroba Prosopis juliflora 

Imbuzeiro Spondias tuberosa Arruda 

Pinha Annona squamosa 

Palma Opuntia fícus-indica L. 

Graviola Annona muricata L. 

Algodão Gossypium hirsutum L. 

Cajarana Spondias sp 

Figo Ficus carica 

Ciriguela/Siriguela Anacardiaceae 
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A fauna de toda a Serra de Salitre é bastante abundante, mas segundo os 

moradores, os animais que estão desaparecendo da região são: gato maracajá, onça 

vermelha, caititu, queixada e o porco espinho. 

Quanto aos desmatamentos, a comunidade dos Quilombolas, 

tradicionalmente, faz roças de toco ou de coivara, adaptando-se às condições naturais, 

como mostrado na Figura 41. Também fazem queimadas, mas antes fazem um acero 

varrido em torno da roça para evitar que o fogo se alastre pela vegetação, além da área 

da roça. Segundo os Quilombolas, eles não precisam de bombeiro, os próprios 

moradores apagam o fogo. 

 

Figura 41 - Preparando a roça para plantio.  Serra dos Chagas. Novembro, 2012.  

 

 

Já os apicultores não fazem mais queimadas, pois além de conhecerem a 

importância de não queimar a terra, o IBAMA montou um posto de fiscalização na 

Serra, impedindo que as comunidades façam queimadas.  

 De acordo com os meleiros entrevistados, eles esperam conseguir mais 

terras, e solução para a escassez de água na região, por meio de políticas públicas para 

poderem melhorar de vida, plantar mais para assegurar o sustento da família e da 

comunidade. Não foi observado, nas entrevistas, preocupação com o meio ambiente em 

relação à colheita de mel de forma extrativista, sendo sempre justificado a falta de 

enxames devido a falta de chuva e florada. Durante as entrevistas, quando foram 

perguntados se há desenvolvimento sustentável com a prática da apicultura, 90% não 
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souberam responder, apenas 10% afirmaram ser verdadeiro porque preservava as 

plantas. 

Como a pesquisa foi feita direta, entrevistador x entrevistado, percebeu-se a 

desmotivação dos meleiros da Serra dos Chagas quando foi abordado o assunto de 

plantio de culturas de sobrevivência e localização de enxames de abelhas melíferas para 

coleta de mel. O trator e a casa de farinha estavam parados há dois anos por falta de 

matéria prima (mandioca), ocasionado pelo baixo índice pluviométrico dos últimos dois 

anos, prejudicando sensivelmente o desenvolvimento das culturas ao longo desta 

estiagem prolongada. Como eles dizem, “sem chuva nois não faz nada”. Mas se esses 

meleiros estivessem organizados, buscavam mandioca em outras comunidades como 

empréstimo e mudariam a realidade em sua comunidade. 

Já os apicultores da Serra de Salitre 1, por trabalharem com apicultura 

racional, procuram não perder os enxames de suas colméias através de alimentação 

artificial. E mesmo em períodos de grande estiagem, como o ocorrido em 2012, ainda 

conseguem colher mel. 

Ante o exposto, conclui-se, a partir da análise do perfil socioeconômico, que 

a atividade apícola melhorou a qualidade de vida dos apicultores da Serra do Salitre 1, 

diferentemente do que ocorreu com os Quilombolas, uma vez que gerou emprego para 

todos da família e aumentou a renda das famílias que sobreviviam somente da 

agricultura.  
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6. CONCLUSÕES  

 

As conclusões deste trabalho foram obtidas a partir da reflexão sobre a questão 

que instigou o desenvolvimento desta pesquisa, que foi: Como a forma de manejo da 

apicultura racional da Serra do Salitre 1 e a extrativista dos Quilombolas da Serra dos 

Chagas (Salitre 2) interferem no desenvolvimento sustentável de suas comunidades? 

Ante essa reflexão, concluiu-se que: 

Quanto a comunidade dos Quilombolas (Salitre 2), os meleiros ainda não estão 

preparados para a atividade apícola. Por falta de informação, de conhecimento e de 

Políticas Públicas voltadas para a atividade apícola nesta comunidade, os meleiros ainda 

continuam queimando suas terras, cortando árvores nativas muito significativas para a 

preservação e equilíbrio ambiental, transformando-as em carvão para consumo caseiro. 

Devido o conhecimento empírico do que representa o mel, e seguindo as tradições de 

suas famílias, esses meleiros se aventuram dentro da mata para coleta de mel sem 

nenhuma proteção, correndo risco de vida. Além de desperdiçarem a cera na mata, por 

não terem conhecimento do seu valor comercial. 

Observou-se também que essa comunidade está conformada com a situação 

socioeconômica em que vivem, não demonstrando interesse por novas alternativas de 

geração de emprego e renda, que melhorariam a qualidade de vida de seus moradores.  

Com relação a Serra de Salitre 1, constatou-se que os apicultores conseguiram 

interligar os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Em consequência, foram 

gerados emprego, renda e alimento para as famílias, além de se tornarem sensíveis 

quanto a importância da sustentabilidade ambiental.  

Eles compreenderam que o manejo integrado de tecnologias na apicultura 

possibilita uma maior eficácia na geração de trabalho e renda, aumenta à produtividade 

dos produtos oriundos da abelha, melhora a rentabilidade do mel, além de proporcionar 

um maior valor agregado à produção, do ponto de vista da sustentabilidade. 

Dessa análise, observa-se que os apicultores da Serra do Salitre 1 estão mais 

conscientes da importância de criar abelhas utilizando o manejo racional, buscando, 

assim, maior produtividade de suas colméias na produção de mel em larga escala. Além 

de serem mais sensíveis a preservação do meio ambiente, evitando desmatamentos e 

queimadas, garantindo o equilíbrio da biodiversidade, aumentando, assim, a produção 

das culturas comerciais através da polinização. 
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A partir dessas informações depreende-se que a capacitação dos meleiros em 

práticas de manejo apícola, associada à implementação de políticas públicas que 

possibilitem a transferência de tecnologias de manejo apícola racional, em substituição à 

extrativista, é indispensável para inseri-los no contexto da sustentabilidade.     

O acesso às técnicas de criação de abelhas permitirá que o planejamento das 

atividades sejam direcionadas para obtenção de maior rendimento na produção, 

estimando, por exemplo, os picos de atividades das abelhas em função das floradas e em 

quais épocas terá que usar suplemento alimentar para as colônias nos períodos de 

escassez de recursos alimentares. Assim, será possível evitar grandes perdas produtivas, 

abandono de colméias e/ou redução dos níveis populacionais das colônias de abelhas 

africanizadas, além de se buscar a estabilização, em níveis elevados de produtividade 

das colméias ao longo do ano, e favorecer a obtenção de outros produtos apícolas 

diretos (a cera, o pólen e a própolis, por exemplo), além do mel.  

Para finalizar, ressalta-se que em nenhuma das comunidades estudadas, existia 

infraestrutura de saneamento e de saúde. Também verificou-se que a maioria dos 

meleiros e apicultores possui baixo grau de escolaridade, porém, os meleiros destacam-

se por aproximadamente 50% de sua população ser analfabeta.  

 Estes dados retratam as precárias condições de infraestrutura sanitária e de saúde 

e os baixos níveis de escolaridade das comunidades estudadas; o que aponta para a 

ausência de políticas públicas voltadas para dirimir tais disparidades socioeconômicas e 

de saúde. 

 Nesse sentido, é necessário que esses dados passem a ser de conhecimento das 

municipalidades, uma vez que retratam as reais condições das áreas estudadas, de forma 

que as intervenções públicas sejam pautadas pelas reais necessidades de cada 

comunidade. 

Ressalta-se que nenhuma formação social poderá alcançar o desenvolvimento 

sustentável se não melhorar a qualidade de vida de cada cidadão - tanto no presente 

quanto no futuro - com um nível de uso dos ecossistemas que não exceda sua 

capacidade regenerativa e assimiladora de rejeitos do ambiente natural. 
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APICULTURA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUSTENTÁVEL: um estudo comparativo entre as comunidades da serra do salitre e os 

quilombolas da serra dos chagas 

Tabela 1 - Formulário socioeconômico da Comunidade dos Quilombolas da Serra dos 

Chagas e dos apicultores da Serra de Salitre.  

Entrevistador:  

Data da entrevista:   

Localidade:  

01.Apicultor ou Meleiro:   

02.Associação:   

03.Idade:  

04.Escolaridade:  Analfabeto=          Fundamental I incompleto =     Fundamental II 

incompleto =        Ensino médio =   

05.Quantos adultos 

06.Quantos adolescentes 

07.Quantas crianças? 

08.Quantos idosos?   

09.Estado civil: (     ) casados     (     ) solteiros     (     ) outros 

10.Endereço:                             Município:  

11.Moradia: (    ) cedida               (     ) própria               (     ) alugada     (    ) outros 

12.Zona: (    ) rural               (    ) urbana 

13.Reside no meio rural, e vive da terra?   (     ) sim          (     ) não 

14.É proprietário rural?    (     ) sim      (     ) não 

15.Renda familiar mensal na agricultura ou outra? 
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16.De onde vem a principal fonte de renda?   

17.Quantos membros da família trabalham? 

18.Qual a origem da água para consumo diversos?                  

19.Qual a origem de água para beber?   

20.São realizadas queimadas para o preparo do solo? (    )  sim    (    ) não 

21.É feito uso de algum tipo de fertilizante?   (  ) sim    (  ) não 

22.Há uso de agrotóxicos?   (    ) sim    (    ) não   

23.Qual o tipo de agrotóxico?   

24.Qual é o destino das embalagens de agrotóxico?   

25.Há evidência de Queimadas nas proximidades? (    ) sim       (    ) não  

APICULTURA  

26.Já fez algum curso de apicultura?  (  ) sim      (     ) não 

27.Através de qual órgão?   

28.Trabalha com apicultura extrativista?  (    ) sim    (    ) não 

29.Trabalha com apicultura racional?  (    ) sim    (    ) não 

30.Há quanto tempo?   

31.Usa  EPI?  (    )  sim     (    ) não 

32.Utiliza equipamento para manejo das colméias? Quais 

33.Utiliza equipamento para extração do mel? Quais?   

34.Onde é feita a extração do mel?  

35.O que é produzido no apiário: mel (    )   pólen (   )  própolis (   )    

36. Onde fica armazenado o mel?  

37. O mel é vendido?   
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38. Vendido fracionado ou em grosso? Em qual vasilhame?   

39. Renda anual da apicultura:   

40. Nº de membros da família que estão trabalhando com apicultura 

41. Florada da região:  

42. Florada predominante:  

43.Período de maior florada:   

44. Quantas colheitas são feitas de mel por ano?   

46. Se trabalhar com apicultura racional, qual tipo de caixa utiliza 

47.Manejo dos ninhos ao ano:  (  ) 1 vez      (    )2 vezes      (   ) 3 vezes      (   ) outros 

48.Apicultura: (   ) fixa          (   ) migratória    

49.Renda da lavoura e/ou outra:  

50.Produção média colméia/ano:   

51.Qual meio de transporte para trabalho com apicultura?   

52. Qual o destino final para o mel.   

53. A apicultura racional ajudou a melhorar a qualidade de vida desta comunidade?   

54. A apicultura racional ajudou a conscientizar esta comunidade a preservar o meio 

ambiente?    (  ) sim      (    ) não 

55/. Há desenvolvimento sustentável com a prática da apicultura?  Por que?   
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Tabela 2 – Material Apícola Comunitário do FECOP, entregue na casa do mel. 

 

Item Unidade Quantidade 

MESA DESOPERCULADORA INOX 304 DE 1,0 X 0,80 M C/ 

TORNEIRA PVC 
UN 1 

CENTRÍFUGA TOTALMENTE INOX 304 C/  4/12 QUADROS UN 01 

DECANTADOR INOX 304 DE 140 Kg C/ TORNEIRA PVC UN 04 

SUPORTE PARA DECANTADOR INOX 304 DE 140 Kg UN 04 

PENEIRA INOX 304 P/ DECANTADOR 140 Kg UN 01 

PENEIRA INOX 304 P/ BALDE 12L UN 01 

BALDE TOTALMENTE INOX 304 DE 12L UN 01 

SUPORTE P/ BALDE TOTALMENTE INOX 304 DE 12L UN 01 

BALDE EM PVC DE 18L UN 120 

GARFO DESOPERCULADOR UN 02 

LONA PLÁSTICA BRACA 200m COM  5 X 6 DE LARGURA  M² 30 

LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL PAR 21 

TOUCA DESCARTÁVEL UD 21 

BATA DESCARTÁVEL UD 21 

MÁSCARA DESCARTÁVEL UD 21 

ÁGUA SANITÁRIA 1000ml Tb 01 

DETERGENTE NEUTRO 500ml Tb 01 

PANO PERFEX  60 X 33 Pct 01 

VASSOURA DE PELO 30cm UD 02 

RORO  30cm UD 02 

ESPONJA DUPLA FACE UD 04 

ÁLCOOL EM GEL 500ml UD 01 

 


