
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

EDIMILSON GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

REDES GEOGRÁFICAS E POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO APÍCOLA NOS 

TERRITÓRIOS PRODUTIVOS DE SERGIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2013



i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

EDIMILSON GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

REDES GEOGRÁFICAS E POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO APÍCOLA NOS 

TERRITÓRIOS PRODUTIVOS DE SERGIPE 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, nível de Doutorado, área de concentração 

Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e 

Regional, na Linha de Pesquisa Dinâmica 

Ambiental, como pré-requisito para obtenção do 

título de Doutor, sob a orientação da Professora Drª 

Rosemeri Melo e Souza. 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

2013 

 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 
 
 
 

S586r 

 
 
Silva, Edimilson Gomes 
    Redes geográficas e potencial fitogeográfico apícola nos 

territórios produtivos de Sergipe / Edimilson Gomes da Silva; 
orientadora Rosemeri Melo e Souza. – São Cristóvão, 2013. 

204 f. : il.  
 
 

Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de 
Sergipe, 2013. 

 
 

1. Redes geográficas. 2.  Fitogeografia. 3. Plantas melíferas – 
Sergipe.  4. Abelha – Criação.  5. Desenvolvimento territorial – 
Sergipe.  I. Souza, Rosemeri Melo e, orient. II. Título. 

 
CDU 911.2:581.9(813.7)  

 

 

 



ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

COMISSÃO JULGADORA 

 

REDES GEOGRÁFICAS E POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO APÍCOLA NOS 

TERRITÓRIOS PRODUTIVOS DE SERGIPE 

Tese de Doutorado defendida e aprovada em 31 de outubro de 2013 por: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Professora Drª Rosemeri Melo e Souza (Orientadora) 

DEAM/NPGEO/UFS - Campus de São Cristóvão 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Professor Dr. Paulo Roberto Joia (Membro Titular Externo) 

CPAq/UFMS  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Professora Drª Márcia Eliane Silva Carvalho (Membro Titular Externo) 

DGE/UFS - Campus de São Cristóvão 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Professora Drª Josefa Lisboa Bispo (Membro Titular Interno) 

NPGEO/UFS - Campus de São Cristóvão 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Professor Dr. Dean Lee Hansen (Membro Titular Interno) 

NPGEO/UFS - Campus de São Cristóvão 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Edimilson Gomes da Silva 

Doutorando 

 

 

 

 

 

Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos 

São Cristóvão, outubro de 2013.  



iii 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais, filhos, irmãos, amigos, 

mestres e apicultores que de uma forma ou de 

outra contribuíram para a concretização desta 

Tese, em especial a minha querida e amada 

esposa Maria do Socorro Ferreira da Silva, 

companheira de todos os momentos, pois sem a 

sua preciosa contribuição, esse trabalho não 

teria o mesmo êxito. A você meu eterno 

agradecimento. 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar agradeço ao Pai Celestial, por conceber a renovação espiritual 

a cada dia, sobretudo, renovando minhas forças para galgar os obstáculos que apareceram 

durante essa caminhada. 

A minha amada esposa, Maria do Socorro, um especial agradecimento, pois seus 

incentivos e contribuições foram de grande importância na elaboração desta Tese. Foi nela 

que encontrei um porto seguro, principalmente, nos momentos de dificuldades, para vencer 

mais essa importante jornada em minha vida. 

Aos meus queridos filhos Everton e Enderson pelo carinho e compreensão, 

principalmente, nos momentos que necessitei me ausentar para a execução dos inúmeros  

trabalhos de campo. 

Agradeço aos meus pais, Valdir e Solimar, por terem me proporcionado uma 

sólida formação familiar e educacional durante minha infância e juventude, oportunizando a 

base para a continuidade nos estudos. A eles os meus eternos agradecimentos. 

A estimada Professora Rosemeri Melo e Souza, a quem tenho um carinho 

especial, pelas orientações e diálogos que foram decisivos na elaboração deste trabalho. Sua 

forma exigente, crítica e criativa, conduziram brilhantemente esta pesquisa. 

Aos professores do Curso de Graduação e Mestrado da UFMS, especialmente ao 

Professor Dr. Paulo Roberto Joia, e aos professores do Doutorado do NPGEO/UFS pelas 

contribuições na minha formação e aperfeiçoamento enquanto pesquisador de Geografia. 

Agradeço aos Professores Dean Lean e Ajibola pelas ricas contribuições durante o 

Exame de Qualificação.  

Aos integrantes e companheiros do GEOPLAN pelos diálogos e reflexões 

interdisciplinares acerca das questões socioambientais. Ao NPGEO pela atenção 

disponibilizada durante esse período, em especial a Everton Santos a quem tenho distinto 

apreço. 

Não poderia deixar de agradecer, todos aqueles que fazem parte da rede de 

apicultura sergipana, em especial aos apicultores, pois seus conhecimentos e contribuições 

foram de suma importância para alcançar o sucesso pretendido nesta pesquisa.  



v 

 

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE SIGLAS........................................................................................................ vii 

LISTA DE FIGURAS..................................................................................................... viii 

LISTA DE TABELAS.................................................................................................... xi 

LISTA DE QUADROS................................................................................................... xii 

LISTA DE APÊNDICES................................................................................................ xiii 

LISTA DE ANEXO........................................................................................................ xiv 

RESUMO........................................................................................................................ xv 

ABSTRACT.................................................................................................................... xvi 

RESUMEN...................................................................................................................... xvii 

INTRODUÇÃO............................................................................................................... 1 

CARACTERIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA....................................... 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A PESQUISA............................ 7 

Levantamento bibliográfico, documental e dados censitários............................... 10 

Levantamento de dados primários e secundários................................................... 11 

Ordenação e tabulação dos dados.......................................................................... 15 

O Geoprocessamento como subsídio para a análise da atividade apícola............. 15 

Aplicação de técnicas cartográficas....................................................................... 18 

Análise e interpretação das informações................................................................ 18 

ESTRUTURAÇÃO DA TESE................................................................................... 19 

I. DINÂMICA DE APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS NATURAIS PARA 

APICULTURA................................................................................................................ 

 

21 

1.1. COMPREENDER A DINÂMICA DE APROPRIAÇÃO E USO DOS 

RECURSOS NATURAIS MEDIANTE REDES GEOGRÁFICAS.......................... 

 

23 

1.1.1. Redes geográficas como instrumento de análise para produção apícola..... 28 

1.2. ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL......... 36 

1.2.1. Governança e capital social na gestão do desenvolvimento territorial 

local........................................................................................................................ 

 

49 

1.2.2. A (des)conectividade das redes geográfica da apicultura sergipana e o 

desenvolvimento territorial local........................................................................... 

 

56 

II. O POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO PARA APICULTURA................................. 65 

 



vi 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA NOS DOMÍNIOS DA 

CAATINGA E MATA ATLÂNTICA....................................................................... 

 

66 

2.2. A ATIVIDADE APÍCOLA COMO ALTERNATIVA PARA A 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CAATINGA E MATA 

ATLÂNTICA............................................................................................................. 

 

 

70 

2.3. O SURGIMENTO DA APICULTURA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

HOMEM..................................................................................................................... 

 

75 

2.4. PANORAMA MUNDIAL E NACIONAL DA APICULTURA........................ 78 

2.5. APICULTURA  E  CONSERVAÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE    -             

POLINIZAÇÃO: UM IMPORTANTE SERVIÇO AMBIENTAL........................... 

 

93 

2.5.1. Perspectivas da Agroecologia para a atividade apícola sustentável............ 96 

III. REDES E POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO PARA APICULTURA EM 

SERGIPE......................................................................................................................... 

 

101 

3.1. REMANESCENTES FLORESTAIS APÓS O INTENSO PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS NATURAIS........................................ 

 

103 

3.2. DIAGNÓSTICO DA APICULTURA NA ARENA LOCAL............................. 116 

3.2.1. Espécies da flora utilizadas para a produção apícola................................... 116 

3.2.2. A importância das associações dos apicultores na consolidação da 

atividade apícola.................................................................................................... 

 

128 

3.2.3. Perfil socioeconômico dos apicultores das associações federadas............ 154 

3.2.4. O papel dos órgãos institucionais na consolidação da apicultura em 

Sergipe................................................................................................................... 

 

159 

3.3 PERSPECTIVAS PARA A SUSTENTABILIDADE DAS REDES 

GEOGRÁFICAS NA APICULTURA FACE AO POTENCIAL 

FITOGEOGRÁFICO.................................................................................................. 

 

 

171 

CONCLUSÕES............................................................................................................... 174 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................. 182 

APÊNDICES................................................................................................................... 193 

ANEXO........................................................................................................................... 204 

 

 

 



vii 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AAMPV – Associação dos Apicultores do Município de Poço Verde 

AAPIG - Associação dos Apicultores Gloriense 

ABECAA - Associação Brejograndense de Criadores de Abelha e Artesãos  

AMAS - Associação dos Melicultores do Alto Sertão   

APIFOLHA - Associação dos Pequenos Apicultores de Porto da Folha 

APISTREZE - Associação de Apicultores do Treze  

APL – Arranjo Produtivo Local 

ASA - Associação Sergipana de Apicultores  

ASCOA- Associação Centro Oeste de Apicultores 

BNDS - Banco Nacional do Desenvolvimento 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 

COOAPISE - Cooperativa Apícola de Sergipe 

CTA - Centro de Tecnologia Apícola  

EMDAGRO – Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

FAO – Food and Agriculture Organization 

FAPISE – Federação de Apicultores de Sergipe 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 

SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe  

SIE - Selo de Inspeção Estadual 

SIF – Selo de Inspeção Federal 

SLOT – Sistema Local Territorial  

SPIL - Sistema Produtivo e Inovativo Local 

 

 

 



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 01: Territórios de Planejamento de Sergipe e Municípios pesquisados................. 5 

Figura 02: Fluxograma dos procedimentos metodológicos concebidos para a tese.......... 9 

Figura 03: Coleta e acondicionamento de espécies vegetais em Lagarto em 2011, para 

posterior identificação no Herbário da UFS...................................................... 

 

14 

Figura 04: Casa do Mel de Poço Verde-SE....................................................................... 47 

Figura 05: Casa APIS em Picos-PI.................................................................................... 48 

Figura 06: Centro de Tecnologia Apícola em Picos-PI..................................................... 48 

Figura 07: Organograma das redes geográficas da apicultura sergipana........................... 57 

Figura 08: Redes Geográficas da Apicultura Sergipana em 2012..................................... 58 

Figura 09: Caixa padrão com ninho e uma melgueira....................................................... 60 

Figura 10: Kit do apicultor – Feira Agropecuária em Aracaju.......................................... 60 

Figura 11: Área de Influência do entreposto de mel de Ribeira do Pombal (BA) em 

Sergipe............................................................................................................... 

 

63 

Figura 12: Evolução na produção de mel de abelhas nos vinte maiores produtores 

mundiais entre 2000 e 2009............................................................................... 

 

79 

Figura 13: Produção de mel de abelhas dos maiores produtores mundiais em 2009......... 80 

Figura 14: Participação das regiões brasileiras na produção de mel em 2009................... 86 

Figura 15: Evolução da produção de mel no Brasil, em toneladas.................................... 87 

Figura 16: Uso e cobertura do solo dos Municípios de Canindé de São Francisco, Poço 

Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, 2012......... 

 

106 

Figura 17: Uso e Cobertura do solo de Nossa Senhora de Lourdes, Brejo Grande, Frei 

Paulo e Estância em Sergipe, 2012.................................................................... 

 

107 

Figura 18: Uso e Cobertura do solo de Lagarto, Salgado, Poço Verde e Tobias Barreto 

em Sergipe, 2012............................................................................................... 

 

108 

Figura 19: Pecuária no Município de Poço Verde-SE....................................................... 109 

Figura 20: Cultivo de milho em Poço Verde-SE............................................................... 109 

Figura 21: UCs em Sergipe................................................................................................ 112 

Figura 22: Nascente e lagoa no remanescente florestal  do  Crasto  em  Santa  Luzia  do 

Itanhy................................................................................................................. 

 

113 

 



ix 

 

Figura 23: Potencial fitogeográfico  dos remanescentes  florestais  para a  apicultura em 

Sergipe............................................................................................................... 

 

115 

Figura 24: Estratos vegetais............................................................................................... 118 

Figura 25: Fitofisionomias e espécies com  potencial  fitogeográfico  para  a apicultura 

em Sergipe......................................................................................................... 

 

125 

Figura 26: Sede da ASA em Aracaju................................................................................. 129 

Figura 27: Sede da APISTREZE em Lagarto-SE.............................................................. 130 

Figura 28: aproveitamento de pequenas áreas de  vegetação nativa  próximo de  laranjal 

em Lagarto......................................................................................................... 

 

131 

Figura 29: Estrato herbáceo utilizado para produção apícola em Lagarto......................... 131 

Figura 30: Máquina de sachê – APISTREZE.................................................................... 133 

Figura 31: Rótulo com Selo de Inspeção Estadual – APISTREZE................................... 133 

Figura 32: Casa do Mel em Porto da Folha-SE.................................................................. 137 

Figura 33: Pasto apícola no Assentamento Nova Canadá em Canindé de São Francisco-

SE...................................................................................................................... 

 

139 

Figura 34: Apiário Modelo no Assentamento Nova Canadá em Canindé de São 

Francisco-SE...................................................................................................... 

 

139 

Figura 35: Espécie exótica visitada pelas abelhas em  Canindé de São Francisco........... 140 

Figura 36: Exposição de produtos apícolas da AMAS durante a Feira Agropecuária de 

Sergipe (FEASE) em Aracaju, 2011.................................................................. 

 

141 

Figura 37: Casa do Mel em Canindé de São Francisco, 2011........................................... 141 

Figura 38: Apiário no Assentamento Barra da Onça em Poço Redondo-SE.................... 142 

Figura 39: Caixa padrão para produção de polén............................................................... 144 

Figura 40: Apiário em Brejo Grande-SE........................................................................... 145 

Figura 41: Caixa com ninho e coletor de pólen em Brejo Grande-SE............................... 146 

Figura 42: Alimento para as abelhas a partir de garapa de açúcar em Brejo Grande-SE.. 146 

Figura 43: Caixa piloto para produção de própolis vermelha em Brejo Grande-SE......... 147 

Figura 44: Rede Geográfica da produção apícola em Poço Verde.................................... 149 

Figura 45: Casa do Mel de Poço Verde............................................................................. 150 

Figura 46: Veículo da AAMPV em Poço Verde................................................................ 150 

Figura 47: Apiário em Poço Verde.................................................................................... 151 

Figura 48: Área desmatada para cultivos em Poço Verde................................................ 151 

 



x 

 

Figura 49: Recipiente com água e flutuadores de isopor próximo a apiários em Poço 

Verde................................................................................................................. 

 

152 

Figura 50: Quantidade de colmeias por apicultor nas associações pesquisadas em 2011. 155 

Figura 51: Vestimentas usadas e trabalho de coleta de mel em Lagarto-SE..................... 156 

Figura 52: Melgueira com quadro com favos de mel em Lagarto-SE............................... 156 

Figura 53: Grau de escolaridade dos apicultores nas Associações pesquisadas em 

Sergipe............................................................................................................... 

 

157 

Figura 54: Tempo de atuação dos apicultores na atividade apícola................................... 159 

Figura 55: Contêiner adaptado para unidade de processamento apícola no Povoado 

Barra da Onça, Poço Redondo-SE..................................................................... 

 

163 

Figura 56: Ponto de extração de mel de alvenaria, Povoado Junco, Poço Verde-SE........ 164 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01: Exportações de mel considerando os cinco maiores exportadores em 2009... 81 

Tabela 02: Consumo aparente de mel nos cinco maiores importadores, na Suíça e no 

Brasil............................................................................................................... 

 

84 

Tabela 03: Evolução da produção de mel dos doze maiores produtores do Brasil (2002-

2011)............................................................................................................... 

 

89 

 

 

 



xii 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 01: Elementos que formam a rede da apicultura no Brasil................................... 30 

Quadro 02: Unidades de Conservação do Estado de Sergipe............................................ 111 

Quadro 03: Estrutura da apicultura sergipana a partir das associações federadas............. 117 

Quadro 04: Principais espécies aproveitadas para a produção apícola em Sergipe........... 120 

Quadro 05: Cursos oferecidos pelo SEBRAE-SE aos apicultores.................................... 165 

Quadro 06: Municípios de atuação da CODEVASF em Sergipe em 2013...................... 167 

Quadro 07: (Des)configuração do APL e SLOT em Sergipe............................................ 173 

 

  



xiii 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

 

Apêndice 01: Roteiro de entrevista com representante do SEBRAE-SE.......................... 193 

Apêndice 02: Roteiro de entrevista com representante do SEDETEC-SE........................ 195 

Apêndice 03: Roteiro para entrevista com representante da CODEVASF....................... 197 

Apêndice 04: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido............................................ 198 

Apêndice 05: Roteiro para entrevista com presidente da FAPISE, COOAPISE e 

Associações de Apicultores.......................................................................... 

 

199 

Apêndice 06: Roteiro de entrevista para os apicultores..................................................... 200 

Apêndice 07: Questionário para as associações dos apicultores....................................... 203 

 

 

  



xiv 

 

LISTA DE ANEXO 

 

 

Anexo 01: Ficha de identificação das espécies.................................................................. 204 

 

 

 



xv 

 

RESUMO 

Esse trabalho visa analisar as redes geográficas e o potencial fitogeográfico para atividade 

apícola em Sergipe à luz das redes geográficas enquanto categoria de análise, tendo como 

recorte empírico os territórios de planejamento: o Alto Sertão, com destaques para os 

municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora da 

Glória e Nossa Senhora de Lourdes; Agreste Central (Frei Paulo); Sul Sergipano (Estância e 

Salgado); Centro Sul (Lagarto, Poço Verde e Tobias Barreto); e, Baixo São Francisco (Brejo 

Grande). A pesquisa ocorreu a partir de levantamento bibliográfico, documental e censitário 

acerca da temática abordada; pesquisa de campo a partir de visitas aos territórios produtivos 

que dispõe de potencial fitogeográfico para a apicultura; entrevistas semiestruturadas com os 

atores que fazem parte da rede apícola e com representantes de entrepostos e cooperativas de 

apicultores; aplicação de técnicas cartográficas para elaboração dos mapas; ordenamento e 

tabulação dos dados; e, análise e interpretação das informações. As redes geográficas da 

apicultura encontram-se configurada em redes de produção, de comercialização, financeira, 

técnica, científica, e informacional cujas análises evidenciam a existência de potencial 

fitogeográfico nos remanescentes florestais capazes de atender a prática e o desenvolvimento 

da apicultura em Sergipe. Entretanto, além das condições climáticas, os fatores de caráter 

estrutural e organizacional dificultam o crescimento dessa atividade: a falta de sinergia entre 

atores constituintes da rede; a inexistência de profissionalismo por parte dos apicultores, que 

embora tenham conhecimentos técnicos, ainda praticam a atividade de forma amadora; e 

quantidade insuficiente de unidades de beneficiamento (Casa do Mel) edificadas com base nas 

normas técnicas estabelecidas pelos órgãos governamentais, dentre outros. Para almejar o 

crescimento e fortalecimento da apicultura são necessárias melhorias estruturais, como: apoio 

técnico-científico, informacional e financeiro efetivos pelos órgãos governamentais; 

estruturação e criação de unidades de extração e beneficiamento dos produtos apícolas; 

estruturação e organização das associações de apicultores e sua inclusão na Federação de 

Apicultores de Sergipe; fortalecimento da comercialização via criação de entreposto em 

Sergipe; disponibilização de áreas para produção comunitária nos territórios com potencial 

fitogeográfico por iniciativa do governo (federal, estadual e local); realização de parcerias 

entre proprietários de terras e apicultores via órgãos governamentais oferecendo benefícios 

aos proprietários; e, após a estruturação efetiva das redes geográficas, viabilizar a criação de 

um Centro Tecnológico da Apicultura em parceria com o Estado da Bahia visando atender o 

sertão sergipano e baiano já que as redes geográficas da apicultura sergipana ultrapassam seus 

limites territoriais em busca de potencial fitogeográfico. Essas estratégias proporcionarão a 

consolidação do almejado Arranjo Produtivo Local (APL) no contexto estadual e do Sistema 

Local Territorial (SLOT) no âmbito local.  

Palavras-chaves: apicultura, capital social, potencial fitogeográfico, rede geográfica, 

territórios produtivos. 
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the geographical networks and the phytogeographical potential for 

beekeeping in Sergipe the light of geographical networks as a category of analysis, with the 

empirical cut territories planning: the High Wilderness, with highlights for municipalities 

Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Nossa 

Senhora de Lourdes; Agreste Central (Frei Paulo); Sul Sergipano (Estancia and Salgado); 

Centro Sul (Lagarto, Poço Verde and Tobias Barreto); and, Baixo São Francisco (Brejo 

Grande). The research took place from bibliographic, documental and census on the theme 

addressed; fieldwork from visits to productive territories that have phytogeographical 

potential for beekeeping; semi-structured interviews with the actors who are part of the 

network and beekeeping with representatives warehousing and cooperatives beekeepers, 

application of cartographic techniques for the preparation of maps, land and tabulation, and 

analysis and interpretation of information. The geographical networks of beekeeping are 

configured in networks of production, marketing, financial, technical, scientific and 

informational whose analysis reveals the existence of phytogeographical potential in forest 

remnants able to meet the practice and development of beekeeping in Sergipe. However, 

besides the weather, the factors of structural and organizational hamper the growth of this 

activity: the lack of synergy between actors constituents of the network, the lack of 

professionalism on the part of beekeepers, though they have technical knowledge, still 

practice activity amateur way, and insufficient processing units (House of Honey) built based 

technical standards set by government agencies, among others. To target the growth and 

strengthening of beekeeping are needed structural improvements, such as: scientific-technical 

support, financial and informational effective government bodies; structuring and creation of 

units of extraction and processing of bee products; structuring and organization of beekeepers' 

associations and their inclusion in the Federation of beekeepers of Sergipe; strengthening 

commercialization via creation of warehousing in Sergipe, providing areas for Community 

production in areas with phytogeographical potential initiated by the government (federal, 

state and local), creation of partnerships between landowners and beekeepers via government 

agencies offering benefits to the owners , and , after the effective structuring of geographical 

networks, enabling the creation of a Technological Center beekeeping in partnership with the 

State of Bahia to meet the interior of Bahia and Sergipe since the geographical networks 

beekeeping sergipana beyond its boundaries in search of phytogeographical potential. These 

strategies provide the desired consolidation of Local Productive Arrangement (APL) in the 

context of state and Local Territorial System (SLOT) locally. 

Key-words: beekeeping, phytogeographical potential, geographical network, productive 

territories. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza las redes geográficas y el potencial de la apicultura fitogeográfico 

Sergipe, a la luz de las redes geográficas como una categoría de análisis, con el corte empírico 

territorios de planificación: el Alto Sertão, con destaque para los municipios de Canindé de 

São Francisco, Porto da Folha, Poço Redondo, Nuestra Señora da Gloria y Nuestra Señora de 

Lourdes; Agreste central ( Frei Paulo ); Sur Sergipano ( Estância e Salgado), Centro Sur ( 

Lagarto, Poço Verde y Tobias Barreto ), y Bajo São Francisco (Brejo Grande). La 

investigación se llevó a cabo del bibliográfica, documental y censos sobre el tema abordado, 

el trabajo de campo de las visitas a los territorios productivos con potencial para la apicultura 

fitogeográfico, entrevistas semi-estructuradas a los actores que forman parte de la red y la 

apicultura con representantes almacenamiento y cooperativas de apicultores, la aplicación de 

técnicas cartográficas para la preparación de los mapas, la tierra y la tabulación y el análisis e 

interpretación de la información. Las redes geográficas de la apicultura se configuran en las 

redes de producción, comercialización, financieros, técnicos, científicos y de información 

cuyo análisis revela la existencia de un potencial fitogeográfico en los remanentes forestales 

capaces de responder a la práctica y el desarrollo de la apicultura en Sergipe. Sin embargo, 

además del clima, los factores estructurales y organizativas obstaculizar el crecimiento de esta 

actividad: la falta de sinergia entre los actores componentes de la red, la falta de 

profesionalismo por parte de los apicultores, aunque tienen conocimientos técnicos, sigue la 

actividad práctica manera amateur, y las unidades de procesamiento insuficientes (Casa de la 

Miel ) construidas normas técnicas en base establecidos por las agencias gubernamentales, 

entre otros. Para orientar el crecimiento y fortalecimiento de la apicultura son necesarias 

mejoras estructurales, tales como : apoyo científico - técnico, financieros y de información los 

órganos de gobierno eficaces, estructuración y creación de unidades de extracción y 

transformación de productos de la colmena ; estructuración y organización de las asociaciones 

de apicultores y de su inclusión en la Federación de Apicultores de Sergipe; comercialización 

fortalecimiento a través de la creación de almacenamiento en Sergipe; proporcionando áreas 

de producción comunitaria en áreas con potencial fitogeográfico iniciado por el gobierno 

(federal, estatal y local); la creación de asociaciones entre los terratenientes y los apicultores a 

través de las agencias gubernamentales que ofrecen beneficios a los propietarios, y , después 

de la estructuración eficaz de las redes geográficas , permitiendo la creación de un Centro 

Tecnológico apícola en colaboración con el Estado de Bahía para conocer el interior de Bahía 

y Sergipe ya las redes geográfica apicultura Sergipana allá sus fronteras en busca de potencial 

fitogeográfico. Estas estrategias proporcinarán la consolidación deseada del Arrego 

Productivo Local (APL) en el contexto del estado y Sistema Local Territorial (SLOT) 

localmente. 

Palabras clave: la apicultura, potencial fitogeográfico, la red geográfica, los territorios 

productivos.  



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A apicultura é uma atividade econômica praticada em diversos países e que se 

encontra em expansão, especialmente naqueles países que dispõe de potencial fitogeográfico. 

Contudo, as floradas silvestres e livres de pesticidas estão cada vez mais escassas. Os motivos 

dessa escassez estão atrelados ao intenso desmatamento nas mais variadas escalas geográficas 

para dar lugar as pastagens e as lavouras, e aos usos indiscriminados de produtos químicos 

para combater pragas e doenças que afetam os cultivos. Entretanto, esses produtos são 

nocivos à saúde humana e aos insetos que têm grande contribuição para a produção agrícola e 

para a perpetuação de espécies vegetais, em função da polinização. 

O potencial fitogeográfico, associado à extensão territorial e a variabilidade climática, 

possibilita ao país um grande potencial apícola, com colheitas durante todo o ano. Essa 

característica diferencia-o dos outros países produtores que, normalmente, colhem mel uma 

única vez por ano (MARCHINI; SODRÉ; MORETI, 2004). 

A produção apícola a partir de floradas silvestres está cada vez mais ameaçada, tanto 

no Brasil como no mundo, devido ao alto grau de desmatamento. As abelhas são importantes 

agentes de manutenção da biodiversidade, sendo consideradas como indicadores biológicos 

do equilíbrio ambiental, colaborando de forma ativa para a conservação da biodiversidade e 

exploração sustentável dos recursos naturais. Sendo assim, a apicultura constitui-se numa 

alternativa ecologicamente correta e autossustentável para a exploração de ambientes naturais 

ainda não degradados, ou mesmo como opção para recuperar áreas ameaçadas de perdas de 

material genético (FREITAS, 1999). 

Nas análises de Raffo e De Paula (2009), a atividade apícola é essencialmente 

ecológica e rentável, podendo ser desenvolvida nos territórios que dispõem de condições 

favoráveis de solo, clima e potencial fitogeográfico, principalmente, rico em floradas para a 

produção apícola. Guimarães (1989) complementa ressaltando que a apicultura é uma 

atividade conservadora das espécies, além de ser uma das poucas atividades agropecuárias 

que preenche os requisitos básicos do tripé da sustentabilidade, a saber: o econômico, gerando 

renda para os agricultores; o social, pois comumente utiliza mão-de-obra familiar, 

contribuindo para a fixação do homem no campo; e o ecológico, uma vez que não há 

necessidade da retirada da vegetação para criação de abelhas contribuindo para o equilíbrio do 

ecossistema e, consequentemente, para a manutenção da biodiversidade.   
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A complexidade da organização espacial da apicultura, no âmbito da pesquisa, suscita 

a análise das redes geográficas, visando analisar as interligações dos fixos produtivos, na 

perspectiva de compreender a dinâmica produtiva a partir do uso do potencial fitogeográfico, 

enquanto recursos naturais para atender as necessidades humanas. 

O potencial fitogeográfico está ligado ao uso dos territórios detentores de 

biodiversidade, tanto para atender as necessidades do presente como reservados para usos 

futuros. Todavia, esse potencial não envolve somente a proteção dos recursos naturais, pois 

abrange simultaneamente a defesa de interesses e das condições de vida dos atores sociais que 

dependem direta e/ou indiretamente da conservação de tais recursos (SILVA; MELO E 

SOUZA, 2009). Esse potencial está vinculado à necessidade de conservação da 

biodiversidade para o uso na apicultura cujas redes são feitas e desfeitas a partir de seus 

interesses num determinado território.  

No tocante à dominação, apropriação e uso dos recursos naturais para a atividade 

apícola, as redes estão diretamente ligadas à produção, ao controle e à comercialização, 

destacando: a) o potencial fitogeográfico dos territórios usados para apicultura; e, b) a 

comunicação entre os atores envolvidos na atividade (apicultores, assistência técnica e 

financeira e atravessadores), em especial aqueles que participam e controlam a produção e o 

mercado nas mais variadas escalas geográficas. 

 

CARACTERIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Embora parte significativa da vegetação nativa já tenha sido suprimida, o Brasil ainda 

destaca-se na distribuição mundial pela riqueza de sua flora e fauna que representa sua 

biodiversidade.  

O Estado de Sergipe merece destaque neste cenário, visto que sofreu um intenso 

processo de ocupação territorial restando-lhe na contemporaneidade reduzidos remanescentes 

florestais. Contudo, apesar dessa devastação ainda dispõe de territórios detentores de 

potencial fitogeográfico capazes de subsidiar o aumento da produção apícola, contribuindo 

para o desenvolvimento territorial local. 

Apesar de possuir uma baixa produção, quando comparado a outros Estados, a 

atividade apícola encontra-se em fase de crescimento. Um dos fatores que justifica a baixa 
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produção é a carência de estudos visando conhecer o potencial fitogeográfico dos territórios 

de Sergipe.  

Essa atividade adquiriu maior importância economicamente a partir de 2003 com o 

lançamento do Projeto QQC do mel (Qualidade, Quantidade e Continuidade), tendo como 

meta principal fortalecer a produção apícola através de investimentos na organização e 

capacitação dos apicultores, no desenvolvimento de mercados e na proteção ambiental 

(SEDETEC, 2008). 

Com a menor extensão territorial, 21.915,116 km² (BRASIL, 2012), entre os Estados 

Brasileiros, Sergipe, apresenta uma grande diversidade fisionômica, a saber: a) Formações das 

Regiões Úmidas: Manguezal, Floresta Atlântica, Associações de Praias e Dunas, Associações 

de Restinga, Campos de Restinga, Associações de Várzeas, Campos de Várzeas, Matas de 

Terra Firme; b) Formações Mistas Estacionais: Floresta Atlântica, Associações 

Subperenifólias, Associações Subcaducifólias, Associações Cadudifólias – Mistas com a 

Caatinga, Associações Secundárias, Campos Antrópicos e Cerrado; c) Formações das Regiões 

Áridas: Caatinga, Caatinga hipoxerófila, Caatinga Hiperxerófila, e Associações Rupestres 

(FRANCO, 1983). 

Porém, grande parte dessa fisionomia foi modificada pela ação antrópica, dando lugar 

a novas paisagens, a exemplo do que ocorreu nos territórios abrangidos pelo Domínio de Mata 

Atlântica. Originalmente, essa vegetação ocupava toda faixa litorânea sergipana, contudo, a 

partir da chegada dos europeus no início do século XVI, com os objetivos de explorar o pau-

brasil, criar gado e cultivar a cana-de-açúcar, a área ocupada foi significativamente reduzida. 

Ao longo de sua história a vegetação nativa foi substituída por cultivos perenes e 

temporários e, posteriormente, pela pastagem. Sua superfície encontra-se com elevado grau de 

devastação, onde cerca de 90% é destinada para atividade agropecuária, restando apenas 

algumas manchas da floresta costeira, mata de restinga, mata ciliar, cerrados arbustivos e 

caatinga (SANTOS e ANDRADE, 1992 apud GOMES, SANTANA e RIBEIRO, 2006). 

Esses fragmentos florestais possuem uma pequena extensão territorial além de serem 

extremamente desconectados. 

Esse quadro é preocupante, pois o desmatamento intensivo da vegetação original para 

atender às demandas socioeconômicas, ameaça cada vez mais os remanescentes das 

formações vegetais. Para evitar a contínua perda da biodiversidade é necessário criar 
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alternativas produtivas que auxiliam na conservação desses ambientes, como por exemplo, a 

apicultura que se configura como forte aliada na proteção desses remanescentes florestais. 

O Estado de Sergipe possui 75 municípios divididos em oito territórios de 

planejamento: Alto Sertão, Agreste Central, Médio Sertão, Sul, Centro Sul, Grande Aracaju, 

Baixo São Francisco e Leste Sergipano (SERGIPE, 2008). Todavia, essa pesquisa foi 

desenvolvida em seis desses territórios que vêm sendo usados e/ou têm potencial para a 

atividade apícola, a saber: Alto Sertão, com destaques para os municípios de Canindé de São 

Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de 

Lourdes; Agreste Central (Frei Paulo); Sul Sergipano (Estância); Centro Sul (Lagarto, Poço 

Verde e Tobias Barreto); e Baixo São Francisco (Brejo Grande) (Figura 01). Vale ressaltar a 

inclusão do território da Grande Aracaju em função da centralização dos elementos que 

compõe a rede técnica, científica, informacional e financeira em Aracaju. 

A apicultura sergipana
1
 encontra-se estruturada com uma federação, a FAPISE; uma 

cooperativa, a Cooperativa de Apicultores de Sergipe (COOAPISE); e, dezoito associações de 

apicultores, onde sete são federadas: a Associação Sergipana de Apicultores (ASA) em 

Aracaju, a Associação dos Pequenos Apicultores de Porto da Folha (APIFOLHA) em Porto 

da Folha, a Associação dos Apicultores do Município de Poço Verde (AAMPV) em Poço 

Verde, a Associação de Apicultores do Treze (APISTREZE) em Lagarto, a Associação 

Centro Oeste de Apicultores (ASCOA) em Frei Paulo, a Associação Brejograndense de 

Criadores de Abelha e Artesãos (ABECAA) em Brejo Grande e a Associação dos 

Melicultores do Alto Sertão (AMAS) em Canindé de São Francisco.  

Essa pesquisa destaca o papel das redes geográficas a luz da dinâmica de apropriação e 

uso dos recursos naturais voltados para a atividade apícola. No âmbito da apicultura 

sergipana, as redes geográficas são formadas basicamente pelas redes: de produção, onde está 

incluído o potencial fitogeográfico usado para a atividade; técnica-científica, informacional e 

financeira, que envolve o saber fazer, a pesquisa e os investimentos necessários ao sucesso da 

atividade; e a rede de comercialização, responsável por distribuir os produtos atingindo os 

mercados nas mais variadas escalas geográficas. 

 

                                                           
1
 Em 2010 havia cerca de quatro mil apicultores capacitados, sendo que apenas 1.500 estavam desenvolvendo a 

atividade. 
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Figura 01: Territórios de Planejamento de Sergipe e Municípios pesquisados 
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Estruturalmente, as redes têm como fator preponderante interligar os pontos e nós 

responsáveis pela produção, informação e comercialização de produtos. Sendo a apicultura 

uma atividade voltada para a produção, percebe-se a configuração de redes dispostas em 

âmbito local, nacional e mundial. A estrutura em rede facilita a informação, o escoamento da 

produção apícola e a comercialização, consequentemente fazendo chegar os produtos aos 

consumidores, ou seja, quanto mais densa for a rede, maiores serão os fluxos de informação, 

capital, conhecimento técnico e transportes, os quais têm grande relevância na análise da 

apicultura.  

Quando se trata da esfera local, especialmente dos pequenos produtores de mel, essas 

redes encontram-se desarticuladas do ponto de vista produtivo, operacional, técnico-

científico, informacional, financeiro e da comercialização. Isso ocorre porque esses atores 

sociais estão politicamente desarticulados e disponibilizam de poucos recursos financeiros, 

dificultando a aquisição da base produtiva, ou seja, o potencial fitogeográfico, que por si já 

desencadeia uma série de outros problemas que enfraquecem a atividade devido à 

desarticulação dos nós das redes. 

Nesse sentido, para compreender a dinâmica territorial da atividade apícola e o 

potencial fitogeográfico em Sergipe alguns questionamentos foram levantados: 

 Os espaços territoriais usados para produção apícola no Estado de Sergipe dispõem 

de potencial fitogeográfico para manter e/ou expandir essa atividade?  

 Como se encontra a estruturação das redes geográficas da apicultura sergipana? 

 Qual a contribuição da atividade apícola para a proteção da biodiversidade? 

 Como se encontra a atividade apícola no Estado de Sergipe e quais os atores 

envolvidos? 

 Quais os fatores socioeconômicos e ambientais que contribuem para o 

desenvolvimento da atividade apícola em Sergipe? 

 Através da análise das redes geográficas é possível sugerir melhorias para a 

apicultura a partir do desenvolvimento territorial local? 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar as dinâmicas territoriais e o potencial 

fitogeográfico para atividade apícola no Estado de Sergipe, tendo como objetivos específicos: 

analisar as redes geográficas a partir das potencialidades fitogeográficas na apicultura 

sergipana; compreender a dinâmica da produção territorial e as relações estabelecidas entre os 

atores envolvidos na atividade apícola; avaliar os fatores socioeconômicos e ambientais 
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responsáveis pelo desenvolvimento da atividade apícola; verificar o potencial fitogeográfico 

para o desenvolvimento da apicultura nos territórios produtivos assim como naqueles dotados 

desses potenciais; apontar alternativas estruturais para o ordenamento territorial com base no 

desenvolvimento local por intermédio de políticas públicas que contemplem os interesses dos 

atores sociais envolvidos na apicultura sergipana.  

Uma análise da dinâmica territorial e do potencial fitogeográfico tende a fornecer 

subsídios para melhor aproveitamento desses territórios, propiciando o desenvolvimento da 

atividade apícola. Nesse viés, o referido trabalho propõe um estudo de cunho geográfico e 

científico que venha a contribuir para a comunidade científica, bem como para os atores 

sociais que têm essa atividade como fonte de renda, para as instituições envolvidas, assim 

como para a população sergipana que direta ou indiretamente usufruem desses produtos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA TESE 

 

No intuito de compreender a organização da atividade apícola em Sergipe, envolvendo 

a base produtiva (constituída pelos territórios com potencial fitogeográfico) e a rede da 

apicultura sergipana (formada pelos atores responsáveis pela sua existência e funcionalidade), 

a pesquisa ancorou-se na perspectiva estruturalista.  

Esse método está ligado à noção de estrutura, entendida como conjunto de elementos 

que mantém relações entre si, onde qualquer alteração ocorrida num dos elementos ou na 

relação entre estes, ocasiona modificações tanto nos outros elementos como nas relações.   

Sendo assim, a totalidade concebida pode ser modificada a partir da mudança na ordem de um 

dos elementos envolvidos (LEPARGNEUR, 1972).  

Para Claude Lévi-Strauss, o estruturalismo não se trata “de um esquema que tem 

finalidade de transpor a realidade social, mas torna-se um modelo, ou mesmo a matriz, dos 

comportamentos sociais” (MAKARIUS, 1968: 126). O método implica na reconstituição do 

objeto, cujas categorias centrais são a conjuntura e a estrutura. A primeira está atrelada ao 

conjunto de fatos singulares e desorganizada e a segunda consiste na organização desses fatos 

a serem reconstruídos pelo pesquisador (INÁCIO FILHO, 2003). 
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Por conseguinte, o estudo dos territórios produtivos e do potencial apícola de Sergipe 

foi investigado a partir da realidade local dessa atividade cuja rede geográfica encontra-se 

desarticulada do ponto de vista organizacional. O caminhar do concreto para o abstrato e vice-

versa (LAKATOS; MARCONI, 2010) resultou nas análises dos fenômenos pesquisados, a 

partir desse método, na premissa de desvelar os caminhos a serem percorridos visando 

almejar as bases ideais para alcançar a estrutura organizacional da apicultura sergipana. 

Para o aprofundamento específico dessa pesquisa foram selecionados os 

procedimentos histórico, comparativo e estatístico, com a finalidade de concretizar as etapas 

estabelecidas para essa investigação. 

O percurso para a elaboração desta tese obedeceu as etapas esquematizadas na Figura 

02, no intuito de conduzir de forma organizada os trabalhos inerentes à pesquisa. As etapas 

instituídas foram: levantamento bibliográfico e documental; levantamento de dados primários 

e secundários, através de pesquisa de campo; ordenação e tabulação dos dados levantados; 

aplicação de técnicas cartográficas para elaboração dos mapas das redes geográficas da 

apicultura; e análise e interpretação das informações obtidas durante a pesquisa.  
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Figura 02: Fluxograma dos procedimentos metodológicos concebidos para a tese 
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Levantamento bibliográfico, documental e dados censitários 

 

O levantamento bibliográfico e documental foi realizado mediante pesquisa no acervo 

da biblioteca do Campus de São Cristóvão/UFS, assim como de outras bibliotecas, e acervo 

pessoal que disponibilizam informações sobre os temas relacionados às categorias de análise 

geográfica, o território e redes geográficas, como base para compreender a estrutura da 

produção apícola; a fitogeografia do Brasil; ao geoprocessamento como subsídio para o 

ordenamento territorial da atividade apícola; ao potencial fitogeográfico usado para o 

desenvolvimento apícola no país; a governança e capital social na perspectiva de conhecer o 

nível organizacional da atividade apícola em Sergipe; aos aspectos gerais da apicultura; as 

técnicas de manejo aplicadas na apicultura; as políticas públicas de conservação dos recursos 

florestais; ao desenvolvimento territorial de Sergipe; aos impactos socioambientais 

provocados pelo uso dos recursos naturais sem planejamento, dentre outras temáticas que se 

fizerem necessárias para enriquecer a tese.  

De modo similar, outras fontes de pesquisa foram consultadas: periódicos, revistas, 

jornais e internet, leis e demais documentos (artigos, teses e dissertações) na perspectiva de 

aumentar o referencial teórico acerca das temáticas abordadas e obter informações e/ou dados 

estatísticos atuais, assim como as leis, decretos e regulamentos que tratam da produção 

apícola e sua comercialização na perspectiva de normatizar a atividade. Essas fontes 

bibliográficas, depois de selecionadas e lidas, foram fichadas e subsidiaram todas as etapas da 

pesquisa. 

Vale reforçar que foram usadas as evidências empíricas da apicultura sergipana e de 

Picos-PI, cujas informações selecionadas foram citadas para fins de exemplificação das redes 

que formam o setor apícola local.  

Na perspectiva de delinear o panorama mundial e nacional sobre a apicultura, foi 

necessário recorrer aos bancos de dados estatísticos da FAO (FAOSTAT) e do IBGE 

(Pesquisa da Pecuária Municipal-PPM). Após consulta e extração dos dados sobre a 

apicultura, especificamente inerente ao mel, foram confeccionadas tabelas e gráficos com o 

objetivo de facilitar as análises de produção, exportação e importação de mel nos países que 

se destacam mundialmente nesta atividade, bem como apontar os principais Estados 

produtores de mel no Brasil.  
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Levantamento de dados primários e secundários 

 

A pesquisa de campo teve início com levantamento preliminar de dados secundários 

junto à Federação Apícola de Sergipe (FAPISE), ao SEBRAE, a Cooperativa Apícola de 

Sergipe (COOAPISE), a Associação Sergipana de Apicultores (ASA), sediadas em 

Aracaju/SE, Associação Centro Oeste de Apicultores (ASCOA), localizada em Frei Paulo, 

Associação de Apicultores do Treze (APISTREZE), em Lagarto, Associação dos Apicultores 

Gloriense (AAPIG), em Nossa Senhora da Glória, Associação dos Pequenos Apicultores de 

Porto da Folha (APIFOLHA), a Associação Brejograndense de Criadores de Abelha e 

Artesãos (ABECAA), em Brejo Grande, Associação de Apicultores do Município de Poço 

Verde – AAMPV, e a Associação dos Melicultores do Alto Sertão (AMAS), em Canindé de 

São Francisco.  

Os dados primários foram adquiridos através de pesquisa de campo a partir de 

entrevistas junto aos órgãos e entidades acima citadas. Essas entrevistas foram realizadas com 

auxílio de roteiro semiestruturado com questões abertas visando facilitar a aplicação. Para os 

representantes do SEBRAE, SEDETEC e CODEVASF
2
 (Apêndices 01, 02 e 03, 

respectivamente), que estão diretamente envolvidos com a apicultura, as questões foram 

direcionadas para o apoio técnico-científico e informacional prestados por essas entidades.  

Para aquisição das informações das associações foram realizadas entrevistas, a partir 

de questões abertas e roteiros semiestruturados, com os presidentes ou representantes: da 

FAPISE, da COOAPISE, e de cincos associações de apicultores federadas (ASA, AAMPV, 

APISTREZE, APIFOLHA, ABECAA e AMAS) (Apêndice 05).  

Com o intuito de conhecer a estruturação e organização das associações de apicultores 

foi de fundamental importância participar de reuniões comumente realizadas por essas 

entidades com os apicultores associados. Após contatos e agendamentos prévios com os 

presidentes foi possível participar de cinco encontros na APISTREZE, em Lagarto e um 

encontro na ASA em Aracaju. No entanto, por motivos da distância e de agendamento não foi 

possível participar de reuniões nas demais associações pesquisadas. 

Vale realçar que as entrevistas foram realizadas antes de iniciar as reuniões e após o 

seu término. Todavia, também ocorreram entrevistas durante as pesquisas de campo, as quais 

                                                           
2
 Esses atores sociais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 04). 
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foram acompanhadas por apicultores. Na APISTREZE, cujas reuniões ocorreram no primeiro 

domingo de cada mês, entrevistou-se 20 apicultores (Apêndice 06) e na ASA, onde as 

reuniões são realizadas nas terças-feiras de cada mês, foram entrevistados seis apicultores. No 

total, considerando-se as associações envolvidas na pesquisa, foram entrevistados 35 

apicultores.  

As perguntas destinadas a esses apicultores versaram sobre os aspectos sociais, 

econômicos, produtivos (número de colmeias, forma de manejo e produtividade/colmeia) e 

ambientais, destacando, a qualidade do pasto apícola, as principais espécies vegetais visitadas 

pelas abelhas, os períodos das floradas, dentre outras. 

Com propósitos comparativos e ilustrativos foi feito um trabalho de campo na cidade 

de Picos-PI, sede de uma importante região produtora de mel no país, onde foram feitas 

visitas e entrevistas a representantes de dois entrepostos de mel e cera de abelha, Mel Wenzel 

e a Cooperativa Apícola da Microrregião de Picos Entreposto de Mel e Cera de Abelhas – 

CAMPIL, com objetivo de conhecer o nível organizacional deste setor, nessa região. 

Os roteiros das entrevistas destinadas aos presidentes da federação dos apicultores e 

das associações de apicultores e da cooperativa de apicultores contemplaram questões visando 

conhecer a organização e a estruturação da atividade apícola, bem como os principais 

impasses e as perspectivas dessa atividade. Outra finalidade foi de conhecer as formas de 

comercialização e o destino do principal produto explorado, o mel.  

Foram enviados questionários (Apêndice 07) para os presidentes das Associações 

(AMAS, AAMPV, APIFOLHA, ABECAA, AAPIG, ASCOA e ASA) com objetivo de 

conhecer o nível de escolaridade, o tempo de atividade e a quantidade de colmeia, dentre 

outras informações. Desses questionários apenas uma associação não retornou com as 

respostas. Vale frisar que não foi enviado questionário para a APISTREZE tendo em vista a 

ocorrência de entrevistas com os apicultores dessa associação. Através dos questionários e 

entrevistas realizadas obtiveram-se dados relativos a 164 apicultores assíduos nas respectivas 

associações. 

Outra importante etapa da pesquisa de campo foram as visitas realizadas em seis 

apiários localizados nos Municípios de Lagarto, Poço Verde, Poço Redondo, Canindé de São 

Francisco e Brejo Grande, respectivamente. Durante as visitas contou-se com o 

acompanhamento dos apicultores que contribuíram para a identificação das principais 
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espécies vegetais visitadas pelas abelhas considerando-se o nome popular. Nessa fase, foram 

observados os aspectos ambientais, em especial o nível de conservação da flora, a 

disponibilidade de água e o uso do território do entorno para outras atividades. Essas 

observações possibilitaram conhecer o potencial fitogeográfico, as condições de acesso a 

esses ambientes e os aspectos relacionados ao manejo e produção.  

No município de Lagarto foram feitas visitas a dois apiários em outubro de 2010 e 

2011, onde na primeira ocorreu o acompanhamento da coleta de mel pela manhã e o 

beneficiamento no período da tarde na sede da APISTREZE. Durante a segunda visita, 

coletaram-se amostras de espécies vegetais visitadas pelas abelhas. Os procedimentos 

utilizados para essa coleta foram baseados nas recomendações de Furlan (2005), que aborda a 

importância da observação, registro, coleta e organização dos dados, enfatizando os 

procedimentos metodológicos no campo em pesquisas de Biogeografia. Também foi 

consultado o Manual de Prática de Coleta e Herborização de Material Botânico (ROTTA, 

BELTRAMI; ZONTA, 2008:9), o qual especifica os “equipamentos, materiais e 

procedimentos de campo e de laboratório a serem utilizados na coleta, armazenamento e 

preparação de material botânico para sua identificação e a incorporação destas amostras de 

plantas em herbários”. Contudo, é importante esclarecer que em função da forte estiagem 

ocorrida entre janeiro 2010 e maio de 2013, só foi possível realizar uma coleta de espécies 

vegetais utilizadas como fonte de coleta de néctar. 

As espécies não identificadas foram coletadas com flores, folhas, e raízes (a depender 

do seu porte). No momento da coleta foram seguidos os seguintes procedimentos: 

georeferenciamento da espécie com uso de aparelho de GPS; registro em máquina fotográfica; 

identificação das características dos vegetais via anotação em ficha de identificação (Anexo 

01); e acondicionamento em jornais, intercalando-as com folha de papelão (Figura 03). Após 

o término da coleta, as amostras foram prensadas em prensas de madeira e transferidas para o 

Herbário da Universidade Federal de Sergipe, onde foi realizada a classificação taxonômica. 
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Em novembro de 2011 foram feitas visitas a apiários em Canindé de São Francisco, 

onde foi visitado o apiário modelo no Assentamento Nova Canadá, e em Poço Redondo no 

Assentamento Barra da Onça. Nesse mesmo mês foi realizada visita a Poço Verde, onde se 

pôde conhecer a Casa do Mel e equipamentos recém instalados, bem como o potencial 

fitogeográfico existente. Em junho de 2012 foi necessário retornar a esse município com 

propósitos de verificar e georrefenciar a estrutura completa que compõem a rede geográfica 

da apicultura local. Na ocasião, além de visitas feitas a apiários, foi imprescindível conhecer 

os cinco pontos fixos de extração de mel estabelecidos no território desse município, para 

isso, foi necessário percorrer cerca de 100km. 

Durante a visita a um apiário em Brejão dos Negros, no município de Brejo Grande 

em novembro de 2012, foi possível observar o processo de coleta de pólen bem como 

verificar a disposição de caixas pilotos voltadas para a produção de própolis vermelha em 

caráter experimental.  

Todavia, também foram visitados e analisados os territórios com potencial 

fitogeográfico que ainda não estão sendo usados para a apicultura em Sergipe, como o 

Território Sul Sergipano, especificamente o município de Santa Luzia do Itanhy, em 

novembro de 2010. 

Figura 03: Coleta e acondicionamento de espécies vegetais em Lagarto em 2011, para 

posterior identificação no Herbário da UFS 

.  

 

F
o

n
te

: 
S

il
v

a,
 2

0
1
1

 



15 

As informações coletadas oportunizaram compreender a organização, a estruturação, 

os principais impasses e as perspectivas da atividade apícola, bem como a situação dos 

apicultores no que concerne aos aspectos sociais, econômicos, produtivos, ambientais e da 

apropriação e uso dos recursos naturais que permeiam as redes da apicultura local.  

 

Ordenação e tabulação dos dados 

 

Com base nas informações obtidas dos bancos de dados da FAO e IBGE, foram 

elaboradas tabelas, quadros e gráficos com objetivo de demonstrar a situação da apicultura 

mundial e nacional, bem como estabelecer comparações da atividade apícola em Sergipe com 

outras localidades no contexto nacional/regional. A ordenação e tabulação fortaleceram as 

análises e interpretação dos resultados alcançados.  

Para apresentar a dinâmica territorial da apicultura sergipana foram confeccionados 

quadros, tabelas, gráficos e fluxogramas, a partir do banco de dados do IBGE e informações 

obtidas através de pesquisas de campo nos territórios produtivos selecionados para 

investigação, na Federação de Apicultores de Sergipe e nas associações de apicultores 

pesquisadas. Esse procedimento facilitou a análise e interpretação da conjuntura da atividade 

apícola sergipana, principalmente referente aos dados estatísticos sobre a produção dos 

territórios analisados, na perspectiva de apontar caminhos para a estruturação dessa atividade.  

 

O Geoprocessamento como subsídio para a análise da atividade apícola  

 

A atual conjuntura de desenvolvimento tecnológico torna o geoprocessamento um 

instrumento de grande importância aos pesquisadores e planejadores com propósitos de 

sugerir políticas voltadas para o ordenamento territorial e desenvolvimento local, mostrando 

caminhos e apontando a forma menos impactante de uso do território, identificando as 

principais aptidões, limites e possibilidades de uso. 

Neste sentido o geoprocessamento é indispensável para atividade apícola, uma vez que 

através do mapeamento e monitoramento dos locais com potencial fitogeográfico para a 

prática da atividade, objetiva-se um aproveitamento ideal dos recursos disponível num 

determinado território.  
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No entendimento de Fitz (2008), geoprocessamento é um conjunto de tecnologias, que 

possibilita a manipulação, a análise, a simulação de modelagens e a visualização de dados 

georreferenciados, podendo fazer uso ou não de técnicas e ferramentas do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). O autor acrescenta que os antigos usos de mapas sobrepostos, 

desenhados em papel vegetal ou lâminas transparentes e as análises resultantes, constituíam-

se em prática de geoprocessamento, apesar de não utilizar instrumentos mais aprimorados. 

Na concepção de Silva (1997), o geoprocessamento é definido como uma tecnologia, 

ou um agregado de conceitos, métodos e técnicas construído em torno de um instrumental 

possibilitado pela criatividade humana. Para Câmara & Davis (2001), o termo 

Geoprocessamento designa a uma disciplina que faz uso de técnicas matemáticas e 

computacionais, para o manuseio da informação geográfica, e que vem influenciando 

crescentemente as áreas de transporte, comunicações, energia, cartografia, nas análises de 

recursos naturais e no planejamento urbano e regional. Para esses autores, as ferramentas mais 

utilizadas no geoprocessamento são os SIGs e o Sensoriamento Remoto, o que permite a 

realização de análises mais complexas do espaço geográfico. 

Pina (2000) acrescenta que o geoprocessamento engloba várias tecnologias de 

tratamento e manipulação de dados geográficos, através de programas computacionais, 

destacando: os SIGs, o Sistema de Posicionamento Global – GPS, o Sensoriamento Remoto, a 

digitalização de dados e a automação de tarefas cartográficas. 

O avanço tecnológico otimizou o geoprocessamento, ampliando de forma significativa 

o seu uso em diversas áreas de conhecimento, principalmente aquelas que precisam de dados 

qualitativos e quantitativos dos eventos naturais e sociais ocorrido no espaço geográfico. 

Desta forma, os pesquisadores envolvidos com a ciência geográfica vêm se destacando no uso 

do geoprocessamento para a coleta, tratamento e análise de dados políticos, sociais, 

econômicos e ambientais.  

No ordenamento territorial voltado para a atividade apícola, o geoprocessamento 

ganha relevância na medida em que pode ser utilizado para o mapeamento dos pastos 

apícolas, bem como as estações em que há o florescimento de determinadas espécies de 

plantas melíferas. Esses levantamentos servem para avaliar a produção em relação às floradas 

existentes, com intuito de melhorar o aproveitamento dessas áreas por parte dos apicultores.  
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O uso do Sensoriamento Remoto via fotografias aéreas e imagens de satélites, é de 

suma importância para a identificação dos fragmentos florestais, das áreas de cultivos, das 

áreas degradadas, dos cursos d’água, dentre outros usos estabelecidos no território em 

questão. Após essa identificação os dados são tratados através do SIG, nos mais variados 

softwares, na perspectiva de avaliar o nível de conservação e/ou degradação da vegetação 

existente. Essas tecnologias possibilitam tanto o estudo como monitoramento dos fragmentos 

florestais com potencial apícola, o que pode contribuir para a organização e expansão da 

atividade. Igualmente, a análise do uso no entorno dos fragmentos é importante para nortear 

medidas mitigadoras rumo à conservação biofísica.  

De modo similar, as informações coletadas em pesquisas de campo com o uso de GPS, 

referentes à distribuição de apiários podem ser tratadas via Geoprocessamento, com a 

finalidade de gerar mapas temáticos, como exemplo, as áreas de fixação das colmeias, 

evitando a sobreposição de áreas produtoras e consequentemente, a concorrência entre as 

abelhas. Essa prática, quando não acompanhada, tende a diminuir a produção apícola face a 

escassez de alimentos que as abelhas podem enfrentar. Do mesmo modo, mostrar a 

desarticulação organizacional dos apicultores referentes às áreas produtivas.  

Outros produtos gerados a partir do geoprocessamento, de grande contribuição para a 

gestão e ordenamento territorial apícola, são os desenhos das redes geográficas que têm por 

finalidade mostrar o nível de (des)organização territorial local/regional/nacional/global no 

âmbito técnico-informacional, financeiro, produtivo, de comercialização e consumo.  

Tais informações, mapeadas e analisadas tiveram grande relevância, em especial no 

campo das políticas públicas efetivas, na perspectiva de pensar também no apicultor enquanto 

ator social que depende dessa atividade, além dos vários serviços ambientais prestados por 

eles gratuitamente. 

No âmbito desta pesquisa, essas tecnologias possibilitaram as análises dos fragmentos 

florestais dos territórios usados para o desenvolvimento da apicultura, bem como aqueles 

fragmentos com potencial fitogeográfico que podem ser usados para o fortalecimento da 

atividade apícola em Sergipe. Do mesmo modo, através do SIGs pôde-se analisar as 

configurações das redes geográficas no âmbito da apicultura, o que tornou possível 

estabelecer a estrutura da atividade a partir do SLOT considerando-se o real para o ideal. 
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Aplicação de técnicas cartográficas 

 

A pesquisa geográfica se caracteriza por utilizar e confeccionar mapas e cartas no 

intuito de representar de forma clara as manifestações que ocorrem no espaço geográfico, 

facilitando dessa maneira, o entendimento dos fenômenos pesquisados.  

Por conseguinte, visando demonstrar a estruturação da apicultura sergipana, foram 

confeccionados mapas do uso e cobertura do solo e dos fragmentos florestais sergipanos. Para 

a elaboração desses mapas foram usadas tanto informações empírica, como da base 

cartográfica disponibilizadas pela Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Estado de 

Sergipe, a partir do uso do software ArcGis 9.3. 

De posse das informações coletadas através da pesquisa empírica, e da base 

cartográfica da SRH, foram confeccionados vários mapas, tais como: espacialização dos 

territórios produtores; redes geográficas de produção, de assistência técnica e de 

comercialização; territórios com potencial fitogeográfico para o desenvolvimento apícola do 

Estado de Sergipe; assim como outros necessários para melhor visualização das informações 

acerca da dinâmica dos territórios produtivos e do potencial fitogeográfico local.  

 

Análise e interpretação das informações 

 

Para a análise e interpretação dos dados foram usados os procedimentos histórico, 

comparativo e estatístico. O primeiro tende conhecer a dinâmica da apicultura sergipana a 

partir de sua conjuntura local considerando-se as peculiaridades de cada lugar. Através do 

segundo foi possível correlacionar as diferenças e semelhanças entre as associações de 

apicultores dos territórios produtivos envolvidos na atividade apícola em Sergipe bem como 

comparar a atividade com outros Estados. De modo similar, por intermédio do método 

estatístico apresentou-se quantitativamente a produção de mel dos principais produtores no 

âmbito mundial e nacional, assim como dos diferentes territórios produtores em Sergipe.  

A luz da perspectiva estruturalista foi desenvolvida a análise e interpretação da 

dinâmica dos territórios com potencial fitogeográfico para a apicultura, através de sua 
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conjuntura, partindo-se da realidade vivenciada pelos atores sociais envolvidos para a 

estruturação via modelo de desenvolvimento local na perspectiva de indicar caminhos que 

contribuam para organizar e/ou fortalecer a apicultura sergipana, principalmente para os 

pequenos apicultores pertencentes às associações.  

Essas análises e interpretação dos dados subsidiaram a elaboração dos capítulos da 

tese e, sobretudo, das conclusões, enriquecidas com sugestões, visando melhorar o 

aproveitamento do território com potencial para o desenvolvimento da atividade apícola em 

Sergipe, apontando caminhos para sua (re)estruturação. 

 

ESTRUTURAÇÃO DA TESE  

 

A estrutura desta tese é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na 

parte introdutória apresenta o recorte empírico, no que tange a delimitação territorial, 

contextualizando a apicultura sergipana, a problematização, bem como os objetivos e o 

percurso metodológico da tese. 

O desenvolvimento abrangeu três capítulos, onde no primeiro trata das questões 

teóricas acerca da dinâmica de apropriação e uso dos recursos naturais para a apicultura, cujo 

viés de abordagem é realizado a partir das redes geográficas, enquanto instrumento de análise 

para a produção apícola. Ainda neste capítulo foi feita uma discussão sobre o ordenamento e 

desenvolvimento territorial local, apresentando a governança e o capital social, enquanto 

possibilidades para compreender a (des)conectividade das redes geográfica da apicultura na 

escala local. 

No Capítulo II é feita uma abordagem do potencial fitogeográfico para a apicultura a 

partir dos domínios florestais da Caatinga e da Mata Atlântica. Nesse capítulo, a atividade 

apícola é considerada uma alternativa para a conservação da biodiversidade dessas florestas. 

Também são apresentados dados numéricos sobre o panorama da apicultura no contexto 

mundial e nacional, bem como um paralelo entre a apicultura e a conservação da 

biodiversidade, tendo a polinização como um serviço ambiental gratuito face ao trabalho das 

abelhas. O capítulo é finalizado numa perspectiva agroecológica para a atividade apícola.  
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No âmbito local, as redes e o potencial fitogeográfico para a apicultura foram 

analisados no Capítulo III. Sendo assim, as informações empíricas estão contempladas nesta 

parte da pesquisa, cujas análises tratam dos remanescentes florestais e do diagnóstico da 

apicultura. Concluindo este capítulo esboçam-se perspectivas para a atividade apícola face ao 

potencial fitogeográfico em Sergipe.  

As conclusões estão contempladas de sugestões que visam apontar caminhos que 

possam contribuir para as análises das dinâmicas dos territórios produtivos em Sergipe, de 

modo que as redes geográficas que configuram esses territórios possam ser delineadas e 

reestruturadas do ponto de vista político, institucional, econômico, social e ambiental.  

A tese aqui defendida é que o potencial fitogeográfico existente nos territórios 

produtivos pode ser aproveitado para a produção apícola e contribuir para a conservação dos 

remanescentes florestais sergipano, além de ser fonte alternativa de renda para os pequenos 

apicultores. Assim, ressalta-se a relevância das redes geográfica enquanto instrumento capaz 

de contribuir para a análise da dinâmica de apropriação e uso dos recursos naturais para a 

apicultura. 

Neste sentido, a pesquisa evidenciou a existência de potencial fitogeográfico nos 

remanescentes florestais de Sergipe capaz de manter a prática que já vem sendo realizada e 

expandir a produção apícola. No entanto, alguns entraves de caráter organizacional e 

estrutural dificultam o crescimento dessa atividade, onde se destacam: a falta de sinergia entre 

atores constituintes das redes geográficas; a inexistência de profissionalismo de alguns 

apicultores, pois mesmo dispondo de conhecimentos técnicos ainda não conseguem colocá-los 

em prática; quantidade insuficiente de unidades de beneficiamento dos produtos apícolas 

(Casa do Mel) edificadas dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos 

governamentais para atender os pequenos apicultores; inexistência de entreposto de mel no 

Estado visando melhorar a rede de comercialização.  

Desse modo, faz-se necessário criação e implementação de estratégias que visem 

estruturar as redes geográficas da apicultura sergipana conectando os principais nós na 

perspectiva de promover o acesso a base produtiva (potencial fitogeográfico disponível); a 

informação para capacitação e organização desses trabalhadores no setor produtivo, no 

beneficiamento e na comercialização; facilidades de créditos para estruturar a base produtiva 

e a estruturação e/ou implantação de Casa do Mel; e, o fortalecimento da cooperativa com o 

intuito de atender as reais necessidades comerciais dos apicultores. 
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I. DINÂMICA DE APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS NATURAIS PARA 

APICULTURA 

 

A biodiversidade é considerada a base ecológica para a vida e, principalmente como o 

“capital natural” para dois terços da humanidade que investe na biodiversidade como forma 

de produção visando desenvolver as atividades agrícolas, pesqueiras, de saúde e produção de 

utensílios (SHIVA, 2005) assim como as atividades ligadas à pecuária.  

Apesar da importância do potencial dos recursos naturais, concentrado nos países 

megadiversos, grande parte de suas florestas continua sendo sistematicamente destruída, 

resultando na perda da biodiversidade, genética, de populações e de ecossistemas. Em 

consequência da escassez de recursos naturais nos países desenvolvido há um aumento 

constante na demanda de tais recursos para uso na indústria da biotecnologia. 

No âmbito internacional os recursos naturais têm sido alvos de dominação, 

apropriação e uso, onde se estabelecem relações de poder nos territórios detentores de 

biodiversidade. Essas relações são determinadas por grupos sociais que detém a informação, o 

capital e o poder político sobre o território em questão. Neste sentido, os recursos naturais 

encontram-se no bojo da geopolítica face aos benefícios socioeconômicos e ambientais 

gerados para a humanidade. Para Venturi (2008) um elemento da natureza é considerado 

recurso natural, quando existe demanda por ele, ou seja, quando este elemento é usado direta 

ou indiretamente. Por esse viés, a natureza é vista como um aglomerado de recursos naturais a 

ser explorada a curto ou a longo prazo (SANTOS, 2006). Assim, os recursos naturais são 

apropriados e usados pelos atores sociais
3
 para o desenvolvimento de várias atividades, dentre 

elas a apicultura. 

Nesse sentido, é importante mencionar a categoria de análise, o território, numa 

concepção materialista, o território usado (SANTOS, 1994). Por esse aspecto, o autor 

considera o território como a base do trabalho, o lugar da resistência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2006). Portanto, onde são desenvolvidas as 

atividades socioeconômicas e culturais.  

                                                           
3
São considerados como participantes ativos, que processam informações e utilizam estratégias nas suas relações 

com outros atores locais, assim como com instituições e pessoas externas (LONG; PLOEG, 1994). 



22 

Essa assertiva corrobora com a acepção de Saquet (2009) quando destaca que o 

território é produzido por atores através da energia e da informação, ou seja, da efetivação, no 

espaço, das redes de circulação e comunicação, das atividades produtivas, das representações 

simbólicas e das malhas. Assim, o território é resultado das territorialidades realizadas pelos 

homens, as quais se configuram como resultado das relações sociais simétricas ou 

dessimétricas que produzem historicamente o território. O autor acrescenta ainda que o 

território está repleto de articulações sociais, conflitos, cooperações, concorrências e coesões, 

é produto de tramas que envolvem as construções, as instituições, as redes multiescalares, as 

relações sociais e a natureza; é objetivo-material e subjetivo-imaterial concomitantemente. 

Nessa perspectiva, é importante seguir o raciocínio de Milton Santos e Maria Laura 

Silveira (SANTOS; SILVEIRA, 2001) e conceber os territórios que dispõem de potencial 

fitogeográfico para a produção de mel como território usado pelos grupos humanos, neste 

caso para promover a atividade apícola. 

Há diversas possibilidades de uso dos recursos naturais, principalmente para o 

aproveitamento múltiplo dos territórios que possuem floresta tropical, através da utilização de 

práticas de manejo adequadas, comumente usadas pelas populações tradicionais e locais, 

permitindo dessa maneira, a regeneração seletiva de seus recursos naturais e o cultivo de 

produtos diversificados.  

O potencial fitogeográfico está ligado ao uso dos territórios detentores de 

biodiversidade, tanto para atender as necessidades do presente como reservados para usos 

futuros. Todavia, esse potencial não envolve somente à proteção dos recursos naturais, pois 

abrange simultaneamente a defesa de interesses e das condições de vida dos atores sociais que 

dependem direta e/ou indiretamente da conservação de tais recursos (SILVA; MELO E 

SOUZA, 2009). Esse potencial está vinculado à necessidade de conservação da 

biodiversidade para o uso na apicultura. 

A complexidade atual da organização espacial suscita a análise das redes geográficas, 

visando entender as interligações dos fixos produtivos, na perspectiva de compreender a 

dinâmica produtiva a partir do uso do potencial fitogeográfico, enquanto recursos naturais 

para atender as necessidades humanas.  

Após a extração dos recursos naturais e sua transformação em mercadorias, faz-se 

necessário disponibilizá-las aos consumidores nos mais variados mercados e escalas 

geográficas. A disponibilidade do produto pode ocorrer tanto na escala local para atender o 
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mercado próximo ao centro produtor, como aqueles mais distantes, necessitando de uma 

articulação entre produção e mercados consumidores, através de redes geográficas conectadas 

para dinamizar a produção, informação e comercialização dos produtos. Santos (1996) 

acrescenta que não basta apenas produzir, é de suma importância colocar a produção em 

movimento através das apropriações produzidas no espaço geográfico, configuradoras de 

redes geográficas.  

 

1.1. COMPREENDER A DINÂMICA DE APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS 

NATURAIS MEDIANTE REDES GEOGRÁFICAS 

 

Nos moldes contemporâneos de desenvolvimento da sociedade humana é impossível 

imaginar um determinado seguimento organizacional que não esteja ordenado em forma de 

rede, principalmente o espaço, como bem argumenta Moreira (2007) enfatizando que a partir 

dos anos 1970 já não se pode mais ignorar a relação em rede, a qual se desponta como uma 

nova forma de organização geográfica da sociedade, articulando os diferentes lugares, 

moldando e estabelecendo as conexões que dão suporte às relações avançadas da produção e 

do mercado. O autor complementa que essa nova forma de organização vai modificando a 

forma e o conteúdo dos espaços. 

As redes geográficas são consideradas um instrumento de análise de importância 

singular em estudos sobre a dinâmica territorial inerente as atividades produtivas. Nesse 

contexto, para compreender as dinâmicas territoriais a partir do potencial fitogeográfico 

apícola foi preciso retomar ao conceito de redes ancorando-se nas literaturas de Roberto 

Lobato Corrêa (1999), Claude Raffestin (1993), Manuel Castells (2000), Milton Santos 

(1996) e demais autores que se debruçam no estudo dessa categoria. 

Para Corrêa (1999:107) rede geográfica é “um conjunto de localizações geográficas 

interconectadas” entre si “por certo número de ligações”, que pode ser constituído tanto por 

uma sede de cooperativa de produtores rurais e as fazendas a elas associadas, como por 

ligações (i)materiais que conectam a sede de uma empresa, seu centro de pesquisa e 

desenvolvimento, suas fábricas, depósitos e filiais de venda, assim, como podem ser 

constituídos por agências de um banco e seus fluxos de informação que circulam entre elas. O 
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autor exemplifica sua assertiva através com um banco financeiro, onde sua sede e suas 

agências estão distribuídas em amplo espaço e articuladas entre si por diversos fluxos. 

Em outras palavras Castells (2000:566) considera rede como sendo um “conjunto de 

nós interconectados, sendo nó o ponto no qual uma curva se entrecorta”. Sendo assim, as 

redes são estruturas abertas capazes de aumentar de forma ilimitadamente, integrando novos 

nós conectados dentro da mesma rede, ou seja, compartilhando os mesmos sinais de 

comunicação. O autor reforça que as redes são instrumentos apropriados pelo sistema 

capitalista face às necessidades de atender a economia globalizada, concentrada e ao mesmo 

tempo descentralizada, cuja morfologia se configura em relações de poder onde os conectores 

detêm esse poder.  

Essas relações de poder são estabelecidas nos territórios pelos atores sociais que 

dispõe de poder político e econômico, assim, as redes são feitas e desfeitas a partir de 

interesses num determinado território. Contribuindo com essa assertiva Dias (2003) em suas 

análises, salienta que a existência de redes, através de estratégias de comunicação e 

circulação, promove a integração da produção, dos mercados, da informação e a integração 

financeira entre os países, por outro lado a organização em rede pode levar também a 

exclusão de outros espaços, como no exemplo do continente africano.  

Reforçando a análise de exclusão em alguns territórios, Milton Santos (1996) pondera 

que as redes não atingem todos os lugares da Terra, havendo, portando, vastas áreas onde essa 

configuração não predomina e que, nos lugares onde há presença consideráveis de redes, 

postam-se de maneira desuniforme, ocasionando num mesmo espaço superposição de redes, 

com a presença de redes principais e redes afluentes ou tributárias, e ainda conta com 

constelações de pontos e traçados de linhas. O autor acrescenta que toda a conjuntura de redes 

leva em conta o aproveitamento social, pois o seu uso é contemplado de forma desigual, tendo 

diversos agentes no processo de controle e normatização do seu funcionamento. 

Curien (1988) sintetiza rede como toda infraestrutura, que possibilita o transporte de 

matéria, de energia, de informação que se inscrevem num território onde se caracteriza pela 

topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de transmissão, os nós de 

bifurcação ou de comunicação. 

O ambiente é a matéria-prima onde o homem trabalha, socialmente, produzindo o 

território, que mais adiante resulta, por intermédio da observação “em uma paisagem”. “A 



25 

paisagem nasce quando há uma intersecção entre a observação e um território material” 

(RAFFESTIN, 2009:33). Portanto, o território é um sistema material para usar uma vez que 

foi construído com valor de uso. O autor ainda ressalta que 

 

A cada mudança de estado, técnica e, por consequência, a cada mudança de 

territorialidade, a produção territorial é alterada e os problemas a serem 

enfrentados com relação ao ambiente são mais diversos. A histórica 

ecológica das relações homem-meio, das quais Marsh deu um exemplo no 

seu livro, poderia demonstrar que é a territorialidade do homem a 

responsável pela crise do ambiente. Cada estágio de mudanças gerou a sua 

crise através da produção do território. Para amenizá-la, o homem deveria 

aprender a gerir o uso que faz das coisas. Por isso, deve-se inverter o 

raciocínio. Não é a “natureza” que precisa ser gerida, mas o uso que dela se 

faz (RAFFESTIN, 2009:26)  

 

Por esse viés geográfico, o território é tido como uma porção da superfície da Terra, 

rica em recursos naturais, que fornece condições de sustento [de sobrevivência] para 

populações, apropriado e controlado por um grupo de pessoas. E, sobretudo, um espaço onde 

se estabelece a vida cotidiana das pessoas com as mais diversas experiências e utilidades 

(COELHO, CUNHA e MONTEIRO, 2009; SAQUET, 2009).  

Todavia, a configuração do arranjo espacial das redes está atrelada aos fluxos do meio 

técnico, científico e informacional para promover a produção nos território que possuem 

potencial fitogeográfico, ao movimento do capital financeiro e a comercialização dos 

produtos apícolas. Assim, quanto maior a conectividade entre os nós de uma rede mais densa 

ela será.  

Santos (1996) menciona que a fluidez apresenta-se como uma das características do 

mundo contemporâneo voltadas para atender as necessidades de circulação de ideias, 

mensagens, produtos ou dinheiro, favorecendo assim os atores hegemônicos. Essa fluidez é 

calcada nas redes técnicas, que são uns dos suportes da competitividade, o que leva a procura 

voraz de ainda mais fluidez, levando à busca de novas técnicas ainda mais eficazes para 

atender a crescente fluidez, tornando-a, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um 

resultado. O autor acrescenta que no intuito de favorecer a fluidez são criados objetos e 

lugares tais como: gasodutos, canais, oleodutos, autopistas, portos, aeroportos, teleportos, 

bairros inteligentes, tecnopolos. Esses objetos e lugares são criados com o objetivo de 

aumentar a circulação material e imaterial, transmitindo valor às atividades que deles se 

utilizam. 
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No intuito de se impor a circulação crescente de matérias-primas, de capitais e 

tecnologia, as redes surgem e se densificam para atender as necessidades crescentes interna de 

uma corporação ou entre diferentes parceiros, seja em escala regional, nacional ou 

internacional, viabilizando, portanto, a circulação e comunicação, condições essenciais a sua 

existência (DIAS, 2003).  

Santos (1996) faz uma abordagem social e política da rede geográfica em função dos 

fluxos. No entanto, o autor adverte que as redes possuem um caráter dinâmico, cujo princípio 

está representado pelo movimento social que ocorre tanto no local quanto no global quando 

envolve as grandes corporações mundiais. Desse modo, as redes geográficas se configuram 

como instrumentos de poder, funcionando ora como instrumentos de integração, ora como de 

exclusão. Essa assertiva é reforçada pelas considerações de Raffestin (1993). Para o autor 

A rede aparece, desde então, como fios seguros de uma rede flexível que 

pode se moldar conforme as situações concretas e, por isso mesmo, se 

deformar para melhor reter. A rede é proteiforme, móvel e inacabada, e é 

dessa falta de acabamento que ela tira sua força no espaço e no tempo, se 

adapta às variações do espaço e às mudanças que advêm no tempo. A rede 

faz e desfaz as prisões do espaço, tornando o território: tanto libera como 

aprisiona. É o porquê de ela ser o ‘instrumento’ por excelência do poder 

(RAFFESTIN, 1993: 204). 

Essa relação de poder está expressa no território, numa concepção materialista, que 

Santos (1994) define como extensão apropriada e usada. Por esse aspecto, o autor considera o 

território como a base do trabalho, o lugar da resistência, das trocas materiais e espirituais e 

do exercício da vida (SANTOS, 2006). Portanto, onde são desenvolvidas as atividades 

socioeconômicas, ambientais e culturais.  

O conceito de territorialidade é usado como sinônimo de pertencer àquilo que nos 

pertence, deixa de ser exclusivo do homem, aplicando-se também aos animais. A 

territorialidade para os animais seria sinônimo de área de vivência e de reprodução, mas para 

o ser humano essa territorialidade vai além desses fatores, passando a incluir a preocupação 

com o destino e a construção do futuro (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Para Souza (2003) a palavra território normalmente evoca o “território nacional” 

fazendo pensar no Estado, gestor por excelência do território nacional, em grandes espaços, 

em sentidos patrióticos, em governo, em dominação, em “defesa do território pátrio”, 

entretanto, ele não precisa ser reduzido ou associado à figura do Estado. 
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O autor aborda que a produção do espaço envolve concomitantemente, a 

desterritorialização e a reterritorialização. A associação da territorialização com as dimensões 

política e cultural e a desterritorialização com a dimensão econômica é uma questão de 

priorizar a dinâmica predominantemente. Entretanto, se a territorialização é, sobretudo 

enraizadora, promovendo a coesão por seu caráter intrínseco e introvertido, é evidente que ela 

está ligada ás iniciativas políticos-culturais de apropriação e domínio do que à distância do 

capital, cujo caráter é intrinsecamente desterritorializador e, sobretudo “sem pátria”.  

O desenvolvimento diferenciado da produção sobre o espaço, maximizando vantagens 

locacionais específicas para a produção, resulta numa divisão territorial do trabalho a qual 

suscita a expansão da circulação de mercadorias e o aparecimento de um sistema viário que se 

sobrepõe ao antigo, ou simplesmente é criado do nada, além de outros elementos da 

infraestrutura (CORRÊA, 2001). 

No contexto da biodiversidade as empresas detentoras de poder político e econômico 

se adentram nos territórios que dispõe de recursos naturais na perspectiva de dominar, 

apropriar e usá-los em benefício do mercado mundial. Nesse sentido, esses grupos se 

articulam e agem em redes visando facilitar a produção e a comercialização dos produtos de 

interesses, a exemplo da indústria farmacêutica e alimentícia.  

Os recursos naturais possuem valor de conveniência e valor de mercado quando tais 

recursos são usados em prol das necessidades humanas (NORTON, 1997). O valor de 

conveniência está ligado ao uso indireto dos recursos naturais usados como forma de 

apreciação, lazer e recreação na perspectiva de melhorar a qualidade de vida de forma 

imaterial. Já o valor de mercado está diretamente atribuído ao uso direto desses recursos 

naturais face às necessidades biológicas humana, tais como: o uso de medicamentos e 

cosméticos a base de plantas; alimentos, como os produtos apícolas; dentre outros. 

No tocante à dominação, apropriação e uso dos recursos naturais para a atividade 

apícola, as redes estão diretamente ligadas à produção, ao controle e a comercialização, 

destacando: o potencial fitogeográfico dos territórios usados para apicultura; a comunicação 

entre os atores envolvidos na atividade, sobretudo aqueles que participam e controlam a 

produção e o mercado nas mais variadas escalas geográficas; e, ao transporte. Nesse viés, os 

atores sociais que dominam o mercado se organizam em rede ora para se beneficiarem da 

produção dos produtos in natura comercializados no mercado local/global, ora como 

matérias-primas para atender as indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica. 
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Nesse escopo, as redes, assim como o território, também são instrumentos de poder e 

de rivalidades para o seu controle, o que as torna instrumentos de integração e ao mesmo 

tempo de exclusão (TINLAND, 2001) beneficiando de forma explicita aqueles atores que 

detém de poder econômico, informação, conhecimento técnico e transportes. 

No caso de Sergipe, a organização espacial a partir das redes geográfica da apicultura 

envolve simultaneamente: os territórios com potencial fitogeográfico; os meios de produção, 

ou seja, os instrumentos, equipamentos e instalações utilizados na produção e no 

beneficiamento dos produtos da colmeia
4
; o meio técnico científico informacional; e a 

comercialização. Assim, são vários atores sociais com interesses diversos envolvidos na 

atividade apícola, desde a produção até a comercialização. Nesse jogo de interesses destacam-

se forças antagônicas com poder políticos e econômicos que agem para dominar os atores 

sociais que não possuem poder de barganha, como o exemplo de atravessadores que 

comumente controlam o mercado do mel.   

É nesse viés que as redes geográficas da apicultura sergipana se constituem como 

instrumento de articulação e/ou desarticulação, onde são mantidas relações de poder, cuja 

estruturação tende a gerar perdas substanciais para os pequenos produtores locais, 

principalmente na comercialização em função dos baixos preços estipulados pelos 

entrepostos, especialmente para o mel de abelha. 

 

1.1.1. Redes geográficas como instrumento de análise para produção apícola 

 

A estrutura em rede aumenta a fluidez do espaço, pois facilita a circulação das pessoas 

e dos objetos, favorecendo, portanto, o movimento territorial. Essa relação em rede elimina as 

barreiras, pois promove intercâmbios sociais e econômicos (MOREIRA, 2007). 

Na escala mundial um dos passos importantes que marca a história da apicultura rumo 

à estruturação de uma rede de informação global foi à criação da Internation Federation of 

Beekeepers’ Association (Associação das Federações de Apicultores Internacionais) – 

APIMONDIA.  

                                                           
4
 Todos os produtos produzidos pelas abelhas: mel, cera, pólen, própolis, apitoxina (veneno da abelha) e geléia 

real. 
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A APIMONDIA foi criada com a finalidade de facilitar o intercâmbio entre os 

apicultores, promovendo congressos internacionais onde há cooperação técnica, científica, 

social, ecológica e econômica no setor apícola mundial, aos 71 membros federados de 58 

países (APIMONDIA, 2011).   

Estruturalmente as redes têm como fator preponderante interligar os pontos e nós 

responsáveis pela produção e comercialização de produtos. Sendo a apicultura uma atividade 

voltada para a produção, percebe-se a configuração de redes dispostas tanto no âmbito local 

quanto mundial. A estrutura em rede facilita a informação, o escoamento da produção apícola 

e a comercialização, consequentemente fazendo chegar os produtos aos consumidores, ou 

seja, quanto mais densa for à rede, maiores serão os fluxos de informação, capital, 

conhecimento técnico e transportes. 

Considerando-se os recursos naturais como substrato para a produção apícola, nesta 

tese, o conceito de rede está atrelado ao uso do território com potencial fitogeográfico para o 

desenvolvimento dessa atividade.  

Nessa direção, a rede de produção apícola envolve simultaneamente o sistema 

produtivo, abrangendo os territórios que dispõem de potencial fitogeográfico; os apicultores 

enquanto atores sociais detentores do conhecimento para produzir; a confederação, as 

federações e as associações de apicultores enquanto entidades organizacionais do sistema 

produtivo; e as entidades que prestam apoio técnico e financeiro. A rede de comercialização é 

composta pelos atores que facilitam e/ou está diretamente ligada à compra e venda dos 

produtos apícolas, desde os apicultores até o Ministério do Comércio Exterior. De forma 

geral, o Quadro 01(página 36) apresenta os elementos que formam a rede apícola do setor 

produtivo e de comercialização, bem como a dinâmica da produção e comercialização.  

As entidades que lidam com o apoio técnico são formadas pelas: federações de 

apicultores, associações de apicultores, canais técnicos científicos (SEBRAE, EMBRAPA, 

instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais estaduais e municipais). Já as 

entidades financeiras fornecem apoio através de empréstimos ou doações (bancos públicos ou 

privados) com intervenções governamentais (Quadro 01).  
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Quadro 01: Elementos que formam a rede da apicultura no Brasil 

Rede Base biofísica e atores sociais envolvidos Abrangência  Objetivo Dinâmica 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

  

Território com potencial fitogeográfico Biodiversidade  Fornecer elementos para a produção Envolve os territórios produtivos e aqueles com potencial para o desenvolvimento da apicultura;  

Fatores que comprometem a quantidade e qualidade dos pastos apícolas: desmatamento, cultivos com 

o uso intenso de agrotóxicos; e, a propriedade da terra. 

Apicultores Conhecimento “saber produzir” Explorar o potencial apícola Responsáveis pela produção apícola; 

Entraves: acesso a base produtiva via parcerias com os proprietários e arrendamento; dificuldade de 

manejo; nem sempre conseguem pagar os empréstimos as entidades financeiras; desarticulação social 

e política. 

Associações de Apicultores Apicultores  Criar estratégias para o fortalecimento dos 

apicultores 

Organizar e estruturar na tentativa de fortalecer os apicultores com aspiração comum a todos; troca 

de experiências e conhecimentos na atividade; ajuda mútuas entre os apicultores; elaboração de 

projetos visando adquirir fomentos para implementar a atividade; 

Entre os obstáculos: ausência de casa do mel para beneficiamento e processamento.  

Federação dos Apicultores Associações de Apicultores Unir e fortalecer as associações Promover parcerias, cursos de capacitação e eventos visando fortalecimento da apicultura estadual; 

elaboração e submissão de projetos envolvendo os órgãos de fomento. 

A
S

S
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Ê
N

C
IA

 
T

É
C

N
IC

A
-C

IE
N

T
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A

, 

IN
F

O
R

M
A

C
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N
A

L
 E

 F
IN

A
N

C
E
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A

 

Federação Internacional de Associação de Apicultores 

(APIMONDIA) 

Confederação de apicultores  Promover eventos Realização de eventos e feiras internacionais de apicultores na perspectiva de suscitar cooperação 

técnica cientifica social, ecológica e econômica no contexto mundial; 

Confederação Brasileira de Apicultores (CBA) Federações de Apicultores Articular os interesses das federações Criação de estratégias técnicas e políticas visando atender os interesses dos seus representados nas 

três esferas governamentais e em instituições privadas;  

Estabelecimento de parcerias com órgãos de fomento e instituições de pesquisa; elaboração e 

submissão de projetos junto aos órgãos de fomento visando melhorar a produção. 

Entidades públicas de apoio técnico e financeiro: 

a) Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

b) EMBRAPA; 

c) SEBRAE; 

d) Órgãos Estaduais e Municipais de Assistência técnica 

agropecuária; 

e) Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDS); 

f) Demais entidades financeiras (bancos regionais). 

g) Entidades de apoio financeiro para pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico (CAPES, CNPq, Órgãos 

Estaduais voltados ao fomento de pesquisa) 

Associações, federações e 

confederação de apicultores  

Fornecer apoio técnico e financeiro  a, b, c, d) Capacitação dos apicultores através de cursos e visitas técnicas direcionadas a produção;  

atendimento de projetos submetidos pelas  associações, federações e confederação . 

e, f) Fornecimento de linhas de créditos  e disponibilização de recursos não reembolsáveis (fundo 

perdido) para potencializar a produção. Por outro lado, os apicultores se tornam vítimas do crédito 

fácil por não conseguirem pagar as dividas; 

g) Financiamento e apoio a pesquisa científica e tecnológica a partir de editais. 

Empresas públicas e privadas Associações, federações e 

confederação de apicultores 

Prestar apoio financeiramente Disponibilização de recursos não reembolsáveis (fundo perdido) para potencializar a produção via 

submissão de projetos pelos interessados; 

Elaboração e desenvolvimento de projetos juntos as associações, federações e confederação.  

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Ministério do Comércio Exterior  Entrepostos e atravessadores Normatizar a exportação Estabelece normas para as exportações dos produtos. 

Federação Internacional de Associação de Apicultores 

(APIMONDIA) 

Associações, federações e 

confederação de apicultores 

Promover eventos internacionais Os eventos servem como canais de divulgação dos produtos apícolas no âmbito internacional o que 

pode resultar no fortalecimento da comercialização. 

Confederação de Apicultores (CBA) Federações de apicultores Representar as federações e divulgar os 

produtos 

Representa as federações em eventos internacionais, divulgando os produtos apícolas; e, 

Promove eventos e feiras nacionais. 

Federação dos Apicultores Associações de apicultores Facilitar a comercialização  Contribui para a divulgação dos produtos; viabilizando possibilidades de execução de projetos. 

Associações de Apicultores Apicultores Adquirir os selos de inspeção sanitária  Adquirir a certificação dos produtos apícolas através do Selo de Inspeção Municipal (SIM), Selo de 

Inspeção Estadual (SIE) e Selo de Inspeção Federal (SIF) visando obter a legalidade da 

comercialização dos produtos.  

Cooperativa de Apicultores Associações de apicultores Comercializar os produtos Viabilizar a comercialização dos produtos dos apicultores cooperados no intuito de melhorar o preço 

no mercado regional, nacional e mundial. 

Secretarias de Educação estaduais e municipais Associações e federações de 

apicultores 

Adquirir mel Compram o produto, via projetos, para a merenda escolar. 

Apicultores Apicultores Vender o produto Venda direta ao consumidor adquirindo melhor preço; e, 

Na venda ao atravessador ou entreposto há uma redução nos preços. 

Entrepostos e atravessadores Apicultores, associações e 

cooperativas 

Comprar e revender os produtos apícolas Comercialização dos produtos no contexto local, nacional e mundial.  

Adquirem o produto em grande quantidade por menor preço, gerando perdas substâncias aos 

apicultores. 

Elaboração: Silva, 2011 a 2013. 
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Na análise geográfica da apicultura as redes ganham importância na medida em que há 

articulação, sobretudo via entidades que prestam apoio técnico-informacional. Essas entidades 

direcionam os conhecimentos para as áreas que dispõem de aptidão para a atividade, em 

outras palavras, áreas que têm potencial fitogeográfico.  

A assistência técnica e informacional tende a promover a circulação social entre os 

apicultores envolvidos, uma vez que passa a haver uma troca de informações, experiências e 

ajudas mútuas, o que dinamiza cada vez mais o território e, consequentemente o movimento 

nas redes. Trata-se da inserção articulada do capital social em prol do desenvolvimento 

territorial local. 

De modo semelhante, essas redes também agem em locais onde já existia a atividade, 

embora de forma embrionárias, como é o caso de Sergipe. Nesse aspecto, essas redes agem 

para fortalecer e ampliar a produção local via melhoramento do manejo da atividade, 

facilitando o transporte e comercialização dos produtos.  

Essas redes também facilitam a entrada de capital para financiar a produção, pois 

muitos apicultores não teriam possibilidades financeiras tanto para iniciar como para 

aumentar a produção isoladamente. Entretanto, vale ressaltar que no Brasil os recursos 

financeiros e humanos disponibilizados não são suficientes para beneficiar todos os 

apicultores. Igualmente, a acessibilidade de terra ainda é um forte fator limitante para o 

aumento da produção, uma vez que parcela dos apicultores não dispõe de propriedade 

privada, ficando a mercê dos proprietários de terra. 

Com relação à acessibilidade de crédito, vale frisar que as entidades financeiras fazem 

empréstimos aos apicultores via pagamentos de juros. Todavia, quando as parcelas não são 

devidamente saldadas o produtor e seu avalista ficam impossibilitados de fazer novas 

transações bancárias, o que acaba prejudicando o desenvolvimento da produção apícola. 

Dessa forma, dificilmente o apicultor consegue aumentar ou até mesmo se manter na 

produção. Ademais, como reflexo da falta de organização e apoio ao apicultor muitas vezes o 

produtor não consegue comprar uma pequena propriedade com potencial fitogeográfico. 

Assim, percebe-se que os pequenos apicultores se apropriam e usa o potencial sem deter o 

controle e a posse do território, o que efetivamente enfraquece a produção.  

Outro entrave que merece destaque é a carência financeira dos pequenos apicultores 

que comumente não conseguem manter estoque da produção, tendo que vender seus produtos 
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aos atravessadores a preços muito aquém do mercado. Vale lembrar, que muitos desses 

apicultores no Brasil, tem a apicultura como atividade complementar de renda, o que contribui 

para comercialização em atacado, mesmo a baixos preços determinados pelos atravessadores.  

Nesses aspectos, a organização em redes pelos atores que dominam o mercado local, 

nacional e mundial apícola também resulta na exclusão dos pequenos produtores locais, uma 

vez que nessa escala as redes não estão densamente articuladas, principalmente quando se 

trata dos apicultores isolados, pois esses não têm força para se posicionarem perante aqueles 

que dominam o mercado, ou seja, os atravessadores.  

Para contornar essa situação os pequenos produtores precisam se organizar em 

associações e cooperativas visando o fortalecimento da produção e da comercialização de 

maneira que não dependam exclusivamente do atravessador para a comercialização dos 

produtos.  

Há outras redes que nem sempre estão fortemente articuladas e conectadas com a rede 

de produção, tais como: rede de informação que visa fornecer o conhecimento técnico-

científico e informacional para exploração sustentável desse potencial; e as redes financeiras. 

Ademais, os atores sociais que dominam a rede de comercialização comumente controlam os 

pequenos produtores locais tendo em vista que acabam se apropriando dos produtos a um 

custo que gera desagregação de valor, resultando em perdas para os apicultores que estão 

desprovidos de recursos financeiros para estocar o mel, não conseguindo preços mais 

elevados.  

Nas análises das redes deve-se considerar que os empréstimos concedidos por 

instituições financeiras muitas vezes aprisionam tanto o apicultor que adquiriu o empréstimo 

como o avalista, geralmente outro apicultor que assume tal divida. Sendo assim, se um se 

tornar inadimplente, automaticamente o outro se torna, ficando ambos impossibilitados de 

realizar novos empréstimos.  

Existem ainda casos em que as associações de apicultores são as avalistas de seus 

associados, ficando a mercê dos bancos para sanar as dívidas dos produtores. Há exemplos de 

associações que acabam perdendo seus equipamentos e bens imóveis que são colocados a 

leilões pelos próprios bancos para quitar e/ou reduzir as dívidas. A situação se agrava quando 

essas dívidas são de vários apicultores, tornando-se impagáveis pelas associações que não 

dispõem de capital para quitação. Nesses casos, usam como estratégia fechar a associação 
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com perspectiva de abertura de uma nova instituição com outra razão social, pois a anterior 

perde praticamente todos os privilégios até então adquiridos, inclusive de submeter projetos e 

realizar novas transações financeiras com qualquer outra entidade.  

Essas análises corroboram a assertiva de Raffestin (1993) quando realça que as redes 

podem promover a liberdade e ao mesmo tempo aprisionar os atores sociais. Sendo assim, a 

rede financeira tanto liberta os apicultores, quando concede os empréstimos, como os 

aprisiona na medida em que não conseguem sanar suas dívidas. Essas redes são feitas e 

desfeitas a partir dos interesses daqueles atores sociais que dispõe do poder, seja ele político 

ou econômico. 

Vale frisar que os apicultores optam pela venda diretamente ao entreposto por vários 

motivos, tais como: a venda demorada quando feita de porta em porta, distância da sede da 

cooperativa a qual é dificultada pelos custos do transporte, deficiência de recursos financeiros, 

dentre outros. 

Uma das formas mais rentável de comercializar o mel ocorre quando há convênio 

entre as associações de apicultores e o governo estadual e municipal, através de projetos da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) que visa melhorar a qualidade da merenda 

escolar através da inserção de produtos naturais, inclusive o mel.  

A falta de certificação do mel através do Selo de Inspeção Estadual (SIE) e do Selo de 

Inspeção Federal (SIF) é um dos principais entraves para a comercialização. Essa ausência 

acaba repercutindo diretamente nos pequenos apicultores que se veem obrigados a entregar 

seus produtos aos preços estipulados pelos atores sociais que dominam o mercado.  

Nessa relação com o território às redes técnicas-científicas, informacionais e 

financeiras e, principalmente as de comercialização, efetivamente possuem uma relação 

ambígua, ora como fator de coesão quando articulam os apicultores para melhor produzir para 

o mercado, ora funcionam como desarticuladoras na medida em que os apicultores não 

conseguem pagar os empréstimos concebidos as entidades financeiras não tendo 

possibilidades de almejar o crescimento da produção.  

Os atores sociais que dominam as redes de comercialização, consequentemente o 

mercado, tem papel fundamental na desarticulação dos apicultores, principalmente os 

pequenos que acabam se submetendo a venderem seus produtos a baixos preços aos 
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atravessadores. Esses preços atribuídos aos produtos apícolas estão muito aquém daquele que 

chega ao consumidor nacional e internacional. 

Nesse viés, as redes geográficas cada vez mais facilitam as interconexões entre os 

apicultores ligando-os diretamente ao mercado internacional, embora os preços nem sempre 

sejam os mais altos. O fortalecimento dessas redes é mais perceptível na Região Sul do Brasil 

em função da maior organização do setor produtivo. Contudo, vale ressaltar o Estado do 

Piauí, na Região Nordeste, especialmente o Município de Picos, que dispõe de uma rede 

consolidada tanto na produção como na articulação para a comercialização no mercado 

interno e internacional.  

A exploração racional da apicultura no Piauí iniciou-se com a chegada dos apicultores 

paulistas que foram atraídos pelo potencial fitogeográfico do Estado, destacando como 

precursores na atividade as famílias Wenzel e Bende, que começaram suas práticas na década 

de 1970 (VILELA et al.,  2000). 

Após chegada desses pioneiros surgiram os primeiros resultados que foi o aumento na 

produção de mel despertando o interesse na atividade apícola da Comissão Estadual de 

Planejamento Agrícola do Piauí (CEPA-PI), já que esse produto detinha o oitavo lugar na 

pauta de tributos estaduais. Aconselhado pela direção da Fundação CEPA-PI, o governo 

estadual passou a criar mecanismo para dinamizar atividade em todo o Estado do Piauí, 

surgindo então o Projeto Apicultura – PROAPI (VILELA et a.l, 2000). 

Como resultado das ações do governo piauiense o Estado vem sendo considerado um 

dos principais produtores de mel, estabelecendo uma rede consolidada da atividade apícola. 

Inserida neste contexto está a Micro Região de Picos, principal produtora de mel do estado, 

onde concentra um conjunto de estabelecimentos e instituições que fazem parte de uma rede 

integrada da apicultura estadual, nacional e internacional.  

Fazem parte desta rede seis estabelecimentos da categoria entrepostos de mel e cera de 

abelhas, onde se insere a CASA APIS – Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido 

Brasileiro, que tem como finalidade desenvolver a apicultura, através da reorganização da 

produção, estruturação do beneficiamento e comercialização, além da de proporcionar a 

agregação de valores aos produtos apícolas em todas as etapas da cadeia produtiva – 

produção, beneficiamento e comercialização – com intuito de retorno desses valores aos 

apicultores (PIAUÍ, 2007). 
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Além dos entrepostos, o município de Picos foi contemplado com um Centro de 

Tecnologia Apícola - CTA, destinado a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para setor 

da apicultura no semiárido da Mesorregião da Chapada do Araripe. O CTA foi construído 

para prestar assistência e capacitação tecnológica aos apicultores dos Estados que envolvem a 

Chapada do Araripe, Piauí, Pernambuco e Ceará.  

Em Sergipe, assim como outros Estados da Região Nordeste
5
, os territórios com 

potencial fitogeográfico usado para a produção apícola aproveitam, principalmente, das 

condições naturais a partir do uso das espécies florísticas da vegetação da Caatinga, propícias 

para a produção apícola. Esses produtos, principalmente o mel vêm sendo bastante procurado 

pelo mercado consumidor europeu, por apresentar características peculiares ao mel orgânico. 

Por outro, lado à estruturação da rede nem sempre beneficia todos os atores na mesma 

proporção. 

Nesse Estado a configuração inicial da rede geográfica da apicultura está calcada no 

uso dos territórios com potencial fitogeográfico para produção, embora os apicultores nem 

sempre possuam a propriedade da terra. A rede de produção ultrapassa as fronteiras de 

Sergipe rumo aos municípios do sertão da Bahia.  

É primordial ressaltar a importância da apicultura para Sergipe e para os demais 

Estados da federação que têm potencial fitogeográfico para o desenvolvimento dessa 

atividade, pois, de um lado é fonte alternativa de renda para os pequenos produtores rurais, 

melhorando sua qualidade de vida, e do outro, ajuda na conservação ambiental dos recursos 

naturais através da polinização, contribuindo para perpetuação das espécies vegetais e 

melhorando a produtividade dos cultivos agrícolas.  

A inserção de um determinado produto no mercado mundial tornou-se uma tarefa 

complexa, pois em diversos mercados exigem um certificado de origem desse produto com 

objetivo de deslindar sua procedência. Assim, o local de produção, a técnica e o manejo 

aplicados na obtenção do produto passam a ter importante valor na comercialização dos 

produtos que podem influenciar nos preços definidos. Tais análises são fortalecidas pelas 

ideias de Benko e Pecqueur (2001) sobre as especificidades de determinados territórios em 

produzir artigos exclusivos inerentes ao local. 

                                                           
5
 A exemplo das microrregiões de Limoeiro do Norte no Ceará, maior produtor de mel do país; Araripina-PE, 

segundo maior produtor;  Apodi-RN, terceiro maior produtor, e, Picos-PI, o sexto maior produtor (BRASIL, 

2009) os quais produzem mel usando o potencial fitogeográfico da vegetação de caatinga, o que fortalece a 

acepção da aptidão natural desse bioma para a produção de mel. 
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Essa exclusividade está diretamente relacionada às características ambientais bem 

como a uma gama de tradições socioculturais que esses produtos carregam, com tendência de 

desempenhar importantes papeis no contexto econômico, o que demonstra a relevância do 

local no contexto global. Na apicultura essas características são bem nítidas, visto que há 

localidades que se especializam em determinados produtos aproveitando o potencial natural 

oferecido naquele território. Essas especificidades influenciam de forma expressiva na 

procura por estes produtos nas mais variadas escalas geográficas.  

Entretanto, no intuito de melhorar e fortalecer a apicultura a partir da configuração 

espacial das redes dessa atividade é necessário pensar no ordenamento e desenvolvimento 

territorial local de modo que as redes geográficas sejam fortalecidas e/ou (re)organizadas para 

facilitar os trabalhos dos atores sociais envolvidos, especialmente os pequenos produtores 

locais. Nesse contexto, o ordenamento territorial pode proporcionar o desenvolvimento local a 

partir de estratégias que visem reestrutura o espaço produtivo e os componentes que compõe a 

rede geográfica.  

 

1.2. ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL  

 

A ocupação territorial para atender as necessidades socioeconômicas sem 

planejamento, principalmente as atividades agropecuária, extrativistas e industriais têm 

resultado na perda da biodiversidade em função da dilapidação dos recursos naturais, do 

desmatamento intensivo e a consequente contaminação do ar, dos solos e dos recursos 

hídricos.  

Para minimizar os efeitos nocivos dessa ocupação, o ordenamento territorial surge 

como alternativa para reduzir tais efeitos, visando reordenar o arranjo espacial embutido de 

objetos políticos, sociais, naturais e culturais. 

O ordenamento territorial tem como objetivo o controle regulatório contendo os 

efeitos da contradição da base espacial sobre os movimentos globais da sociedade, mantendo 

o funcionamento nos parâmetros organizados. Nesse contexto, o ordenamento não é a 

estrutura espacial, mas sim a forma como esta estrutura espacial se autorregula no todo das 



37 

contradições da sociedade, de modo a manter a sociedade funcionando segundo sua realidade 

societária (MOREIRA, 2007a:77). 

Silva (2007) reforça que o ordenamento territorial é uma forma de uso do território 

contendo um arranjo de objetos sociais, naturais e culturais historicamente estabelecidos. 

Todavia, esse ordenamento não é apenas resultado de uma condição social de reprodução da 

ordem capitalista, mas também do avanço do processo de homogeneização (globalização) 

extensiva do capitalismo e de fragmentação de parcelas do espaço geográfico em arranjos de 

objetos e de ações articulados em rede. 

Assim, o ordenamento do território tende a proporcionar o desenvolvimento local, não 

somente para dar suporte ao setor produtivo calcado no capitalismo, mas também, visando o 

bem-estar da sociedade inserida no contexto desse território, almejando aumentar a qualidade 

de vida da sociedade local a ser beneficiada.  

Nesse arcabouço, não poderia deixar de mencionar a categoria de análise, o território, 

numa concepção materialista, o território usado (SANTOS, 1994). Por esse aspecto, o autor 

considera o território como a base do trabalho, o lugar da resistência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2006). Portanto, onde são desenvolvidas as 

atividades socioeconômicas, ambientais e culturais.  

Partindo dessa premissa, o território é a base das relações sociais humanas, inerentes a 

todas as atividades produtivas e não produtivas, concomitantemente onde são realizadas as 

atividades do homem, o que remete a necessidade de ordenar o  territorial visando amenizar 

os impactos socioambientais provocados nessa base.  

Para gerir o ordenamento territorial deve-se procurar a constante participação popular 

não somente no sentido político, mas envolver os assuntos inerentes aos fundamentos da 

economia local. Entretanto, as comunidades envolvidas devem estar informadas das suas 

possibilidades e limitações, e que essas possam interagir com outras comunidades diretamente 

ligadas (CAMARGO, 2009). Nesse aspecto as populações deveriam ser consultadas na 

medida em que fossem criados ou implantados os novos objetos visando um melhor 

ordenamento territorial, pois as reais necessidades só são sentidas por aqueles que vivem o 

cotidiano da localidade.  

Para Soares (2009), ordenar o território significa propiciar uma melhor qualidade de 

vida à sociedade, mesmo que seja observado o contrário no atual período técnico-ciêntifico-
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informacional, uma vez que o espaço configura-se num conjunto de objetos artificiais e ações 

cada vez mais estranhas aos lugares onde são implantadas.  

Os territórios são estruturados para promover a circulação da informação, onde os 

processos acabam se voltando para os interesses daqueles atores sociais que dispõe de poder 

político e financeiros. Essa acepção é reforçada pelas análises de Raffestin (1993) quando 

considera que o território é formado pelas relações de poder multidimensional e a 

territorialidade é o produto dessas relações.  

Silva (2007) reforça que o ordenamento territorial é uma forma de uso do território 

contendo um arranjo de objetos sociais, naturais e culturais, historicamente estabelecido. 

Todavia, esse ordenamento não é apenas resultado de uma condição social de reprodução da 

ordem capitalista, mas também do avanço do processo de homogeneização (globalização) 

extensiva do capitalismo e de fragmentação de parcelas do espaço geográfico em arranjos de 

objetos e de ações articulados em rede. 

As redes ganham importância no ordenamento territorial devido à facilidade de 

adaptação das variações do espaço e do tempo. Elas são imóveis e inacabadas, e é dessa falta 

de acabamento que ela tira sua força no tempo e no espaço fazendo e desfazendo as prisões do 

espaço, tornado território, tanto aprisiona como libera, sendo, portanto um instrumento de 

poder. Assim, redes surgem como um instrumento que viabiliza as estratégias de circulação e 

comunicação, cujos nós são lugares de conexão, de poder e de referência (RAFFESTIN, 

1993).  

Na abordagem territorial de Saquet (2010) os territórios são determinados por ações 

locais, nacionais e internacionais ligadas à dinâmica econômica, política e cultural. Essas 

relações de poder estão constantemente em movimento face às heterogeneidades lentas e 

rápidas simultaneamente nas diversas escalas geográficas.  

A organização das empresas em redes, distritos industriais, cluster e arranjos 

produtivos, adotados em diversos países e adaptados à realidade de cada local, ocorreram a 

partir do conhecimento adquirido no processo de reestruturação produtiva, organizacional e 

tecnológica nas pequenas e médias empresas italianas com o objetivo de enfrentar uma crise 

econômica e competir com as grandes empresas de outros países que tinham como estrutura 

produtiva o modelo Fordista (FARAH JR., 2002). 
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As mudanças ocorridas na dinâmica produtiva das empresas, observadas nos países 

desenvolvidos, têm origem na crise econômica da década de 1970. A partir das novas 

dinâmicas surgiram diversas conceituações ou nomenclaturas com o intuito de explicar a nova 

organização e estruturação das pequenas e médias empresas inseridas numa determinada 

localidade (AZEVEDO, 1993). 

Para o ordenamento do território visando o desenvolvimento local foram estabelecidos 

modelos com propósitos de compreender a organização do sistema produtivo de um 

determinado local. Dentre esses instrumentos de análises destacam-se:  

- Cluster - Concentrações geográficas de empresas da mesma atividade produtiva, 

relacionadas ou complementares, atuando na mesma cadeia produtiva, obtendo vantagens de 

desempenho por meio da locação e, eventualmente, da especialização, partilhando, além da 

infra-estrutura, o mercado de trabalho especializado, as oportunidades e as ameaças comuns 

(PORTER, 1999). 

- Distrito Industrial - Aglomerações de pequenas e médias empresas, estabelecidas 

próximas geograficamente, possuindo como características: alto grau de especialização e forte 

divisão de trabalho; acesso à mão-de-obra qualificada; existência de fornecedores locais de 

insumos e bens intermediários; sistemas de comercialização e de troca de informações entre 

os atores (SEBRAE, 2003; CASSIOLATO & LASTRES, 2005). 

- Milieu Inovador - Esse termo foi criado por uma instituição francesa, denominada 

GREMI - Group de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs, com o propósito de 

desenvolver um enfoque comum que permitisse uma análise territorial da inovação, 

enfatizando o papel do ambiente ou meio (milieu) no desenvolvimento tecnológico e espaço 

geográfico limitado, onde se desenvolve uma complexa rede de relações sociais e que 

intensifica a capacidade inovativa local através de processo de aprendizado sinérgico e 

coletivo (CASSIOLATO e LASTRES, 2005). No Milieu Inovador as relações geradas entre 

os diversos tipos de agentes de uma aglomeração produtiva local propiciam a formação de um 

ambiente inovador, onde não apenas as relações econômicas são consideradas, mas também 

as relações sociais, culturais e psicológicas inerentes a uma determinada aglomeração 

produtiva (LEMOS, 2003). 

- Sistema Industrial Local (SIL) - É um conjunto de empresas concentradas em um 

determinado território, atuando em torno de um ou  vários setores industriais, cujas empresas 
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interagem entre si e com o meio sociocultural, resultando não apenas relações mercantis, mas 

informais e gerando externalidades produtivas para o conjunto dessas empresas (COURLET, 

1993). 

- Sistema Produtivo Local (SPL) - Caracterizados pela predominância de pequenas 

empresas que atuam num mesmo setor da economia, onde muitas delas produzem a mesma 

mercadoria, apresentando certa consolidação na cultura técnico-profissional, permitindo um 

controle nas transformações técnicas por meio de ajustamentos técnicos marginais. Nessa 

organização produtiva existe um forte impacto na economia e na sociedade local, originando 

uma forte identidade sociocultural entre as instâncias produtivas e órgãos políticos tomadores 

de decisões (GAROFOLI, 1994). 

- Arranjo Produtivo Local - APL (CASSIOLATO e LASTRES, 2005) e Sistema Local 

Territorial – SLOT (DEMATTEIS, 2008) - estes termos tratam da concentração espacial de 

empresas tanto industriais, como de prestação de serviços, no mesmo seguimento, onde se 

estabelecem laços de cooperação e relações comerciais, que dá origem a associações de 

produtores. Entre as diferenças apontadas para os termos analisados estão: a existência ou não 

de uma empresa âncora e a concentração de empresas de um ou mais setores. 

Esses instrumentos de análises são construídos e estabelecidos a partir de uma 

realidade local, prevalecendo aquele que apresenta melhor capacidade de entendimento nas 

atividades econômicas desenvolvidas numa determinada localidade. Portanto, nesta tese, em 

função do objeto de pesquisa, serão abordados apenas o SLOT e o APL na perspectiva de 

entender os territórios produtivos para a apicultura sergipana. 

O SLOT é uma concepção de estudos sobre o desenvolvimento territorial elaborada e 

desenvolvida pelo chamado Grupo Turim (Itália), que tem como coordenador Giuseppe 

Dematteis. Esses estudos têm como objetivo analisar a constituição e dinâmica territorial, na 

perspectiva de propor políticas territoriais voltadas ao desenvolvimento local (SAQUET & 

SPOSITO, 2008). 

Na acepção de Dematteis (2008) o SLOT é construído a partir dos objetos que estão 

configurados no território tornando possível garantir a eficácia de projeção do que será 

construído. Para o estudo do SLOT o autor desenvolveu alguns instrumentos analíticos, tais 

como:  
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- A rede local de sujeitos: composta pelo conjunto de relações e interações entre os 

atores sociais locais onde esses agem em conjunto;  

- O milieu local: é um conjunto de condições favoráveis ao desenvolvimento onde os 

atores operam uma rede local a partir da existência de recursos (i)materiais sedimentados 

como resultado de um longo processo entre a sociedade local e o território; 

- A relação entre a rede local, milieu local e ecossistema: consiste na tradução das 

potencialidades do milieu em valores ambientais, sociais, culturais, estéticos e econômico via 

processos de transformação simbólica e material do ambiente;  

- A relação interativa da rede local com redes globais: são as ações que alteram tanto a 

composição da rede local como o milieu, as relações cognitivas, simbólicas e tecnológicas 

com o ambiente local e os valores exógenos
6
 regional, nacional e global. 

Relacionando a abordagem territorial dos sistemas produtivos locais, o SLOT contém 

aspectos políticos, sociais, econômicos, históricos, culturais e ambientais. Para Dematteis 

(2008) é fundamental que cada SLOT tenha capacidade de autorrepresentar-se e autoprojetar-

se, destacando o estudo como um meio para a conquista da auto-organização, sendo esta 

considerada um recurso endógeno onde as políticas gerais voltadas ao desenvolvimento 

devem conhecer, orientar e governar. 

Dematteis (2008) enfatiza que o desenvolvimento local não se restringe apenas a 

dimensão ambiental, mas sim, abrange todos os recursos potenciais do território, ou seja, além 

da conservação do capital natural é preciso considerar a reprodução e o avanço do capital 

territorial, inclusive os componentes que não apresentam características sustentáveis em curto 

prazo.  

Por esse viés, a análise da atividade apícola sergipana, a partir do SLOT, tende a 

promover uma reflexão das ações dos atores sociais, constituintes da dinâmica territorial, 

destacando as relações de poder estabelecidas nas redes geográficas que estão se configurando 

nos territórios produtores de mel.  

Outrossim, é de suma importância a análise da organização dos atores sociais na 

apropriação, controle e uso dos recursos naturais, bem como as dimensões política e 

econômica que se sobressaem na dinâmica dos territórios produtores de mel. Tais informações 

                                                           
6
 Cognitivos, culturais, sociais e econômicos. 
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possibilitam a compreensão e análise do desenvolvimento territorial local na premissa de 

ordenar o território a partir da sustentabilidade das mais variadas dimensões: política, 

econômica, social, cultural, histórica, territorial, institucional e ambiental na perspectiva de 

melhorar as condições de vida dos pequenos produtores locais que encontram-se desprovidos 

das políticas sociais, econômicas e ambientais.  

Para a realidade produtiva do Brasil, os pesquisadores da Rede de Pesquisa em 

Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist), do Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), criaram os termos Arranjo Produtivo 

Local (APL) e Sistema Produtivo e Inovativo Local (SPIL), com o objetivo de serem 

empregados nas aglomerações produtivas situadas em países menos desenvolvidos, 

principalmente no Brasil (LEMOS, 2003). 

Conforme o conceito desenvolvido pela RedeSist, os Arranjos Produtivos Locais  são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas, que apresentam vínculos,  mesmos que sejam 

incipientes entre si. O conceito de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais são aqueles 

arranjos produtivos onde a interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em 

interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de incrementar a capacidade inovativa 

endógena, a competitividade e o desenvolvimento local (CASSIOLATO; LASTRES, 2003). 

Ainda conforme Cassiolato; Lastres (2003), geralmente o APL envolve a participação 

e interação dos seguintes elementos: a) empresas de vários ramos em suas diversas formas de 

representação e associação; b) instituições públicas e privadas, destinadas à pesquisa e a 

formação e capacitação de recursos humanos (Centros Tecnológicos e Universidades); c) o 

poder público político; e d) instituições de promoção e financiamento. 

Para Lemos (2003), podem constituir-se em arranjos produtivos qualquer aglomeração 

produtiva num determinado território, onde a dinâmica e o desempenho não apresentam ainda 

elementos suficientes de interação, mas que, por meio de articulação de seus atores e da 

aplicação de instrumentos adequados, possam reforçar ou construir processos de aprendizado, 

cooperação e inovação, objetivando tornarem-se sistemas produtivos e inovativos locais.  

O argumento básico, segundo a RedeSist, para se estabelecer um arranjo produtivo é 

onde houver produção de bem ou serviço haverá sempre um arranjo em volta da mesma, 

envolvendo atividades e atores, relacionados com a aquisição de matérias-primas, máquinas e 
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demais insumos. Esses arranjos podem ter uma variação desde aqueles mais rudimentares 

àqueles mais articulados e complexos, dessa forma, a RedeSist acredita que a quantidade de 

arranjos produtivos locais no Brasil seja tão grande quanto a sua capacidade produtiva 

(LASTRES, 2004). 

Nas análises de Costa (2003), o APL é um espaço social, econômico e historicamente 

construído através de uma aglomeração de empresas similares e fortemente inter-relacionadas, 

ou interdependentes, que interagem num espaço local definido e limitado, através de fluxos de 

bens e serviços. Para esse autor, a pré-condição para se estabelecer um APL é a existência de 

uma atividade econômica aglomerada que tenha uma importância para a economia local, 

regional ou até mesmo nacional. 

Outra denominação dada ao APL ou aglomerações de empresas é a de Distrito 

Industrial Contemporânea, atribuída por Schmitz (1995 apud COSTA, 2003). Para este autor, 

embora essas aglomerações possuam diversas nomenclaturas elas apresentam alguns pontos 

semelhantes como: predominância de pequenas e médias empresas; proximidade geográfica 

entre as empresas; identidade sociocultural propagadora de confiança; colaboração entre as 

empresas, especialização setorial; e participação de governos regionais e locais. 

Santos (2005) adverte que nem toda aglomeração de empresa pode ser considerada um 

Arranjo Produtivo Local, pois, no seu ponto de vista, um APL corresponde a uma 

aglomeração de empresas ou associações próximas territorialmente com o propósito de 

desenvolver atividades produtivas em comum, onde se observa uma integração (mesmo 

incipiente) entre empresas, governos, universidades, centros de treinamento, órgãos de 

pesquisa e financiamento. Esse autor acrescenta que a inter-relação entre os elementos 

constituintes do APL gera alguns benefícios como: troca de experiências, acesso a novos 

mercados e tecnologias, aumento no poder de negociação e diminuição nos custos de 

produção. 

Para discutir o conceito e as características de um Arranjo Produtivo Local, o 

SEBRAE (2004a) compara como um tipo particular de cluster formado por pequenas e 

médias empresas, agrupadas em torno de uma profissão ou de um negócio, onde se enfatizam 

o papel desempenhado pelos relacionamentos – formais e informais – entre empresas e 

demais instituições envolvidas. As firmas compartilham uma cultura comum e interagem 

como um grupo com o ambiente sociocultural local. Essas interações de natureza cooperativa 

ou competitiva vão além do relacionamento comercial e tendem a gerar, afora os ganhos de 
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escala, economias externas, associadas à socialização do conhecimento e à redução dos custos 

de transação. Porém, nesses sistemas, as unidades produtivas podem possuir atividades 

similares e/ou complementares, onde predomina a divisão do trabalho entre os seus diferentes 

participantes (empresas produtoras de bens e serviços, centros de pesquisa, centros de 

capacitação e treinamento e unidades de pesquisa e desenvolvimento, públicas e privadas).  

Dessa forma, na visão do SEBRAE, entende-se por Arranjo Produtivo Local (APL) 

como sendo um aglomerado de empresas, situado num mesmo território, que apresentam 

algum vínculo de interação, articulação, cooperação e aprendizagem entre si e com outras 

instituições locais, tais como: associações empresariais, governo e instituições de crédito, 

ensino e pesquisas (SEBRAE, 2003).  

Outra definição discutida pelo SEBRAE é que o APL seria um tipo de cluster formado 

por micro e pequenas empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal e 

que essas mantêm algum vínculo com outras instituições como governo, associações de 

produtores ou empresas e instituições de crédito, ensino e pesquisa (SEBRAE, 2004b).  

Espacialmente, um APL pode compreender um ou mais municípios adjacentes, desde 

que seus elementos mantenham algum tipo de relacionamento em torno da atividade principal. 

À medida que os elementos vão distanciando-se e perdendo o vínculo do aglomerado 

principal de empresas, poderão formar outros APL’s. 

Para o SEBRAE (2003), a configuração espacial e o tamanho de um APL independem 

das fronteiras estabelecidas geopoliticamente como as fronteiras regionais, de estados, bacias 

hidrográficas ou acidentes naturais. Sendo assim, o APL constitui-se num recorte do espaço 

geográfico, que pode ser uma bacia hidrográfica, um vale, uma serra, parte de um município, 

um município, um conjunto de município ou outras formas, desde que os atores participantes 

mantenham laços e possuam sentimentos em comum. 

Na consolidação e na formação do APL ou SPL, Santos (2005) salienta que  

geralmente esses instrumentos de análises estão ligadas à trajetória histórica de construção de 

identidades e de formação de vínculos territoriais, a partir de uma base social, cultural, 

política e econômica comum. O autor acrescenta que o desenvolvimento de um APL é mais 

favorável em um ambiente onde haja interação, cooperação e confiança entre os atores, e 

também que exista a ação política tanto pública quanto privada, contribuindo para o 

fortalecimento e existência do arranjo. 
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Visando facilitar a identificação e o estágio do arranjo produtivo numa determinada 

aglomeração de empresas, Costa (2003) estabeleceu a seguinte classificação:  

- APL Elementar: um aglomerado onde exista alguma atividade coordenada, 

independentemente do agente executor, e alguma interação entre os agentes;   

- APL Consolidado: quando a coordenação das atividades estivesse mais sólida e 

passasse a existir uma proximidade maior entre os atores do aglomerado, e que as 

empresas participantes possuíssem capacidade tecnológica em expansão, mão-de-obra 

qualificada e equipe gerencial qualificada; e 

- APL Maduro: quando existe uma participação social que emite confiança mútua, 

num ambiente social, político e cultural propício ao processo de desenvolvimento regional 

ou local. 

Costa (2003) salienta que dentro dessas tipologias de APL há uma diferença no tipo 

da estrutura interna de organização, podendo apresentar duas formas de estrutura: 

- APL de conformação horizontal, quando existe uma rede de empresas de mesma 

natureza, atuando em conjunto, pois de forma isolada encontrariam dificuldades em 

adquirir recursos e matérias-primas, atender o mercado em que atuam e lançar e manter 

novos produtos; e  

- APL de conformação vertical, quando existe uma estrutura mais complexa 

formada pela cooperação de agentes em diferentes elos da cadeia produtiva. Nessa 

estrutura de arranjo, existem as empresas âncoras, que mantêm ligações a montante, 

horizontais e a jusante com outros argentes constituinte do APL. A montante se liga com 

os fornecedores de matérias-primas, equipamentos e empresas especializadas em etapas 

específicas do processo de produção. As ligações horizontais acontecem entre empresas no 

mesmo elo da cadeia produtiva, podendo ser ligações diretas ou mediadas por associações 

empresariais. A ligação a jusante realiza-se com os agentes responsáveis pela distribuição e 

comercialização do produto, compradores diretos (atacadistas e varejistas) e com consórcio 

de vendas formado pelos próprios produtores. 

Para Lemos (2005), a atuação de pequenas empresas em APL vem sendo 

considerada a forma mais eficiente na geração de inovações, obtenção de economia de 

escala e entrada em novos mercados. Nessa forma de organização, as empresas tendem a se 



46 

fortalecerem, sobreviverem e crescerem, podendo ainda constituir-se em importantes 

fontes geradoras de vantagens competitivas. A autora enfatiza que estabelecer e 

desenvolver ações em APL’s implica muito mais do que dar acesso a serviços ou ampliar 

os recursos disponíveis para as empresas constituintes dessas aglomerações, mas sim 

implica num esforço de redesenhar instrumentos e de reconhecer a diversidade e as 

particularidades das dinâmicas e necessidades de cada APL. 

O termo APL vem sendo utilizado em vários seguimentos da economia local 

tentando justificar relações sociais ou adequar esse conceito a uma atividade econômica 

desenvolvida numa localidade sem levar em consideração sua real situação. 

No tocante ao uso indevido do conceito de APL, Serra e Paula (2007) alertam que 

muitos estudos sobre aglomerações industriais em torno de uma atividade econômica, 

terminam em análise frustradas ao se depararem com as fragilidades existentes nas relações 

sociais dos elementos necessários para a existência de um APL. Os autores reforçam que o 

grande desafio dos estudiosos em APL’s é na identificação dos elementos que fazem parte 

do arranjo e a sua efetiva integração. 

Para Sergipe a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe (SEDETEC), desde 2007 vêm trabalhando na perspectiva de 

desenvolver a atividade apícola a partir de um APL com a justificativa de alavancar a 

atividade. Entretanto, esse instrumento de análise para o desenvolvimento territorial local, 

não tem se configurado como o mais propício para a situação atual da apicultura, tendo em 

vista que ainda não se estabeleceram os elementos necessários para a consolidação de um 

APL no Estado para atividade apícola. 

Essa desconfiguração está atrelada à inexistência de alguns componentes 

importantes para eficácia do arranjo, como: centro de pesquisa voltado para atividade 

apícola; entreposto para comercialização dos produtos explorados; e falta de Unidades de 

Extração e Processamento Apícola (Casas do Mel) obedecendo às normas da vigilância 

sanitária na maior parte dos territórios pesquisados, com exceção da casa do mel de Poço 

Verde (Figura 04), e mais recentemente a de Canindé de São Francisco, as quais foram 

construídas dentro dos padrões recomendados, e que mesmo assim a Casa do Mel de Poço 

Verde não tinha adquirido a certificação. Este último elemento é um dos maiores entraves 

para apicultura sergipana, pois sem um local propício, dentro das normas vigentes para o 
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beneficiamento dos produtos apícolas, o produtor não consegue a certificação, considerada 

fundamental para a comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os motivos conjunturais que impedem a formação do APL da apicultura em 

Sergipe, está a baixa sinergia entre os atores sociais que fazem parte do sistema produtivo 

nos territórios pesquisados. Além desse fator adiciona-se ainda a baixa escolaridade dos 

produtores, onde parcela significativa dos entrevistados não tinha o ensino fundamental 

completo. O baixo nível de escolaridade dificulta a assimilação do conhecimento, além das 

resistências em aderir propostas que visam à coletividade.  

Fazendo um comparativo do nível de instrução escolar dos apicultores entrevistados 

pertencentes às associações sergipanas, com exceção aos associados à ASA, com dos 

apicultores de uma associação sediada na cidade de Aquidauana no Estado de Mato Grosso 

do Sul, denominada de Associação Leste Pantaneira de Apicultores – ALESPANA-, nota-

se uma diferença significativa no nível educacional, onde grande parcela dos apicultores 

dessa associação tinha o ensino superior ou médio, 31% e 15% respectivamente dos 

entrevistados em pesquisa naquela associação (SILVA, 2007). Durante a participação nas 

reuniões em Aquidauana percebia-se um maior entendimento e assimilação das 

informações repassadas, além do esclarecimento no tocante a busca de interações e 

inovações tecnológicas no âmbito da apicultura pantaneira. Do mesmo modo, embora a 

apicultura nessa cidade também enfrente problemas de ordem conjuntural, comum em 

várias associações de apicultores nacionais, os produtores mostravam um nível 

organizacional que certamente contribuía para fortalecer a atividade na região.  
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Figura 04: Casa do Mel de Poço Verde-SE 
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Contrapondo a situação da apicultura sergipana a um APL consolidado em torno 

dessa atividade, pode-se citar o exemplo o APL do Território de Picos-PI, que dispõe dos 

elementos necessários que configuram um APL.  

O APL da apicultura de Picos contava com seis estabelecimentos da categoria 

entrepostos de mel e cera de abelhas, onde se insere a CASA APIS (Figura 05) – Central 

de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro, que tem como finalidade desenvolver a 

apicultura, através da reorganização da produção, estruturação do beneficiamento e 

comercialização, além da de proporcionar a agregação de valores aos produtos apícolas em 

todas as etapas da cadeia produtiva – produção, beneficiamento e comercialização – com 

intuito de retorno desses valores aos apicultores (PIAUÍ, 2007).  

Além dos entrepostos, o APL de Picos possui um Centro de Tecnologia Apícola - 

CTA - (Figura 06), destinado a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para setor 

apícola no semiárido da Mesorregião da Chapada do Araripe. O CTA foi construído para 

prestar assistência e capacitação tecnológica aos apicultores dos Estados que envolvem a 

Chapada do Araripe, Piauí, Pernambuco e Ceará.  

Diante desse exemplo, e da atual situação da apicultura sergipana, é notória que 

essa atividade ainda está bem aquém da estruturação do modelo de desenvolvimento local 

baseado no APL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os entraves que permeiam a atividade apícola sergipana, principalmente a 

falta de sinergia entre os atores sociais responsáveis pela organização, a estruturação, o 

nível educacional dos apicultores, dentre outros, evidencia de maneira preliminar, que o 

modelo de desenvolvimento territorial local ancorado no SLOT apresenta-se como sendo 

Figura 05: CASA APIS em Picos- PI 
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Figura 06: Centro de Tecnologia Apícola 

em Picos-PI  
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mais adequado para a realidade local. Esse instrumento de pesquisa possui propostas mais 

adequadas para o desenvolvimento territorial local, considerando as dimensões política, 

econômica, social e ambiental a luz da sustentabilidade territorial.  

Contudo, é importante frisar a inserção de outras ferramentas que auxiliem no 

desenvolvimento territorial local, com propósitos de atender as necessidades e expectativas 

dos atores envolvidos. Assim, faz-se necessário incluir conceitos como governança e 

capital social, na perspectiva de analisar as redes geográficas, com base em sua 

configuração espacial, atreladas as condições necessárias para a (re)estruturação da 

apicultura a partir do desenvolvimento territorial local, de tal forma que caminhe para 

alcançar a sustentabilidade da atividade, proporcionando aos pequenos produtores melhor 

qualidade de vida, especialmente àqueles situados no sertão sergipano e os que estão 

inseridos em comunidades tradicionais, como é o caso dos apicultores do Povoado Brejão 

no Município Brejo Grande. 

 

1.2.1. Governança e capital social na gestão do desenvolvimento territorial local 

 

A complexidade atingida pelas sociedades, perante o modo produção capitalista e a 

globalização, com estabelecimentos de governos democráticos, empresas organizadas em 

redes, faz necessário recorrer a práticas de governança com propósitos de dar suporte a 

administração das atividades econômicas que são desenvolvidas num determinado território e 

melhorar a governabilidade de um município, estado ou mesmo um país. A governança não é 

privilégio dos governos, mas também, é aplicada em diversos seguimentos da sociedade, na 

intenção de aquilatar a gestão das atividades. 

Milani e Solinís (2002) argumentam que o debate sobre a governança está 

estreitamente ligado à globalização e o seu impacto sobre a renovação dos modelos de 

desenvolvimento em escala local, nacional e global. Nesse sentido, com o apoio dos autores 

pode-se argumentar que esse processo altera intensamente o papel dos atores não-estatais 

(ONGs, empresas multinacionais, redes de solidariedades, dentre outras) envolvidos no 

contexto mundial.  
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Nas análises de Lorrain (1998) o conceito de governança surgiu com os economistas 

norte-americanos na década de 1930, onde foi descrito num artigo publicado por Ronald 

Coase, no entanto não foram promovidas grandes discussões sobre o tema, reaparecendo 

novamente nos anos de 1970 com o resgate do assunto por Oliver Williamson que teve 

contribuições importantes no desenvolvimento do conceito. A autora salienta que a intenção 

de Coase e Williamson na criação do conceito de governança foi utilizá-lo na administração 

das corporações que se estabeleceram em rede, com objetivo de otimizar a gestão, 

conseqüentemente, elevar os seus ganhos, assim, a governança para estes é “coordenação 

interna para grandes empresas para reduzir custos de transação”. No entanto, o termo foi 

captado para ser inserido na gestão de governos com objetivo de conduzir e melhorar a ação 

pública local. 

Reforçando o uso da governança na administração publica local Leloup et al, (2005) 

enfatizam a utilização do conceito em prol de interesses diversos, incluindo os sistemas 

privados em decisão pública de governar as cidades ou mesmos regiões, onde o foco é o jogo 

de poder e influência que preside o desenvolvimento de políticas públicas locais para 

coordenação do diversos usos nos processos de negociação entre os atores envolventes. 

Czempiel (2000) conceitua governança como a “capacidade de realizar “coisas” sem, 

ter a competência legal para determinar que elas sejam feitas, ou seja, não precisando de 

governos para coordenar o acontecimento das “coisas”. O autor destaca que os governos no 

exercício de suas atividades, como por exemplo, na distribuição de valores, o fazem de forma 

autoritária, exercendo o domínio da situação, ao passo que quando há governança, essa atua 

de forma contrária, mas com a mesma eficiência, demonstrando poder sobre a mesma 

situação. 

Rosenau (2000), na sua formulação do conceito de governança, destaca que este termo 

não é o mesmo que governo, pois este realiza atividades ancoradas numa autoridade formal, 

constituindo poder de polícia no intuito de garantir a implementação das políticas instituídas, 

enquanto que governança reporta-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem 

ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, 

necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. 

Enfatizando sua argumentação o autor considera governança um conceito grandioso para 

incluir dentro de si a dimensão governamental. Para o autor 
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Governança é um fenômeno mais amplo que governo; abrange as 

instituições governamentais, mas implica também mecanismos informais, de 

caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações 

dentro da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam 

suas necessidades e respondam às suas demandas (ROSENAU, 2000: 15-

16). 

Dialogando com Rosenau o autor Rhodes (1996) frisa que nos dias atuais governo e 

governança não podem ser utilizados como sinônimos. O autor acrescenta que governança 

expressa uma mudança no sentido de governo, uma nova forma de governar, uma condição de 

regra ordenada ou um método pelo qual sociedade possa ser governada. 

Para Di Iacovo & Scarpellini (2006) a governança é um termo que comumente pode 

ser usado como uma forma de organização e de tomada de decisão visando mobilizar os 

recursos humanos e institucionais presentes em um dado território, a fim de instigar métodos 

participativos na tomada de decisões que permitem o acesso a recursos locais e, a lógica de 

múltiplos interesses.  

Neste sentido Leloup et al (2005) direcionaram o uso do termo governança na 

construção territorial, onde este não pode ser diminuído a um simples espaço administrativo,  

mas sim num processo de construção social, voltados ao desenvolvimento local. Na visão dos 

autores para que este desenvolvimento se concretize é necessário o crescente envolvimento 

dos atores locais públicos, privados e voluntários, com capacidades de mobilizar e apoiar os 

processos de construção da territorialidade. 

O multiuso atribuída a governança, como destacou Leloup et al (2005) como sendo 

um conceito polissêmico, levaram Di Iacovo & Scarpellini (2006) a atribuir elementos que a 

qualificasse como: formas organizacionais - padrões e arenas de decisão; o modo de 

participação no desenvolvimento; os efeitos em relação à gestão do poder - entre elitismo e 

democracia;  o acesso à gestão dos recursos locais; a capacidade de projetar a representação 

dos contextos locais; e redes de relacionamento mais amplo. Os autores acrescentaram ainda 

diferentes níveis geográficos de governança: governança global, envolvendo a instâncias 

internacionais; governança dentro dos sindicatos dos estados, os estados individuais e 

autarquias locais; e governança local, predominando a capacidade de representar e envolver 

os atores locais nas tomadas de decisões importantes.  

No entendimento de Platiau, Varella & Shleicher (2004) a ideia de governança 

presume-se um alto nível de capacitação dos indivíduos que estão sendo governado. Os 

autores reforçam que qualquer conceito de governança transitará por ações coletivas, onde 
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haja ideias de democratização e legitimidade, comunicação aberta e reflexão social. Nesse 

aspecto para que se tenha uma efetiva governança é de suma importância que o capital social 

esteja presente no cotidiano da sociedade. 

Bourdieu (1986) denomina capital social como um conjunto de recursos reais ou 

potenciais ligados à posse de uma rede de relações sociais mais ou menos institucionalizadas 

de conhecimento e de reconhecimento mútuo. Em função de ser caracterizado pela 

materialidade indissolúvel e trocas simbólicas, o estabelecimento e manutenção desse capital 

faz-se necessário manter relações de proximidades no espaço geográfico (físico), econômico e 

social. 

Esses espaços são considerados por Delaney (2005 apud FERNANDES, 2009) como 

os territórios do cotidiano, que por sua vez estão inseridos nos espaços de governança, 

apontados por Saquet (2009), tais como:  

a) Social: na busca uma sociedade mais justa;  

b) Econômica: na perspectiva de uma gestão e a aplicação eficiente dos recursos para 

suprir as necessidades da sociedade, impedindo que a mesma fique submetida às regras 

impostas pelo mercado que visa apenas o lucro;  

c) Ecológica/ambiental: objetivando a preservação e a utilização racional e adequada 

dos recursos naturais incorporados às atividades de produção, devendo considerar a 

capacidade dos ecossistemas de absorção e recuperação das agressões promovidas pelo 

homem, implicando em equilíbrio entre as taxas de emissão e/ou produção de resíduos e as 

taxas de absorção e/ou regeneração da base natural de recursos;  

d) Cultural: com a meta de garantir a preservação das diversidades culturais 

preexistentes e em permanente adaptação nos diferentes territórios, respeitando as 

especificidades locais;  

e) Demográfica: visando revelar os limites da capacidade de suporte de um 

determinado território e de sua base de recursos, implicando cortejar as tendências de 

crescimento econômico com as taxas demográficas, sua composição etária e as populações 

economicamente ativas de um determinado local;  

f) Política: na perspectiva da construção da cidadania plena dos indivíduos por meio 

do fortalecimento dos mecanismos democráticos e implementação das políticas públicas em 

escala global; e,  

g) Institucional: para readequar as instituições reguladoras da sociedade com a 

introdução das dimensões social e política da sustentabilidade nas suas ações, onde cada 
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instituição deverá ser porta voz da sustentabilidade nas escolas, associações, prefeituras, 

igrejas, dentre outras formas de organização. 

O conceito de capital social desenvolvido por Coleman (1994) possibilita compreender 

como ocorrem as relações de confiança, favoráveis à ação coletiva organizada, entre os atores 

sociais de um determinado grupo, visto que só conseguirão satisfazer seus interesses a partir 

das relações sociais estabelecidas com base na ação conjunta. Nesse viés, para o autor capital 

social representa o conjunto das relações sociais onde os indivíduos, inseridos num 

determinado grupo, se articulam para atingir os objetivos comuns. Ou seja, o capital social 

não está incorporado nos indivíduos, mas sim nas relações sociais existentes entre eles. 

Reforçando o conceito de capital social Putnam (2006) expõe como sendo um 

conjunto de elementos que fazem parte de uma sociedade, como as normas de reciprocidade, 

os padrões de associativismo, os hábitos de confiança e cooperação entre as pessoas, e as 

relações que une diversos segmentos da sociedade. 

Neste arcabouço teórico, Vale (2006) associa capital social a um conjunto de recursos 

arraigados nas redes sociais, resultantes de relacionamentos, conexões e laços, onde os atores 

usufruem de tais recursos individualmente ou coletivamente, com propósitos de garantir 

informação, para obter acesso a recursos valiosos e criar oportunidades, objetivando alcançar 

certos resultados.  

É relevante frisar que dentre as relações sociais geradoras de capital social, pode-se 

destacar: as relações de expectativas e obrigações entre os atores sociais que trocam favores; a 

existência de normas e/ou regras; as relações de autoridade, onde os atores envolvidos 

concordam em ceder algo em troca de outro benefício; as relações sociais que possibilitam a 

obtenção de informação (COLEMAN, 1994). Entretanto, é de suma importância a existência 

da confiabilidade mútua nessas relações sociais (COLEMAN, 1988, 1994). 

A existência do capital social facilita a cooperação espontânea entre os membros da 

comunidade uma vez que promove a ajuda mútua entre os mesmos. Mas para que o capital 

social se fortaleça é preciso ter organização social, confiança mútua, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade (PUTTNAM, 2006). 

Para Muls (2008) o capital social é o alicerce onde as diversas formas de manifestação 

da reação autônoma são constituídas, e expressas através da construção de redes num 

determinado território.  A densidade de capital social num determinado território pode ser 
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quantificada pelas redes duráveis e coesas de relações econômicas, sociais e institucionais 

entre os atores envolvidos.  

Sendo assim, na visão do autor, a mobilização dos atores locais, a formação de redes 

locais são instrumentos possibilitam aos territórios novas formas de inserção  produtiva que 

por sua vez poderá minimizar os efeitos negativos das  desigualdades sociais. 

Assim, a aplicação da governança na organização do setor produtivo apícola bem 

como na comercialização é de grande importância para estruturar o setor, e com isso possa 

desenvolver a atividade objetivando o crescimento social da atividade, tendo em vista os 

envolvidos são pequenos produtores agrícolas, que geralmente possuem baixo nível de 

escolaridade, o que pode ocasionar a dificuldade na assimilação de novos conhecimentos. Por 

esse motivo os atores sociais responsáveis pela a administração e gerenciamento da 

associação ou cooperativa precisam ficar atentos às novas informações no que concerne ao 

manejo apícola, às demandas de projetos a serem submetidos em órgãos de fomento, bem 

como as inovações tecnológicas na intenção de adequá-las a realidade local.  

Apesar da governança ser importante para o desenvolvimento territorial local faz-se 

necessário que os envolvidos na atividade produtiva tenham consciência  de sua relevância, 

especialmente a partir do engajamento dos atores sociais, para que as ações originadas da 

governança sejam efetivamente aplicadas.  

As atividades que ocorrem a partir de ações coletivas precisam que haja governança 

para estabelecer procedimentos corretos e necessários para o bom desempenho das atividades 

sociais. Contudo, é de primordial importância a formação de capital social para gerir, praticar 

e assimilar as ideias originadas da governança.  

Os conceitos de governança e capital social na atividade apícola, que se desenvolve 

em territórios composto por diversidade política, social, econômica e ambiental (potencial 

fitogeográfico), possibilita compreender a estruturação das redes geográficas no âmbito local 

a partir da (des)articulação dos atores envolvidos nas diversas redes que configuram a 

apicultura sergipana.  

Os resultados gerados a partir da governança só serão positivos se os atores sociais 

responsáveis pela aplicação dessas práticas estiverem engajados às causas comuns dos grupos 

sociais as quais pertencem. Para ilustrar toma-se como exemplo uma associação de produtores 

onde os interesses do presidente dessa instituição não estão alinhados ao dos demais 
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membros, gerando um descompasso no grupo, prejudicando o crescimento e o fortalecimento 

de tal associação. Essa situação aplica-se as instituições onde os atores centrais, responsáveis 

pela administração, não estão preocupados com as causas e interesses do grupo social, mas 

sim aos interesses pessoais, indo desde a esfera local, municipal, estadual e até mesmo 

federal. 

O conflito político aliado ao desarranjo social é inimigo da boa governança. 

Entretanto, o consenso é visto como condição indispensável para estabelecer uma democracia 

estável (PUTNAM, 2006). No entanto, no que concerne a governança, como no caso da 

corporativa, os interesses em pauta comumente estão alinhados aos interesses do grupo, 

implicando na melhor administração das empresas, diminuindo os custos operacionais, 

fortalecendo as redes envolvidas, e consequentemente o desenvolvimento territorial local.  

Na organização territorial é fundamental a realização de práticas que levem ao 

desenvolvimento local. Contudo, para alcançá-la é necessário que haja uma governança eficaz 

capaz de atingir a plenitude desse desenvolvimento. Assim, a governança pode ser 

compreendida como o processo pelo qual as sociedades e/ou organizações tomam decisões 

importantes que tendem a determinar quem deve ser envolvido e como devem prestar contas.  

Quando se trata de análises a partir das redes geográficas para o desenvolvimento 

territorial local, a governança está intimamente ligada ao capital social, financeiro e territorial. 

O primeiro inclui as ligações entre os diversos atores sociais que configuram a rede de 

técnica, científica e informacional incluindo a troca dos saberes local. O segundo perfaz a 

rede de capital financeiro (instituições de fomento e financeiras), e, no terceiro insere-se a 

rede de produção a partir do uso dos territórios com potencial fitogeográfico. Nesse sentido, a 

governança pode ser considerada como estratégia de gestão dos territórios com potencial 

fitogeográfico para fortalecer as redes da apicultura nas mais variadas escalas geográficas.  

Nesse escopo, Bourdieu (1986) faz alusão ao capital como o acúmulo de trabalho 

humano na sua forma materializada, que quando apropriados por agentes e/ou grupo de 

agentes, permiti-lhes energia social apropriada na forma de trabalho vivo. O autor aponta três 

formas fundamentais: capital econômico que é diretamente transformado em dinheiro 

podendo ser institucionalizado em forma de direitos de propriedade; capital cultural podendo 

ser institucionalizado sob forma de qualificação educacional; e, capital social, formado por 

obrigações sociais com possibilidades de ser configurado na forma de título de nobreza. Vale 
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ressaltar que tanto o capital cultural e como o capital social pode evoluir para capital 

econômico. 

Isso ocorre quando os atores sociais disponibilizam de alto grau educacional, 

aproveitando o seu conhecimento para gerar recursos financeiros. Na apicultura se configura 

no momento em que os produtores locais se qualificam mediante cursos de capacitação, 

visitas técnicas, através de participação de eventos, e em reuniões onde ocorre a troca de 

“saber fazer”. Essas relações sociais desencadeiam reciprocidades no tocante as trocas de 

informações que fortalecem o capita social que tende fortalecer as redes de produção, técnica, 

científica e informacional e a rede de comercialização da apicultura, consequentemente 

aumentado às possibilidades de transformar esses tipos de capitais em capital financeiro. 

De modo contraditório, a ineficiência como resultado da baixa efetividade do capital 

social provoca desconectividades nas redes geográficas locais, dificultando o 

desenvolvimento territorial local a partir das dimensões de sustentabilidade, como é o caso de 

Sergipe, cujas redes encontram-se (des)conectadas do ponto de vista operacional.  

 

1.2.2. A (des)conectividade das redes geográficas da apicultura sergipana e o 

desenvolvimento territorial local 

 

A configuração das redes geográficas em Sergipe (Figura 07 e 08) da apicultura é 

formada pelas redes de produção a partir dos territórios detentores de potencial fitogeográfico; 

técnica, científica e informacional; redes de comercialização e financeira. 
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A rede de produção ultrapassa as fronteiras do Estado de Sergipe rumo aos municípios 

do sertão da Bahia cujas potencialidades florestais são aproveitadas pelos apicultores 

sergipanos que migram suas colmeias, principalmente da Colônia Treze, em Lagarto, que vem 

comprando propriedades nesse Estado e/ou realizando parcerias com os donos das terras para 

aumentar sua produção.  

Figura 07: Organograma das redes geográficas da apicultura sergipana 
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Figura 08: Redes Geográficas da Apicultura Sergipana em 2012 
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Dentre os principais entraves que fragilizam a rede de produção destacam-se: 

a) Propriedade de terras: uma vez que parcela dos apicultores não dispõe de 

propriedades particulares para fixação dos apiários, o que os leva em busca de outras 

alternativas para produzir, como por exemplo, arrendamento ou parceria com os proprietários. 

Esse entrave apresenta várias desvantagens, tais como: a redução dos lucros devido ao acordo 

com os proprietários que visam a partilha e/ou pagamentos; a retirada de colmeias, uma vez 

que há casos que os proprietários desfazem das parcerias sem respeitar o período das floradas, 

para dar outras finalidades a terras, mesmo que as colmeias ocupem pouco espaço, rompendo 

assim, o ciclo de produção e, consequentemente, causando prejuízos tanto financeiro como 

naturais através da perda de enxames.  

b) Proximidade de apiários em locais com uso intensivo de agrotóxicos: isso ocorre 

em regiões com predomínio de cultivos, como em Lagarto, no caso do uso de agrotóxico 

principalmente nas laranjeiras e no Município de Poço Verde cujo uso intensivo nas 

plantações de milho, tem provocado a mortandade das abelhas. 

c) Manejo do apiário: neste entrave considera-se que o conhecimento deficiente por 

parcela dos apicultores reduz a produtividade por colmeia, como: a falta de renovação da 

rainha
7
; o adensamento de colmeias em uma determinada área resultando na concorrência 

entre as abelhas que passam a disputar alimentos; dimensões inadequadas nas caixas, 

aumentado o trabalho das abelhas para produção de cera; e, deficiência de monitoramento e 

controle da produção por colmeia.  

d) Recursos financeiros: apesar da apicultura ser uma atividade econômica, 

considerada por grande parte das literatura, que requer baixo investimento inicial, observou-se 

nas áreas de estudo que os recursos financeiros estão entre os principais fatores que impedem 

o crescimento. Para um iniciante que pretenda investir na atividade é preciso, além do pasto 

apícola, de equipamentos usados diretamente na produção, como caixas (Figura 09), 

vestimenta e fumigador. Um kit de colmeia
8
 (Figura 10) custava cerca de dois mil reais, o que 

mostra que o investimento não é tão baixo considerando-se a situação socioeconômica dos 

produtores do sertão.  

  

                                                           
7
 A rainha é responsável pela reprodução das abelhas operárias. Com o tempo essa rainha diminui a fecundidade, 

reduzindo a população do enxame, havendo necessidade de substituição por uma nova rainha.  
8
 Contém dez caixas com ninho e uma melgueira, vestimenta completa e fumigador.  
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compara com outras atividades,  

 

 

 

 

 

e) Fatores naturais: as condições climáticas interferem diretamente no pasto apícola. 

No caso do sertão, um ano com condições atípicas pode comprometer sensivelmente a 

produção anual, como o que ocorreu em 2011, cujos produtores tiveram redução drástica da 

produção de mel. A proximidade de água também é fundamental, pelo menos num raio de 

1,5km do apiário, o qual é considerado por Costa & Oliveira (2005) o raio de ação das 

abelhas. Neste sentido, essa característica merece atenção especial por parte dos apicultores 

do sertão sergipano, pois comumente usam como estratégia recipiente com água nas 

proximidades dos apiários quando não dispõem de fonte natural.  

f) Unidade de extração e processamento apícola - Casa do Mel: é um dos entraves que 

mais dificultam a produção, pois nesse estabelecimento há equipamentos de suma importância 

para o beneficiamento do mel obedecendo às normas da vigilância sanitária estadual e federal. 

Esse é um dos requisitos que tem dificultado as associações de apicultores sergipanas, tendo 

em vista que para obtenção de uma estrutura adequada requer um investimento elevado 

inviável quando não se tem apoio governamental e/ou de fundações.  

Embora os entraves sejam os mais variados essa atividade encontra-se em plena 

expansão, principalmente a partir de 2003, com o lançamento do Projeto QQC (Qualidade, 

Quantidade e Continuidade) do mel tendo como meta fortalecer o setor através de 

investimentos na organização e capacitação dos apicultores, no desenvolvimento de mercados 

e na conservação ambiental (SERGIPE, 2008).  

A rede técnica-científica e informacional é composta pelas entidades: SEBRAE, 

EMDAGRO e FAPISE as quais prestam apoio aos apicultores através de cursos de 

capacitação e manejo do apiário e visitas técnicas quando solicitadas pelas associações de 
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Figura 09: Caixa padrão com ninho e 

uma melgueira 

 
Figura 10: Kit do apicultor – Feira 

Agropecuária em Aracaju 
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apicultores. A presença desses órgãos estimulou o inicio da atividade apícola em vários 

municípios, como em Canindé de São Francisco, cuja prática surge a partir da chegada do 

SEBRAE na região em 2005.  

A rede financeira está composta pelo Banco do Brasil que atua praticamente em todo 

Estado via empréstimos concedidos aos apicultores; pela Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), com projetos em Canindé de São Francisco 

e Porto da Folha, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDS) via financiamento não 

reembolsáveis (fundos perdidos), cujos projetos tendem fortalecer a atividade apícola.  

Por outro lado, na análise das redes deve-se considerar que os empréstimos concedidos 

por instituições financeiras muitas vezes aprisionam tanto o apicultor que fez o empréstimo 

como o avalista, geralmente outro apicultor. Sendo assim, se um se tornar inadimplente, 

automaticamente o outro se torna, ficando assim, impossibilitados de realizar novos 

empréstimos.  

Há ainda casos em que as associações de apicultores tornam-se avalistas de seus 

associados, ficando a mercê dos bancos para sanar as dívidas dos apicultores. Nesses casos há 

exemplos de associações que acabam perdendo seus equipamentos e bens imóveis que foram 

colocados a leilões pelos próprios bancos para sanar tais dívidas. Quando essas dívidas são de 

vários apicultores, tornando-se impagáveis pelas associações que não dispõem de capital para 

quitação das dívidas, encontram como alternativa fechar a associação com perspectiva de 

abertura de uma nova instituição com outra razão social, pois a anterior perdeu os privilégios 

de se quer submeter projetos e realizar novas transações financeiras com qualquer outra 

entidade.  

Essas análises corroboram com Raffestin (1993) quando realça que as redes podem 

promover a liberdade e ao mesmo tempo aprisiona os atores sociais. Sendo assim, a rede 

financeira tanto liberta os atores sociais que lidam com apicultura, quando concede os 

empréstimos, como os aprisiona na medida em que não conseguem sanar suas dívidas.  Essas 

redes são feitas e desfeitas a partir dos interesses daqueles atores que dispõe do poder, seja ele 

político ou econômico. 

A rede de comercialização de Sergipe basicamente é formada pela COOAPISE, e pelo 

entreposto localizado em Ribeira do Pombal, na Bahia, onde este tem grande influência em 

partes dos municípios de Sergipe que desenvolve a apicultura (Figura 11). Quando a 
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comercialização é feita através da Cooperativa os apicultores conseguiam preços mais justos, 

entorno de R$6,00 o quilo. Em contrapartida quando vendem diretamente ao entreposto os 

preços oscilavam entre R$3,40 e R$3,80 a depender da qualidade do mel.  

Vale frisar que os apicultores optam pela venda diretamente ao entreposto por vários 

motivos, tais como: a venda demorada de porta em porta, distância da sede da Cooperativa a 

qual é dificultada pelos custos do transporte, deficiência de recursos financeiros, dentre 

outros. 

Uma das formas mais rentável de comercializar o mel ocorre quando há convênio 

entre as associações de apicultores e o governo estadual e municipal, através de projetos da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) que visa melhorar a qualidade da merenda 

escolar, inserindo vários produtos naturais, inclusive o mel.  

A falta de certificação do mel através do Selo de Inspeção Estadual (SIE) e do Selo de 

Inspeção Federal (SIF) é um dos principais entraves para a comercialização. Essa ausência 

acaba repercutindo diretamente nos pequenos apicultores que se veem obrigados a entregar 

seus produtos aos preços estipulados pelos atores sociais (atravessadores) que dominam o 

mercado.  

As análises demonstram que a rede de comercialização sergipana, influenciada pelo 

entreposto localizado no Estado da Bahia, tem gerado de certa forma um aprisionamento dos 

produtores, que devido aos entraves apresentados não encontram outra alternativa de venda, o 

que os faz optar por entregar a produção a este entreposto por um preço inferior a venda a 

varejo. 

Nessa relação com o território às redes de produção, técnica, científica e 

informacional, financeira e, principalmente a rede de comercialização, efetivamente possuem 

uma relação ambígua, ora como fator de coesão quando articulam os apicultores para melhor 

produzir para o mercado. Ora funcionam como desarticuladoras na medida em que os 

apicultores não conseguem pagar os empréstimos concebidos as entidades financeiras não 

tendo possibilidades de almejar o crescimento da produção.  
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Figura 11: Área de Influência do entreposto de mel de Ribeira do Pombal (BA) em Sergipe 
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No âmbito da rede de produção e da técnica, científica e informacional a FAPISE vem 

realizando um trabalho visando o fortalecimento dessas redes. Contudo, percebe-se que essa 

federação ainda não consegue conectar todos os nós (associações de produtores) dessas redes, 

o que gera fragilidade especialmente para os pequenos produtores que dependem desses 

canais para manter e/ou aumentar sua produção a partir da sustentabilidade ambiental. 

Os atores sociais que dominam as redes de comercialização, consequentemente o 

mercado, têm papel fundamental na desarticulação dos apicultores, pois comumente se 

submetem a venderem seus produtos aos atravessadores a preços aquém do que é praticado no 

mercado nacional e internacional.  

Vale ressaltar que a COOAPISE poderia ser a principal receptora e, consequentemente 

fortalecer os canais de comercialização do mel produzido em Sergipe. Entretanto, os 

interesses antagônicos existentes dificultam o relacionamento entre os produtores e essa 

cooperativa, demonstrando o enfraquecimento do capital social nesta atividade. Essas 

fragilidades poderiam ser contornadas a partir de medidas apoiadas nos preceitos do capital 

social e da governança na perspectiva de ampliar os relacionamentos sociais entre os atores 

envolvidos, melhorando a gestão da atividade apícola e, efetivamente contribuir para reduzir 

os custos operacionais que envolvem a produção e beneficiamento do mel. Nessa direção, a 

partir da governança e capital social os resultados poderão implicar na melhoria da qualidade 

de vida dos apicultores associados ou cooperados, especialmente naqueles territórios com 

potencial fitogeográfico para a produção apícola promovendo o desenvolvimento territorial 

local com base na sustentabilidade ambiental. 
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II. O POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO PARA APICULTURA 

 

O conceito de potencial fitogeográfico está fortemente ancorado na definição de 

recursos naturais. Para Venturi (2008) um elemento da natureza é considerado recurso natural, 

quando existe demanda por ele. Em outras palavras quando este elemento é usado direta ou 

indiretamente.  

Nesses aspectos para Silva (2012), o potencial fitogeográfico está relacionado ao uso 

indireto e direto dos territórios que possuem formações vegetais nativas. Quanto aos usos 

indiretos, a autora considera a distribuição da vegetação para importante para: a evolução 

ecológica das espécies de fauna e flora; o uso como refúgio dos animais; a manutenção dos 

recursos hídricos e do lençol freático, especialmente para o abastecimento de água, a 

produção de energia e o transporte fluvial; a proteção do solo e encostas; a regulação das 

condições climáticas (temperatura, chuva e vento) e dos gases emitidos para a atmosfera; a 

função estética, com ênfase para o valor paisagístico nas cidades e nas áreas rurais, como o 

uso do território para criação de parques ecológicos, jardins botânicos e zoológicos bem como 

outros serviços ambientais prestados gratuitamente a sociedade.  

No caso do uso direto, o potencial fitogeográfico está atrelado ao uso dos recursos 

florestais para a exploração madeireira no que condizem as mais variadas atividades 

(aquecimento de fornos de indústrias, padarias, produção de móveis, etc.), e através do uso da 

“floresta viva” para atender as demandas da indústria alimentícia e da biotecnologia, 

especialmente a farmacêutica (princípio ativo de plantas, animais e microrganismos), a 

indústria de cosméticos (essências, óleos), a agricultura (controle biológico de pragas) além 

dos usos atribuídos para a prática do extrativismo vegetal (frutos
9
, resina, óleos, fibras, látex, 

entre outros), a criação de banco de sementes nativas; a produção de plantas ornamentais; o 

desenvolvimento da atividade apícola; a pesquisa científica; a recreação e lazer; dentre outros 

usos (SILVA, 2012).  

Nesse arcabouço, as variedades de espécies dos ecossistemas que fazem parte da Mata 

Atlântica e da Caatinga, por exemplo, desempenham inúmeras funções ecológicas, sendo base 

                                                           
9
 Castanha-do-pará, cupuaçu, babaçu, açaí, pupunha, cacau, guaraná, murici, jenipapo, mangaba, dentre outros, a 

depender das potencialidades fitogeográficas da região. 
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de manutenção dos demais elementos biofísicos, como a geologia, geomorfologia, pedologia, 

hidrologia, aspectos climáticos e a fauna.  

De modo similar, as florestas tanto são fonte de geração de riqueza para diversos 

atores que usa direta e/ou indiretamente seu potencial numa perspectiva mercadológica, como 

são usadas como substrato de vida, no caso de comunidades extrativistas que usam os 

recursos que dela provém como subsistências.  

Nesse viés, os recursos naturais são apropriados e usados pelos atores sociais para o 

desenvolvimento de várias atividades, dentre elas a apicultura. Entretanto, a realização de 

determinadas atividades depende da conservação desse potencial fitogeográfico, como bem 

ressaltam Silva; Melo e Souza (2009) quando enfocam que efetivamente, a questão de 

potencial não está ligada somente a proteção dos recursos naturais, pois envolve a defesa de 

interesses e das condições de vida daqueles atores que depende direta e/ou indiretamente da 

proteção desses recursos considerados como fonte de renda ou de subsistência de 

determinados atores.  

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA NOS DOMÍNIOS DE CAATINGA E 

MATA ATLÂNTICA 

 

As paisagens fitogeográficas do nordeste brasileiro são variadas. Essa diversidade 

ocorre tanto do ponto de vista fisionômico como florístico e estão relacionadas com a 

pluralidade de tipos climáticos e com a variada gama de feições topográficas e solos (AB’ 

SABER, 1971). 

Conforme Kuhlmann (1977), os tipos de vegetação reconhecidos na região Nordeste 

são: Floresta Perenifólia Higrófila Costeira; Floresta Perenifólia Higrófila Hileiana Baiana; 

Floresta Subcaducifólia Tropical Amazônica; Floresta Subcaducifólia Tropical; Floresta 

Caducifólia não Espinhosa; Caatinga; Cerrado; Campo Inundável; e Vegetação Litorânea.  

A vegetação predominante da Região Nordeste é a Caatinga, distribuída por todos os 

Estados. Apesar da aparência pobre e árida, essa vegetação se revela como um ecossistema 

complexo, apresentando em alguns trechos uma mata rala ou mais arbustiva, e em outras 

partes o solo aparece quase descoberto, possuindo arbustos isolados (IBGE, 2007).  
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O termo Caatinga vem do tupi-guarani kaa’tinga, que significa “floresta branca” face 

às características peculiares, pois durante a seca, essa vegetação perde as folhas para reduzir a 

perda de água e os troncos adquirem um tom branco acinzentado (BORTOLOTO, 2011), 

todavia algumas espécies armazenam água, como é o caso das plantas suculentas ou crassas, 

como as bromeliáceas e as euforbiáceas (ROMARIZ, 2008). Essa vegetação é formada, 

especialmente, de espécies lenhosas e herbáceas, de pequeno porte. 

Nos territórios de ocorrência da Caatinga as precipitações são de forma irregular, e 

apresenta baixos índices pluviométricos, variando de 350 a 600 mm anuais, por conseguinte, 

essa característica causa fortes deficiências hídricas (AB’SABER, 2003). Como consequência 

do baixo índice pluviométrico e desigualdade nos ritmos das precipitações, aliada a forte 

insolação, a rede de drenagem destes territórios comumente apresenta cursos d’águas 

intermitentes (PASSOS, 2003). 

A Caatinga está inserida, principalmente na região de clima semiárido, estendendo-se 

por quase todo o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas 

e Sergipe, pela porção sudeste do Piauí, ultrapassa os limites de Minas Gerais no São 

Francisco, com manchas isoladas no médio Jequintinhonha (ALONSO, 1974). 

O clima na região semiárida do Nordeste tipicamente apresenta um período chuvoso e 

outro seco, quando as chuvas são nulas ou escassas. No período chuvoso há maior oferta de 

alimento em função do desenvolvimento e floração de espécies de plantas herbáceas anuais e 

arbustivas o que tende a resultar em maior abundância e diversidade de abelhas. No período 

seco comumente encontram-se ervas e arbustos com flores somente nos leitos secos dos rios e 

próximos a corpos d’água (ZANELLA; MARTINS, 2003).  

Considerando-se a formação original, a Caatinga estava distribuída em 9,92% do 

território nacional, abrangendo dez Estados, a saber: Ceará (100%), Rio Grande do Norte 

(95%), Paraíba (92%), Pernambuco (83%), Piauí (63%), Bahia (54%), Alagoas (48%), 

Sergipe (49%), Minas Gerais (2%) e cerca de 1% do Maranhão (BORTOLOTO, 2011).  

Entretanto, ao contrário do que se aparenta, a Caatinga apresenta uma rica 

biodiversidade vegetal e animal, onde muitas espécies ainda não foram catalogadas, além da 

existência de espécies endêmicas (BORTOLOTO, 2011). É comum o uso do potencial 

fitogeográfico dessa vegetação para usos medicinais, alimentícios, lenhosos e para a produção 

de mel.  
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Dentre as diversas espécies que representam o potencial biodiverso dessa vegetação 

pode-se citar: o angico (Anadenanthera macrocarpa Benth), o pau-ferro (Caesalpinia  ferrea 

Mart. ex. Tul.), a catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), a catingueira rasteira 

(Caesalpinia microphylla Mart.), a canafistula (Senna spectabilis  var. excelsa (Sharad) H. S. 

Irwine & Barnely), o mororó (Bauhinia sp.), o sabiá (Mimosa caesalpinifolia Benth.), o 

rompe-gibão (Pithecelobium avaremotemo Mart.), o juazeiro (Zizyphus joazeiro Mart.), a 

jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret), o engorda-magro (Desmodium sp), a 

marmelada de cavalo (Desmodium sp), o feijão bravo (Phaseolus firmulus Mart.), o mata-

pasto (Senna sp), as mucunãs (Stylozobium sp),  dentre outras (DRUMOND et al., 2000).  

No que concerne às espécies para o aproveitamento frutífero destacam-se o umbu 

(Spondias tuberosa Arruda - Anacardiaceae), araticum (Annona glabra L., A. coriacea Mart., 

A. spinescens Mart. - Annonaceae), jatobá (Hymenaea spp.- Caesalpinaceae), juazeiro 

(Ziziphus joazeiro Mart. - Rhamnaceae), o Licuri, (Syagrus coronata (Mart.) Becc. 

Arecaceae), comumente exploradas de forma extrativista pela população local, além do uso 

medicinal. No uso medicinal são usadas várias espécies tais como: a aroeira (adstringente), 

araticum (antidiarréico), quatro-patacas (catártica), pau-ferro (antiasmática e anticéptica), 

catingueira (antidiarréica), velame e marmeleiro (antifebris), angico (adstringente), sabiá 

(peitoral), juazeiro (estomacal), jericó (diurético), dentre outras (DRUMOND et al., 2000). 

No vasto conjunto intertropical e subtropical brasileiro destaca-se o contínuo corredor 

norte-sul da Mata Atlântica, enquanto categoria de complexo de florestas tropicais biodiversas 

brasileiras. Essa floresta possuía em sua estrutura primária um milhão de quilômetros 

quadrados com uma largura aproximada entre 40 e 50 quilômetros para o interior. O contíguo 

florestal, no início da colonização portuguesa, estendia-se do sudeste do Rio Grande do Norte 

a sudoeste de Santa Catarina (AB’SABER, 2003).  

Nessa categoria inserem-se a vegetação dos mangues, das dunas, das restingas e das 

praias como “vegetação litorânea”. Em sua forma primária o quadro paisagístico e ecológico 

da Mata Atlântica se estendia pelos tabuleiros do Nordeste Oriental, desde a Paraíba, parte do 

Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (ALONSO, 1974).  

A Floresta Úmida Costeira (ALONSO, 1974) mais conhecida como Mata Atlântica é 

considerada uma das áreas mais ricas em espécies da fauna e da flora mundial. Infelizmente, 

resta apenas cerca de 7% de sua cobertura florestal original, esse fator é agravado, pois se 
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localizam nessa região os recursos hídricos que abastecem cerca de 70% da população 

brasileira (IBGE, 2007). 

Seguindo as demais regiões brasileiras a ação antrópica, movida pelas necessidades 

socioeconômicas, vem modificando as feições primitivas na Região Nordeste, fazendo que 

determinados tipos de vegetação se tornem raros (KUHLMANN, 1977), como exemplo da 

vegetação de Mata Atlântica, onde após intenso processo de desmatamento, restaram 

fragmentos florestais que se encontram ameaçados do ponto de vista ecológico, pois não há 

conectividade florestal, fundamental para a manutenção das espécies.  

Nesse contexto, há necessidade de medidas que incentive a utilização da floresta em 

pé, na perspectiva de reduzir ou mesmo cessarem a retirada da vegetação remanescente dos 

biomas ameaçados, desta forma, a atividade apícola destaca-se como uma estratégia para 

conservar a biodiversidade, uma vez que é considerada essencialmente ecológica e rentável, 

podendo ser desenvolvida nos territórios que dispõe de condições biofísicas favoráveis, 

especialmente condições climáticas, recursos hídricos e potencial fitogeográfico, sobretudo, 

rico em floradas para a produção.  

A apicultura é uma atividade conservadora das espécies, pois não é destrutiva como 

grande parte das atividades rurais, além de ser uma das poucas atividades agropecuárias que 

preenche os requisitos básicos 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 há necessidade de retirada da vegetação para criação de 

abelhas (GUIMARÃES, 1989). 

Entretanto, a produção apícola a partir de floradas silvestres está cada vez ameaçada, 

tanto no Brasil como no mundo, devido o alto grau de desmatamento. As abelhas são 

importantes agentes de manutenção da biodiversidade, sendo consideradas como indicadores 

biológicos do equilíbrio ambiental, colaborando de forma ativa para a conservação da 

biodiversidade e exploração sustentável dos recursos naturais. Sendo assim, a apicultura 

constitui-se numa alternativa ecologicamente correta e autossustentável de explorar ambientes 

naturais ainda não degradados, ou recuperar áreas ameaçadas de erosão genética (FREITAS, 

1999). É importante frisar que essa atividade também contribui para aumentar a produtividade 

agrícola através do serviço de polinização realizada pelas abelhas.  



70 

Bradbear (2009) adverte que as populações que vivem nas florestas tropicais ou nas 

suas proximidades, estão entre as mais carentes do mundo, o que muitas vezes dependem da 

prática agrícola itinerante para o sustento e da retirada de madeira para ser utilizada como 

fonte de combustível. Deste modo, acrescenta o autor, estas pessoas são as primeiras a 

sentirem os efeitos provocados pelo desmatamento tais como: a degradação do solo e da água, 

com a conseqüência da diminuição da produtividade agrícola; a escassez de madeira para 

serem utilizadas como fonte de combustível; e as inundações.  

Para contribuir na preservação das florestas, garantindo fonte de renda e alimentação 

de forma sustentável para a população local, Bradbear (IBID) salienta que é necessário 

investir em atividades menos agressiva ao ambiente, citando a apicultura como um exemplo 

que se enquadra perfeitamente nessa categoria, por aproveitar recursos naturais existentes 

voltados à produção, sem agredir a natureza. 

O Brasil dispõe de uma grande diversidade de abelhas, eram cerca de 3.000 espécies 

(PEDRO; CAMARGO, 1999). Entretanto, a Apis mellifera, introduzida no Brasil, usualmente 

é a espécie mais abundante no meio ecológico, e também, é a que visita o maior número de 

espécies de plantas com flores disponíveis (ZANELLA; MARTINS, 2003). Vale ressaltar que 

tanto as espécies de abelhas nativas como exóticas são importantes para o ambiente. A 

quantidade e diversidade desses insetos para a fitogeografia significam a polinização de várias 

espécies, o que contribuirá para a manutenção, conservação e propagação das espécies 

florestais.  

 

2.2. A ATIVIDADE APÍCOLA COMO ALTERNATIVA PARA A CONSERVAÇÃO 

DA BIODIVERSIDADE: CAATINGA E MATA ATLÂNTICA 

 

Diante da relevância da questão abordada é inquestionável o valor utilitário da 

biodiversidade, especialmente as formações florestais, face aos serviços ambientais 

proporcionados nas mais variadas escalas geográficas. Pela sua importância para humanidade, 

Wilson (1997) reforça que a diversidade biológica por ser um recurso global, precisa ser 

tratada com seriedade, para que possa ser registrada, usada e conservada.  
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As evidências apontam urgência na criação e implementação de estratégias que 

assegurem a conservação da biodiversidade, pois o aumento da população humana e o 

consumo desenfreado implicam numa série de impactos ambientais, gerados a partir da forte 

ação antrópica que altera ambientes naturais, como por exemplo, paisagens substituídas pelas 

lavouras, pastagens, hidrelétricas e cidades, com a finalidade de satisfazer as necessidades do 

homem. Porém, essa substituição, provoca perdas significativas para a biodiversidade, 

principalmente quando não prioriza estratégias de gestão e planejamento ambiental.  

É inegável a necessidade de alternativas para amenizar os impactos provocados a fim 

de conservar os remanescentes que se constituem em importantes refúgios da biodiversidade. 

Por conseguinte, o potencial fitogeográfico, disponibilizado pela diversidade biológica, vem 

sendo usado para o desenvolvimento de atividades, ligadas ao extrativismo sustentável, que 

contribui para sua conservação. Dentre as atividades pode-se citar: coleta de frutos e 

amêndoas, como o exemplo da Castanha do Pará que tem grande aceitação no mercado 

internacional; resinas e óleos retirados das plantas, os quais servem de matéria prima para 

fabricação de medicamentos e cosméticos, dentre outras atividades que não deterioram e/ou 

agridem o ambiente, como a apicultura.  

Pelo valor da biodiversidade no contexto contemporâneo, Silva (2011) reforça que a 

apropriação dos territórios detentores de biodiversidade vem sendo considerada uma 

estratégia de ordenamento territorial especialmente como fonte de poder visando controlar o 

acesso e uso dos territórios megadiversos, como o caso do Brasil que dispõe de incalculável 

potencial fitogeográfico.  

A cobertura vegetal do Brasil é bastante diversificada, apresentando-se com 

características específicas em cada localidade, variando conforme as condições físicas do 

solo, clima, altitude e relevo (ALONSO, 1974). Ab’Saber (2003) complementa quando indaga 

que o território brasileiro comporta um mostruário bastante completo das principais paisagens 

e ecologias do mundo tropical, dispondo de grandes potencialidades paisagísticas regionais, 

representadas pelas formações vegetais, tais como: Floresta Amazônica, Complexo do 

Pantanal, Cerrado, Florestas Subtropical com ocorrência de Araucária, Campos, Mata 

Atlântica e Caatinga. Todavia, a vegetação original do país vem sendo sistematicamente 

substituída por diversas atividades. O processo de ocupação humana resultou em perdas 

substanciais para a biodiversidade, a exemplo a Mata Atlântica que ficou reduzida a 7%. 



72 

Essa vegetação, associada à extensão territorial e a variabilidade climática possibilita 

ao país um grande potencial apícola, com colheitas durante todo o ano, o que sem dúvidas 

diferencia-o dos outros países produtores que, normalmente, colhem mel uma única vez por 

ano (MARCHINI; SODRÉ; MORETI, 2004). 

Embora parte significativa da vegetação original já tenha sido retirada, o Brasil ainda é 

detentor da maior extensão de florestas tropicais do mundo. As áreas de florestas nativas no 

país correspondiam a 65% do seu território, ou seja, 544 milhões de hectares e mais cinco 

milhões de hectares de florestas plantadas (BRASIL FLORESTAL, 2001 e FAO, 2000 apud 

FONTES, 2005).  

O termo biodiversidade é considerado pelas literaturas como relativamente recente no 

panorama científico mundial, emergindo nas décadas de 1980 e 1990 (TAKACS, 1996 apud, 

SANTOS, MENEZES e NUNES, 2005), porém, diante da crise ambiental mundial, foi 

rapidamente absorvido, sobretudo nos fóruns internacionais, como na Rio-92. Em meados da 

década de 1980 o desmatamento da floresta amazônica emergiu o centro do debate ecológico 

mundial, levantando o próprio conceito de biodiversidade. (SANTOS, 2005).  

Para Shiva (2005), a biodiversidade é entendida como a diversidade de formas de vida, 

ou seja, plantas, animais, microorganismos. No contexto histórico, a biodiversidade, no 

passado, era tida como base para a sobrevivência de comunidades pobres, porém, para a 

sociedade contemporânea, é considerada a base ecológica para a vida e, sobretudo, como o 

“capital natural” para dois terços da humanidade, que investe na biodiversidade como forma 

de produção para desenvolver as atividades agrícolas, pesqueiras, de saúde e produção de 

utensílios, no contexto mundial.  

Contudo, a biodiversidade revelou-se, no século XXI, um banco de recursos genéticos, 

considerados como matéria-prima essencial para atender aos anseios dos grandes consórcios 

das indústrias de biotecnologia, principalmente a farmacêutica e de alimentos. Grandes 

empresas internacionais investem em pesquisas a partir das riquezas naturais com objetivo de 

descobrirem novos produtos, a partir de então obter benefícios monetários patenteando as 

descobertas. 

Nesse contexto, Iltis (1997) reforça a importância de investimentos na conservação da 

biodiversidade, pois essa é considerada como fonte imensurável de materiais genéticos 

necessários para o melhoramento de espécies de plantas cultiváveis. No entanto, é necessário 
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realizar investimentos em pesquisas com objetivo de detectar novas espécies para serem 

utilizadas no melhoramento genético de espécies atualmente cultivadas. Exemplificando tal 

relevância, o autor, cita a descoberta de uma variedade de tomate selvagem em uma 

expedição científica realizada por ele e por outro pesquisador (Don Ugent) nos Andes 

peruano, onde essa descoberta rendeu dez anos mais tarde um ganho potencial de 8 milhões 

de dólares por ano a economia americana.  

O investimento feito para a descoberta dessa nova variedade de tomate foi de apenas 

42 dólares no total e 21 dólares na coleta das sementes em 1962. Contudo, o custo total da 

expedição na época foi de 21 mil dólares incluindo nessa pesquisa, além dessa espécie de 

tomate, mais de mil exemplares usados para outras atividades. Esse exemplo serve, para 

ilustrar a importância da biodiversidade para o ser humano, na descoberta de novas variedades 

de cultiváveis, refletindo também na economia. Dessa forma, é necessário que os trabalhos 

voltados para a proteção da biodiversidade sejam intensificados, e que os governantes 

mundiais realizem investimentos no planejamento e em pesquisas visando proteger a 

natureza, e descobrir novos produtos úteis ao homem (ILTIS, 1997). 

Nas análises de Carvalho (2005), cerca de 70% da biodiversidade mundial concentra-

se em apenas 12 países, os chamados países megadiversos, sobretudo, com exceção da 

Austrália, esses territórios estão concentrados nos países em desenvolvimento: México, 

Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Congo, Madagáscar, Índia, Bangladesh, China e Indonésia. 

Apesar da importância do potencial fitogeográfico concentrado nesses países, Dupas 

(2008) destaca que grande parte das florestas do planeta está sendo sistematicamente 

destruída, e consequentemente, a biodiversidade, com a eliminação de variedades genéticas 

que jamais foram catalogadas.  

No Brasil, não é diferente, pois os recursos naturais existentes encontram-se 

ameaçados em virtude do processo de ocupação e exploração territorial sem planejamento,  

contribuindo para a perda da biodiversidade. Neste cenário, Carvalho (2005) acrescenta que 

são indiscutíveis as preocupações evidenciadas com a escassez de matérias-primas, 

principalmente, para atender a demanda da biotecnologia. 

Os recursos naturais no Brasil vêm sendo dilapidados desde o período colonial de 

forma que a utilização de tais recursos sempre ocorreu de forma desigual. No cerne desta 

questão, está o uso dos recursos minerais; dos solos, levando ao seu esgotamento; e da 
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exploração dos recursos florestais (PORTO-GONÇALVES, 2006). Viadana (2007) acrescenta 

que os domínios paisagísticos do país estão sendo devastados pela incompreensão dos poderes 

responsáveis em criar mecanismos e permitir cada vez mais que as gerações presentes e 

futuras dos cientistas possam focar seus esforços em conhecimentos adequados, para que de 

fato possa contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, contribuindo também 

para diminuir os impactos causados ao ambiente, onde a vida se desenvolve.  

Um dos grandes desafios no século XXI para a proteção da biodiversidade é encontrar 

alternativas para minimizar os impactos causados pelo avanço do agronegócio, sobretudo em 

virtude da necessidade de novas áreas para a produção, não somente de alimentos, mas 

também para atender as necessidades de produção de biocombustível e celulose.  

Desse modo, em virtude dos impactos causados aos ecossistemas, que resulta na perda 

da biodiversidade, há necessidade de proteger os recursos naturais considerados fonte de vida. 

Entretanto, nas análises de Figueiredo; Silva; Souza (2006) a proteção da diversidade 

biológica não é uma tarefa fácil, pois a crescente demanda por tais recursos envolvem 

tomadas de decisões difíceis, tendo em vista que de um lado tem-se a necessidade de proteger 

a biodiversidade e do outro a crescente demanda das sociedades humanas pelo uso dos 

recursos naturais.  

Para a proteção da biodiversidade é de fundamental importância a utilização dos 

saberes e das formas de manejo pertencentes às populações locais. Nesse aspecto, as 

atividades produtivas contêm e combinam formas materiais e simbólicas com as quais os 

grupos humanos agem sobre determinado recorte territorial (CASTRO, 2000). 

Nessa direção, Leff (2006) suscita a utilização dos princípios da agroecologia e da 

agrofloresta para o manejo integrado dos recursos naturais com propósito de fornecer 

subsídios para melhorar a produção, sobretudo, fundamentada na diversidade biológica da 

natureza e na riqueza cultural dos povos da América Latina e dos países em desenvolvimento.  

Assim, há diversas possibilidades de manejo dos recursos naturais extraídos, 

principalmente para o aproveitamento múltiplo dos territórios que possuem floresta tropical, 

através da utilização de práticas de manejo adequadas, comumente utilizadas pelas 

populações tradicionais, permitindo assim, a regeneração seletiva de seus recursos naturais e o 

cultivo de produtos diversificados.  
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No nordeste brasileiro, a atividade apícola pode ser considerada como alternativa para 

a conservação dos recursos naturais, especialmente a vegetação de Caatinga e Mata Atlântica, 

além de ser fonte alternativa de renda para os pequenos produtores local. 

O espaço nordestino do país costuma ser definida como uma região de contrastes e 

problemas, onde o desenvolvimento econômico constitui, sem dúvidas, um dos grandes 

obstáculos da política de desenvolvimento regional no âmbito do governo federal. Como 

resultados das diversidades físicas e humanas encontradas nesta região, surgem paisagens 

regionais diversas com características próprias (SILVA, 1974), tais como: a Caatinga e a Mata 

Atlântica as quais, mesmo após o processo de desmatamento ainda tem potencial 

fitogeográfico que pode ser usado para atividades que contribuam para sua conservação 

ecológica.  

 

2.3. O SURGIMENTO DA APICULTURA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O HOMEM 

 

A apicultura é uma atividade econômica exercida em vários países e que se encontra 

em expansão. Contudo, as floradas silvestres e livres de pesticidas estão cada vez mais 

escassas. Os principais motivos para essa escassez são atribuídos ao intenso desmatamento 

nas mais variadas escalas geográficas para dar lugar as pastagens e as lavouras, e aos usos 

indiscriminados de produtos químicos para combater pragas e doenças que afetam os cultivos. 

Entretanto, esses produtos são nocivos à saúde humana e aos insetos que têm grande 

contribuição para a produção agrícola e para a perpetuação de espécies vegetais, em função da 

polinização. 

É difícil apontar uma atividade econômica ligada à agropecuária que não cause 

impactos negativos à biodiversidade. Todavia, fugindo dessa regra, pode-se apontar a 

apicultura como uma das poucas atividades, que ao longo de sua história tem-se mostrado  

uma atividade aliada a natureza contribuindo de forma significativa para a manutenção da 

biodiversidade.  

Para chegar ao nível racional que se conhece na contemporaneidade, a apicultura 

passou por modificações importantes, graças a pesquisas e experimentos realizados por 

estudiosos que viram nessa atividade não só uma questão econômica, mas algo que vai além 

da compreensão humana, pois o fascínio despertado pelo o inseto, no caso a abelhas, que está 
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no centro dessa atividade instigou pesquisadores a estudarem sua forma de organização social, 

os trabalhos realizados na elaboração de seus produtos aproveitados pelo o homem, e os 

benefícios gerados a natureza através do serviço gratuito da polinização dos vegetais. 

Os egípcios foram os povos pioneiros na criação de abelhas com propósitos de facilitar 

a obtenção do mel, que era amplamente utilizado como medicamento, pois de acordo com 

registros históricos decifrados, dos 900 medicamentos consumidos na época, 500 eram feitos 

a base de mel (COUTO; COUTO, 2006).  

Antes deste período histórico, a obtenção de mel pelos homens era feita 

predominantemente através de caçadas aos exames na natureza. A civilização egípcia deu um 

salto evolutivo criando abelhas, em potes de barro, nas proximidades das residências. 

Entretanto, para retirada do mel destes recipientes eram causados muitos danos às abelhas, 

pois ainda não havia técnicas de separar o mel dos favos (SEBRAE, 2006b), resultando a 

mortandade de todo o enxame. 

Neste contexto histórico, Mace (1974) atribui dois momentos para apicultura, o 

primeiro denominado de apicultura primitiva e o segundo com utilização de métodos 

modernos. O autor aborda que na apicultura primitiva basicamente prevalecia às formas 

rústicas de criação de abelhas praticada por algumas civilizações. Nesses moldes se 

destacavam as civilizações: 

a) Egípcia: abrigavam as colmeias em tubos feitos de argila, empilhados 

paralelamente, com objetivo de ocupar pouco espaço; 

b) Persas: criavam abelhas em câmaras escavadas nas paredes das residências com um 

pequeno orifício de acesso para a entrada e saída das abelhas e outra abertura de acesso ao 

mel; e, 

c) Gregos e romanos: usavam um modelo de colmeia com forma esférica, feitas de 

palhas trançadas. 

O manejo da apicultura permaneceu de forma primitiva até o final do século XVIII. 

Dentre os motivos apontados por Mace (1974) para essa baixa evolução da apicultura durante 

um longo período, destaca-se a não domesticação das abelhas se comparada a outros animais 

criados pelo o homem, o que dificultava o progresso nos métodos de manejo. O autor destaca 

ainda a decadência da apicultura por ocasião da introdução do açúcar provindo da cana de 
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açúcar, e posteriormente da beterraba, pois antes o mel de abelha era um dos únicos adoçantes 

usados pelos povos. Desse modo, o mel deixou de ser um alimento corrente para um artigo de 

luxo. Essa concorrência provocou desestímulo em muitos apicultores, passando essa atividade 

a ser desenvolvida como um passatempo.  

Após a fase de declínio, a apicultura ganhou novos estímulos com modernas técnicas e 

invenções desenvolvidas por alguns estudiosos. Uma das mais importantes e revolucionárias 

foi à invenção da colmeia de folhas móveis por Francisco Huber em 1789. Essa colmeia 

consistia em quadros de madeira unidos como folhas de livros, cuja disposição facilitou que 

os quadros fossem separados e examinados em ambos os lados sem causar grandes 

transtornos às abelhas, permitindo avanços nas pesquisas sobre o comportamento das abelhas 

no interior da colmeia (MACE, 1974). 

A partir da invenção de Huber, o reverendo norte americano, Lorenzo Lorraine 

Langstroth, inventou a colmeia de quadros móveis aberta por cima, permitindo a esse 

pesquisador observar as abelhas com mais facilidade, levando-o a descobrir uma importante 

informação que foi o “espaço abelha”, que consiste na espessura de seis a nove milímetros 

entre um quadro e outro da colmeia, sendo considerado o menor espaço livre no interior da 

colmeia, por onde podem passar duas abelhas ao mesmo tempo, por suas descobertas foi 

considerado um dos homens mais notáveis na apicultura racional (MACE, 1974; 

GUIMARÃES, 1989). 

Nas análises de Mace (1974), após essas importantes descobertas, os apicultores 

retomaram o interesse na prática da apicultura, iniciando um processo de organização através 

da criação de associações de apicultores e publicações em revistas técnicas especializadas. 

Outro fator motivador foi o aumento da demanda de mel devido à descoberta dos valores 

nutritivos que este alimento possui em relação ao açúcar.  

A partir desse momento percebem-se as primeiras configurações da organização dos 

apicultores em redes, embora ainda de forma embrionária, na tentativa de alavancar a 

apicultura mundial. Um dos passos importantes que marca a história da apicultura rumo à 

estruturação de uma rede de informação global foi a criação da Internation Federation of 

Beekeepers’ Association
10

 – APIMONDIA. 

                                                           
10

 Associação das Federações de Apicultores Internacionais. 
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No contexto mundial, a APIMONDIA foi criada com a finalidade de facilitar o 

intercâmbio entre os apicultores, promovendo congressos internacionais de apicultores onde 

há cooperação técnica, científica, social, ecológica e econômica no setor apícola mundial, aos 

71 membros federados de 58 países (APIMONDIA, 2011).  

O produto mais explorado nessa atividade é o mel de abelha, considerado como o 

“líquido de ouro” da colmeia, porém é o que tem o menor preço em relação aos demais 

produtos gerados por esse ser vivo, tais como: cera de abelha, própolis, geléia real e apitoxina 

(veneno da abelha). Esse maior aproveitamento econômico do mel justifica-se por ser o 

produto que as abelhas mais produzem e o que requer menos nível técnico para exploração. 

Outro importante serviço prestado pelas abelhas é a polinização em culturas agrícolas, apesar 

desse nicho ainda não ser tão explorado em diversos países. 

 

2.4. PANORAMA MUNDIAL E NACIONAL DA APICULTURA 

 

A apicultura vem se destacando mundialmente como uma importante alternativa 

econômica aos pequenos produtores, onde o principal produto explorado é o mel. Para 

demonstrar essa relevância, diversos trabalhos sobre o assunto são publicados anualmente. 

Nessa direção, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem grandes interesses nessa 

atividade produtiva, com objetivo de incentivar a prática da atividade como alternativa de 

renda aos pequenos produtores agrícolas, garantindo uma assim uma melhor qualidade de 

vida.  

Nessa perspectiva, os dados da FAO (2010) mostram que a produção de mel de abelha 

nos vinte países maior produtores mundiais foi de 1.211.171 toneladas, em 2009, com 

crescimento entorno de 19% na produção em relação a 2000, perfazendo um crescimento 

anual de 1,9%, apesar de ter apresentado uma pequena redução no volume produzido em 2008 

(Figura 12). Esses números apontam que a atividade apícola tem crescido sistematicamente 

anualmente, apesar de apresentar algumas variações.  
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Para melhor ilustrar a importância da atividade apícola no cenário mundial, vale 

comparar com os dados produtivos de 1961, quando a exploração de mel, nos vinte países 

maiores produtores, atingiu um volume de 593.978 toneladas de mel de abelhas, 

correspondendo duas vezes menos à produção registrada em 2009.  

Dentre os países maiores produtores em 2009, merecem destaque a China com um 

volume de 407.367t/ano, Argentina com 83.121 t/ano, Turquia com 82.003 t/ano, Ucrânia 

com 74.000 t/ano e Estados Unidos com uma produção de 65.366 t/ano. O Brasil apresentou 

no mesmo ano uma produção de 38.765 t/ano ocupando, portanto, a 10ª posição (FAO, 2010). 

Observando a Figura 13, verificou-se que a China detinha 34 % da produção mundial 

de mel de abelhas, apresentou uma grande diferença no volume da produção de mel de abelha 

em relação aos demais países. A diferença era tão significativa que se comparada à Argentina, 

segunda posição no ranking, produziu quase cinco vezes a mais que esse país no mesmo ano. 

  

Figura 12: Evolução na produção de mel de abelhas nos vinte 

maiores produtores mundiais entre 2000 e 2009 
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Analisando os dados referentes ao volume exportado de mel de abelha produzido em 

2009, nota-se que a China aparece como o país que mais exportou mel nesse ano, seguida da 

Argentina, México, Brasil e Alemanha. No entanto quando examinamos as exportações em 

valores referentes à moeda norte-americana (Tabela 01), nota-se que há uma modificação nas 

posições referentes aos cinco maiores exportadores de mel, assumindo a Argentina a primeira 

posição, seguida pela China. Outra alteração significativa foi à elevação da Alemanha da 

quinta para terceira posição, e a consequente queda do México e do Brasil para quarto e 

quinto lugares, respectivamente. Verifica-se que a Alemanha apareceu como um dos países 

que mais exportou mel, no entanto, esse país não estava entre os maiores produtores. 

As alterações no ranking mundial ocorreram devido à oscilação do preço do mel de 

abelha o qual é estabelecido a partir de sua origem e a qualidade do produto. Assim sendo, 

apesar da China ser o maior produtor e exportador em volume de mel de abelha, o preço 

exportado por esse país foi de U$ 1,70/kg, em 2009, enquanto o mel argentino foi exportado a 

U$ 2,70/kg. Contudo, quem obteve o maior preço no ano em análise foi a Nova Zelândia, 

exportando o mel de abelha a U$ 7,30/kg (FAO, 2010). 

 

Figura 13: Produção de mel de abelhas dos maiores 

produtores mundiais em 2009 
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Tabela 01: Exportações de mel considerando os cinco maiores exportadores em 2009 

País 
Exportação Exportação 

t % Ranking U$ 1.000 % Ranking 

China 78.222 21 1º 132.778 12 2º 

Argentina 57.969 16 2º 160.291 14 1º 

México 26.984 8 3º 81.239 7 4º 

Brasil 25.987 7 4º 65.791 6 5º 

Alemanha 22.021 6 5º 109.756 10 3º 

Outros 154.923 42 --- 569.184 51 --- 

Total 366.106 100 --- 1.119.039 100 --- 

Elaboração e Organização: Silva, 2013. 

Fonte: FAO, 2011. 

 

O crescimento na produção de mel na China tem sido notável desde a década 1980, 

entretanto, há contestação quanto à qualidade desse produto. Leeder (2011) menciona que, 

para manter saudáveis as abelhas, os apicultores chineses fazem uso de antibióticos 

(cloranfenicol) que infiltram e contaminam o mel. A autora reforça que tais antibióticos são 

de uso proibido nos Estados Unidos, levando esse país a impor barreiras através de altas taxas 

de importação para o mel de origem chinesa. Porém, para contornar a fiscalização, os 

exportadores de mel chinês estão introduzindo o produto nos Estados Unidos via outros 

países. Pelo mesmo motivo de uso frequente do cloranfenicol, a União Européia tem imposto 

barreiras ao mel chinês. 

A União Europeia (UE) destaca-se como maior consumidor  mundial de mel, 

consumindo aproximadadmente 22% do mel produzido no mundo, no entanto, apenas 50% 

deste é produzido na UE. Para atender essa demanda, que tem um crescimento anual de 2,4%, 

a UE recorre a importação de outros países, principalmente daqueles em desenvolvimento. 

Dentre os países da UE a Alemanha aparece como maior consumidor de mel, seguido da 

Espanha, Reino Unido, França e Itália, sendo usado tanto no consumo direto, como na 

composição de alimentos industrializados (SADC, 2008). 

O mercado europeu é exigente quanto a origem e qualidade do produto a ser 

importado. A procura de mel de boa procedência, especialmente os que são produzido de 
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forma orgânica, é crescente nesse mercado. A SADC (2008) aponta a União Européia como o 

maior mercado consumidor de mel orgânico do mundo, com estimativa de consumo de 6.500 

toneladas por ano. O preço pago por esse produto nesse mercado é cerca de 15% superior ao 

mel convencional. 

Apesar da Europa ser o maior consumidor de mel orgânico, tem sua produção 

limitada. Os princinpais motivos são a presença de invernos rigorosos, a falta de áreas não 

poluídas e a existência do ácaro varroa. No inverno tem que se deixar uma reserva de mel 

para as abelhas consumirem, para isso é preciso que não seja colhido totalmente o mel durante 

o verão. No caso do combate ao ácaro varroa só é possivel com o uso de produtos 

veterinários, o que não é permitido numa produção orgânica. Esses fatores limitam seriamente 

a produção, o que leva a União Européia a importar mel orgânico de países tropicais, onde a 

produção pode ser de 4 a 5 vezes superior a da Europa, por não apresentar invernos bem 

definidos, e ainda possuir um amplo pasto apícola, condições que favorece a produção o ano 

todo (LOON; KOEKOEK, 2006). 

Os principais países importadores de mel do mundo, em 2009, foram os Estados 

Unidos, a Alemanha, o Japão e o Reino Unido com, 95.473, 82.575, 39.950 e 30.411 

toneladas, respectivamente. No entanto, a oscilação de preços do produto altera essa ordem, 

passando a Alemanha com um valor de U$ 255,371 milhões para a primeira posição, ficando 

os Estados Unidos na segunda posição com U$ 230,907 milhões, em terceiro o Reino Unido 

com U$ 102,937 milhões e em quarto o Japão com U$ 93,911 milhões (FAO, 2011).  

Diante do cenário mundial da apicultura, com um mercado consumidor ávido pelo mel 

de abelha e demais produtos da colmeia, o Brasil vem se evidenciando como potencial 

produtor mundial, por motivo de possuir condições naturais para produzir o ano inteiro, 

principalmente em áreas de Caatinga e de Cerrado. 

Até o final da década de 1830, no Brasil, o predomínio da criação de abelhas era de 

meliponineos, conhecidas como abelhas indígenas, espécie que apresenta pouca 

produtividade. Em 1839, o Padre Antônio Carneiro Aureliano introduziu as abelhas de origem 

européia, Apis mellifera mellifera, que apresentava maior produtividade do que a nativa 

(KERR, 1972) dando um novo rumo a apicultura nacional. 

As abelhas de origem européia prevaleceram como principal espécie produtiva na 

apicultura brasileira até meados de 1950, mas em virtude da baixa resistência que esses 
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animais possuíam, surgiram doenças e pragas que dizimaram 80% das colmeias do país, 

diminuindo drasticamente a produção apícola. Diante desse quadro, era preciso aumentar a 

resistência das abelhas. A saída encontrada pelos pesquisadores foi introduzir abelhas 

africanas, por serem mais resistentes a pragas e doenças e apresentarem boa produtividade, 

porém esses insetos eram muito agressivos. Essas abelhas foram introduzidas no Brasil, pelo 

Professor Warwick Estevam Kerr, em 1956, que em suas pesquisas no intuito de solucionar os 

problemas gerados pelas doenças, que dizimavam os enxames brasileiros, foi ao continente 

africano em busca de uma espécie resistente a essas moléstias que afetam diretamente a 

produção apícola (NOGUEIRA NETO, 1972). 

A introdução das abelhas africanas ocasionou um grande problema para a apicultura 

brasileira, pois o pavor da população para com esse inseto, juntamente com notícias 

sensacionalistas na mídia falada e escrita, levou o abandono de muitos apicultores da 

atividade apícola, consequentemente houve uma queda na produção de mel do país.  

Até década de 1970, o consumo de mel era apenas para fins medicinais e como 

alimento. Com a industrialização do país, o mel ganha importância, sendo inseridas novas 

formas de uso, principalmente nas indústrias alimentícias, de produtos farmacêuticos e de 

cosméticos. Essa nova forma de utilização gerou um aumento no consumo interno, o que 

motivou os produtores a voltarem para atividade. 

Na contemporaneidade, a apicultura brasileira encontra-se em plena expansão, 

motivada: por investimentos em pesquisa para adequar à nova realidade, pois antes o manejo 

das abelhas africanas era feito de forma inadequada; pela interação entre produtores e 

pesquisadores nos simpósios e congressos; pela liberação de créditos para a atividade; pelo 

cruzamento das abelhas africanas com as europeias, gerando abelhas de maior produtividade e 

resistência; dentre outros. Outro fator que contribuiu para o crescimento foi à procura mundial 

por produtos cada vez mais naturais, principalmente o mercado europeu. Dentre esses 

produtos está o mel, um alimento saudável, rico em vitaminas e minerais (SILVA; JOIA, 

2005). 

Apesar da grande evolução na apicultura nacional, ela tem ainda muito a crescer, pois 

o consumo interno dos produtos apícolas é baixo em relação a países da União Europeia, 

Estados Unidos e Japão. Tomando por base o consumo per capita aparente de mel para o ano 

de 2010, no Brasil estimou-se um consumo de 100 g/hab/ano, enquanto que Suíça, Alemanha, 
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França, Reino Unido, EUA e Japão, apresentaram respectivamente, um consumo per capita 

aparente para o mesmo ano de 1.457, 1.123, 660, 612, 575 e 329 g/hab/ ano (Tabela 02). 

Tabela 02: Consumo aparente de mel nos cinco maiores importadores, na Suíça e no 

Brasil em 2010. 

País 
Produção 

mel (t) 

Importação 

mel (t) 

Exportação 

mel (t) 

População em 

2010(milhões) 

Consumo per 

capita aparente 

de mel natural 

(g/hab/ano) 

Suíça  3.178 7.893 0,0 7,595 1.457 

Alemanha 23.137 89.546 20.527 82,052 1.123 

Franca  15.974 25.394 0,0 62,637 660 

Reino Unido 6.300 31.515 0.0 61,796 612 

EUA 79.788 114.128 11.004 317,641 575 

Japão 1.998 39.950 0,0 127,157 329 

Brasil 38.017 - 18.629 195,423 100 

Elaboração/Organização: Silva, 2013. 

Fonte: FAO, 2010. 

 

Dessa forma, se o consumo interno de mel aumentar para níveis melhores do que o 

apresentado, não haveria necessidade do Brasil exportar a maior parte da produção de mel, 

tendo em vista que o consumo aparente interno é insuficiente para absorver toda a produção 

nacional. Em 2011, a produção de mel ficou entorno de 41,2 mil toneladas, onde a maior parte 

foi destinada para a exportação (BRASIL, 2011).  

O Brasil dispõe de características produtivas que nenhum outro país possui: a de 

produzir mel durante todo o ano face ao seu potencial fitogeográfico diversificado, ou seja, 

quando uma determinada região diminui a produção logo outra localidade mantém a 

rotatividade produtiva. Essa situação não acontece com os maiores produtores mundiais, 

China e Argentina, onde toda produção tende a ser concentrada em uma determinada época do 

ano. Assim, por apresentar produção regular durante o ano, o Brasil oferece aos importadores 

certa comodidade por ter o produto constantemente (SEBRAE, 2006a).  
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A extensão territorial, a diversidade da flora e do clima existente no Brasil, aliados 

com o manejo de abelhas africanizadas, oferecem ao país um grande potencial para o 

desenvolvimento da atividade apícola, embora essa atividade econômica, ainda seja pouco 

explorada, se comparada com sua potencialidade. Nessa direção, Paula (2008) salienta que o 

Brasil adquiriu reconhecimento mundial na apicultura por dominar a metodologia de controle 

e manejo das abelhas africanizadas. O autor aponta duas vantagens competitivas que o país 

possui em relação aos demais produtores de mel que são: a rusticidade e resistência das 

abelhas africanizadas ao ácaro Varroa destrutor, dispensando, portanto, o uso de antibióticos 

no trato das abelhas e a variedade de floradas naturais e silvestres, isentos de contaminação 

pelo uso de agrotóxicos. 

De acordo com os dados da Confederação Brasileira de Apicultura, em 2004, havia, no 

Brasil, quatro milhões de colmeias e aproximadamente 500 mil apicultores (SEBRAE, 

2004a). Em 2005, a produção variava entre 35 mil a 45 mil toneladas de mel por ano, com 

produtividade média de 15kg/colmeia/ano. Nesse mesmo ano, as exportações somaram 14,5 

mil toneladas, o equivalente a US$ 18,94 milhões, onde 80% das vendas externas foram para 

a Europa (SEBRAE, 2006a). 

As pesquisas evidenciam que, em 2009, a atividade apícola era exercida em 

praticamente em todo o território nacional, com destaque para a Região Sul, maior produtora, 

detendo 42% da produção nacional, e tendo o Estado do Rio Grande do Sul como maior 

produtor, com 18,45% da produção do Brasil. Outra região importante que se destacou na 

produção de mel foi a Nordeste, a qual detinha 39% da produção (Figura 14), com destaque 

para os Estados do Ceará e Piauí, respectivamente, terceiro e quarto maiores produtores 

nacionais (BRASIL, 2009). 

Apesar da Região Norte possuir a maior extensão territorial do país 3.853.327,229 

km
2
, representando 45,25% da superfície brasileira, foi a que obteve a menor participação na 

produção de mel. Outra região que tinha uma produção aquém do seu potencial produtivo foi 

a Centro-Oeste, que detinha cerca 2% da produção nacional de mel (BRASIL, 2009).  

Essas regiões possuem características naturais para mudarem esse quadro, pois nelas 

estão inseridos três importantes biomas, a Floresta Amazônica, o Complexo do Pantanal e o 

Cerrado. Nesses ambientes, além de existir grandes áreas de vegetação nativa, dispõem-se de 

elevada quantidade de água, elemento importante para as abelhas produzirem mel. Outra 

característica relevante para produção de mel, é que esses biomas ainda não recebem fortes 
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poluições oriundas de atividades industriais, tornando-os áreas propícias para produção do 

mel orgânico (BRASIL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil possui condições naturais para se tornar um dos maiores produtores de mel do 

mundo. Os dados do IBGE, referentes aos anos de 2001 a 2009, mostram que a produção de 

brasileira teve um crescimento de 16.565 toneladas, representando um aumento de 

aproximadamente 74% do total produzido em relação ao ano de 2001 (Figura 15). 

A produção de mel nos últimos anos alcançou um aumento considerável. Todavia, 

ainda é modesta face ao seu potencial fitogeográfico que pode ser usado, aumentando a 

capacidade de produção. Neste prisma, Vilela (2000b) em suas análises aponta que 

capacidade produtiva brasileira de mel possa ser bem superior aos índices atuais, e estima que 

o país possua potencial para produzir cerca de 180.000 toneladas de mel por ano. 

Dentre as razões para o tímido desempenho brasileiro na produção de mel, destaca-se 

a baixa produtividade por colmeia se comparados aos países maiores produtores. Esta 

produtividade baixa pode ser explicada pelos poucos investimentos em recursos tecnológicos 

utilizados na produção (SEBRAE, 2006a). 

 

 

 

 

 

42% 

39% 

14% 

3% 2% 

Sul 

Nordeste 

Sudeste 

Centro-Oeste

Norte 

Fonte: IBGE, 2009 

Figura 14: Participação das regiões brasileiras na 

produção de mel em 2009 
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A Tabela 03 demonstra a evolução em praticamente todas as unidades da federação 

brasileira, com destaque para os Estados da Região Nordeste, que tiveram um crescimento 

significativo na produção de mel no período de 2002 a 2011.  

Os Estados que mais elevaram a produção no período analisado foram: Maranhão, 

registrando um aumento de mais 600%; Pernambuco, com um aumento aproximado de 310%; 

Rio Grande do Norte, com cerca de 290%; e, Ceará e Bahia, com um acréscimo de 

aproximadamente 200%. No mesmo período analisado outro destaque da Região Nordeste é o 

Estado do Piauí, que em 2004, passou a ser o terceiro maior produtor de mel do país, todavia 

em 2009 sua produção caiu para sexto lugar nesse ranking. Já em 2011, com uma produção de 

5.108 toneladas, voltou a ocupar a terceira posição entre os maiores produtores nacional de 

mel (Tabela 03).  

O Rio Grande do Sul mantém-se, desde 2002, como o principal produtor nacional de 

mel. Com uma produção, em 2006, de 7.820 toneladas, esse Estado teve a maior produção já 

registrada entre os Estados da Federação, representando na época 21,6% da produção nacional 

de mel (Tabela 03). Mesmo com uma redução de 21,7% em relação ao maior índice 

alcançado, em 2011, o Rio Grande do Sul continuou liderando o ranking nacional na 

produção de mel. 

Figura 15: Evolução da produção de mel no Brasil, em toneladas 

 

Fonte: IBGE, 2001; 2009 
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Os Estados da Região Sul estavam entre os principais produtores de mel do país, 

ocupando o primeiro, segundo e quarto lugar no ranking nacional (Tabela 03). Uma das 

explicações para esses dados se deve ao fato da apicultura ser uma prática tradicional, tendo 

em vista que foi nessa região onde se iniciou a atividade apícola no país.  

A apicultura nessa região teve início com os imigrantes europeus, principalmente os 

alemães, sendo o município de Rio Pardo, situado no Estado do Rio Grande do Sul, 

considerado o berço da apicultura brasileira (GONÇALVES, 2006).  

Nos principais centros consumidores do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, a produção de mel decresceu e/ou teve um crescimento modesto, sendo que o Rio de 

Janeiro se quer aparece entre os doze maiores produtores (Tabela 03).  

No âmbito nacional, verificou-se uma tendência no crescimento da produção de mel 

nos Estados do Nordeste, o que se deve atribuir ao apoio de instituições públicas e privadas 

como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), através de suas unidades 

regionais, e o SEBRAE, via programa Rede Apis, além do potencial fitogeográfico que 

oferece um pasto apícola favorável para a produção, a exemplo da vegetação de Caatinga e 

Cerrado, ambas com grandes potencialidades para produção apícola. Comprovando o notável 

desempenho produtivo nordestino, em 2011 com uma produção de 16.911 toneladas, 

destacou-se como a Região de maior produção de mel do país (BRASIL-IBGE, 2011)  

Dentre os fatores que pode ser atribuído ao crescimento significativo da produção de 

mel nordestina, superando a Região Sul que historicamente era a maior produtora do país, 

estão os de ordem natural, social e de governança no setor organizacional da produção, 

beneficiamento e comercialização. 

As condições naturais da Região Nordeste são imensamente favoráveis a produção 

apícola, pois apresenta uma diversidade florística, principalmente da Caatinga, rica em néctar, 

pólen e resinas, o que favorece a produção o ano inteiro. Para Freitas (1996) e Alcoforado 

Filho (1997) essa característica é ocasionada pela diferenciação da fenologia das espécies 

vegetais que compõem a flora nativa. Para os autores esse comportamento fenológico das 

plantas, propicia uma distribuição ao longo do ano das floradas, o que significa que 

independente da estação, sempre terá uma espécie vegetal florescendo, consequentemente 

havendo oferta de alimentos para abelhas durante o ano inteiro. 
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Tabela 03: Evolução da produção de mel dos doze maiores produtores do Brasil (2002-2011) 

Unidades da 

Federação 

Produção anual de mel (em toneladas) e ordem no ranking nacional 

2002 Ordem 2003 Ordem 2004 Ordem 2005 Ordem 2006 Ordem 2007 Ordem 2008 Ordem 2009 Ordem 2010 Ordem 2011 Ordem 

Rio Grande 

do Sul 

5.604 1º 6.778 1º 7.317 1º 7.427 1º 7.820 1º 7.365 1º 7.418 1º 7.155 1º 7.098 1º 6.985 1º 

Paraná 2.843 3º 4.068 3º 4.348 2º 4.462 3º 4.612 2º 4.632 2º 4.635 2º 4.831 2º 5.468 2º 5.179 2º 

Piauí 2.221 5º 3.146 4º 3.894 3º 4.497 2º 4.195 3º 3.483 3º 4.144 3º 4.278 5º 3.262 4º 5.108 3º 

Ceará 1.373 7º 1.896 7º 2.933 5º 2.311 6º 3.053 5º 3.137 5º 4.073 4º 4.735 3º 2.760 6º 4.165 4º 

Santa 

Catarina 

3.828 2º 4.511 2º 3.600 4º 3.925 4º 3.990 4º 3.471 4º 3.706 5º 4.515 4º 3.966 3º 3.990 5º 

Minas Gerais 2.408 4º 2.194 6º 2.134 7º 2.208 7º 2.482 7º 2.625 6º 2.862 6º 2.606 6º 3.076 5º 3.076 6º 

Bahia 873 8º 1.418 8º 1.494 8º 1.775 8º 2.047 8º 2.200 8º 2.195 7º 1.922 8º 2.397 7º 2.646 7º 

Pernambuco 577 9º 653 9º 883 9º 1.028 9º 1.161 9º 1.177 9º 1.382 9º 1.595 9º 2.094 9º 2.350 8º 

Maranhão 158 13º 286 15º 436 11º 516 10 559 11º 537 12º 781 11º 748 11º 1.107 10º 1.119 10º 

Rio Grande 

do Norte 

247 12º 372 14º 515 10º 448 12º 585 10º 611 11º 1.065 10º 1.107 10º 886 11º 904 11º 

Mato Grosso 

do Sul 

334 11º 407 10º 366 12º 451 11º 485 12º 641 10º 648 12º 430 12º 686 12º 512 12º 

Elaboração: Silva, 2013.  

Fonte: IBGE, 2002 a 2011.  
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No âmbito nacional, verificou-se uma tendência no crescimento da produção de mel 

nos Estados do Nordeste, o que se deve atribuir ao apoio de instituições públicas e privadas 

como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), através de suas unidades 

regionais, e o SEBRAE, via programa Rede Apis, além do potencial fitogeográfico que 

oferece um pasto apícola favorável para a produção, a exemplo da vegetação de Caatinga e 

Cerrado, ambas com grandes potencialidades para produção apícola. Comprovando o notável 

desempenho produtivo nordestino, em 2011 com uma produção de 16.911 toneladas, 

destacou-se como a Região de maior produção de mel do país (BRASIL-IBGE, 2011)  

Dentre os fatores que pode ser atribuído ao crescimento significativo da produção de 

mel nordestina, superando a Região Sul que historicamente era a maior produtora do país, 

estão os de ordem natural, social e de governança no setor organizacional da produção, 

beneficiamento e comercialização. 

As condições naturais da Região Nordeste são imensamente favoráveis a produção 

apícola, pois apresenta uma diversidade florística, principalmente da Caatinga, rica em néctar, 

pólen e resinas, o que favorece a produção o ano inteiro. Para Freitas (1996) e Alcoforado 

Filho (1997) essa característica é ocasionada pela diferenciação da fenologia das espécies 

vegetais que compõem a flora nativa. Para os autores esse comportamento fenológico das 

plantas, propicia uma distribuição ao longo do ano das floradas, o que significa que 

independente da estação, sempre terá uma espécie vegetal florescendo, consequentemente 

havendo oferta de alimentos para abelhas durante o ano inteiro. 

A elevação na produção de mel ocorreu praticamente em todos os estados brasileiros, 

incentivado pelo elevado preço do produto no mercado internacional, durante o embargo que 

a União Européia e os Estados Unidos impuseram ao mel de origem chinesa e argentina. Nos 

Estados onde o crescimento da produção foi mais acentuado, houve um direcionamento para a 

exportação, como é o caso dos estados do Piauí e Ceará.  

Vale ressaltar que o principal destino do mel produzido no Brasil é a União Européia, 

ficando a mercê desse mercado consumidor, pois caso não esteja dentro dos padrões de 

produção estabelecido pode sofrer algum tipo de barreira para o produto, ocasionando 

prejuízos aos apicultores. 

Exemplificando tal vulnerabilidade, a União Européia promoveu embargo, no ano de 

2006, ao mel produzido no Brasil em virtude da ausência de controle de resíduos no mel. O 
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embargo provocou uma diminuição nas exportações brasileira resultando em prejuízos aos 

produtores, uma vez que o mercado europeu era responsável por 90% das exportações 

brasileira. Para contornar tal situação os produtores brasileiros tiveram que se organizarem, 

adequando-se as exigências do consumidor europeu na perspectiva de retomar as exportações 

para esse mercado consumidor (SEBRAE, 2006a e 2006c). 

Nesse sentido, as redes geográficas cada vez mais facilitam as interconexões entre os 

apicultores ligando-os diretamente ao mercado internacional, embora os preços nem sempre 

sejam os mais altos. O fortalecimento dessas redes é mais perceptível na Região Sul em 

função da maior organização do setor produtivo. Nesse sentido, vale ressaltar o Estado do 

Piauí, na Região Nordeste, especialmente o Município de Picos, que já dispõe de uma rede 

consolidada tanto na produção como na articulação para a comercialização no mercado 

interno e internacional.  

No contexto nacional, Sergipe está entre os menores produtores de mel. Tal assertiva 

pode ser justificada tanto pela sua dimensão territorial, quanto pela recente importância dada à 

atividade como fonte alternativa de renda que ocorreu a partir de 2003. Nesse Estado o 

principal produto explorado pelos apicultores é o mel, cuja produção obteve um aumento 

considerável nos últimos anos, como apontam os dados da Produção da Pecuária Municipal 

(PPM) do IBGE, cuja produção passou de 55.960kg, em 2002, para 137.000kg, em 2009 

(BRASIL, 2002a; BRASIL, 2009). Os fatores que justificam esse aumento estão atrelados à 

própria estruturação que vem ocorrendo na atividade.  

Todavia, é importante ressaltar que apesar desse aumento, há hipóteses que os dados 

sejam superiores aos números apresentados pelo órgão oficial. As estimativas da Federação 

Apícola de Sergipe (FAPISE) apontam que a produção estadual atingiu 450.000kg, em 2010. 

Essa disparidade da produção entre o órgão oficial e a FAPISE ocorre, principalmente pela 

falta de coleta de dados juntamente aos apicultores no local da produção. Vale destacar que 

vários apicultores vendem sua produção para entrepostos de outros Estados, o que contribui 

para mascarar a real produção apícola sergipana.  

Considerando-se os Territórios de Planejamento do Estado de Sergipe, elaborados pela 

SEPLANTEC (SERGIPE, 2008), destaca-se na produção de mel o Alto Sertão Sergipano com 

67.520kg, representando 49,3 % da produção estadual de 2009. O município de Porto da 

Folha teve uma produção de 36.800kg, destacando-se como o maior produtor de mel, não 

somente desse território, mas do Estado de Sergipe, conforme dados do IBGE de 2009. Nesse 
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território apenas os municípios de Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora de Lourdes não 

tiveram nenhum registro na produção de mel (BRASIL, 2009).  

Outro município que apresentou boa produção de mel em 2009 foi Poço Verde com 

25.361kg, registrando a segunda maior produção (BRASIL, 2009). Este município está 

inserido no Território Centro-Sul Sergipano na Mesorregião do Agreste Sergipano. 

Porém os dados mostravam que, em 2009, o Município de Poço Verde foi considerado 

o maior produtor estadual, cujos registros de produção da AAMPV dos apicultores associados 

contabilizaram uma produção de 70 toneladas de mel. Ao passo que em Porto da Folha as 

estimativas apontaram para seis toneladas no ano em análise, reforçando a falta de critérios 

estabelecidos nas estatísticas divulgadas pelo IBGE.  

De todo modo, os territórios descritos estão totalmente inseridos na formação vegetal 

de Caatinga, o que demonstra o potencial fitogeográfico dessa vegetação para a produção de 

mel.  

As informações da PPM/IBGE (BRASIL, 2009) mostram que apenas nos municípios 

do Território Agreste Central Sergipano não foram registradas produção de mel em 2009. 

Assim, diante desses dados, elenca-se que o potencial fitogeográfico para a produção apícola 

em Sergipe, ainda é pouco explorado, pois a área desse território, com 3.123,211 km² 

(SERGIPE, 2008a), é quatro vezes maior do que a área do município de Limoeiro do Norte no 

Estado Ceará que registrou, em 2009, a maior produção de mel entre os municípios 

brasileiros, com 600.000kg, ou seja, mais de quatro vezes a produção de todo o Estado de 

Sergipe (BRASIL, 2009). 

Os apicultores podem ainda explorar outros produtos oriundos da colmeia com valor 

de compra superior ao preço do mel, como por exemplo, a própolis vermelha, que vem sendo 

produzida em caráter experimental no Município de Brejo Grande, a qual já atingiu preço de 

venda de R$500,00/kg no mercado nacional. Comparando ao preço do mel, que se encontra 

entre R$10,00 e R$12,00/kg, a própolis pode ser uma boa alternativa para os apicultores das 

regiões produtoras de mel.  

Outro produto que merece destaque é o pólen, o qual tem o preço de comercialização 

superior ao do mel. Vale ressaltar que, em 2008, Sergipe produziu 12 toneladas de pólen 

(SEBRAE, 2010), produção bem inferior ao mel que no mesmo ano foi registrada uma 

produção de 136 toneladas (BRASIL, 2008).  
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Essas informações evidenciam que a produção de mel em Sergipe poderá crescer nos 

próximos anos. Contudo, é preciso desenvolver pesquisas voltadas para a investigação das 

potencialidades fitogeográficas tanto nas localidades, onde a apicultura vem se consolidando, 

como em outros territórios que ainda apresentam baixa capacidade de produção. É preciso 

criar estratégias que contemplem a conservação socioeconômica e ambiental, atrelados ao 

fortalecimento da atividade com a estruturação das redes apícolas locais.  

Em Sergipe grande parte da vegetação natural foi suprimida, restando na 

contemporaneidade apenas fragmentos florestais desconectados. Todavia, apesar do alto grau 

de desmatamento até então concebido, a apicultura vem sendo desenvolvida nesses 

remanescentes florestais evidenciando sinais de crescimento, principalmente no Território de 

Planejamento do Alto Sertão Sergipano e Centro Sul Sergipano, com destaque para os 

Municípios de Porto da Folha, Canindé de São Francisco e Poço Verde. Dentre estes, os dois 

últimos apresentam uma melhor estruturação da rede apícola local. Esta estruturação vem 

ocorrendo graças a boa governança exercida pelos atores envolvidos. Nesta perspectiva estes 

municípios podem se tornar uma referência no setor apícola estadual. 

Nesse sentido, é importante ressaltar a importância da atividade para Sergipe, pois de 

um lado é uma fonte alternativa de renda para os apicultores, melhorando a qualidade de vida, 

e do outro, ajuda na conservação ambiental dos recursos naturais através da polinização, 

contribuindo para perpetuação das espécies vegetais.  

Outrossim, faz-se necessário estratégias de ordenamento territorial e desenvolvimento 

local para alavancar a produção de mel em outros Estados que dispõe de potencial 

fitogeográfico mas que a produção ainda é baixa. Neste contexto, assim como outros Estados 

encontra-se Sergipe que está entre os menores produtores de mel do país.  

 

2.5. APICULTURA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - POLINIZAÇÃO: 

UM IMPORTANTE SERVIÇO AMBIENTAL 

 

Muitos produtores ligados à atividade apícola vislumbram apenas com a produção de 

mel e demais produtos oriundos das colmeias, e acabam não valorizando a grande importância 

que as abelhas representam para natureza através do serviço gratuito de polinização, 



94 

garantindo tanto a perpetuação das espécies vegetais de forma geral, como propiciando o 

aumento da produtividade em diversos cultivos agrícolas. 

A polinização consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor, 

denominada de antera, para a parte feminina, chamada de estigma, (PUIG, 2008; 

BRADBEAR, 2009) e ocorre entre as plantas que dependem desse mecanismo para se 

reproduzirem.  

Sendo uma necessidade reprodutiva dos vegetais, considerados superiores, o processo 

de polinização é indispensável, pois ao atingir o estigma da flor os grãos de pólen fecundam 

os óvulos dando origem às sementes, e assim assegura a próxima geração de plantas daquela 

espécie, onde ocorreu a polinização (FREITAS e IMPERATRIZ-FONSECA, 2005). Contudo, 

para garantir que a polinização seja efetuada é necessário a presença de vetores tais como: 

água, vento e animais, principalmente os insetos (CHAGNON, 2008).  

Sem os agentes polinizadores, a grande maioria das espécies dos vegetais não 

conseguiria se reproduzir sexualmente, o que sem dúvida poderia acarretar na extinção dessas 

plantas dependentes da polinização para se perpetuarem, consequentemente provocando 

perdas sensíveis de parte de alimentos constituintes da dieta humana, como as amêndoas, 

frutas, vagens, folhas, raízes, dentre outros (FREITAS e IMPERATRIZ-FONSECA, 2005). 

A crescente incorporação tecnológica na agricultura através de modernas técnicas de 

cultivos, de aplicação de defensivos químicos e fertilizantes, a utilização de sementes 

selecionadas, e eficientes equipamentos de irrigação, e a utilização de vastas áreas destinadas 

aos cultivos, podem tornar a polinização um fator limitante na produção agrícola nos países 

tropicais. Isso ocorre, pois antes da substituição da vegetação nativa por cultivos haviam 

muitas variedades de plantas que floresciam em períodos diferentes, ocorrendo, portanto, a 

polinização através dos insetos nativos. A perda da vegetação e o uso indiscriminado de 

defensivos têm gerado sérios danos a esses insetos, ocasionando a necessidade e dependência 

de outros agentes polinizadores, destacando neste caso as abelhas do gênero Apis por serem 

excelentes polinizadoras e de fácil adaptação nos países tropicais (COUTO E COUTO, 2006). 

Guimarães (1989) ressalta em seus estudos que Charles Darwin referia-se a 

importância das abelhas para o homem, sendo imprescindível o uso desses insetos na 

polinização dos vegetais. O autor acrescenta que as abelhas são responsáveis pela polinização 

de mais de 100.000 espécies de plantas, tornando-se um ser indispensável para a Ecologia.  
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Pela importância que apresenta para perpetuação das espécies vegetais e para 

produção agrícola, diversos estudos têm sido realizados em vários países com o objetivo de 

apontar os usos das abelhas tantos nos cultivos alimentares como nas espécies vegetais 

nativas importantes para conservação da biodiversidade. 

Cayuela et al (2011) mostraram-se preocupados com declínio das colônias de abelhas 

que vem ocorrendo tanto na Europa como em outras partes do mundo, assim realizaram 

estudos sobre a polinização das abelhas em espécies de plantas nativas importantes para a 

alimentação de animais selvagens da Espanha. Os estudos realizados constataram a eficiência 

desses insetos, melhorando significativamente a produção de frutos silvestres. Além dos 

benefícios da polinização, os autores lembram que a criação de abelhas constitui numa 

alternativa econômica para pequenos produtores rurais, o que sem dúvida pode estimular a 

criação racional desses insetos. 

Desempenhando um papel importante na biodiversidade, os insetos, principalmente as 

abelhas, são responsáveis pela polinização de 75% das culturas que são usadas na alimentação 

humana. Ainda que diversas culturas de maior volume como arroz, milho e trigo, sejam 

polinizadas pelo vento, há uma grande variedade de culturas frutíferas, a exemplo do melão, 

da maçã e bagas (morangos, mirtilos e outros), que são potencialmente vulneráveis ao 

declínio da apicultura e das abelhas nativas (POTTS et al., 2010). 

Bradbear (2009) pondera que os polinizadores têm grandes influencia nas relações 

ecológicas, na conservação e variação dos ecossistemas, na estabilidade genética da 

comunidade vegetal, na diversidade, especialização e evolução floral.  

Por conseguinte o autor enfatiza que as abelhas desempenham um papel importante no 

ecossistema através da polinização dos vegetais, porém ainda pouco reconhecido. Sem a 

presença destes insetos, acrescenta o autor, nas florestas tropicais, matas de cerrado, mangue, 

e em florestas temperadas decíduas, muitas espécies de plantas e animais não iriam 

sobreviver, por motivo que a produção de sementes, nozes, bagas e frutas são altamente 

dependentes de polinização por insetos, e entre estes, as abelhas são os principais 

polinizadores. 

Sendo a polinização um importante serviço prestado pelos insetos, principalmente as 

abelhas, nos países da Europa, bem como os Estados Unidos têm-se investido em pesquisas 
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com a finalidade de melhor aproveitamento nos cultivos agrícolas que dependem da 

polinização.  

Entretanto, Freitas e Impreratriz-Fonseca (2005) advertem que no Brasil, esse 

importante serviço tem sido pouco pesquisado e valorizado, principalmente no que concerne a 

estudos que apontem o valor econômico nos sistemas agrícolas e/ou naturais. Os autores 

atribuem a esse descaso a pouca importância dada a polinização na maioria dos cursos de 

agronomia, biologia, engenharia florestal, pois esses cursos, em sua grade curricular, 

enfatizam mais os estudos ligados às novas variedades, aos agroquímicos e às técnicas de 

cultivo. Contrariamente, em outros países a polinização é considerada como um importante 

fator na produção agrícola ou manutenção de ecossistemas silvestres. 

No Brasil, a atividade apícola está voltada mais na exploração e aproveitamento dos 

produtos oriundos da colmeia, entretanto alguns estudos vêm sendo desenvolvidos em 

cultivos agrícolas de interesse econômico, com destaque para as plantações de maçãs, melão e 

laranja.   

Segundo Costanza et al. (1997), os serviços prestados pelo ecossistema equivalem em 

média a 33 trilhões de dólares por ano, sendo a polinização responsável por 112 bilhões 

destes. 

Para ilustrar a importância dos serviços de polinização Thomas e Kevan (2012) 

utilizaram como exemplo o cultivo comercial do café arábica praticado em diversos países, 

apontando os polinizadores, principalmente as abelhas africanizadas, como um dos 

responsáveis no aumento da produtividade deste cultivar. Os autores destacam ainda, que os 

serviços prestados se estendem as vegetações do entorno dos cultivos, contribuindo desta 

forma para manutenção da biodiversidade natural, o que pode influenciar na certificação do 

produto, consequentemente obter preços mais elevado no mercado internacional. 

 

2.5.1. Perspectivas da Agroecologia para a atividade apícola sustentável 

 

A degradação do ambiente tem levado a procura de alternativas visando atenuar os 

impactos gerados a partir de diversas práticas econômicas, dentre essas está à agricultura 

convencional que tem se mostrado altamente impactante ao ambiente. Na contramão desses 
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modelos empregados, Caporal e Costabeber (2002) apontam a Agroecologia como uma 

expectativa de um novo modelo de agricultura capaz de fazer o bem ao ambiente e ao homem, 

através de práticas agrícolas menos agressivas a natureza, além promover a inclusão social e 

proporcionar melhores condições econômicas aos produtores. 

Nessa direção Saquet (2008b) reforça que a Agroecologia envolve práticas agrícolas 

menos agressiva ao meio ambiente, que favorece a justiça social, propicia melhores condições 

econômicas aos agricultores, matem a segurança alimentar dos produtores e consumidores, e 

oferta alimentos praticamente livres de resíduos químicos, o que contribui para a saúde do ser 

humano.  

Nas análises de Simon (2003), a Agroecologia nasce no final da década de 1970 após a 

crise ecológica provocada pelo processo de produção agrícola convencional, cujo modelo 

caracterizava-se por extrema e irracional ineficiência energética. O autor salienta que, no 

início, o conceito de Agroecologia enfocava mais especificamente os fenômenos referentes a 

pragas e doenças que prejudicavam as plantações com o tempo, gradativamente, passou a 

incorporar outras variáveis que influenciam na atividade agrária como o meio ambiente e a 

justiça social, e na contemporaneidade se constitui numa multidisciplinaridade do 

conhecimento, voltados a atender os estudos relativos ao campo. 

Saquet (2008) complementa que na Agroecologia aplica-se conceito e princípios da 

Agronomia, da Ecologia, da Zootecnia, da Veterinária, da Antropologia, da Sociologia e 

demais áreas do conhecimento voltadas à reestruturação e manejo dos agroecossistemas que 

tem como anseio a sustentabilidade por um longo tempo. Dessa forma, a Agroecologia tem 

aspirações e dimensões que vão além das técnicas aplicadas na agropecuária, reunindo outras 

variáveis tais como: econômicas, sociais, ecológicas, culturais, políticas e éticas. 

Proporcionando uma estrutura metodológica de trabalho voltada a compreensão da 

natureza dos agroecossistema e os princípios que os regem, a Agroecologia trata-se de uma 

nova abordagem que reúne os preceitos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos com a 

finalidade de compreender e avaliar os efeitos das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e 

sobre a sociedade como um todo (ALTIERI, 2004).  

A unidade básica de estudo da Agroecologia é o agroecossistema, transpondo a visão 

unidimensional da genética, agronomia e edafologia e abrangendo outras dimensões como a 

ecológica, social e cultural. Essa abrangência conduz os pesquisadores a absorver os 

conhecimentos e as técnicas dos pequenos produtores rurais, com a finalidade de desenvolver 

agroecossistemas com mínima dependência de insumos agroquímicos e energéticos externos 

(ALTIERI, 2004). 
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Eduardo e Saquet (2010) visualizam a Agroecologia como sendo um conjunto de 

princípios e de conhecimentos com o objetivo de promover formas alternativas de produção e 

de territorialidades no espaço rural contrapondo-se à racionalidade produtivista do 

agronegócio, que gera danos ambientais e exclusão social. Para os autores, o nascimento da 

Agroecologia ocorre através de uma relação historicamente conflituosa entre a ecologia e a 

agronomia, pois, enquanto a primeira fundamenta seus estudos sobre o ponto de vista dos 

sistemas naturais, fazendo o uso das dinâmicas e os ritmos da natureza, a outra progride 

através da aplicação dos conhecimentos técnico-científicos no manejo da agropecuária, 

voltados a atender as necessidades de reprodução do capital. 

A Agroecologia tem na sua essência o aproveitamento das questões naturais e dos 

conhecimentos tradicionais adquiridos mediante os saberes acumulados pela sociedade local, 

visando desenvolver uma agricultura de forma sustentável, com  mínimos impactos ao 

ambiente.  

Em função das características peculiares da apicultura, essa atividade pode ser 

considerada como sustentável o que abrange os princípios agroecológico, sendo, portanto, 

uma forte aliada nesse modelo de produção agrícola. 

A relação harmoniosa entre as abelhas e os cultivos agrícolas se dá graças à simbiose 

que há entre vegetal e animal, um precisando de matéria prima para produção de seu alimento 

(néctar e pólen), o outro na carência da perpetuação da espécie efetuado através da 

polinização, onde há um aumento considerável na geração dos frutos e sementes, condições 

básicas para reprodução de grande parte dos vegetais. 

Guimarães (1989) ousou atribuir à abelha o título de “deusa da Agricultura” pela 

importância que este ser representa a essa atividade. Para justificar tal menção, o autor 

descreve os seguintes benefícios prestados indiretamente por este inseto: 

a) Através da polinização as abelhas são responsáveis por 75% a 80% das colheitas 

dos pomares e das flores ornamentais; 

b) Além do aumento na produção, as abelhas influenciam na qualidade dos frutos, 

obtendo melhoria no tamanho, aspecto e sabor, consequentemente ocasionando uma melhor 

aceitação dos consumidores, contribuindo desta forma na elevação nos índices de saúde 

humana; 

c) Outro beneficio é a fixação do nitrogênio na terra, através da polinização das 

leguminosas, o que sem dúvida eleva-se o índice de fertilidade do solo, por conseguinte 

aumentando a produtividade dos cultivos. 
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Nas análises de Altieri (2004) independente do método usado para avaliar a 

sustentabilidade nas pequenas propriedades, é importante fornecer um indicador da situação, 

contendo no mínimo, quatro atributos, a saber:  

a) Capacidade produtiva: manutenção da capacidade produtiva do agroecossistema; 

b) Integridade ecológica: preservação da base de recursos naturais e da biodiversidade;  

c) Saúde social: fortalecimento da organização social e diminuição da pobreza;  

d) Identidade cultural: fortalecimento das comunidades locais, manutenção das 

tradições e participação popular no processo de desenvolvimento. 

Em outras palavras, é importante contemplar as diversas dimensões da 

sustentabilidade, tais como: ambiental e/ou ecológica, econômica, social, cultural, histórica e 

territorial, visando promover o Desenvolvimento Territorial Local a partir da articulação dos 

nós que formam as redes geográficas.  

Na concepção de Sevilla Guzmán (2001), a Agroecologia deve articular o 

conhecimento tradicional, voltados à sustentabilidade, com as inovações tecnológicas de 

manejo da natureza ambiental, assim, unindo essas duas características facilitará a aplicação 

dos princípios da Agroecologia, o que garantirá um risco mínimo de degradação da natureza e 

da sociedade produzido pela artificialização dos ecossistemas. 

O sistema produtivo rural calcado na metodologia agroecológica preserva os saberes 

das populações locais, no intuito de aplicar esses conhecimentos em prol do manejo agrícola 

com mínimo de impacto ambiental. Assim, Altiere (2004) faz relevância aos cultivos 

tradicionais que pratica o consorciamento entre diferentes espécies ou variedades de plantas, 

pois esses consórcios podem retardar o surto de doenças, reduzir a disseminação de esporos 

infectados, diminuir a competição entre os plantios e ervas daninhas, além de modificar as 

condições ambientais, tais como umidade, luminosidade, temperatura e deslocamento de ar, 

tornando-as menos favoráveis à disseminação de pragas e doenças que prejudicam as 

plantações.  

Nessa direção, a apicultura junto aos cultivos consorciados tende aumentar os 

benefícios nesse sistema de produção, pois através da polinização as abelhas prestam serviços 

importantes às plantações ao estabelecer ganhos na produtividade. Outro benefício gerado 

pela prática apícola aos pequenos produtores rurais está atrelado à geração de uma fonte 

alternativa de renda. 

Os benefícios do conhecimento popular rural estão baseados tanto nas observações da 

natureza quanto no conhecimento experimental. Esta abordagem experimental, bastante 

evidente na seleção de variedades de sementes para ambientes específicos, implica na 
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testagem de novos métodos de cultivo, na perspectiva de superar limites biológicos ou 

socioeconômicos (CHAMBERS, 1983). 

Nessas análises geográficas, cabe ao apicultor o importante papel de reconhecer a flora 

apícola de uma determinada localidade, pois com seus conhecimentos adquiridos após longos 

períodos de observação no comportamento das abelhas, principalmente na coleta de néctar, 

resinas e pólen, poderão fornecer subsídios aos pesquisadores, que conjuntamente poderão 

estabelecer um quadro de floração das espécies vegetais, e com isso ter melhor 

aproveitamento do potencial fitogeográfico para o fortalecimento das redes envolvidas na 

apicultura.  
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III. REDES E POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO PARA APICULTURA EM 

SERGIPE 

 

O Estado de Sergipe possui uma extensão territorial de 21.915,116 km² (BRASIL, 

2012), o que lhe dá a condição de menor unidade da federação brasileira. Contudo, mesmo 

possuindo a menor extensão territorial entre os Estados, apresenta uma grande diversidade 

fisionômica, a qual foi descrita minuciosamente por Franco (1983). Conforme o autor, 

Sergipe dispõem das seguintes diversidades fisionômicas: 

a) Formações das Regiões Úmidas:  

1) Formações Perenifólias: Manguezal, Floresta Atlântica, Associações de Praias e 

Dunas, Associações de Restinga, Campos de Restinga, Associações de Várzeas, Campos de 

Várzeas, Matas de Terra Firme; 

2) Formações Mistas Estacionais: Floresta Atlântica, Associações Subperenifólias, 

Associações Subcaducifólias, Associações Caducifólias – Mistas com a Caatinga, 

Associações Secundárias, Campos Antrópicos e Cerrado; e 

b) Formações das Regiões Áridas: Caatinga, Caatinga Hipoxerófila, Caatinga 

Hiperxerófila e Associações Rupestres.  

Essas características fitogeográficas aliadas ao manejo adequado e condições 

climáticas, favorecem ao Estado o desenvolvimento da apicultura, o que já vem evidenciando 

em grande parte do território sergipano. Contudo presenciam-se fatores que prejudicam o 

desenvolvimento desta atividade, dentre esses se destacam um natural, fatores bioclimáticos, e 

outro de ação antrópica, como a retirada da vegetação nativa e o uso intensivo de agrotóxicos 

nas lavouras. 

Os aspectos bioclimáticos sem dúvidas influenciam diretamente no potencial 

fitogeográfico, embora a ação antrópica seja responsável pela destruição desse potencial, 

causando perdas substanciais na biodiversidade. Por conseguinte, outra desvantagem no que 

concerne a ação antrópica está relacionada à utilização de defensivos químicos para combater 

pragas e doenças nos cultivos agrícolas.  

O uso intensivo de agrotóxicos tem provocado à mortandade de abelhas, o que pode 

implicar na redução da produção de mel e demais produtos apícolas. Essa prática é bastante 

comum nos cultivos de cana de açúcar, situados na Zona da Mata (Japaratuba e Neópolis), de 
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laranja no agreste (Lagarto, Boquim, Estância, Umbaúba), e de milho e feijão no sertão 

sergipano (Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Carira).   

Os apicultores mais experientes, a partir dos “saberes” adquirido ao longo do tempo, 

relataram, a partir de suas observações empíricas, que a produção apícola é diretamente 

influenciada pelos aspectos climáticos, tais como: temperatura, umidade relativa do ar, 

precipitação e ventos. Os relatos são os mais variados, a depender das condições climáticas 

que alteram o comportamento das abelhas e, consequentemente aumentando ou diminuindo a 

produção apícola.  

Dependendo da temperatura a coleta dos produtos varia, pois as temperaturas mais 

baixas tendem a favorecer a coleta de pólen, tendo em vista e o néctar ficar mais denso com 

temperaturas mais baixas, dificultando a sua coleta. Assim, organizadamente as abelhas 

optam por coletar o pólen, deixando o néctar para ser coletado a uma temperatura mais 

elevada onde há um aumento da sua fluidez.  

As observações empíricas dos apicultores confirmam a organização das abelhas a 

partir de horários de forrageamento, ou seja, pela manhã há maior tendência das abelhas 

coletarem o pólen. Na medida em que a temperatura aumenta a tendência é que esses insetos 

coletem o néctar, sendo que o pico de coleta ocorre, geralmente entre meio dia e catorze 

horas. 

Nos dias chuvosos, por exemplo, há indícios que as abelhas não forrageam, ou seja, 

não coletam néctar, pólen nem resinas, pois a precipitação dificulta seu voo. Por outro lado, 

períodos longos de estiagem também reduzem a produção de mel, pois há uma redução brusca 

nas floradas, especialmente no semiárido. De modo similar, os ventos fortes também 

provocam desequilíbrios nos voos das abelhas, pois esses insetos tendem a gastar mais 

energia para ultrapassar esse obstáculo. Em Sergipe esse elemento climático é mais notório no 

litoral cujos ventos são mais intensos.    

Nos últimos dois anos da pesquisa (2011/2012), assim como outras localidades no 

Nordeste brasileiro, percebeu-se uma redução significativa na produção de mel em Sergipe, 

diferenciando de outros anos cujas condições climáticas propiciaram floradas em abundância 

para a produção de mel.  

O longo período de estiagem implicou, segundo a FAPISE, na redução de cerca de 

70% da produção estadual de mel, provocando uma escassez de mel no mercado local. Para 
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cumprir com seus compromissos, especialmente para a entrega da merenda escolar, a 

COAAPISE, necessitou importar mel de outros Estados, como São Paulo. 

Efetivamente, essa situação gerada pelas influências bioclimáticas tem reflexos no 

lado socioeconômico, pois poderá acarretar o desestímulo dos apicultores perante a atividade 

apícola uma vez que esses atores sociais não têm o retorno esperado, além de perderem seus 

enxames, pelo o abandono das abelhas em busca de condições ambientais mais favoráveis a 

sua reprodução. 

 

3.1. REMANESCENTES FLORESTAIS APÓS O INTENSO PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

A ocupação territorial do Estado de Sergipe tem sido caracterizada pela intensa 

retirada da vegetação original, para dar lugar a pastagens e lavouras desde a época colonial. 

Neste sentido, Menezes (1999) enfatiza que as principais atividades agropecuárias a serem 

implantadas no Estado de Sergipe, ainda durante o período colonial e do império. No primeiro 

momento à pecuária, que foi instituída no território sergipano por apresentar pastos de boa 

qualidade, tendo como objetivo abastecer as capitanias da Bahia e Pernambuco, 

permanecendo como principal atividade econômica até início do Século XVIII. No segundo,  

surgiram as lavouras de cana-de-açúcar que foram implantadas nos vales de terras férteis dos 

Rios Real, Piauí, Vasa-Barris, Poxim, Contiguiba, Sergipe, Ganhamoroba, Siriri e Japaratuba, 

onde a medida que os engenhos se estabeleciam nesses vales, os rebanhos de gado iam sendo 

impelidos para o sertão.  

Outra atividade econômica destacada pela autora foi o algodão, cujo estabelecimento 

em solo sergipano, foi em decorrência da Guerra de Secessão ocorrida nos Estado Unidos 

principal produtor e fornecedor mundial da época. Essa lavoura, inicialmente, abrangia 

principalmente os territórios dos Municípios de Simão Dias, Nossa Senhora das Dores, 

Propriá, Gararu, Aquidabã, Ibaiana, Porto da Folha e Poço Redondo.  

Para Menezes (1999) essas atividades econômicas foram responsáveis pela ocupação e 

povoamento do território sergipano, principalmente o sertão onde se estabeleceu a criação de 

gado extensiva.  
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As lavouras de cana-de-açúcar foram implantadas nos territórios cujos solos e as 

condições climáticas eram propícias para seu desenvolvimento. Desse modo, esses cultivos se 

expandiram por áreas cuja vegetação original em sua grande parcela era constituída de Mata 

Atlântica.  

Numa faixa entre o litoral e o agreste sergipano, de norte a sul, observa-se que a 

ocupação foi avassaladora com subtração de quase totalidade da vegetação primária, restando 

apenas poucos remanescentes florestais, que ainda resistem ao processo de ocupação humana. 

Mesmo na atual conjuntura a cana-de-açúcar continua a exercer uma forte pressão nos últimos 

fragmentos florestais, a exemplo do que ocorre no município de Capela, onde esse cultivo 

vem se expandido. 

Como as atividades econômicas ligadas à agropecuária são dinâmicas, aproveitando as 

necessidades do mercado nacional e internacional, surgiram outros cultivos com relativa 

importância para a economia sergipana, como salienta Menezes (1999) quando aborda que os 

programas de incentivos elaborados pelos sucessivos governos subsidiaram a implantação de 

novas atividades agropecuária com destaque para os cultivos de coco-da-baía, citrus, arroz, 

milho e feijão. Nota-se que há uma preocupação governamental em diversificar as atividades 

econômicas ligadas a agropecuárias na intenção de proteger a economia estadual, pois a 

dependência de um ou dois produtos, fragiliza esse setor, por motivo da oscilação dos preços 

no mercado nacional e internacional. 

Aproveitando as condições favoráveis de clima e solo o cultivo de coco fixou-se,  

principalmente na faixa litorânea do Estado sendo consorciada com pastagem, para maximizar 

o uso da terra. A vegetação originária predominante nessa faixa era de restinga, campus de 

várzeas e vegetação de dunas. Similarmente ao que ocorreu nos territórios onde foi 

implantada a cana-de-açúcar, parcela significativa dessa vegetação foi substituída por essas 

atividades, restando apenas na contemporaneidade remanescentes vegetais comumente 

desconectados do ponto de vista ecológico. 

Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória, 

abrangidos pela formação da Caatinga, tiveram grande parte de sua vegetação original retirada 

para dar lugar a atividades econômicas, principalmente à pastagem, que visivelmente ocupa 

maior parte dos territórios destes municípios, e cultivos agrícolas, a qual tem maior 

expressividade em Nossa Senhora da Glória (Figura 16).  
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Percebe-se também que, em alguns municípios a vegetação de Caatinga foi 

praticamente desmatada, como é o caso de Nossa Senhora de Lourdes (Figura 17), onde se 

destaca o predomínio de pastagem. Mesmo diante desse cenário há registros de produção de 

mel nessa localidade visto que há um aproveitamento dos estratos de vegetação herbácea. 

De modo geral, nos municípios abrangidos pela Caatinga tem-se estabelecido um 

aproveitamento dos remanescentes para a apicultura nesses municípios, gerando renda aos 

pequenos produtores da região, especialmente nos assentamentos rurais. O aproveitamento 

dos remanescentes florestais para a produção de mel também tem contribuído para a 

conscientização dos apicultores que ajudam a conservar os remanescentes face à necessidade 

do uso da floresta em pé. 

Os territórios que abrangem o agreste sergipano foram ocupados predominantemente 

por plantações de laranjeiras e pastagens, principalmente naqueles localizados no sul e centro-

sul do Estado, a exemplo dos Municípios de Estância, Lagarto e Salgado. Destaca-se também 

o cultivo de coco consorciado com pastagem, como no caso de Estância, e o cultivo de fumo, 

em Lagarto. Nos demais municípios inseridos nessa faixa de transição observa-se o 

predomínio do uso do território para pastagens (Figura 17 e 18).  

No que concerne ao domínio de Mata Atlântica percebe-se que Brejo Grande (Figura 

17) ainda apresenta manchas contínuas de vegetação de mangue e de restinga as quais ainda 

são pouco exploradas para a produção apícola. Contudo, embora ainda incipientes, já vem 

sendo realizados projetos experimentais para a produção da própolis vermelha a partir da 

vegetação de uma espécie vegetal de mangue popularmente conhecida como Rabo de Bugio 

(Dalbergia ecasthophilum) e Aroeira Vermelha (Schinus molle L). 

Desde 2009 percebe-se que o cultivo de eucalipto também vem ocupando áreas 

significativas no território sergipano, antes ocupadas por cultivos agrícolas e/ou pastagem. No 

entanto, a condição mais preocupante está na retirada de vegetação que se encontrava em fase 

regeneração, como os capoeirões dos Municípios de Itaporanga D’Ajuda e Estância, que vem 

sendo substituídos de forma avassaladora por essa espécie exótica.  
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Figura 16: Uso e cobertura do solo dos Municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória em Sergipe, 2012 
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Figura 17: Uso e Cobertura do solo de Nossa Senhora de Lourdes, Brejo Grande, Frei Paulo e Estância em Sergipe, 2012 
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Figura 18: Uso e Cobertura do solo de Lagarto, Salgado, Poço Verde e Tobias Barreto em Sergipe, 2012 
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Nota-se que o Município de Salgado apresenta manchas de floresta estacional, embora 

fragmentadas, em quantidade superior a Lagarto, demonstrando áreas com maior potencial 

fitogeográfico que pode ser aproveitado para a apicultura, o que de certo modo, já vem 

ocorrendo embora esse município ainda não apresente redes geográficas da apicultura 

consolidadas (Figura 18).  

A desarticulação das redes geográficas, tanto em Salgado como em outros municípios 

que apresentam potencial fitogeográfico, pode está atrelada a baixa aplicabilidade de 

governança e ao baixo capital social existente localmente.  

O semiárido a vegetação nativa, tem sido sistematicamente retirada para dar lugar à 

pecuária (Figura 19). Outra ocupação que tem levado a retirada indiscriminada dessa 

vegetação foi à utilização da madeira para a produção de carvão vegetal, o que tem gerado 

perdas significativas das espécies lenhosas. Em alguns municípios, também é perceptível a 

substituição da vegetação nativa pelas lavouras, principalmente as de milho (Figura 20) e 

feijão, a exemplo de Frei Paulo e Poço Verde (Figuras 17 e 18).  

No que concerne a remanescente de Caatinga, Tobias Barreto, se destaca entre os 

municípios analisados nesta pesquisa (Figura 18), face aos fragmentos contínuos ainda 

existentes dessa vegetação, cujas espécies são visitadas pelas abelhas para produção de mel.  

 

 

 

 

 

 

 

A consequência dessa ocupação para atender as atividades econômicas ligadas à 

agropecuária foi à redução sensível da vegetação nativa do Estado de Sergipe, restando 

apenas 13%
11

 representada por fragmentos isolados (SILVA, 2012). Com propósito de 

                                                           
11

 SEMARH, 2011.  
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Figura 20: Cultivo de milho em Poço  

Verde-SE 
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Figura 19: Pecuária no Município de Poço  

Verde-SE 
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preservar esses remanescentes florestais foram criadas Unidades de Conservação (UCs) na 

Caatinga e na Mata Atlântica (Quadro 02). Todavia, na concepção de Silva (2012), essas UCs 

ainda não cumprem as finalidades propostas pelos seus instrumentos legais de criação, as 

Leis, Decretos ou Portarias, devido aos entraves de ordem jurídica, política e econômica, a 

exemplo da falta de plano de manejo e zoneamento ecológico e econômico dessas unidades. 

Na visão da autora, os interesses dos diversos atores pela apropriação, controle e uso dos 

recursos naturais estão entre os principais entraves que dificultam a conservação da 

biodiversidade sergipana.  

Na Figura 21, que mostra a espacialização das UCs de Proteção Integral e Uso 

Sustentável, percebe-se que das 18 unidades apenas duas pertencem ao domínio da Caatinga, 

o Monumento Natural da Grota do Angico e o Parque Natural Municipal da Lagoa do Frio. 

Essas unidades são de Proteção Integral onde não é permitido o uso direto dos recursos 

naturais. Sendo assim, não é previsto a instalação e/ou fixação de apiários no interior dessas 

áreas. Essa exigência da lei, de certo modo, provoca uma contradição ao uso sustentável dos 

recursos naturais, pois a apicultura é uma das poucas atividades econômicas que corresponde 

ao tripé da sustentabilidade.  

Outra questão que merece ser destacada é a própria condição de vida dos sertanejos, 

pois do ponto de vista legal, não podem usar esses territórios para desenvolver a apicultura 

que trará retornos socioeconômicos e ambientais para todos os envolvidos direta e 

indiretamente. De um lado, os pequenos apicultores que poderão melhorar suas rendas e, do 

outro a própria biodiversidade, devido ao papel das abelhas na perpetuação das espécies.  

Em Sergipe, embora ainda não se tenha despertado o interesse pela conservação dos 

remanescentes florestais da Caatinga de modo efetivo, são esses fragmentos os mais 

procurados e aproveitados para a produção apícola, o que demonstra o potencial 

fitogeográfico dessa vegetação para essa atividade.  

Para faixa litorânea foram criadas duas UCs na categoria de as Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) a APA do Litoral Sul e a do Litoral Norte, em 1993 e 2005, 

respectivamente. No entanto, nas análises de Silva (2012) este modelo de UCs não tem 

contribuído para a conservação dos remanescentes florestais de Sergipe, face à ausência de 

mecanismos de gestão ambiental e entraves que têm dificultado a proteção desses fragmentos 

inseridos no domínio de Mata Atlântica.  
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    Quadro 02: Unidades de Conservação do Estado de Sergipe  

Unidade de 

Conservação 

Administra

ção 
Área Lei/decreto/ Portaria Localização Domínio 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

Parque Nacional 

Serra de Itabaiana 

Federal 

 
7.966ha Decreto n° 15/06/2005 

Areia Branca, Itabaiana, 

Laranjeiras, Itaporanga 

D’Ajuda, Campo do Brito 

Mata Atlântica 

Reserva 

Biológica Santa 

Isabel 

Federal 

 
2.766ha 

Decreto n° 96.999 

20/10/1998 
Pirambu e Pacatuba Mata Atlântica 

Parque Natural 

Municipal de 

Lagoa do Frio  

Municipal 278,99ha 
Decreto n° 041 

23/10/2001 
Canindé de São Francisco Caatinga 

Parque Ecológico 

de Tramanday 
Municipal 3,6ha 

Decreto Municipal n° 112 

13/11/1996 
Aracaju Mata Atlântica 

Monumento 

Natural da Grota 

do Angico 

Estadual 2.183ha 
Decreto n°24.922 

21/12/2007 

Poço Redondo, Canindé de São 

Francisco 
Caatinga 

Refúgio da Vida 

Silvestre Mata do 

Junco 

Estadual 766ha 
Decreto n° 24.944 

26/12/2007 
Capela 

Mata Atlântica 

(predomínio de 

vegetação mangue) 

USO SUSTENTÁVEL 

Floresta Nacional 

do Ibura 
Federal 144,017ha 

Decreto n° 

19/09/2005 
Nossa Senhora do Socorro Mata Atlântica 

APA do Morro do 

Urubu  
Estadual  213,872ha 

Decreto n° 13.713 de 

14/06/1993 
Aracaju Mata Atlântica 

APA do Litoral 

Norte 
Estadual  41.312ha 

Decreto n° 22.995 de 

09/11/2004 

Pirambu, Japoatã, Pacatuba, Ilha 

das Flores, Brejo Grande 
Mata Atlântica 

APA do Litoral 

Sul  
Estadual  50.000ha 

Decreto n° 13.468 de 

22/01/1993 

Itaporanga d’Ajuda, Estância, 

Santa Luzia do Itanhy, 

Indiaroba 

Mata Atlântica 

APA da Foz do 

Rio Vaza-Barris – 

Ilha do Paraíso e 

da Paz 

Estadual 

Sem 

delimitação 

territorial 

Lei n° 2795 de 30/03/1990 Itaporanda D’Ajuda Mata Atlântica 

APA do Rio 

Sergipe 
Estadual 

Sem 

delimitação 

territorial 

Lei n° 2825 de 23/07/1990 Aracaju, Barra dos Coqueiros Mata Atlântica 

RPPN Fonte da 

Bica  
Particular 13,72ha 

Portaria n° 99-N do IBAMA de 

14/09/1999 
Areia Branca Mata Atlântica 

RPPN Bom 

Jardim (Mata 01) 

e Tapera (Mata 

02,03 e 04) 

Particular 297,05ha 
Portaria n° 102 do IBAMA 

2006 
Santa Luzia do Itanhy Mata Atlântica 

RPPN Marinheiro 

(Mata 01 e 02) e 

Pedra da Urça 

(Mata 03) 

Particular 174,26ha 
Portaria n° 4 do IBAMA de 

10/01/2007 
Santa Luzia do Itanhy Mata Atlântica 

RPPN de Lagoa 

Encantada do 

Morro da 

Lucrécia  

Particular 10,75ha Portaria do ICMBio 2010 Pirambu Mata Atlântica 

RPPN Dona 

Benta e Seu 

Caboclo 

Particular  23,60ha 
Portaria n° 71 do ICMBio de 

27/08/2010 
Pirambu Mata Atlântica 

RPPN do Caju 
Particular 

(EMBRAPA) 
763,37 ha 

Portaria n°4 

do ICMBio de 17/01/2011 
Itaporanga D’Ajuda Mata Atlântica 

Fonte: Organização Silva, 2012 a partir das informações de Gomes, Santana e Ribeiro, 2006; Cordeiro, 2008, e das Leis, Decretos e 

Portarias de criação, 2010-2011. 
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Figura 21: UCs em Sergipe 
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O potencial fitogeográfico existente no território sergipano está representado por 

manchas de floresta ombrófila densa, floresta estacional, vegetação de mangue, de restinga, 

Caatinga arbustiva, Caatinga Árborea, mata ciliar, campos de várzeas e vegetação secundária.  

Apesar da elevada fragmentação ainda é possível encontrar fragmentos florestais em 

bom estado de conservação como é o caso do maior remanescente florestal de Mata Atlântica 

com cerca de 700 hectares, localizado no Povoado Crasto em Santa Luzia do Itanhy, onde há 

predomínio de floresta ombrófila densa, responsável pela manutenção de nascentes, lagoas 

(Figura 22) e córregos. Essas evidências apontam condições propícias para a prática da 

apicultura ou meliponicultura. No entanto, essa área não vem sendo usada para a atividade, 

pois além ser uma grande propriedade privada, a população local desenvolvem práticas 

extrativistas, tais como: a pesca de subsistência e a coleta de frutos, principalmente mangaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando-se as formações vegetais originais na Figura 23 pode-se perceber o alto 

grau de fragmentação em todas as formações florestais de Sergipe o que tem provocado 

perdas substanciais para a biodiversidade.  

É importante esclarecer que a espacialização de alguns dos fragmentos florestais 

representado na Figura 23, cujas informações são oriundas da base de dados da Secretaria dos 

Recursos Hídricos, já sofreram alterações, a exemplo do Município de Aracaju onde não há 

mais vegetação de restinga. Outra informação adicional é que parte do Município de Capela 

possui resquícios de Mata Atlântica, como a UC Refúgio de Vida Silvestres da Mata.  

  

Figura 22: Nascente e lagoa no remanescente florestal do Crasto em Santa Luzia do 

Itanhy  
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Itaporanga D’Ajuda (Figura 23) é um dos poucos municípios envolvidos da pesquisa 

que possui fragmentos de floresta vegetação ombrófila densa. Vale ressaltar nesse município a 

atividade apícola vem sendo iniciada desde 2009. Nas análises de Pereira (2010) a produção 

de mel vem sendo desenvolvida no assentamento Padre Josimo Tavares como resultado de 

projeto entre parceria do INCRA de Sergipe e a organização não-governamental Instituto 

Bioterra, cuja implantação é pioneira no Estado, enquanto instrumento para a recuperação 

ambiental, além de ser fonte de renda alternativa para os assentados. 

No que concerne ao semiárido sergipano nota-se a presença de duas manchas 

significativas de Caatinga Arbustiva no Alto Sertão, em Porto da Folha e Gararu e no Centro 

Sul em Tobias Barreto, Riachão dos Dantas e Poço Verde (Figura 23). Nessas áreas a 

atividade apícola já vem sendo realizada, especialmente em Poço Verde, Tobias Barreto e 

Porto da Folha onde há indicativos de aumento na produção. 

O potencial fitogeográfico da Caatinga Arbórea está representado em sua maioria por 

fragmentos desconectados, com destaque para os municípios de Poço Redondo, e Canindé de 

São Francisco no Alto Sertão  os quais concentram maior parte das manchas maiores (Figura 

23). 

Os remanescentes de floresta estacional estão mais concentrados em São Cristóvão, 

Salgado, Itaporanga D’Ajuda, Areia Branca, São Domingos e Campo do Brito. Embora 

disponham de potencial fitogeográfico, com exceção de Salgado e Itaporanga D’Ajuda, esses 

municípios não apresentam indicativos de produção de mel. 
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Remanescente de Restinga arbórea 

Estância  
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Remanescente de Mata Atlântica 

em Santa Luzia do Itanhy 
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Vegetação de Mangue em Estância 
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Vegetação de Caatinga Arbustiva 

Arbórea em Canindé de São 

Francisco 
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Vegetação de Caatinga Arbustiva 

em Poço Verde 
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Vegetação de Caatinga Arbustiva-

herbácea em Poço Redondo 

Figura 23: Potencial fitogeográfico dos remanescentes florestais para a apicultura em Sergipe  
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3.2. DIAGNÓSTICO DA APICULTURA NA ARENA LOCAL 

 

A organização produtiva da apicultura sergipana está estruturada da seguinte forma: 

uma federação, a FAPISE; uma cooperativa, a COOAPISE; e, dezoito associações de 

apicultores, sendo que apenas oitos eram federadas, a saber: ASA em Aracaju; APIFOLHA 

em Porto da Folha; AAMPV em Poço Verde, APISTREZE em Lagarto, a ASCOA em Frei 

Paulo, ABECAA em Brejo Grande, AAPIG em Nossa Senhora da Glória e a AMAS em 

Canindé de São Francisco (Quadro 03).  

É importante salientar a inserção dos apicultores nessa organização produtiva, pois 

conforme dados da FAPISE, em 2010, havia cerca de quatro mil apicultores capacitados, no 

entanto, apenas 1.500 estavam desenvolvendo a atividade. 

 

3.2.1. Espécies da flora utilizadas para a produção apícola 

 

Apesar de ser o menor Estado da federação, Sergipe apresenta uma diversidade 

florística com potencial fitogeográfico para a produção apícola. Esse potencial compõe-se de 

espécies vegetais de três importantes biomas brasileiros, a saber: Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica. Portanto, essa característica natural, sem dúvida apresenta condições favoráveis ao 

desenvolvimento da apicultura.  

A flora apícola nativa, que constitui o potencial fitogeográfico sergipano, é formada 

pelos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo. O estrato arbóreo abrange as árvores de médio 

porte (Figura 24 A), representando singular importância no período de estiagem, pois 

contribui com a oferta de néctar para as abelhas durante escassez de alimento. O estrato 

arbustivo é constituído pela vegetação intermediária cujas floradas são frequentes no inverno 

e verão (Figura 24 B), e o herbáceo pela vegetação rasteira (Figura 24 C) a qual tem grande 

importância na produção de néctar, especialmente na época das chuvas. Dentre os estratos, 

quando em condições climáticas favoráveis, o herbáceo apresenta maior potencial 

fitogeográfico para a produção de mel.  

 

3
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Quadro 03: Estrutura da apicultura sergipana a partir das associações federadas 

Associação Criação/localização Município 
N° de Cooperados e/ou 

Associados Atuando 
Produtos Explorados 

Federação Apícola de Sergipe (FAPISE) Fundada em 8/09/1999/ 

Sede - Associação Sergipana de Apicultores (ASA). 
Aracaju 8 Associações  federadas --- 

Cooperativa Apícola de Sergipe 

(COOAPISE) 
Criada em 31/10/2005/ BR 235, km 73 Frei Paulo 128 Mel 

Associação Sergipana de Apicultores 

(ASA) 

Fundada em 10/04/1969 

Sede – Parque de Exposição João Cleofas 
Aracaju 36 Mel 

Associação Centro Oeste de Apicultores 

(ASCOA) 
BR 235, km 73 Frei Paulo 12 Mel 

Associação de Apicultores do Município 

de Poço Verde (AAMPV) 

Fundada em 15/04/2004 

Povoado Ladeira do Tanquinho 
Poço Verde 71 Mel 

Associação de Apicultores do Treze 

(APISTREZE) Fundada em 1992 

Povoado Colônia Treze 
Lagarto 37 

Mel, 

Pólen e 

Cera 

Associação dos Apicultores Gloriense 

(AAPIG)  

Fundada em 8/06/2004 

Fazenda Lagoa 

Fechada, Zona Rural km 5 

Nossa 

Senhora da Glória 
30 Mel 

Associação dos Pequenos Apicultores de 

Porto da Folha (APIFOLHA) 

Fundada em 2/01/ 2001 

Povoado Lagoa da Entrada 

Porto da 

Folha 
20 Mel 

Associação de Melicultores do Alto Sertão 

(AMAS)  

Fundada em 26/09/2006 

Assentamento Nova Canadá 
Canindé de São Francisco 26 Mel  

Associação Brejograndense de Criadores 

de Abelha e Artesãos (ABECAA) 

Fundada em 01/04/2006 

Povoado Brejão dos Negros 
Brejo Grande 20 

Pólen  
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Os apicultores que desenvolvem suas atividades no sertão de Sergipe e no semiárido 

do Estado da Bahia, em suas observações empíricas, relataram que o clima e a fertilidade do 

solo têm grande influência no tipo de vegetais propícios para produção apícola, e constataram 

que naqueles solos de composição arenosa, chamada por eles de “terra de raso”, e de baixa 

fertilidade, denominada de “terra de serrote”, são ideais para o crescimento de plantas com 

grandes potencialidades apícolas, ou seja, plantas que produzem néctar e pólen em 

abundância. Tais informações reforçam a importância da região semiárida enquanto região 

com fortes potencialidades para a prática da apicultura. 

Corroborando a percepção empírica dos apicultores sergipanos, Guimarães (1989) 

refere-se que a condição de clima e solo tem influência determinante sobre a riqueza de 

plantas nectaríferas de uma região, e reconhece que o primeiro fator tem maior importância 

que o segundo. O autor acrescenta que os solos com teores mais elevados de calcários 

Figura 24: Estratos vegetais  

Fonte: Silva, 2013 
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oferecem condições melhores para estimular as plantas na produção de néctar, enquanto que o 

os solos com acidez mais elevada a tendência é que a produção de néctar seja reduzida em 

relação aos solos básicos. 

A floração em Sergipe ocorre em dois momentos principais, verão e inverno. Existem 

espécies que sua fenologia ocorre predominantemente no inverno ou época das chuvas, e 

outras que ocorre no verão quando há incidência de chuvas ocasionais, denominadas pelos 

produtores de “trovoadas”, expressão que é dada às precipitações seguidas de trovões.  

Os apicultores sergipanos, principalmente àqueles que desenvolvem suas atividades no 

sertão, organizam suas atividades a partir do calendário de floração apícola, ou seja, a partir 

das floradas que ocorrem no inverno e no verão. Na primeira constituem-se principalmente 

das plantas herbáceas que necessitam de chuva para o seu nascimento e crescimento, pois são 

plantas frágeis de ciclos curtos, não resistindo períodos longos de estiagem, porém sob 

condições favoráveis oferecem grandes quantidades de néctar as abelhas.  

As floradas de verão abrangem em sua maioria as plantas que formam o estrato 

arbóreo, são vegetais que por sua natureza resistem à grande estiagem, apresentado uma 

grande importância para região semiárida, pois ofertam alimentos em períodos de escassez às 

abelhas. No entanto, as espécies vegetais desse estrato são as mais ameaçadas, por 

apresentarem maior volume lenhoso, favorecendo, portanto, a produção de carvão vegetal. 

No Quadro 04 são apresentadas as principais espécies de plantas nativas mais visitadas 

pelas abelhas, sua fenologia de acordo com o calendário simplório dos apicultores, município 

de ocorrência, seu aproveitamento na exploração, bem como o estrato vegetal ao quais as 

referidas espécies pertencem. Existem outras espécies visitadas com frequência pelas abelhas, 

mas que não fazem parte da vegetação nativa, dentre elas as mais importantes para apicultura 

sergipana citadas pelos apicultores entrevistados foram: algaroba, laranjeira, eucalipto e 

coqueiro. 

Embora os apicultores não conheçam os nomes científicos evidenciaram-se amplos 

conhecimentos sobre a fenologia das mesmas, principalmente aqueles que possuem mais de 

dez anos de atividade. Assim, a partir de suas experiências vivenciadas na prática apícola 

esses atores conseguem organizar o calendário para melhor desenvolverem a atividade, 

aproveitando as condições naturais comumente marcadas pela sazonalidade dessas espécies. 

A Figura 25 apresenta algumas das espécies visitadas pelas abelhas mencionadas na pesquisa.  
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Espécie 
Fenologia 

Área de ocorrência / 

Estrato Vegetativo 

Aproveita-

mento 
Município e/ou povoado de ocorrência 

Nome Vernacular  Nome Científico 

Alecrim  Stylosanthes humilis Inverno Semiárido e Agreste/ 

Herbáceo 

Pólen Ribeira do Amparo (BA) 

Alecrim-de-vaqueiro Hyptis fruticosa Inverno  Semiárido e Agreste/ 

Herbáceo 

Pólen  Porto da Folha, Poço Redondo 

Angelim  Andira fraxinifolia 

Benth  

Trovoadas/ 

Verão 

Zona da mata/ 

Arbóreo 

Néctar e Pólen Estância 

Aroeira do sertão Schinus terbithifolios 

Radd 

Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar e Pólen Porto da Folha, Poço Redondo 

Aroeira vermelha Schinus molle Trovoadas Zona da Mata 

Arbóreo 

Resina para 

própolis 

vermelha  

Brejo Grande 

Angico-de-bezerro Piptadenia 

moniliflormis Benth 

Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar e Pólen Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Arapiraca Pithecellobium 

dumosum Benth. 

Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar Raspador, Ribeira do Pombal (BA), Porto da Folha (SE) 

Arranhento branco  Piptadenia sp Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar Ribeira do Pombal (BA), Porto da Folha (SE) 

Balaio de velho Conocliniopsis 

prasiifolia (DC.) 

R.M.King & H.Rob. 

Inverno Caatinga 

Arbustivo 

Néctar Lagarto, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco; 

Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA),  

Quadro 04: Principais espécies aproveitadas para a produção apícola em Sergipe 
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Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Barrigudinha Ceiba glaziovii 

(Kuntze) K. Schum  

Inverno Herbáceo Néctar Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Batônica ou betônica  Hyptis 

suaveolens (L.) Poit. 

Inverno Herbáceo Néctar Lagarto, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco; 

Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA),  

Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Beldroega Portulaca oleracea 

Linn. 

Inverno 

Trovadas 

Herbáceo Néctar e Pólen Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Poço Redondo 

e Canindé de São Francisco; 

Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA),  

Itapicuru (BA) 

Braúna Schinopsis 

brasiliensis Engl.  

Caatinga/ 

Trovoadas 

Arbóreo Néctar e Pólen Porto da Folha (SE) 

Candeia Gochnatia 

oligocephala 

(Gardner)C.  

Trovoada Arbóreo Néctar Ribeira do Amparo (BA) 

Catinga de cheiro Não identificado Trovoadas Arbóreo Néctar Tobias Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Verde, 

Lagarto, Heliópolis (BA), Ribeira do Amparo (BA), 

Jeremoabo (BA) 

Catingueira  Caesalpinia 

pyramidales Tul. 

Trovoada Arbóreo Néctar Tobias Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Verde, 

Lagarto, Heliópolis (BA), Ribeira do Amparo (BA), 

Jeremoabo (BA) 

Chocalho-de-Raposa Serjania 121P  Inverno Herbáceo Néctar Porto da Folha 

Craibeira Tabebuia caraíba Verão Arbóreo Néctar Porto da Folha 

Ervanço Rhaphiodon echinus 

Schauer 

Inverno Herbáceo Néctar Lagarto, Salgado, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da 

Folha, Poço Redondo e Canindé de São Francisco, Ribeira 
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do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA), Itapicuru (BA), 

Jeremoabo (BA) 

Feijão-brabo Capparis flexuosa 

Blumme 

Inverno Herbáceo Pólen Municípios abrangidos pela Caatinga 

Jitirana Ipomoea 122P. Inverno Herbáceo Néctar Tobias Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Verde, 

Jeremoabo (BA), Ribeira do Pombal (BA) 

Juazeiro  Zyziphus joazeiro Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar Tobias Barreto, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Verde, 

Jeremoabo (BA), Ribeira do Pombal (BA) 

Jurema-preta Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir. 

Trovoada Caatinga 

Arbóreo  

Néctar e pólen Municípios abrangidos pela Caatinga 

Jurema branca Piptadenia stipulacea 

(Benth) Ducke 

Inverno e 

Trovoadas 

Arbóreo Néctar e pólen Porto da Folha 

Malíça ou Sensitiva Mimosa pudica L. Inverno e 

Trovoadas 

Herbáceo Pólen Todos os municípios citados  

Maniçobra Manihot sp Mill  Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar e pólen Porto da Folha 

Marianinha Commelina nudiflora Inverno Herbáceo Néctar  Porto da Folha 

Marmeleiro  Croton sonderianus 

Müll. Arg.  

Trovoadas Caatinga 

Arbustivo 

Néctar e pólen Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes 

Mororó Bauhinia cheilantha 

(Bong.) Steud  

inverno Caatinga 

Arbustivo 

Néctar e pólen Porto da Folha 

Murici Byrsonima sericea Trovoadas Zona da Mata Néctar  Estância 

1
2

2
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DC. Arbóreo 

Murta tereza Myrcia guianensis 

(Aubl.) DC.  

Inverno Zona da Mata 

Arbustivo 

Néctar e pólen Estância 

Pau-pombo Tapirira guianensis 

Aubl. 

Trovoadas Agreste e Zona da Mata 

Arbóreo 

Néctar Lagarto, Estância e Salgado 

Pega-pinto Boerhaavia coccínea 

Mill 

Inverno Herbáceo Néctar Porto da Folha 

Quipé  Piptadenia 

moniliformis Benth 

Trovoadas Arbóreo Néctar Raspador e Ribeira do Pombal 

Rabo de Bugio Dalbergia 

ecastophyllum 

Ano todo Zona da Mata 

Arbustiva 

Resina para 

própolis 

vermelha 

Brejo Grande 

Sabiá Mimosa 

caesalpinifolia 

Inverno  e 

Trovoadas 

Arbóreo Néctar e pólen Lagarto 

Sucupira Diptychandra 

epunctata Tul.  

 

Trovoadas Arbóreo Néctar e pólen Estância  

Unha-de-gato Acácia paniculata Trovoadas Caatinga 

Arbóreo 

Néctar Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA),  

Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Vassourinha-de-

botão 

Mitracarpus sp Inverno e 

Trovoada 

Herbáceo Néctar  Lagarto, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco; 

Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA), 

Raspador (BA), Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Vassourinha Borreria latifólia Inverno e Herbáceo Néctar e Pólen Lagarto, Salgado, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da 
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Trovoada Folha, Poço Redondo e Canindé de São Francisco, Ribeira 

do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA), Raspador (BA), 

Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Velame Croton campestris  

St, Hill. 

Inverno e 

Trovoadas 

Arbustivo  Néctar e pólen Lagarto, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco; 

Ribeira do Pombal (BA), Ribeira do Amparo (BA), 

Raspador (BA), Itapicuru (BA), Jeremoabo (BA) 

Mororó Bauhinia cheilantha 

(Bong) Stend 

Inverno Arbustivo Néctar Porto da Folha 

Capela Não identificado Inverno Arbustivo Néctar Porto da Folha 

Pereiro Aspidosperma 

pirifolium Marth 

Inverno e 

trovoada 

Arbóreo Néctar e pólen Porto da Folha 

Malva Waltheria americana  Inverno Arbustivo Néctar e pólen Porto da Folha, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, 

Lagarto, Poço Verde,  

Aroeira Schinus 

terenbitifolius 

Trovoadas Arbóreo Néctar e pólen Porto da Folha, Canindé de São Francisco 

Craibeira Tabebuia aurea 

(Mart.) Bureau  
Trovoadas Arbóreo Néctar Porto da Folha, Canindé de São Francisco 

Quixabeira Bumelia sartorum Ma  Trovoadas Arbóreo Néctar e pólen Porto da Folha, Canindé de São Francisco 

Umbuzeiro Spondias tuberosa 

Arruda 

Trovoadas Arbóreo Néctar e pólen Sertão sergipano e baiano 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011- 2012 

1
2

4
 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 5 

1, 2, 4, 5, 8 

1, 2, 4, 5 

1, 2, 4, 5, 8 

1, 2, 4, 5, 6 

1, 4, 5, 6 

5 - Mimosa pudica L (Sensitiva) 

7 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 4, 5, 6 

1, 4, 5, 6 

1,, 4, 5 

1- Mitracarpus (Vassourinha-de- botão) 

2 - Spondias tuberosa Arruda (Umbuzeiro) 

8 – Tabebuia caraíba (Craibeira) 

Fonte: Silva, 2012. 

7 - Schinus molle L (Aroeira vermelha) 

 

6 - Rhaphiodon echinus Schauer (Ervanço) 

3 - Portulaca oleracea Linn (Beldroega) 

4 - Croton campestris  St, Hill (Velame) 

Figura 25: Fitofisionomias e espécies com potencial fitogeográfico para a apicultura em Sergipe  



126 

A vegetação nativa, especialmente a do sertão, por estar localizada distante das 

lavouras agrícolas que utilizam defensivos químicos, tem as características essenciais para 

proporcionar a produção de mel orgânico. Entretanto, é necessário receber manejo adequado 

para adquirir o selo de produção orgânica por entidade especializada.  

O semiárido sergipano, por questões naturais, possui como principal aptidão apícola a 

exploração de mel. Elaborado a partir da coleta de néctar de grande variedade de plantas 

melíferas existente neste ecossistema, o mel produzido é do tipo multifloral silvestre, ou seja, 

a composição nectarífera é originária de uma rica e diversa florada. No entanto, apicultores do 

Município de Porto da Folha estão desenvolvendo um projeto com caixas pilotos para 

produzir a própolis marrom a partir de resinas de plantas como o angico e velame, sinalizando 

que os produtores querem diversificar a produção, o que certamente, aumentará seus ganhos, 

pois o preço da própolis é bem superior ao do mel. 

Nas áreas, em anos que as precipitações ocorreram dentro das médias anuais para cada 

território, a produtividade de mel oscilou entre 15 a 45 kg/colmeia/ano, variação que depende 

do manejo e das localidades onde estão fixados os apiários. Os apicultores que produzem em 

Poço Verde e nos Municípios da Bahia citaram que as floradas são abundantes e que 

produzem grande quantidade de néctar, favorecendo, portanto, as melhores produtividades, 

entre 30 a 45 kg/colmeia/ano, em relação aos outros locais onde esses mesmos apicultores têm 

apiários.  

Atraídos pelo potencial fitogeográfico dos territórios citados, muitos apicultores 

deslocaram seus apiários para essas localidades, principalmente para os municípios do sertão 

baiano. Contudo, esse deslocamento gerou, em alguns pontos específicos como no caso do 

Povoado Raspador no Município de Ribeira do Amparo (BA), um adensamento superior a 

potencialidades existentes. O adensamento é provocado tanto pelo excesso de colmeias num 

mesmo apiário, como pela sobreposição de apiários, ou melhor, quando ocorre a invasão na 

área de forrageamento das abelhas.  

Costa e Oliveira (2005) justificam que a invasão de área ocorre quando não há 

obediência do raio máximo de ação das abelhas que saem para forragear em torno da colmeia, 

esse raio, acrescenta os autores, é de 1,5km, isso significa que a distância mínima entre dois 

apiários deve ser de 3km, para que não haja concorrência entre as abelhas por alimento. 
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O não cumprimento da condição natural de atuação das abelhas tem ocasionado 

reflexos negativos, pois os apicultores que atuam nas localidades onde há um número 

excessivo de colmeias perceberam a diminuição da produção de mel. Assim, nota-se que a 

falta de governança voltada para o ordenamento destes apiários pode ser um dos motivos que 

tem gerado essa condição desfavorável ao setor produtivo apícola. Deste modo é louvável que 

haja uma boa governança no intuito de promover um pacto entre os apicultores referente ao 

estabelecimento de seus apiários, chegando ao consenso onde todos possam desenvolver sua 

atividade produtiva sem prejudicar a atividade do outro. 

A apicultura nos municípios que fazem parte do agreste sergipano se caracteriza por 

ser praticada próxima ao cultivo de laranjas. Apesar das abelhas serem aliadas dessa cultura 

agrícola, através dos serviços de polinização, que comprovadamente aumenta a produtividade 

com geração de melhores frutos, esse cultivo em Sergipe, especialmente no Município de 

Lagarto e Salgado, onde foi desenvolvida a pesquisa, não tem dado contrapartida às abelhas, 

pois tem causado a mortandade desses insetos pelo excessivo uso de agrotóxicos.  

Os produtores de laranja ainda não se conscientizaram da importância desses insetos 

para suas lavouras em razão dos benefícios oferecidos no aumento da produtividade, 

conseqüentemente melhorando os ganhos financeiros. Para que ocorra essa conscientização é 

necessário que os apicultores, juntamente com técnicos de órgãos institucionais que atua na 

rede da apicultura, promovam palestras aos produtores de laranja sobre os benefícios que as 

abelhas podem gerar as suas lavouras. Depois do trabalho de divulgação, seria interessante 

firmar parcerias entre apicultores e produtores de laranja para aproveitar as áreas cultivadas na 

intenção de produzir mel, proporcionando ganhos para ambos os produtores, e para 

biodiversidade tendo em vista o menor uso de agrotóxicos nos laranjais. 

Nos territórios litorâneos, onde predominantemente destaca-se o cultivo de coco, os 

apicultores têm aproveitada essa característica para a produção de pólen, principalmente nos 

Municípios de Brejo Grande e Estância. O aproveitamento dessa lavoura para atividade 

apícola é de grande importância, pois de um lado o apicultor obterá uma renda gerada a partir 

desse aproveitamento, do outro o proprietário das lavouras terá ganhado em produtividade 

gerada por essa simbiose, o que vem se evidenciando em Brejo Grande, onde, conforme 

depoimento de uma apicultura que exerce sua atividade no território desse município, os 

produtores de coco tem notado um aumento na produtividade naquelas propriedades onde há 

apiários, consequentemente firmando ainda mais parcerias com os apicultores.  
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Desse modo, os produtores de coco do município de Brejo Grande têm-se beneficiados 

por um serviço gratuito prestado pelas abelhas, o que não ocorre em outras localidades do país 

e do mundo, onde os apicultores alugam suas colmeias a diversas atividades agrícolas 

dependentes da polinização com o objetivo de aumento na produtividade. Na Região Nordeste 

esse tipo de serviço vem sendo realizado nas plantações de melão no estado do Rio Grande do 

Norte, gerando ganhos significativos em produtividade e qualidades dos frutos, por outro lado 

os apicultores acumulado uma renda extra com as colmeias. 

Para que o serviço de polinização em Sergipe gere benefícios a ambos os atores 

envolvidos, é interessante que os apicultores se organizem em associações e que estas estejam 

federadas, estabelecendo redes coesas para este setor, e com as práticas de governança 

juntamente com estímulos ao aumento do capital social obterão êxitos, não somente com 

ganhos gerados pelo serviço de polinização, mas também todos os benefícios que a apicultora 

pode proporcionar. 

 

3.2.2. A importância das associações dos apicultores na consolidação da atividade 

apícola 

 

A primeira forma organizacional de uma rede da apicultura em uma localidade é 

representada pelas associações formadas pelos apicultores. Essas organizações são elementos 

fundamentais na estruturação da rede, pois exerce o trabalho de reunir os apicultores com 

objetivo de proporcionar um ambiente onde haja troca de informações, conhecimentos, ajuda 

mútua, além de fortalecer a atividade localmente, principalmente no que concerne a 

comercialização do produto. Neste prisma, as associações estabelecem laços entre os atores 

constituintes, criando ou fortalecendo o capital social existente nas localidades, contribuindo 

desta forma para a prosperidade da atividade. 

Visando conhecer o nível da base organizacional da rede da apicultura sergipana foi de 

suma importância analisar nesta pesquisa a estrutura e a base produtiva constituídas pelos 

territórios que possuem potencial fitogeográfico para produção apícola das seguintes 

associações: ASA, APISTREZE, AAMPV, AAPIG, AAPIFOLHA, AMAS e ABECAA. 
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A primeira associação de apicultores a ser criada no Estado de Sergipe foi a ASA no 

ano de 1969. Essa entidade, através dos associados, exerceu papel importante na estruturação 

da rede apícola sergipana, pois juntamente com o SEBRAE criaram a FAPISE, instituição 

essencial no fortalecimento dessa rede, através da aglutinação das demais associações.  

Sua sede está localizada no Parque de Exposição João Cleofas no Bairro Siqueira 

Campos na cidade de Aracaju (Figura 26). A estrutura dessa sede é constituída de: escritório 

conjugado com sala de reuniões, banheiros, e local de beneficiamento do mel. Para o 

beneficiamento a ASA possui os equipamentos essenciais como: centrífuga, mesa 

desoperculadora, descristalizador, decantador e máquina de sachê. Este espaço também era 

utilizado por apicultores de outras associações, a exemplo de produtores associados a AMAS, 

por ser uma das únicas associações cadastradas na COOAPISE a possuir o SIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de membros constituintes da ASA chegava a setenta apicultores, sendo que 

destes apenas trinta e sete atuavam efetivamente na associação comparecendo as reuniões 

estabelecidas. Todos os produtores exerciam suas atividades fora do território do município de 

Aracaju, por motivo deste território não possuir locais propícios ao desenvolvimento da 

apicultura. No intuito de sanar a falta de potencial fitogeográfico do município de Aracaju, os 

apicultores utilizam outros territórios com condições adequadas à prática apícola, a exemplo 

dos municípios de Brejo Grande e Nossa Senhora do Socorro em Sergipe, e Ribeira do 

Amparo no Estado da Bahia. 
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Figura 26: Sede da ASA em Aracaju 



130 

A segunda associação mais antiga do Estado é a APIS 13 cujo ano de criação foi 1992, 

figurando no cenário da rede sergipana como uma das pioneiras e com participação ativa nos 

trabalhos relativos à apicultura sergipana. Sua sede está localizada no Povoado do Treze em 

Lagarto, às margens da Rodovia Estadual Lourival Batista SE-216 (Figura 27). No seu quadro 

associativo contava com 37 apicultores, inclusive mulheres, atuando nos territórios dos 

municípios de Lagarto, Estância, Salgado, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora das 

Dores em Sergipe, e no Estado da Bahia nos municípios de Ribeira do Amparo, Itapicuru, 

Jeremoabo, Ribeira do Pombal e Heliópolis. No entanto um dos apicultores associados, 

relatou que no início de suas atividades tinha apiários em Paulo Afonso e Bom Jesus da Lapa, 

ambos municípios da Bahia. O primeiro localizava-se a uma distância de 204km e o segundo 

1048km, do município de Lagarto no qual reside, tornando-se, segundo ele um fator limitante 

para atividade, levando-o a optar por territórios que disponibilizassem condições 

fitogeográfica mais próximos para fixar seus apiários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito a rede de produção da APISTREZE percebe-se que a dinâmica é 

significativa no tocante à procura de áreas com potencial fitogeográfico, pois os apicultores 

possuem apiários na Zona da Mata, no Agreste e no Semiárido Sergipano e Baiano, 

favorecendo, portanto uma diversificação produtiva face às necessidades naturais. Os 

territórios do semiárido e agreste caracterizam-se por produzir apenas mel, enquanto a Zona 

Mata, onde havia um produtor associado e que tinha apiário em Estância, priorizava a 

produção de pólen devido ao aproveitamento do cultivo de coco que predomina na faixa 

litorânea desse município.  

Figura 27: Sede da APISTREZE em Lagarto-SE 
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No Agreste, onde está inserido o município de Lagarto, os apicultores comumente 

fixam os apiários nas proximidades dos cultivos de laranja, aproveitando a presença de 

pequenas áreas de vegetação nativa (Figura 28). Além da produção de mel a partir das 

floradas, tanto nativa, com destaque para o estrato herbáceo (Figura 29), quanto de laranjeira, 

os apicultores mencionaram que numa determinada época do ano, na entressafra da laranja, 

ocorre uma produção de mel a partir da seiva das folhas das laranjeiras, o qual é denominado 

de mel enzimático, que se caracteriza por ser mais denso e de coloração mais escura do que o 

mel floral.  
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Figura 28: aproveitamento de pequenas áreas de vegetação 

nativa próximo de laranjal em Lagarto 
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Figura 29: Estrato herbáceo utilizado para produção 

apícola em Lagarto  
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A proximidade das lavouras, segundo depoimento dos apicultores, tem causado 

mortandade às abelhas, devido à pulverização de defensivos químicos para o combate de 

pragas e doenças, tanto nas laranjeiras como em outros cultivos, levando o enfraquecimento 

dos enxames, consequentemente ocasionando a diminuição na produtividade.  

Outra característica observada em função dessa proximidade está atrelada a 

possibilidade da existência de resíduos tóxicos na composição do mel, por motivo da visitação 

das abelhas às flores após a aplicação dos defensivos. Entretanto, vale frisar que ainda não 

foram feitos estudos científicos que comprovem essa  presença, o que demanda a necessidade 

de uma análise química do mel produzido nessas localidades.  

Diante dessas questões, os apicultores da APISTREZE procuram manter poucas 

colmeias próximas a esses cultivos, optando por fixar os apiários nos territórios que têm 

potencialidades fitogeográficas de Caatinga, por perceberem que nessas localidades alcançam 

maiores produtividade, tendo em vista dois fatores: o primeiro seria a diversidade e 

quantidade de floradas, isso sob condições climáticas favoráveis; e o segundo seria a 

disponibilidade de alimentos aliada à distância dos locais de usos dos defensivos, 

proporcionando o fortalecimento dos enxames com a presença de grandes quantidades de 

abelhas.  

Os associados à APISTREZE contavam com uma estrutura predial não adequada para 

beneficiamento do mel, ou seja, não havia disponibilidade de uma Casa do Mel, apesar de 

possuir todos os equipamentos, inclusive uma máquina de sachê (Figura 30), necessários para 

atender o produtor. Para contornar a falta dessa estrutura, por vezes, os apicultores utilizavam 

o espaço da sede da associação, apesar de não ser apropriada para realizar tais procedimentos. 

Mesmo com esse empecilho, a associação detinha o SIE (Figura 31), possibilitando dessa 

forma a comercialização dos produtos apícolas dentro do território sergipano.  
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A condição de possuir o rótulo com SIE atraiu apicultores residentes em outras 

localidades, até mesmo do Estado da Bahia. Segundo os depoimentos dos produtores, o rótulo 

facilita a comercialização do mel, vale ressaltar que no Estado Sergipe apenas duas 

associações possuíam rótulo com a certificação, demonstrando a dificuldade em aquisição de 

tal selo. 

Mesmo possuindo essa condição, a APISTREZE passou por dificuldades em manter o 

selo, pois em reuniões assistidas nessa associação, discutiram-se os problemas pelo qual 

estava passando, entre eles, considerado o de maior vulto, uma dívida financeira junto ao 

banco credor. Segundo o presidente da associação, esse débito foi gerado em administrações 
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Figura 30: Máquina de sachê – APISTREZE 

F
o

n
te

: 
S

il
v

a,
 2

0
1
2

 

Figura 31: Rótulo com Selo de Inspeção Estadual –  

APISTREZE                     
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anteriores, onde alguns associados tomaram empréstimos, tendo a APISTREZE como fiadora, 

e não honraram com o pagamento, recaindo a responsabilidade da associação em honrar o 

compromisso. Como a associação não disponibilizava do montante devido, obrigou-se a 

desfazer-se dos bens patrimoniais, dentre eles um terreno, que estava sendo reservado para 

construção da Casa de Mel, e dos equipamentos usados no beneficiamento do mel. Felizmente 

a sede não foi comercializada, pois a mesma estava em nome de um dos associados, do 

contrário teria que ser também vendida para sanar a dívida.  

A situação comprova a existência de aprisionamento dentro de uma rede, neste 

exemplo a instituição financeira aprisionando uma associação de produtores, que sem 

possibilidades de honrar os débitos adquiridos por associados, é obrigada a se desfazer de seus 

bens, prejudicando os pequenos apicultores que utilizam dessa estrutura organizacional para 

poder beneficiar e comercializar seus produtos.  

Neste contexto percebesse que a falta da governança gera consequências desastrosas 

para uma instituição, pois fatos ocorridos no passado podem gerar efeito catastrófico para 

futuros administradores e membros dessa instituição. 

Para contornar a situação e evitar a perda do SIE, o presidente da APISTREZE 

juntamente com os associados decidiu transferir o local de beneficiamento de mel para o 

município de Salgado-SE, onde foi acordada a utilização da estrutura existente pertencente à 

Associação de Apicultores do Centro-Sul (AAPICSUL) que estava desativada. Essa estrutura, 

além do prédio, continha todos os equipamentos necessários para o beneficiamento.  

Quando foi sugerido o acordo a AAPICSUL estava desarticulada, e apenas um 

apicultor lidava com os equipamentos existentes, gerando uma ociosidade de toda estrutura. 

Com a união das duas associações foi reestabelecida a unidade de processamento, e instituído 

um presidente da AAPICSUL, que também é do quadro associativo da APISTREZE, para 

voltar às atividades.  

Por motivo da estrutura existente a AAPICSUL no passado, tinha no seu rótulo o SIE, 

no entanto por questões de falta de governança perdeu esse selo. Segundo o novo presidente, a 

estratégia é recuperar o uso do selo nos rótulos junto a EMDAGRO, mas para isso terão que 

se adequar às normas exigidas por este órgão. 

Readquirido o uso do selo, a tendência é que a APISTREZE deixe de existir, pois a 

dívida dos antigos associados é relativamente alta e que, segundo o presidente dessa 



135 

associação, não há como saudá-la. Consequentemente haverá a aglutinação oficial entre as 

duas associações, pois será fechada a segunda associação de apicultores mais antiga de 

Sergipe. Contudo, apenas a razão social será cancelada, mas o importante é que permanecem 

as pessoas que fazem parte desse grupo. Outra estratégia dos apicultores da APISTREZE seria 

abrir uma nova razão social para a associação, mesmo assim perderia o SIE, pois esse estaria 

vinculado à antiga razão social. 

Observa-se que o homem, mesmo aprisionado por uma determinada situação, procura 

meios de se libertar, criando novas formas de produção, corroborando com o pensamento de 

Santos e Rodrigues (2005) quando argumentam sobre a criação de associações e cooperativas 

nos mais variados setores produtivos para se oporem ao sistema de produção capitalista. Os 

autores acrescentam que a sociedade tem procurado alternativas produtivas que satisfaçam as 

necessidades, que partilhem de forma mais justa os benefícios gerados nos processos 

produtivos, o que não acontece quando é aplicado na forma do capitalismo tradicional.  

No Território de Planejamento do Alto Sertão Sergipano destacam-se três associações 

de apicultores AAPIG, AMAS e APIFOLHA, que vêm desenvolvendo trabalhos de organizar 

o setor produtivo apícola nesse território. Os apicultores dessas associações desenvolvem suas 

atividades nos locais de remanescentes vegetação de Caatinga, aproveitando o potencial 

fitogeográfico desse bioma, que sob condições climáticas propícias favorece a produção de 

mel. 

Situada no Município de Nossa Senhora da Glória, a AAPIG, tinha em seu quadro 

associativo quarenta apicultores, mas somente trinta atuavam. Um dos integrantes dessa 

associação tem participação importante na rede da apicultura estadual, pois, conforme 

depoimento de apicultores das demais associações, esse produtor era responsável pela 

confecção de grande parcela das caixas utilizadas para o desenvolvimento da atividade.  

Essa associação ainda não disponibilizava de Casa do Mel adequada para realizar o 

beneficiamento, contudo, através de um projeto do Instituto Cooperação para o 

Desenvolvimento Rural Sustentável (ICODERUS) junto ao Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS), foi contemplada com recursos na ordem de trezentos mil reais. Esse recurso foi 

destinado à reforma da Casa de Mel adequando-a de acordo com as normas estabelecidas 

pelos órgãos competentes, na intenção de obter o Selo de Inspeção Estadual (SIE) e o Selo de 

Inspeção Federal (SIF), possibilitando desta forma a comercialização do mel em todo 

território nacional, o que sem dúvida será um grande diferencial, pois nenhuma associação de 
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apicultores sergipana continha tal selo nos rótulos das embalagens que acondicionam os 

produtos. 

Uma das associações que mais se destacava no setor produtivo no Estado era a 

APIFOLHA, mesmo possuindo um dos menores números de associados entre as associações. 

A maioria dos apicultores dessa associação produzia em sua própria terra e a minoria que não 

dispunha desse recurso arrendava o local para colocar seus apiários, pagando uma 

porcentagem da produção de mel, em torno de 10%, ao proprietário da terra.  

Conforme depoimento do presidente da APIFOLHA, o local preferido dos apicultores 

para disporem suas colmeias é no povoado Ilha do Ouro, onde contem condições 

fitogeográficas com potencialidades ideais para produção de mel. Segundo esse apicultor, um 

dos motivos do destaque dessa localidade é condição do solo que favorece o crescimento de 

ricas variedades de plantas melíferas.  

Assim como os demais apicultores que desenvolvem suas atividades no semiárido 

sergipano, o principal produto explorado é o mel, onde alcançam uma produtividade média 

por colmeia de 25 kg/ano, nas três colheitas anuais. Vale ressaltar que os apicultores tinham 

entre 20 e 30 caixas enxameadas, e apenas um apicultor detinha 110 colmeias.  

Com o objetivo de diversificar a produção apícola na região, há um projeto com uma 

caixa piloto para a produção da própolis marrom, a partir, principalmente, de resinas da 

aroeira do sertão, angico e velame.  

A estrutura existente da APIFOLHA para o beneficiamento do mel é composta por 

uma Casa de Mel (Figura 32) e dois contêineres de processamento de mel. No entanto, a Casa 

de Mel ainda não estava adequada de acordo com as normas da EMDAGRO para receber a 

certificação estadual, para isso era preciso realizar modificações como: substituição das 

esquadrias de madeiras das portas por esquadrias de alumínio; revestir com cerâmica as 

paredes internas da sala de manipulação; dentre outras alterações pertinentes. 
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Completando a rede de associações de apicultores do Território de Planejamento do 

Alto Sertão está a AMAS, cuja data de fundação é de 23 de setembro de 2006, sendo, 

portanto, a mais recente associação desse território. Sua sede está localizada no Assentamento 

Nova Canadá no Município de Canindé de São Francisco. 

Em 2012, o número de apicultores associados era de 26, sendo que 23 deles faziam 

parte de assentamentos de reforma agrária promovidos pelo INCRA. Por terem como 

atividade econômica principal a agricultura, esses assentados visualizaram na apicultura uma 

alternativa de complementação da renda familiar. Esta percepção se deu graças ao trabalho 

desenvolvido pelo SEBRAE, via projeto da CODEVASF, apresentando a apicultura como 

uma alternativa econômica viável para região do semiárido. Assim, foram promovidos cursos 

de capacitação técnica, com objetivo de aprendizagem do manejo apícola, e cursos de 

associativismo e cooperativismo, criando desta forma o suporte para o desenvolvimento da 

atividade. 

Conforme o presidente da associação, após a aquisição do conhecimento sobre a 

apicultura, foi selecionado aqueles produtores que melhor se adaptaram a essa nova atividade 

e fundaram a AMAS. Depois de fundada era necessária se credenciar a FAPISE, visando o 

fortalecimento da associação, pois através desta federação poderiam receber apoios de 

fundamental importância, a saber: capacitação técnica sobre manejo; aquisição de 

financiamentos; intercâmbio entre produtores; participação em feiras e congressos; e por fim 

facilitação na comercialização do produto junto a COOAPISE através da ASA, por esta 

associação possuir a certificação estadual de comercialização do mel.  
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Figura 32: Casa do Mel em Porto da Folha-SE 
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Além da FAPISE, CODEVASF e SEBRAE, outras instituições como o Instituo Xingó, 

Petrobrás e ICODERUS têm prestado apoio a AMAS na intenção de colaborar no 

desenvolvimento e fortalecimento da apicultura em Canindé de São Francisco.  

Os produtores em sua maioria praticavam a apicultura fixa, aproveitando os 

remanescentes de vegetação de Caatinga próximos aos assentamentos, à exceção de um 

apicultor que desenvolvia a apicultura migratória, que além de ter apiários no Município de 

Canindé de São Francisco, estabeleceu apiários no Município de Olhos D’Água do Casado 

em Alagoas e na localidade do Raso da Catarina no Estado da Bahia. 

O motivo desta diferenciação dos demais produtores é que este apicultor passou a ter a 

apicultura como atividade principal de renda, passando a controlar sua produção através de 

registro da produtividade de cada colmeia. O melhoramento no manejo e controle de 180 

comeias, juntamente com as condições climáticas favoráveis, lhe proporcionou em 2010 uma 

produção aproximada de seis toneladas de mel, conseguindo a maior produtividade entre os 

demais apicultores, em torno de 33 kg/mel/ano por colmeia, havendo casos, segundo este 

apicultor, que em algumas colmeias atingiu 72 kg/mel/ano. Por motivo das fortes estiagens 

registradas nos anos seguintes, este produtor não conseguiu os mesmos índices de 

produtividade, registrando perdas aproximadas de 70 % da sua produção, em relação ao ano 

de 2010.  

Na intenção de melhorar o manejo apícola, bem como conscientizar os assentados 

sobre manejo da Caatinga, foi implantado um apiário modelo (Figuras 33 e 34) numa área de 

preservação de vegetação nativa próximo ao assentamento Nova Canadá em Canindé de São 

Francisco. Este apiário, utilizado para o ensinamento e aperfeiçoamento das técnicas de 

manejo apícola aos produtores, tem contribuído para a formação dos apicultores, 

aperfeiçoando aqueles que já exercem a atividade e os que estão iniciando na apicultura. As 

demonstrações e práticas são transmitidas pelos componentes da FAPISE e pelo presidente da 

AMAS, portanto, apicultores conhecedores das técnicas de manejo,  

 

  



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente ao aprendizado do manejo da Caatinga, o SEBRAE com apoio do 

Ministério da Integração Nacional através da CODEVASF, Banco do Brasil e Prefeitura 

Municipal de Canindé de São Francisco, desenvolve um projeto aos assentados da Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) na intenção de promover melhor qualidade de 

vida aos pequenos produtores. Neste viés a CODEVASF intenciona integrar a apicultura neste 

projeto, por esta atividade se adequar as propostas agroecológicas. 

Enquadrando-se na proposta agroecológica os apicultores da AMAS vêm 

desenvolvendo trabalho na preparação de mudas de plantas nativas com objetivo de 

enriquecer o pasto apícola, principalmente com espécies que tem sua fenologia no verão, com 
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Figura 33: Pasto apícola no Assentamento Nova Canadá 

em Canindé de São Francisco-SE 

Figura 34: Apiário Modelo no Assentamento Nova 

Canadá em Canindé de São Francisco-SE 
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destaque para: aroeira, sabiá, ipê, craibera e umbuzeiro. O objetivo deste enriquecimento da 

flora apícola é ofertar alimentos às abelhas no período de maior escassez, pois as espécies 

herbáceas e arbustivas, por motivo da estiagem, não florescem. Além das espécies nativas, os 

apicultores têm feito experiências com espécie exótica de trepadeira que floresce o ano 

inteiro, e que são frequentemente visitadas pelas abelhas (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Assentamento Nova Canadá, onde reside a maioria dos apicultores associados a 

AMAS, há um grupo de mulheres, que estimuladas pela riqueza da apicultura, resolveu 

confeccionar produtos alimentícios a partir do mel, agregando valor ao produto. Para que 

atividade se tornasse viável, essas mulheres receberam capacitação do SEBRAE para dar 

início ao empreendimento relacionado à confecção de pães de mel, biscoito, sabonetes, dentre 

outros produtos.  

Além da capacitação da manipulação dos produtos receberam cursos de 

empreendedorismo objetivando a comercialização. Os produtos são divulgados e vendidos em 

feiras e eventos, a exemplo da Feira Agropecuária de Sergipe, que ocorre anualmente no 

Parque de Exposição de Aracaju, cuja associação recebeu apoio de parceiros como SEBRAE, 

CODEVASF e ICODERUS, na montagem de um estande de vendas de mel e derivados 

(Figura 36). 
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Figura 35: Espécie exótica visitada pelas abelhas 

em Canindé de São Francisco 
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Como a maioria das outras associações de apicultores do Estado, a AMAS apresentava 

o gargalo da falta de uma Casa de Mel padronizada para receber a certificação estadual. Para 

contornar essa deficiência, em 2006, os produtores apoiados, principalmente pela a Prefeitura 

Municipal de Canindé de São Francisco, CODEVASF e COOAPISE, trabalharam na 

ampliação e reforma da Casa de Mel (Figura 37), dentro dos padrões estabelecidos pela 

EMDAGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Após a finalização das obras, que ocorreu no final de 2012, a AMAS juntamente com 

a COOAPISE finalmente conseguiram o SIE depois de uma inspeção realizada pela 
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Figura 36: Exposição de produtos apícolas da AMAS 

durante a Feira Agropecuária de Sergipe (FEASE) em 

Aracaju, 2011 
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Figura 37: Casa do Mel em Canindé de São Francisco, 2011. 
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EMDAGRO a qual atestou a excelência da Casa de Mel. O próximo passo conforme os 

presidentes da COOAPISE e AMAS é adquirir o SIF, o que tornará a primeira Casa de Mel de 

uma associação sergipana de apicultores a conseguir tal certificação, por conseguinte, dando 

um grande passo na estruturação da apicultura sergipana.  

Com a aquisição da certificação, a intenção é aglutinar os produtores rurais do 

Município de Poço Redondo, que produzem mel como alternativa de renda, principalmente os 

apicultores do assentamento Barra da Onça. O interesse desses produtores em se associarem a 

AMAS é a não disponibilidade de uma Casa de Mel no município, contudo há um contêiner 

de extração de mel no assentamento que os produtores utilizam para o beneficiamento.   

Os apicultores do assentamento Barra da Onça utilizam sua pequena propriedade de 

terra para dispor os apiários, aproveitando os remanescentes de Caatinga existentes (Figura 

38). Vale lembrar que essa disposição é feita nos locais onde há presença de água dentro do 

raio de ação das abelhas. Esses produtores possuem em média vinte colmeias, os quais 

atingem uma produtividade de mel em torno de 12kg/colmeia/ano, muito baixa em relação a 

outras localidades do Estado. Uma das justificativas para essa baixa produtividade estaria 

atrelada ao manejo e condições climáticas, tendo em vista que esse município é um dos que 

mais sofre com a estiagem. A produção da localidade, que em 2010, ano que não teve grande 

estiagem, atingiu dois mil quilos, e foi destinada a merenda escolar do Município de Poço 

Redondo, a um preço de R$ 16,00 kg, preço superior à venda para os atravessadores.  
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Figura 38: Apiário no Assentamento Barra da Onça em 

Poço Redondo-SE 
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Confirmando essa junção há expectativa no fortalecimento do capital social entres 

esses produtores, tendo em vista que ambos fazem parte de assentamentos rurais, mas com 

realidades diferentes, pois no Assentamento Nova Canadá há predomínio de práticas agrícolas 

com irrigação, enquanto que no Assentamento Barra da Onça a atividade predominante é a 

pecuária extensiva, totalmente dependente das condições climáticas.   

Partindo da realidade do Alto Sertão Sergipano para o Território do Baixo São 

Francisco, foi encontrada uma situação distinta na atividade da apicultura, principalmente nos 

Municípios de Brejo Grande e Pacatuba, pois devido a existência de grandes áreas de cultivo 

de coco o principal produto explorado da colmeia é o pólen, pois essa planta se caracteriza por 

oferecer durante todo o ano quantidades significativas desse produto.  

Por se caracterizar uma região sem tradição na apicultura, o município de Brejo 

Grande, especificamente o Povoado Brejão onde está localizada a ABECAA, associação a 

qual os apicultores fazem parte, tem como atividade tradicional de renda a catação de 

caranguejo e a pesca. Esse povoado é caracterizado também por ser considerado remanescente 

quilombola.  

A atividade apícola nessa região é recente, pois foi implantada através de projetos da 

CODEVASF em parceria com o SEBRAE como alternativa de renda aos pescadores e 

catadores de caranguejo, pois segundo a Presidente da associação, a apicultura foi implantada 

por esses órgãos para suprir a falta de caranguejo que assolava a região. Contudo, como 

instituir uma nova atividade numa comunidade que tem como tradição outra atividade 

econômica, sem enfrentar resistência por parte de alguns membros? Foi o que ocorreu em 

Brejão, pois a apicultura foi instituída sem haver antes uma pesquisa de aceitação por parte 

destes produtores, e sem conhecer a potencialidade apícola da região. 

No início, a atividade tinha como meta a produção de mel, mas foi verificada pelos 

apicultores conjuntamente com as instituições de pesquisas que fazem parte da rede de 

apicultura estadual, que as condições naturais não eram propícias para produção de mel, pois 

esse território, diferentemente dos outros que fazem parte da rede, é caracterizado por 

apresentar elevada umidade, condição que não favorece a produção de mel.  

Esses atores perceberam as potencialidades para produção de pólen, e assim, através 

de projetos do Grupo de Pesquisa de uma Instituição de Ensino e Pesquisa, submetidos à 

FAPITEC, foram adquiridos equipamentos, tais como: caixas apropriadas para produção de 
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pólen com coletores (Figura 39) e freezer os quais foram doados aos apicultores. Outra 

providência foi preparar os produtores para essa nova forma de produção, tendo em vista que 

a preparação realizada pelo SEBRAE e FAPISE foi destinada para a produção de mel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleta de pólen deve ser feita diariamente, pois esse produto quando não coletado, e 

realizado o beneficiamento necessário em tempo hábil, sofre ataque de fungos e bactérias, 

ocasionando a perda do produto. No caso do mel, em época de floradas, pode ser coletado 

num intervalo de quinze a vinte dias, não existindo, portanto, o problema que ocorre com o 

pólen, pois esse alimento é armazenado adequadamente dentro das caixas pelas abelhas.  

Os apicultores do povoado Brejão utilizam os espaços cedidos pelos proprietários de 

terra onde há plantações de cocos, e que tenha algum remanescente de vegetação nativa para 

posicionar as colmeias (Figura 40), diferentemente do que ocorre em outras localidades onde 

os apicultores fazem uso do arrendamento para fixar os apiários nas diversas propriedades 

privadas. A contrapartida que o proprietário recebe são os benefícios prestados pelos serviços 

gratuitos de polinização realizados pelas abelhas nos coqueiros, e que segundo relatos já são 

notados um aumento de 30% na produção de coco, dessa forma o proprietário recebe o seu 

pagamento através desse serviço.  

 

 

 

Figura 39: Caixa padrão para produção de polén 
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Entre os apicultores a quantidade de colmeias variava entre 20 a 50 caixas, obtendo 

uma produção média diária de 100g/colmeia. Em algumas caixas essa produção alcançava 

500g, desde que o enxame estivesse com grande adensamento de indivíduos. Mensalmente, 

segundo relatos de uma apicultora, a produção chegava a 40kg, e era comercializada por R$ 

40,00 o quilo, o que lhe proporcionava uma renda mensal média de um mil e seiscentos reais, 

resultando em melhorias significativas para sua qualidade de vida, pois essa renda ajudou na 

construção de sua residência. Vale ressaltar que toda produção é rigorosamente controlada, 

para saber o rendimento obtido por cada apicultor. 

Para coleta do pólen são adaptados nas caixas coletores contendo orifícios no diâmetro 

das abelhas. Essa abertura impede que as abelhas adentrem na colmeia com o pólen. No 

esforço de entrada, o pólen se desprende de suas patas caindo no coletor (Figura 41). Como o 

pólen faz parte da dieta alimentar das abelhas, os coletores não podem ficar todos os dias, 

havendo, portanto intervalos para que abelha leve esse alimento para dentro da colmeia. Para 

suprir o outro alimento que as abelhas necessitam, no caso o mel, os apicultores preparam 

uma substância com água e açúcar e colocam diretamente nas caixas (Figura 42). Essa 

estratégia visa que as abelhas não saiam para coletar néctar, voltando todos os esforços para a 

coleta de pólen. Por este motivo na caixa para produção de pólen não há melgueiras, que são 

utilizadas pelas abelhas para armazenar o mel, contendo apenas o ninho (Figura 41). 
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Figura 40: Apiário em Brejo Grande-SE 
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Mesmo com os benefícios obtidos da atividade apícola, especificamente com a 

produção de pólen, pesquisadores da UFS do Grupo de Pesquisa Genética e Conservação 

Ambiental (GECON/UFS/CNPQ) em parceria com os apicultores da ABECAA, estão 

desenvolvendo projetos para produção de própolis vermelha, com propósitos de diversificar a 
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Figura 41: Caixa com ninho e coletor de 

pólen em Brejo Grande-SE 
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Figura 42: Alimento para as abelhas a partir 

de garapa de açúcar em Brejo Grande-SE 
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produção apícola, o que possibilitará um ganho significativo aos apicultores, pois o preço da 

própolis vermelha pode chegar a R$ 450,00 o quilo, portanto superando em mais de dez vezes 

o preço do quilo do pólen.  

Para que a produção da própolis vermelha se torne viável, foi instalado um apiário 

experimental com trinta caixas com coletores de própolis (Figura 43) para avaliar e mensurar 

a potencialidade fitogeográfica propiciada pelo território. Conforme os pesquisadores, há 

suspeita que a origem dessa própolis seja da coleta de resina dos vegetais como Rabo de 

Bugio (Dalbergia ecastophyllum) e Aroeira Vermelha (Schinus molle L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do grande avanço na atividade apícola, a associação enfrenta dificuldades, 

principalmente no que concerne à falta de uma Unidade de Processamento de Pólen adequada. 

Para o beneficiamento, os apicultores utilizavam de forma precária a edificação de uma 

residência, mas constituída de equipamentos básicos para o processamento e armazenamento 

tais como: estufa, freezer e peneiras.  

Contudo, há previsão de construção de uma Casa de Pólen dentro dos padrões 

estabelecidos, com recursos originados de um projeto do GECON/UFS/CNPQ, submetido à 

Secretaria Estadual de Inclusão e Desenvolvimento Social (SEIDS). Com a construção dessa 

edificação, a tendência é que ocorra a consolidação da atividade apícola, o que sem dúvida 

poderá proporcionar melhor qualidade de vida aos componentes dessa comunidade 

tradicional.  
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Figura 43: Caixa piloto para produção de própolis vermelha em Brejo 

Grande-SE 
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Visando organizar a apicultura local aproveitou-se a existência da ABECAA, que 

tinha em seu quadro de sócios vinte apicultores. O aproveitamento foi válido tendo em vista 

que serviu para fortalecer essa associação com mais uma atividade econômica a ser 

desempenhada, não havendo a necessidade de criação de uma associação especifica para a 

atividade apícola.  

Dentre as associações pesquisadas a que apresentava melhor estrutura física era a 

AAMPV, pois disponibilizava de uma Casa de Mel, com todos os equipamentos previstos 

para beneficiamento, e cinco pontos de extração e coleta de mel. Fundada ano de 2005, a 

AAMPV está situada no município de Poço Verde, inserido no Território de Planejamento 

Centro Sul Sergipano, e contava com setenta e um apicultores associados. 

A estrutura existente com essas edificações distribuídas no território do Município de 

Poço Verde configurava-se numa rede de geográfica da produção voltada para o 

beneficiamento (Figura 44) que almeja atender todos os apicultores associados. Por localiza-

se mais próximos ao local de produção, os pontos de extração e coleta facilita o trabalho do 

apicultor, pois o percurso para o transporte das caixas contendo mel é encurtado, diminuindo 

o custo de produção. Para isso, cada ponto estava previsto conter uma mesa desoperculadora, 

uma centrífuga e um decantador. 

Para a concretização dessa rede foi necessária a execução de um projeto envolvendo 

outros atores que fazem parte da rede de apicultura local, a saber: o Banco do Brasil, 

representando a rede financeira, fomentando a “fundo perdido” o projeto da construção da 

Casa do Mel (Figuras 45) com os equipamentos necessários através do Programa Trabalho e 

Cidadania da Fundação do Branco do Brasil; a FAPISE, representando a rede técnica, a qual 

atuou como intermediadora no processo de aprovação do projeto; e a Prefeitura Municipal de 

Poço Verde, oferecendo apoio, a exemplo do transporte de materiais. Vale frisar que os 

terrenos onde foi construída a Casa do Mel e os pontos de extração e coleta foram doados 

pelos apicultores, o que diminuiu os custos de construção. 
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Figura 44: Rede Geográfica da produção apícola em Poço Verde-SE 
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Além da estrutura da rede de beneficiamento existente, a AAMPV foi contemplada 

com um veículo tipo camionete (Figura 46) para realizar o transporte dos equipamentos e 

caixas utilizados pelos apicultores associados. O veículo proporcionou uma melhor 

comodidade aos pequenos produtores que não dispunham de transporte, que para executar os 

serviços recorriam a fretamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os apicultores associados à AAMPV na grande maioria desenvolvem suas atividades 

aproveitando os remanescentes de Caatinga presentes no território de Poço Verde (Figura 47), 

destacando a localidade do Povoado Ladeira do Tanquinho como uma das principais 

produtoras de mel. Contudo esses remanescentes vêm sendo pressionados pela expansão 

agrícola, provocando perdas significativas destes resquícios vegetais para a lavoura (Figura 

48). Na ocorrência da diminuição dos remanescentes para suceder plantios agrícolas, 

principalmente o milho, provoca perdas na produtividade, por duas razões: escassez do pasto 
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Figura 45: Casa do Mel de Poço Verde-SE 
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Figura 46: Veículo da AAMPV em Poço Verde-SE 
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apícola nativo rico em floradas silvestres, que em condições propícias há oferta de néctar; e 

utilização de defensivos químicos para tratar as lavouras, que, segundo relatos dos apicultores, 

tem ocasionado a mortandade de grande número de abelhas nas comeias próximas aos 

cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que a AAMPV apresente uma das melhores estruturas para o desenvolvimento 

apícola, tem enfrentado dificuldades na comercialização do produto, pois cerca de 50% da 

produção, que em 2010 foi de 70 toneladas, foi vendida aos entrepostos de Ribeira do 

Pombal, Bahia. Os motivos estão relacionados, principalmente, à falta do SIE/SIF, o que 

obriga os apicultores a venderem aos entrepostos, a preços que variavam entre R$ 3,50 a 

3,80kg, a depender do tipo do mel. Outra parte da produção era vendida, através da 

Figura 47: Apiário em Poço Verde-SE 

F
o

n
te

: 
S

il
v

a,
 2

0
1
2

 

Figura 48: Área desmatada para cultivos em Poço 

Verde-SE 
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COOAPISE, ao programa estadual da merenda escolar a preços bem melhores, cerca de R$ 

7,00kg, sendo que deste R$ 6,00 eram repassados aos produtores, e R$ 1,00 ficava com a 

cooperativa, o que representa um ganho significativo mesmo repassando essa quantia para os 

gastos oriundos da manutenção dos equipamentos, funcionários e pagamento das taxas 

referentes ao Selo de Inspeção Estadual (SIE). 

Assim como outras localidades do Estado e da Região Nordeste, desde 2011, os 

apicultores de Poço Verde têm se deparado com um longo período de estiagem, o que tem 

refletido negativamente no potencial fitogeográfico devido à falta de floradas e água para 

produção de mel. Para os apicultores esse fator tem gerado perdas consideráveis, pois a 

estiagem provocou o abandono de parte significativa dos enxames das caixas que migraram à 

procura de outras localidades com condições mais apropriadas para sua procriação.  

Para amenizar a situação, os apicultores, especialmente aqueles que dispõem de tempo 

e recursos financeiros, procuravam disponibilizar alimentos feitos a partir de rapadura e 

algaroba triturada para as abelhas e recipientes com água próximo ao apiário. Como 

estratégia, para evitar que as abelhas se afogassem no momento da coleta de água (Figura 49), 

nesses recipientes eram colocados flutuadores feitos de isopor. Antes, sem presença desses 

dispositivos comumente ocorriam perdas de abelhas por afogamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando os apicultores não conseguem o objetivo de conter a fuga das abelhas para 

outras localidades, gera desestímulos pela atividade. Nesse aspecto, comumente é notado o 
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Figura 49: Recipiente com água e flutuadores de isopor 

próximo a apiários em Poço Verde-SE 
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abandono das caixas pelo apicultor quando não há presença de enxames. Sem os devidos 

cuidados pode gerar prejuízos futuros, pois necessitaria nova captura de enxames, ou até a 

recuperação das caixas, tendo em vista que, quando abandonadas, estariam sujeitas a ataques 

de cupins. 

Apesar da situação gerada pela longa estiagem, muitos apicultores da AAMPV estão 

confiantes para o futuro, como todo sertanejo a esperança por melhorias no tempo atmosférico 

alenta a força destes trabalhadores para desenvolver suas atividades econômicas. Outra 

expectativa está ancorada na estrutura já conseguida por eles, pois apresenta todas as 

possibilidades para o progresso da atividade apícola no Município de Poço Verde.  

A estrutura da rede de beneficiamento de mel da AAMPV é exemplar, contudo notou-

se que deveria ter sido mais bem postada no território. A observação partiu da localização da 

Casa do Mel, que é o centro da rede, pois essa fica situada a 20km de distância da Cidade de 

Poço Verde, com vias de acessos precárias, o que poderá comprometer o escoamento da 

produção ou até mesmo na divulgação do produto perante os residentes da cidade. 

Os encontros entre os apicultores da AAMPV acontecem na cidade, mas não são 

realizados com muita frequência, ocorrendo de dois em dois meses, ou até mais. O principal 

motivo, segundo o presidente da associação, estaria na distância que esses apicultores residem 

um dos outros. Numa atividade que tem como base o associativismo, os encontros são de 

suma importância, pois nessa ocasião é o momento da troca de informações e debates visando 

à melhoria da atividade, consequentemente, contribuindo para aumento do capital social de 

uma determinada localidade.  

As associações contribuíram para organizar o setor apícola local naqueles municípios 

que desenvolvem a atividade, apesar de algumas delas terem ainda dificuldades operacionais. 

Sem essa forma organizacional, o pequeno produtor não teria forças para continuar exercendo 

os trabalhos, pois se tornaria inviável a prática tendo em vista o elevado custo financeiro para 

se montar uma unidade de extração e beneficiamento apícola dentro dos padrões estabelecidos 

pelos órgãos governamentais. É importante ressaltar que a apicultura é uma atividade recente 

no Estado que depende do apoio de entidades governamentais e não governamentais, 

principalmente no que condiz a estruturação da rede de apicultura. 
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3.2.3. Perfil socioeconômico dos apicultores das associações federadas 

 

O homem busca incessantemente a melhoria na qualidade de vida através de 

alternativas sociais e econômicas. Neste sentido, os pequenos produtores rurais de Sergipe 

veem na apicultura uma aliada nessa busca, pois essa atividade, quando exercida 

racionalmente com técnicas de manejo adequadas, pode-se obter uma boa renda financeira. 

Vale ressaltar que, além dessas técnicas, os apicultores, especialmente aqueles que 

desenvolvem a atividade no semiárido, têm que contar com as condições do tempo e com o 

potencial fitogeográfico, para atingir produções satisfatórias.   

Grande parcela dos apicultores sergipanos tem neste segmento produtivo uma 

complementação de renda. Nos dados obtidos através de questionários aplicados aos 

presidentes das associações pesquisadas, foi possível diagnosticar que dos 164 apicultores 

abrangidos nesta pesquisa, 95% tinham a atividade apícola como fonte complementar de 

renda, e apenas 5% (nove apicultores) como sua principal fonte de renda. Esses percentuais 

podem estar relacionados ao número de colmeias que esses produtores possuíam, pois quanto 

mais colmeia maior a participação na renda familiar.  

Desta forma, tomando por base o número de colmeias para facilitar as análises através 

de um parâmetro entre os apicultores das associações pesquisadas, estabeleceram-se nesta 

pesquisa quatro categorias de apicultores, a saber: até 20 colmeias, considerado como 

microapicultor; de 21 a 50, pequeno apicultor; de 51 a 100, médio apicultor; e acima de 100 

colmeias, enquadrando-se como grande apicultor. É importante frisar que há outros autores 

que utilizam outras formas para ajustar ao parâmetro de pesquisa. 

Conforme a categoria instituída, observou-se que a metade dos apicultores das 

associações pesquisadas, detinha até 20 colmeias, outros 13% tinham de 21 a 50, ou seja, 63% 

destes apicultores estavam nas categorias de micros e pequenos apicultores. A outra parte de 

produtores estava inserida nas categorias de médio apicultor (21%) e grande apicultor (16%) 

(Figura 50).  

O número de colmeias pode estabelecer também, a quantidade e tipo de mão de obra a 

ser utilizada, o tipo de apicultura a ser desenvolvida (fixa ou migratória), e as formas de usos 

dos territórios com potencial fitogeográfico na atividade.  
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Os apicultores considerados micros e pequenos se caracterizavam por exercer a 

apicultura fixa e por utilizar essencialmente a mão de obra familiar, estando geralmente 

empregado na labuta o apicultor mais uma pessoa da família. Os médios apicultores, na maior 

parte dos trabalhos, valiam-se também deste tipo de mão de obra, mas nas épocas de 

colheitas, por vezes, contratavam uma pessoa para auxiliá-los. Vale lembrar que alguns destes 

apicultores exerciam tanto a apicultura fixa, como a migratória. Já os grandes apicultores, 

quase que constantemente utilizavam mão de obra contratada, pois com o grande número de 

colmeias torna-se muito laborioso as atividades, tendo em vista que estes apicultores além de 

apiários fixos desenvolvia também a apicultura migratória. 

Outra prática comum entre os apicultores, quanto ao uso de mão de obra, era o sistema 

de mutirão entre estes, onde se formam parcerias na época de colheitas. Este sistema gera 

ganhos significativos, pois além da economia obtida pela não contratação de mão de obra, se 

ganha também em rapidez dos trabalhos, tendo em vista que todos os envolvidos contam com 

a experiência e prática na apicultura, o que sem dúvida faz a diferença nesta atividade. 

É importante salientar algumas características que envolvem os trabalhos na 

apicultura, especialmente no que tange a colheita. Esta etapa requer alguns cuidados com a 

segurança, pois se devem utilizar vestimentas propícias para proteger-se dos ataques das 

abelhas. Sem este equipamento de segurança seria praticamente impossível a realização dos 

trabalhos (Figura 51). Contudo esta vestes causam incômodos, tanto no que diz respeito a 

Fonte: Silva, 2011-2013 

Figura 50: Quantidade de colmeias por apicultor nas associações 

pesquisadas em 2011-2013 
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sensação térmica elevada, principalmente na região semiárida, onde as temperaturas são altas 

durante o dia, como na diminuição da sensibilidade nas mãos, provocadas pelo o uso das 

luvas, que de certo modo, dificulta o manuseio das melgueiras, visto que se trata de um 

trabalho “não tão leve”, pois uma melgueira com dez quadros completamente preenchidos 

com mel (Figura 52), chega a pesar de oito a dez quilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante ao uso da terra para a fixação dos apiários entre os apicultores abrangidos 

na pesquisa, 74% não tinham propriedades, o que sem dúvida, entre os entrevistados 

apresentava como um gargalo na produção, pois dependiam da autorização dos proprietários 

para utilização das terras. Para contornar esse empecilho, 42% dos apicultores procuravam 

utilizar-se o arrendamento junto aos proprietários interessados em ceder parte de sua 

propriedade em troca de um pagamento de 10% da produção. Outra prática utilizada, 

mencionado por 32% dos apicultores, era o firmamento de parcerias, neste caso, sem a 

obrigatoriedade de pagamento pelo o uso da terra. Comumente este tipo de uso era mais 

praticado nos assentamentos rurais e nas propriedades que cultivam coco.  
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Figura 52: Melgueira com quadro com favos de mel em Lagarto-SE 

Figura 51: Vestimentas usadas e trabalho de coleta de mel em Lagarto-SE 
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Para que uma atividade se torne promissora é de suma importância ter o conhecimento 

sobre os aspectos operacionais que a envolve, o que requer um aprendizado mínimo. Esse 

conhecimento pode ser adquirido tanto através de práticas e ensinamentos entre pessoas, 

como em cursos de capacitação, oferecidos por algum órgão institucional. Na assimilação 

desses conhecimentos, o nível de escolaridade pode representar um fator de grande 

relevância, pois geralmente quanto maior for esse nível, mais facilidade se terá em assimilar 

novos conhecimentos. Esta assertiva se aplica também a apicultura, pois para que se tenha 

sucesso nessa atividade é necessário obter conhecimento nos setores de produção, 

beneficiamento e comercialização. 

Neste arcabouço percebeu-se que dentre os apicultores que fazem parte das 

associações pesquisadas, a maioria possuía baixo nível escolar, principalmente aqueles 

produtores residentes nos municípios inseridos no semiárido, onde 46% possuía apenas o 

Ensino Fundamental (Figura 53).  

Na APISTREZE, apesar de ser sediada em Lagarto, município de relativa importância 

no Agreste Sergipano, os apicultores associados apresentaram baixo nível escolar. Dos 

entrevistados 5% são analfabetos, 70% possui o Ensino Fundamental e 25% o Ensino Médio. 

Para Frei Paulo a situação não é muito diferente, tendo em vista que 83% dos apicultores 

associados à ASCOA têm apenas o Ensino Fundamental. A baixa escolaridade dificulta o 

avanço do capital social e da governança, especialmente no que diz respeito à articulação em 

prol de fortalecimento e de melhorias na apicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2011-2013 

Figura 53: Grau de escolaridade dos apicultores nas Associações 

pesquisadas em Sergipe 



158 

Mesmo obtendo somente os dados totais referentes ao nível educacional dessas sete 

associações, acredita-se que a situação da AAMPV e dos demais apicultores do Estado de 

Sergipe, não envolvidos na pesquisa seja semelhante à APISTREZE, ASCOA, AAPIG, 

APIFOLHA e AMAS. Vale ressaltar que os apicultores associados à ASA e à ABECAA se 

destacam por apresentar níveis mais elevados de escolaridade, quando comparado com as 

demais associações, a saber: 75% dos apicultores da ASA tinham o Ensino Médio, 8% o 

ensino Superior Incompleto e 17% o Superior Completo; e na ABECAA 20% tinha o Ensino 

Médio, 10% o Superior Incompleto e 30% o Superior Completo.  

As justificativas para o nível de escolaridade da ASA estão atreladas à questão que a 

maioria dos apicultores reside em Aracaju e ocupam outras atividades ligadas ao setor 

público, com destaque para servidores da EMDAGRO, do Ministério Público Federal, do 

Banco do Brasil e do Banco do Estado de Sergipe, e no setor privado onde há presença de 

comerciantes. Em Brejo Grande observou-se a presença de professores da rede pública de 

ensino e estudantes universitários. Tal fator apresenta vantagens no desenvolvimento da 

atividade face à facilidade de compreensão e articulação, o que reflete diretamente no 

aumento de capital social e melhorias na governança.  

Contrariamente aos baixos níveis de escolaridade apresentados, o tempo de atividade 

exercida (Figura 54) tem expressiva importância, pois 43% dos apicultores já vinham 

desenvolvendo a apicultura há mais de dez anos. Esse fator é positivo para o aumento do 

capital social devido à troca de informações e experiências do “saber fazer” desses apicultores 

com aqueles que entraram na apicultura recentemente. Esse acúmulo de experiência diz 

respeito ao conhecimento da flora apícola e sua influência no tipo de mel a ser produzido pela 

abelha; o manejo adequado (cuidados com caixas, coleta do mel em tempo certo, alimentação 

da abelha na época de estiagem, dentre outras); o horário que a abelha exerce cada atividade 

dentro da colmeia, como por exemplo, horário de coleta de pólen, de resinas para a produção 

de própolis e de néctar para a produção de mel; beneficiamento e comercialização do mel.  

Algumas práticas de manejo podem influenciar diretamente na produção de mel, como 

por exemplo, a substituição de rainhas e o uso da suplementação alimentar. Esta última é uma 

prática muito frequente e variável de região para região, a partir de suas condições 

bioclimáticas. 
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Quanto à alimentação, para evitar a enxameação (evasão das abelhas), os apicultores 

têm usado como estratégia o uso de rapadura e água e/ou xarope feito à base de água com 

açúcar (na medida de 1/1, ou seja, uma parte de açúcar para uma parte de água). Essa técnica 

de manejo tem sido importante, pois, para a produção de pólen, a alimentação das abelhas 

evita que as mesmas busquem o néctar, passando a coletar somente o pólen. 

 

3.2.4. O papel dos órgãos institucionais na consolidação da apicultura em Sergipe 

 

Os órgãos institucionais que formam a rede técnica, científica e informacional da 

apicultura sergipana, são: FAPISE, SEBRAE, CODEVASF, SEDETEC, EMDAGRO e UFS. 

Esses atores vêm atuando especialmente na capacitação dos apicultores através de cursos e 

palestras, apoio financeiro para desenvolvimento dos projetos ligados à produção apícola, e 

em pesquisas ligadas à parte produtiva, organização e estruturação dessa rede. 

Entidade no centro da rede de produção apícola, a FAPISE foi criada no ano de 1999, 

com a finalidade de coordenar e organizar o setor produtivo através das associações de 

apicultores que estejam federadas. Sua sede está situada no mesmo espaço da ASA, no Parque 

de Exposição João Cleofas no Bairro Siqueira Campos em Aracaju. 

A federação exerce um papel de grande importância na organização da rede, pois além 

de oferecer, juntamente com outros atores cursos de capacitação técnica almejando melhorar o 

Fonte: Silva, 2011-2013 

Figura 54: Tempo de atuação dos apicultores na atividade apícola  
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manejo das colmeias, atua também na intermedição e elaboração de projetos subtidos pelas 

associações a órgãos de fomentos, no intuito de angariar recursos para promover o 

desenvolvimento da apicultura sergipana. 

Dentre os projetos que merece destaque foi à implantação de oito contêineres em 

localidades carentes de estruturas de beneficiamento do mel. Este projeto foi uma parceria 

entre FAPISE, SEBRAE, EMDAGRO E CODEVASF. A ideia partiu do presidente da 

federação, quando observou antigos contêineres que serviam de depósitos de alimentos 

pertencentes à EMDAGRO. A federação estabeleceu um termo de comodato com a 

EMDAGRO para adquirir 20 unidades na intenção de reformá-los, e adaptá-los em pontos de 

extração de mel, porém foram reformadas apenas 11 unidades. Dentre essas, duas foram 

adaptadas para o processamento do pólen, que difere das unidades de processamento de mel. 

As unidades de extração foram estabelecidas em municípios que têm produção apícola 

sem a mínima estrutura para o beneficiamento dos produtos explorados, com propósito de dar 

apoio aos apicultores. Essa distribuição buscou atender as necessidades mínimas de 

beneficiamento naquelas localidades onde foram inseridas, pois cada unidade é equipada de 

mesa desoperculadora, centrífuga e decantador, instrumentos essenciais para beneficiamento 

do mel. Já para o beneficiamento do pólen os equipamentos indispensáveis são: estufa e 

freezer.  

Outra importante atuação da FAPISE é articulação com órgãos que promovam a 

participação de apicultores sergipanos nos congressos e feiras de apicultura que são realizadas 

no país. A participação dos apicultores nesses eventos é de suma importância, pois é nessa 

ocasião que há troca de informação e saberes relativos à atividade, desde a produção até a 

comercialização do produto, além de divulgar o trabalho realizado pelos produtores 

sergipanos. 

A federação com propósito de alavancar a apicultura sergipana conseguiu trazer para o 

Estado o maior evento nacional relativo a essa atividade. Com apoio da Confederação 

Brasileira de Apicultores e demais entidades patrocinadoras, Aracaju sediou o XVI Congresso 

Nacional de Apicultura e 2º Congresso Nacional de Meliponicultura, onde teve a participação 

de apicultores de várias partes do país. Contudo, de acordo com o presidente da FAPISE, esse 

evento não surtiu o efeito esperado, que era estimular o progresso da apicultura do Estado. 
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Mesmo com a importância da federação para a governança da atividade apícola local, 

ainda há poucas associações no Estado que são federadas, refletindo a falta de capital social 

na rede da apicultura sergipana, o que sem dúvida prejudica a organização produtiva gerada 

pela desarticulação dos pequenos apicultores. 

Participando de forma efetiva, o SEBRAE tem desempenhado um papel importante na 

rede da apicultura nacional, disponibilizando cursos de capacitação técnica e 

empreendedorismo aos apicultores. Conforme Paula (2008), o motivo que levou o SEBRAE 

atuar no setor apícola é a preponderância de micro e pequenos empreendimentos neste 

segmento produtivo no Brasil. O autor argumenta que os trabalhos desta entidade iniciaram 

quando foi observada uma oportunidade de mercado para mel brasileiro durante o embargo do 

mel chinês e argentino realizado pela União Europeia, e pela política protecionista dos 

Estados Unidos em relação ao mel argentino. Diante deste cenário, o autor acrescenta, que o 

Projeto Apis foi criado com propósitos de apoiar a difusão da apicultura nos Estados da 

Região Nordeste, mas em seguida se expandiu aos demais Estados da Federação, 

acompanhando o rápido crescimento nas exportações brasileiras de mel.  

Com a expansão do Projeto Apis para todas as regiões brasileiras resultou na mudança 

de sua denominação em 2003, passando a se chamar Rede Apis – Apicultura Integrada e 

Sustentável, cujo slogan de atuação é “Associando recursos e integrando competências para 

viabilizar negócios” (PAULA, 2008). O objetivo da Rede Apis foi buscar uma consolidação 

da rede de apicultura nacional, passando a envolver outros atores necessários para o 

desenvolvimento e fortalecimento da apicultura brasileira.  

O trabalho do SEBRAE na rede de apicultura sergipana começou com a demanda dos 

pequenos produtores rurais pela atividade apícola. O princípio das atividades ocorreram em 

1999 na APISTREZE, sediada no Povoado Colônia 13 no Município de Lagarto, tendo como 

foco principal passar conhecimentos relativos à gestão, inovação e organização, oferecendo 

cursos de capacitação, informação e consultoria. 

Com propósitos de alavancar a atividade apícola sergipana, o SEBRAE inicialmente 

enviou dois apicultores a Pindamonhangaba-SP para adquirir conhecimentos tecnológicos 

relativos à apicultura, enfatizando manejo e localização do apiário. A contrapartida dada a 

esses produtores foi a de repassar os conhecimentos adquiridos, tornando-se assim consultores 

e multiplicadores do aprendizado obtido aos demais produtores. 
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Percebendo a carência de uma melhor organização, quanto à governança da atividade 

no Estado, o SEBRAE através da Associação de Apicultores de Aracaju, ofereceu consultoria 

para formar a Federação de Apicultores de Sergipe, e assim agrupar as associações até então 

existentes, procurando dessa forma aumentar o capital social nesse setor produtivo, que se 

encontrava desarticulado.  

Nesse prisma foi realizada uma visita técnica ao Estado do Ceará para conhecer um 

entreposto de mel e demais produtos apícolas, e os Projetos Rainha e Polinização Dirigida que 

estava sendo minitrados aos apicultores cearenses. Dessa forma, de acordo com a 

coordenadora do SEBRAE–SE responsável pelo o setor apícola em Sergipe, a visita foi de 

grande importância, por ser considerada como divisor de águas para apicultura sergipana, pois 

os apicultores que acompanharam viram a necessidade urgente em melhorar o manejo para 

alcançar melhores resultados. 

Juntamente com outras instituições, o SEBRAE-SE matem parcerias em prol da 

estruturação e desenvolvimentos da atividade apícola sergipana. Dentre essas parcerias 

destaca-se com Instituto Xingó que fomentou, além de outras atividades produtivas, a 

apicultura em quatro Estados do Nordeste (Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco), como 

forma de mitigação dos impactos ambientais gerados pela Usina Hidrelétrica de Xingó.  

Para o Estado de Sergipe, o resultado dessa união foi à construção de uma Casa de 

Mel em 1999 no Município de Canindé de São Francisco e um dos primeiros projetos do 

SEBRAE no âmbito nacional voltado para apicultura, com propósitos de atender às 

necessidades dos Municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, 

Monte Alegre, Gararu e Nossa Senhora da Glória. Nesse projeto, foi articulado com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(CHESF) a confecção das caixas para apicultura a serem doados aos produtores dos 

municípios contemplados pelo projeto. 

Na estruturação e organização da rede de apicultura sergipana, principalmente nos 

municípios do Território do Alto Sertão Sergipano, o SEBRAE tem contado com recursos 

financeiros advindos do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da 

Agricultura (FIDA). Estes recursos têm sido aplicados na assistência técnica e financiamento 

da produção apícola aos pequenos produtores rurais. 
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No trabalho inicial de estruturação da rede de produção da apicultura, o SEBRAE 

juntamente com a FAPISE, apoiados pela CODEVASF e o governo do Estado de Sergipe, 

através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), desenvolveram um projeto de adaptação de 

contêineres em unidades de processamento apícola (Figura 55), configurando-se numa 

estrutura mínima para aqueles apicultores que não tinham acesso à Casa de Mel, 

transformando-se dessa forma, em pontos móveis de extração de mel, o que sem dúvida 

proporcionou uma melhora na qualidade do processamento do produto.  

Os contêineres, adquiridos pela FAPISE, através de um termo de comodato da 

EMDAGRO, tinham por finalidade armazenar gêneros alimentícios. Dos 20 contêineres onze 

foram adaptados, a um custo R$11.000,00 na época, para serem usados na apicultura. Essas 

unidades de processamento contam com os equipamentos essenciais para o beneficiamento do 

mel, a saber: uma centrífuga, uma mesa desoperculadora e um decantador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização das adaptações, os contêineres foram distribuídos naquelas 

localidades que detinha produção ou potencial apícola, cujos apicultores não tinham acesso a 

outros meios de beneficiar o mel. Dessa forma, nove destas unidades foram distribuídas nos 

seguintes municípios: Poço Verde (Povoado Junco); Monte Alegre (Povoado Poço dos Bois); 

Porto da Folha (Povoado Lagoa da Entrada e Assentamento Paulo Freire); Poço Redondo 

Figura 55: Contêiner adaptado para unidade de 

processamento apícola no Povoado Barra da Onça, 

Poço Redondo-SE 
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(Assentamento Barra da Onça); Japaratuba (Assentamento Caraíba); Japoatã (Povoado Tatu); 

Gararu (Povoado Bela Vista); e Pacatuba (Povoado Tigre).  

A maioria está localizada no sertão sergipano primeiramente devido ao potencial 

fitogeográfico apícola oferecido pela vegetação da Caatinga, segundo por se encontrar em 

localidades carentes, onde não há infraestrutura mínima para a realização dos trabalhos 

inerentes ao beneficiamento.  

Os contêineres de processamento possuem vantagem de poder ser mobilizável, o que 

oferece flexibilidade de mudança, aproximando ao máximo das localidades de produção, ou 

quando uma determinada localidade constrói um ponto de extração de mel de alvenaria, o 

mesmo possa ser transferido para outro território, como no caso da construção do ponto de 

extração fixo no Povoado Junco no Município de Poço Verde (Figura 56), que integra a rede 

de produção deste município, porém o contêiner ainda se encontra nesse povoado, que poderia 

ter sido transferido para outra localidade carente desta instalação. Em pesquisa, notou-se a 

falta de comunicação da AAMPV com a FAPISE, que é responsável pelo gerenciamento dos 

contêineres, já que foi esta entidade que firmou o termo de comodato com a EMDAGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia inicial dos contêineres foi louvável, pois proporcionou uma melhor estrutura 

para o beneficiamento do produto, garantindo uma qualidade mínima na manipulação do mel 

e pólen, que antes era retirada do favo sem critérios de higienização. Contudo, a adaptação 

destes objetos tornou-se onerosa, pois, conforme o presidente da FAPISE, o custo na 

atualidade oscila em torno de vinte mil reais, fora os equipamentos necessários para o 

 
Figura 56: Ponto de extração de mel de alvenaria, Povoado 

Junco, Poço Verde-SE 
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processamento, portanto tornado-se inviável, sendo preferível a construção de pontos de 

extração de alvenaria. Outra desvantagem do contêiner, por ser metálico há grande absorção 

de energia, gerando uma alta temperatura no interior, mesmo colocando exaustores para 

amenizar tal situação. 

Além de cooperar com o estabelecimento da estrutura mínima da rede de produção, 

através da adaptação dos contêineres, o SEBRAE proporcionou aos apicultores sergipanos 

seminários, capacitações técnicas, missões técnicas, participação em feiras nacionais ligadas à 

atividade apícola e estímulos às associações de apicultores. Os cursos oferecidos pelo 

SEBRAE-SE aos apicultores estão expostos no Quadro 05.  

 

Quadro 05: Cursos oferecidos pelo SEBRAE-SE aos apicultores. 

ÁREAS CURSOS CARGA HORÁRIA 

Gestão e organização 

Redes associativas 60 hs 

Aprender a empreender 
36 hs 

Juntos somos fortes 

Tecnológico 

Iniciação a apicultura Não informada 

Boas práticas de fabricação do 

campo até a mesa 
Não informada 

Clínica tecnológica Não informada 

Elaboração: Silva, 2012 a partir de pesquisa de campo.  

 

É célebre a atuação do SEBRAE na rede apicultura sergipana, mesmo contando com 

apenas dois funcionários para atuar neste setor. Neste arcabouço foi firmada uma parceria 

muito forte com os demais atores constituinte da rede, principalmente a FAPISE, onde 

conjuntamente propiciaram a articulação da rede e ajudaram a melhorar o manejo e 

beneficiamento apícola, consequentemente motivando, através de boas práticas da 

governança, a apicultura no Estado, resultando no aumento da produção apícola sergipana. 

Conforme a Analista e Gestora de Projeto do SEBRAE-SE responsável pelo setor da 

apicultura, a entidade encerrou de forma mais efetiva os trabalhos dentro da rede em 2010, 
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pois a seu ver esta instituição já disponibilizou durante os dez anos de intensa atuação todas as 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento da apicultura sergipana, atingindo a 

capacitação de grande parte dos apicultores do Estado. Durante o tempo de atuação, as 

principais dificuldades encontradas foram o comprometimento, individualismo e comodidade 

de alguns apicultores. No entanto, os conhecimentos técnicos ministrados relativos à 

produção, beneficiamento e comercialização, por ser de fácil compreensão, foram facilmente 

assimilados pelos apicultores. 

Mesmo tendo, por motivos já expostos, se afastado do centro da rede, o SEBRAE, 

continuará atuando, mas para isso, relata a gestora, terão que ser submetidos projetos via 

FAPISE, COOAPISE ou associações de apicultores interessados no apoio, onde serão 

avaliados e verificados a sua viabilidade.   

Assim como o SEBRAE-SE, a CODEVASF através da 4ª Superintendência Regional, 

sediada na cidade de Aracaju-SE, tem desempenhado um papel de destaque no âmbito da rede 

de apicultura sergipana. Para a coordenação das atividades, este órgão destinou três 

servidores, todos com curso superior, sendo um Biólogo, que é o Chefe da Unidade de 

Desenvolvimento Territorial, um Engenheiro Florestal e uma Pedagoga.  

Os trabalhos desta instituição no Estado de Sergipe se iniciaram em 2004, através do 

“Projeto de Estruturação de APLs nos vales do Rio São Francisco e Parnaíba”, promovidos 

pelo Ministério da Integração Nacional. O objetivo deste projeto é promover o 

desenvolvimento territorial nas áreas de atuação da CODEVASF abrangendo parte dos 

territórios dos Estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí e Minas Gerais, ou 

seja, nos municípios integrados aos vales dos Rios São Francisco e Parnaíba. 

Os territórios de atuação no Estado de Sergipe, de acordo com a 4ª Superintendência 

Regional da CODEVASF, abrangem totalmente ou parcialmente os municípios listados no 

Quadro 06.  

A função desempenhada por este órgão institucional na rede de apicultura de Sergipe é 

prestar apoio com recursos financeiros provindos, principalmente do Ministério da Integração 

Nacional, destinados à aquisição de materiais e equipamentos necessários à produção apícola 

e à contratação de serviços técnicos especializados, visando atender às necessidades dos 

pequenos produtores. Outra aplicação dos recursos destinados à apicultura foi o apoio 
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financeiro junto à FAPISE na adaptação de cinco contêineres para processamento de mel e 

um contêiner para processamento de pólen. 

Quadro 06: Municípios de atuação da CODEVASF em Sergipe em 2013 

Território de Planejamento Município Abrangência 

Alto Sertão Sergipano 

Canindé de São Francisco 

Integral 

Poço Redondo 

Porto da Folha 

Monte Alegre de Sergipe 

Gararu 

Nossa Senhora de Lourdes 

Nossa Senhora da Glória Parcial 

Médio Sertão Sergipano 

Aquidabã 

Parcial Feira Nova 

Gracho Cardoso 

Itabi Integral 

Leste Sergipano 

Capela 

Parcial Japaratuba 

Pirambu 

Baixo São Francisco Sergipano 

Amparo de São Francisco 

Integral 

Brejo Grande 

Canhoba 

Cedro de São João 

Ilha das Flores 

Neópolis 

Pacatuba 

Propriá 

Santana do São Francisco 

Telha 

Japoatã 

Parcial 
Malhada dos Bois 

Muribeca 

São Francisco 

Adaptação: Silva, 2013. 

Fonte: CODEVASF, 2013. 
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Por meio de um acordo de cooperação com o SEBRAE, vem sendo desenvolvida, no 

território de abrangência da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, a Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS). São hortas consorciadas com a criação de aves 

implantadas em propriedades da agricultura familiar para consumo próprio e comercialização 

dos excedentes produtivos.  

Enquanto a CODEVASF provê os equipamentos, o SEBRAE promove a capacitação, 

a implantação e o acompanhamento das seguintes unidades produtivas: 15 unidades em Nova 

Canadá, município de Canindé de São Francisco; e 32 unidades no município de Poço 

Redondo, assim distribuídas: oito em Cajueiro; seis em Jacaré-Curituba; uma no assentamento 

Pioneira; duas na Barra da Onça; sete unidades no município de Monte Alegre de Sergipe, 

sendo seis em Lagoa das Areias e uma em Lagoa da Entrada; 15 unidades no município de 

Porto da Folha e seis em povoados do município de Gararu. Outras 13 unidades serão 

implantadas e acompanhadas pela CODEVASF: seis no sertão sergipano e sete no baixo São 

Francisco, sendo as últimas pelo Projeto Amanhã.  

Os recursos financeiros oriundos da CODEVASF são de caráter ordinário, previsto 

anualmente para despesas correntes do setor de desenvolvimento territorial, e extra-

orçamentários, que podem ser adquiridos nos planos do governo federal, a exemplo do Plano 

Brasil Sem Miséria Anual, com previsão de atender trezentas famílias.  

Para a apicultura serão alocados na aquisição de kits para produção mel (dez colmeias 

com ninho e duas melgueiras, duas vestimentas completas e um fumigador) e pólen, (dez 

colmeias com ninho e um coletor de pólen, duas vestimentas completas e um fumigador), 

visando atender individualmente os produtores, e objetivando atender a coletividade serão 

adquiridos equipamentos de processamento de mel e pólen destinados às unidades já 

estruturadas como as Casas de Mel e os pontos de extração mel, incluindo neste os 

contêineres adaptados. 

Os outros órgãos constituintes da rede de apícola sergipana são SEDETEC, 

EMDAGRO e Instituições de Ensino e Pesquisa. Com exceção das Instituições de Ensino e 

Pesquisa, as outras supracitadas atuam de forma discreta na rede, não se articulando 

efetivamente com os demais atores, a não ser em ações isoladas de apoio à FAPISE ou 

alguma associação de apicultores. 
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A SEDETEC é a secretaria do governo de Sergipe responsável por identificar 

atividades produtivas no Estado que possam ser enquadrada em Arranjos Produtivos Locais. 

Este órgão tem como preceito articular os demais membros constituintes do APL e também 

procura promover capacitações técnicas, missões e feiras institucionais aos membros das 

associações integrantes a um APL. 

Na visão do gestor, responsável pelo Núcleo de Arranjo Produtivo Local da 

SEDETEC, os trabalhos desta instituição na atividade apícola iniciou-se com Plano de 

Desenvolvimento Preliminar (PDP) do Arranjo Produtivo da Apicultura Sergipana em 

dezembro de 2008, concomitantemente com outros PDP.  

Neste setor estão destinados três servidores, um agrônomo e duas pedagogas, para 

administrar os trabalhos relativos ao APL da apicultura, além da Diretora do Núcleo Estadual 

de Arranjos Produtivos Locais, formada em Economia, que coordena todas as atividades deste 

setor. Contudo, apesar desta equipe ser qualificada, o núcleo não age diretamente na base 

produtiva no intuito de fortalecer as associações. 

A diretora do núcleo apontou algumas deficiências que existem no APL da apicultura, 

dentre elas estão: a falta de dados concretos da produção e comercialização por parte 

federação e associações de apicultores, refletindo pouca organização na base produtiva; a falta 

de conexão entre as associações; a ausência de certificação para comercialização; e, o capital 

social existente não conectado. Apesar desses entraves, a atividade apícola tem uma 

perspectiva promissora para Sergipe, alegando apenas que a FAPISE tem que melhorar a sua 

governança na apicultura sergipana. 

Essa dissonância entre o Núcleo de Estadual de Arranjos Produtivos Locais e a 

federação de apicultores, revela que há uma desarticulação entre os integrantes importantes 

constituintes da rede, pois são atores que deveriam estar alinhado em beneficio da atividade, e 

procurar interagir com propósitos de conhecer o trabalho desenvolvido de cada integrante da 

rede.  

Outra instituição que não se encontra totalmente conectada com as demais dentro da 

rede apícola é a EMDAGRO. Mesmo cedendo em comodato os contêineres para a FAPISE e 

prestando algum apoio técnico aos apicultores, este órgão tem pouco conhecimento das 

atividades desenvolvidas na apicultura sergipana.  
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Este órgão institucional é o responsável por emitir o Selo de Inspeção Estadual, para 

os produtos de origem animal, certificando que tal produto possa ser comercializado dentro do 

Estado. Neste arcabouço encontram-se os produtos oriundos da colmeia, que para receber o 

SIE tem que ser beneficiado dentro das normas vigente estabelecida por este órgão.  

Segundo os outros atores, principalmente os presidentes de associações de apicultores, 

atribuem que há um preciosismo por parte da EMDAGRO em fornecer a certificação fazendo 

inúmeras exigências, a exemplo do ocorreu na Casa de Mel do Município de Poço Verde, que 

segundo o presidente da AAMPV, foi exigido por este órgão até torneiras com sensor. Esta 

referida Casa de Mel, das que foram visitadas durante a pesquisa, era a que apresentava 

melhores condições estruturais, pois foi construída no ano de 2011, não sendo utilizada por 

motivo que faltavam alguns itens a serem corrigidos como a substituição de portas e janelas 

de madeira por alumínio e vidros, colocação de proteção nas luminárias, substituição de 

torneiras convencionais por torneiras com sensor, dentre outras pequenas exigências.  

No entanto, foi averiguado que há beneficiamento em locais não adequados e sem 

manter o mínimo de higiene na manipulação do produto, mesmo assim detinha o SIE. Há 

situações onde ocorre que os produtores beneficiam os produtos em condições fora dos 

padrões estabelecidos pela EMDAGRO e vendem aos entrepostos que possuem as 

certificações exigidas (SIE e SIF) para comercializar nacionalmente ou até mesmo no 

mercado internacional, configurando-se desta forma uma contradição, pois esses produtos 

recebem um primeiro tratamento sem as normas exigidas, mas são comercializadas em 

seguida por um estabelecimento que se enquadra nas exigências dos órgãos institucionais. 

Desta forma os apicultores que tem acesso a uma Casa de Mel não normatizada, são 

prejudicados, pois as imposições da EMDAGRO os obrigam vender os produtos a preços 

inferiores aos entrepostos de mel. 

As Instituições de Ensino e Pesquisa inseridas na rede, especialmente a UFS, através 

de docentes e discentes, tem realizados pesquisas voltadas à apicultura, mas em caráter 

reduzido, face ao potencial de pesquisa que apresenta. Destaca-se o trabalho do Grupo de 

Pesquisa em Genética e Conservação Ambiental - GECON em parceria com os apicultores do 

município de Brejo Grande na produção de própolis vermelha em caráter experimental. Em se 

confirmando o potencial fitogeográfico da região para uma produção sustentável da própolis 

vermelha, os apicultores terão um ganho substancial nos rendimentos, pois esse produto pode 

atingir um preço de R$500,00 o quilo no mercado nacional. 
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Apesar dos órgãos institucionais que compõem a rede de apicultura de Sergipe, 

principalmente a SEDETEC, propagarem que esta atividade encontra-se moldada em um APL 

consolidado, esse setor se encontra com deficiências que impedem a configuração de um 

Arranjo Produtivo Local, como por exemplo, a dificuldade em adquirir a certificação dos 

produtos apícolas beneficiados nas Casas de Mel junto ao órgão estadual responsável pela 

emissão.  

Essa situação é um dos principais entraves da apicultura em Sergipe, pois a falta de 

certificação gera um impedimento na comercialização produto. A ausência de padronização 

do órgão institucional responsável pela emissão do certificado impede a aquisição do SIE. 

Os órgãos institucionais apresentam uma importância considerável na governança da 

rede da apicultura sergipana, apesar de alguns ainda não estarem perfeitamente engrenados na 

rede. Contudo, sem a presença destes atores, os pequenos apicultores não teriam capacidades 

organizacionais para alavancar esta atividade econômica no Estado, que tem contribuído para 

melhorar a renda do pequeno produtor e consequentemente melhorando a qualidade de vida. 

 

3.3. PERSPECTIVAS PARA A SUSTENTABILIDADE DAS REDES GEOGRÁFICAS 

NA APICULTURA FACE AO POTENCIAL FITOGEOGRÁFICO  

 

Os territórios com potencial fitogeográficos usados para a produção apícola em 

Sergipe aproveitam as condições naturais a partir do uso das espécies florísticas da vegetação 

da Caatinga, propícias para a produção apícola. Esses produtos, principalmente o mel, 

apresentam características peculiares ao mel orgânico, portanto, favorecendo a procura deste 

produto pelo mercado consumidor, especialmente o europeu.  

A configuração inicial da rede geográfica da apicultura sergipana está calcada no uso 

dos territórios com potencial fitogeográfico para produção, embora os apicultores nem sempre 

possuam a propriedade da terra. Essa rede ultrapassa as fronteiras de Sergipe rumo aos 

municípios do sertão da Bahia, que possuem remanescentes de Caatinga com grande potencial 

para a produção de mel.  
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Ademais, há perspectiva de investimentos financeiros para aumentar a produção de 

mel face ao potencial fitogeográfico, como no semiárido. As evidências apontam que a 

produção de mel em Sergipe poderá crescer nos próximos anos.  

Contudo, faz-se necessário desenvolver pesquisas voltadas para a investigação das 

potencialidades fitogeográficas tanto nas localidades onde a apicultura vem se consolidando, a 

exemplo do sertão sergipano, como em outros territórios que ainda apresentam baixa 

capacidade de produção. Assim, é preciso criar estratégias que contemplem a conservação 

socioeconômica e ambiental, atreladas ao fortalecimento da atividade. 

É primordial ressaltar a importância da apicultura para Sergipe e para os demais 

Estados da federação que têm potencial fitogeográfico para o desenvolvimento dessa 

atividade, pois, de um lado é fonte alternativa de renda para os muitos produtores rurais, 

melhorando sua qualidade de vida, e do outro, ajuda na conservação ambiental dos recursos 

naturais através da polinização, contribuindo para perpetuação das espécies vegetais, 

melhorando a produtividade dos cultivos agrícolas. Além do mais, esse potencial é 

responsável pela manutenção dos demais atributos biofísicos.  

No Quadro 07 pode-se observar que o Estado de Sergipe não tem um APL estruturado 

face às precariedades e/ou inexistência de elementos primordiais para a existência de um 

APL. Contudo, vale ressaltar, que apesar de alguns elementos ainda apresentarem fragilidades 

já se evidencia uma mobilização entre atores sociais constituintes das redes geográficas para 

que futuramente se possa consolidar.  

Por outro lado, a nível local, o SLOT se configura como um eficaz instrumento de 

análise, tendo em vista que seus elementos contemplam a realidade dos apicultores no 

contexto local, incluindo tanto a base produtiva, suas relações com o meio físico, como os 

demais atores que formam a rede geográfica local. Ao passo que o APL não considera a base 

produtiva, no caso desta pesquisa, o potencial fitogeográfico, enquanto elemento integrante 

das redes geográficas.  
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Quadro 07: (Des)configuração do APL e SLOT em Sergipe 

APL 

Principais elementos 

Situação de Sergipe 
SLOT 

Principais elementos 

Situação de Sergipe 

 

Existente 

Existe 

Precariamente 

 

Inexistente Existente 

Existe 

Precariamente 
Inexistente 

Governança das redes geográficas na atividade 

apícola  

 
X  

Base produtiva (potencial fitogeográfico para a 

apicultura) 
X  

 

Sinergias efetivas entre os atores sociais  X  Capital social  X  

Acesso a propriedades com potencial 

fitogeográfico 

 
X  

Acesso à base produtiva 
 X 

 

Recursos financeiros para subsidiar a produção  
X  

Relações entre os apicultores e a base produtiva 

(o meio físico) 
X  

 

Profissionalismo dos apicultores  
X  

Relações e interações entre os apicultores no 

âmbito local 
 X 

 

Integração e atuação das instituições de 

pesquisas 

 

X  

Relações e interações entre os atores sociais da 

rede local (apicultores, associações, entidades de 

assistência técnica, de pesquisa e financeiras) 

 X 

 

Apoio contínuo das entidades que prestam 

assistência técnica 

 
X  

Interação entre as redes local, estadual e nacional 
 X 

 

Entreposto de Mel  
 X 

Casa de mel obedecendo aos critérios da 

Vigilância Sanitária Estadual e Federal 
 X 

 

Cooperativa dinâmica  X  Conexões entre os nós das redes a nível local  X  

Associações de apicultores integradas 

efetivamente a Federação 

 
X  

Políticas públicas inclusivas para beneficiar os 

pequenos produtores locais 
 X 

 

Centro Tecnológico   X     

Indústria para confecção de instrumentos e 

equipamentos para a apicultura 

 
 X 

    

Marcenarias para a confecção das caixas  X      

Políticas públicas voltadas para a apicultura  X      

Conectividade entre os nós que compõem as 

redes geográficas  

 
X  

    

Elaboração: Silva, 2013. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante da perda da biodiversidade nas mais variadas escalas geográficas, a apicultura é 

uma atividade que contribui para a conservação dos recursos naturais e serve como fonte 

alternativa de renda para milhares de pessoas, em especial os pequenos produtores rurais que 

encontram nessa atividade uma fonte complementar de renda.   

A apicultura tem valor social, econômico e ambiental face aos benefícios que podem 

proporcionar. Essa atividade pode ser realizada tanto em territórios que possuem vastas áreas 

detentoras de biodiversidade, como em áreas que apresentam apenas fragmentos florestais, e 

ainda em certos cultivos agrícolas. As abelhas, assim como outros insetos que executam os 

serviços inerentes a polinização, possuem papel de extrema relevância na conservação e 

perpetuação das espécies.  

Embora bastante reduzida e fragmentada, a vegetação nativa do Estado de Sergipe 

apresenta potencial fitogeográfico que vem sendo aproveitado pelos pequenos apicultores, 

principalmente na região do semiárido que dispõe de remanescente de Caatinga.  

Apesar do alto grau de desmatamento até então concebido, a apicultura vem sendo 

desenvolvida nesses remanescentes florestais evidenciando sinais de crescimento, 

principalmente nos Território de Planejamento do Centro Sul Sergipano e do Alto Sertão 

Sergipano, com destaque para os Municípios de Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, 

Nossa Senhora da Glória e Canindé de São Francisco.  

Evidencia-se que o Estado tem potencial fitogeográfico que pode ser explorado, tanto 

nos municípios produtores como naqueles que ainda não registraram produção de mel, mas 

que possuem fragmentos florestais em bom estado de conservação que podem ser usados para 

tal finalidade, a exemplo dos Municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, no Território 

Sul Sergipano.  

O mel é o principal produto explorado na maioria dos territórios produtores, no 

entanto, o pólen vem sendo produzido no Território de Planejamento do Baixo São Francisco, 

em Brejo Grande. Vale ressaltar que neste município também vem sendo realizadas pesquisas 

com a própolis vermelha a qual vem ganhando destaque, em função do alto preço de mercado, 

o que sem dúvida poderá incentivar outros apicultores a se capacitarem para tal produção. 
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Nesse sentido, torna-se fundamental que os órgãos técnicos fortaleçam subsídios para esses 

atores sociais se incluírem nessa prática.  

Dentre as formações florestais existentes no Estado de Sergipe, merecem destaque os 

territórios que dispõem de vegetação da Caatinga cujo potencial fitogeográfico tem propiciado 

a produção de mel. Entretanto, vale frisar que os três estratos vegetativos (arbóreo, arbustivo e 

herbáceo) apresentam potencialidades específicas, aproveitando as sazonalidades a partir de 

suas fenologias. Apesar do estrato herbáceo ser considerado prejudicial a outras atividades 

econômicas ligadas à agropecuária, na apicultura tem se caracterizado como essencial na 

produção de mel. 

Para o sucesso do desenvolvimento dessa atividade, faz-se necessário, a inclusão do 

capital social e da governança na perspectiva de fortalecer as redes produtivas (potencial 

fitogeográfico), técnicas-científicas e informacional, financeira (para fomentar a produção e o 

beneficiamento), e a comercialização.  

Entretanto, essas necessidades comumente têm sido os gargalos que dificultam o 

desenvolvimento da atividade. Nesses aspectos, a análise da apicultura através da categoria 

rede geográfica possibilitou a compreensão da (des)estruturação da atividade sendo possível 

compreender a configuração geográfica na perspectiva de apontar caminhos que possam 

contribuir para a conexão dos nós e o fortalecimento da apicultura na esfera local e regional.  

É preciso contemplar alternativas que possam aprimorar a articulação entre os 

componentes dessa atividade, tais como: os produtores, as entidades que promovem 

assistência técnica-científica, informacional e financeira e os responsáveis pela 

comercialização do produto no mercado local, regional, nacional e global.  

As redes geográficas da apicultura são representadas pelas redes de produção, de 

assistência técnica-científica, informacional e financeira, e de comercialização. A primeira 

envolve a base produtiva e de beneficiamento, ou seja, os territórios com potencial 

fitogeográfico, as unidades de beneficiamento (casa do mel) e o setor organizacional 

(associações e federações).  

Dentre os entraves que permeiam a rede de produção sergipana destacam-se: a) a 

dificuldade de acesso à propriedade de terra com potencial produtivo por parcela dos 

apicultores, tornando-os vulneráveis a constantes problemas como, por exemplo, a remoção 

das caixas quando os proprietários, por algum motivo, exigem a retirada sem esperar o 
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período de colheita do mel, causando prejuízos aos produtores; b) condições naturais, 

principalmente no sertão onde os apicultores enfrentam longos períodos de estiagem; c) 

distância dos territórios que dispõe de potencial fitogeográfico, o que dificulta o manejo das 

colmeias; d) uso intensivo de agrotóxicos no entorno das áreas produtivas, provocando a 

mortandade das abelhas, como exemplo os apiários localizados próximos ao cultivo de laranja 

em Lagarto; e) unidades de beneficiamento não adequadas às normas sanitárias, ou até mesmo 

a inexistência dessas estruturas próximas aos locais de produção; f) desarticulação nas 

associações de apicultores, que refletem na troca de informações e, consequentemente, 

enfraquecendo o capital social. 

A apicultura, assim como outras atividades econômicas ligadas à agropecuária, ainda é 

extremamente dependente das condições do tempo atmosférico, pois em períodos que 

ocorrem forte estiagem, como o que ocorreu de 2011 a 2013, a produção pode cair 

vertiginosamente. Nesse período foram registrado quedas de até 70% da produção de mel 

entre os produtores de Sergipe. Uma das consequências mais marcante provocada pela 

estiagem é a perda dos enxames ocasionada pelo o abandono das caixas pelas abelhas, para 

procurarem condições propícias de procriação, valendo-se neste caso do instinto de 

sobrevivência da espécie.  

Para amenizar esta situação há duas linhas de ação, onde a primeira está atrelada à 

migração das colmeias para aquelas localidades que não estão sujeitas à estiagem por períodos 

longos. A segunda seria o fornecimento de alimentação e água para abelhas durante a escassez 

de precipitação. No entanto, a primeira solução aqui apontada, esbarra-se em duas barreiras 

para o pequeno produtor, a primeira seria o alto custo para migração, pois o pequeno produtor 

depende de transporte para realizar o translado das colmeias e para posterior manutenção e 

cuidados, a segunda está em encontrar terras disponíveis para fixação dos apiários, caso o 

produtor não tenha uma propriedade em localidades propícias, como o que ocorre com alguns 

apicultores de Lagarto que possuem propriedade no Agreste ou na Zona da Mata Sergipana. 

Desta forma, a solução mais viável para o pequeno apicultor manter as colmeias seria 

o fornecimento de alimentação e água, com cuidados periódicos para não perder seus 

enxames. Essa atenção especial é importante ao retorno das condições propícias à produção 

de mel, evitando que o apicultor capture novos enxames, onde esses precisam de alguns 

meses para produzir satisfatoriamente. 
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A rede de assistência técnica-científica, informacional e financeira é formada 

especialmente pela: APIMONDIA no âmbito internacional; Confederação Brasileira de 

Apicultores; federações de apicultores; órgãos públicos de apoio técnico-científico: e 

entidades financeiras. Dentre os desafios encontrados para a (re)estruturação dessa rede pode-

se citar as dificuldades de acesso a créditos, visando o financiamento da produção apícola. 

Em Sergipe essa rede é composta pelos atores sociais que promovem a capacitação 

dos apicultores através de cursos, as pesquisas e financiamento do setor produtivo, a saber: 

FAPISE, SEBRAE, EMDAGRO, UFS, CODEVAST, Banco do Brasil, FAPITEC, CAPES e 

CNPq. 

A rede financeira fornece suporte para a rede de produção principalmente através da 

abertura de projetos de instituições públicas para subsidiar pesquisas e infraestrutura para o 

beneficiamento de mel e pólen via construção de casa do mel equipando-as com os 

instrumentos necessários para seu funcionamento. No que diz respeito aos empréstimos 

financeiros via associação percebe-se de certo modo um aprisionamento destes apicultores, 

pois nem sempre os mesmos conseguem pagar em tempo hábil, o que tem acarretado sérios 

problemas para as associações, a exemplo da APISTREZE que teve seus bens leiloados para 

saldar as dívidas dos associados que não conseguiram pagar os empréstimos.  

Quanto à rede de comercialização, há uma forte tendência à concentração e 

monopolização do mercado nacional e internacional. Isso ocorre em virtude do poder 

econômico daqueles que manipulam a compra e a venda. A dominação fica mais forte, 

principalmente quando os pequenos produtores locais, mesmo fazendo parte de associação, 

são desarticulados para a comercialização, vendendo seus produtos geralmente 

individualmente a um atravessador. 

Na rede de comercialização os elementos essenciais são: Ministério de Comércio 

Exterior, cooperativas de apicultores e os entrepostos. Os principais gargalos que dificultam a 

comercialização dos produtos apícolas estão vinculados à dificuldade de obtenção dos selos 

de inspeção sanitária estadual (SIE) e federal (SIF), a monopolização do setor pelos 

entrepostos, e a desorganização e desarticulação do ponto de vista funcional de parcelas dos 

apicultores que não fazem parte de uma cooperativa. 

A rede de comercialização quando não estruturada e organizada, ao invés de fortalecer 

o pequeno apicultor, por vezes, contribui para o seu enfraquecimento, pois, comumente não 



178 

conseguem vender os produtos a preços mais justos. Contudo, essa ocorrência é mais 

perceptível quando os produtores não fazem parte plenamente das redes apícolas, ou melhor, 

quando atuam isoladamente. 

As evidências demonstram que a rede de comercialização sergipana também tem 

gerado, de certa forma, um aprisionamento dos apicultores, que devido aos vários entraves, 

não encontram outra alternativa de venda no atacado, o que os faz optar por entregar a 

produção aos entrepostos.  

Na apicultura sergipana as dificuldades da aquisição do SIE e do SIF ocorrem em 

virtude da falta de estrutura adequada para o beneficiamento. Dentre as associações de 

apicultores do Estado de Sergipe, apenas três tinham o SIE: a APISTREZE, a AMAS e a 

ASA. Apesar da Casa de Mel da AAMPV dispor de todos os equipamentos necessários para o 

beneficiamento, à mesma ainda não tinha adquirido o SIE em virtude das exigências do órgão 

responsável pela emissão.  

Em função dessa desarticulação, provocada pela falta de governança, os apicultores 

acabam optando pela venda do mel aos entrepostos cujo preço é inferior ao estabelecido pela 

cooperativa.  

O baixo nível de escolaridade também tem dificultado o papel da governança, visto 

que parcela significativa dos apicultores (46%) possuía apenas o Ensino Fundamental e 2% 

eram analfabetos. Essa baixa escolaridade reflete no manejo, pois os apicultores tem 

dificuldade de colocarem em prática os aprendizados tecnológicos adquiridos em cursos 

oferecidos pelas instituições que fazem parte da rede técnica-científica e informacional.  

Seria pertinente a inclusão de cursos de capacitação com carga horária mais elevada, 

de modo que os aprendizados pudessem ser praticados no campo da apicultura. Certamente 

haveria um processo de profissionalização da apicultura sergipana, tendo em vista que na 

atual conjuntura ainda se pratica uma apicultura amadora cuja desorganização é percebida na 

disposição das caixas, sem obedecer aos espaços mínimos entre os apiários; a falta da troca de 

rainha; no uso de caixas sem medidas adequadas para as melgueiras; na coleta e no 

beneficiamento do mel.  

Sendo assim, é crucial que haja medidas capazes de articular esses apicultores para 

fortalecer a atividade. Essa governança deve partir dos órgãos representados pelos atores 
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sociais privilegiados que lidam diretamente com a apicultura, como as associações de 

apicultores fortalecendo o capital social local, a FAPISE e COOAPISE no âmbito estadual.  

Ademais, há perspectiva de investimentos financeiros para aumentar a produção de 

mel face ao potencial fitogeográfico, como o que ocorre no semiárido. As evidências apontam 

que a produção de mel em Sergipe poderá crescer nos próximos anos. Contudo, faz-se 

necessário desenvolver pesquisas voltadas para a investigação das potencialidades 

fitogeográficas tanto nas localidades onde a apicultura vem se consolidando, a exemplo do 

sertão sergipano, como em outros territórios que ainda apresentam baixa capacidade de 

produção. Assim, é preciso criar estratégias que contemplem a conservação socioeconômica e 

ambiental, atreladas ao fortalecimento da atividade. 

Mesmo com esses entraves, que permeiam as redes geográficas, a atividade apícola 

pode ser praticada e/ou ampliada em outros municípios sergipanos, uma vez que abrigam 

remanescentes de floresta de Mata Atlântica em bom estado de conservação que podem ser 

potencialmente aproveitados para realização da atividade, especialmente para a 

meliponicultura, como os municípios litorâneos. 

Para contornar as dificuldades presentes na rede de produção é de suma importância 

criar e implementar alternativas que possibilitem o acesso a terra, como áreas comunais que 

possam ser usadas por aqueles apicultores que enfrentam essas  dificuldades. Ademais, outras 

opções que podem ser usadas pelos apicultores são as terras da União e os Espaços 

Territoriais Legalmente Protegidos (ETPs), dentre elas as Unidades de Conservação e as 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) localizadas distantes de espaços densamente 

ocupados. Todavia, a criação, gestão e implementação devem estar atreladas a política 

conservacionista. Em outras palavras é preciso fortalecer a política de conservação ambiental 

e que a mesma possa ser implementada na prática. 

Outra estratégia pertinente está ligada a realização de convênios e/ou parcerias via 

órgãos oficiais com proprietários de terras, cujos territórios que têm potencial fitogeográfico 

possam ser disponibilizados para o uso da atividade apícola. Outrossim, é fundamental 

campanhas educativas com os proprietários e funcionários das propriedades para evitar 

desmatamento e o uso intensivo de agrotóxicos em áreas que apresentam potencial para a 

apicultura.  
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As palestras e demais estratégias que objetivam melhorar o funcionamento da rede 

técnica-científica, informacional e financeira também são prioritárias para os apicultores, 

visando melhorar o manejo e aprimorar seus conhecimentos “saber fazer” para aumentar a 

produção de mel e demais produtos das colmeias. Vale frisar a necessidade de criação e 

implementação de Centros de Tecnologia voltados para a apicultura, a exemplo do Centro de 

Tecnologia Apícola situado em Picos-PI, com o objetivo de melhorar a qualidade do mel e 

seus derivados através do uso da tecnologia.  

Nesses aspectos, para os apicultores é primordial que os órgãos que prestam apoio 

técnico-científico e informacional os ajudem na articulação política através de organização em 

associações e cooperativas, fortalecendo tanto as bases produtivas como o capital social.  

Ademais, é preciso fornecer apoio financeiro, via empréstimos concedidos pelas 

entidades, com facilidades para a quitação das dívidas dos apicultores. Igualmente, é preciso 

elaborar e implementar políticas públicas que facilitem a aquisição tanto da propriedade de 

terra como os equipamentos necessários para manter e/ou aumentar a produção de mel.  

De modo similar, faz-se necessário que esses trabalhadores recebam apoio de 

entidades técnicas para elaboração e submissão de projetos para aquisição de fomentos que 

contribuam para (re)estruturar a atividade do ponto de vista operacional, facilitando a 

aquisição de equipamentos necessários para manter e/ou aumentar a produção de mel e 

infraestrutura básica, como a casa do mel e pontos de apoio, principalmente para aqueles 

apicultores cujos pastos apícolas estão distantes da casa do mel. Essa estratégia pode ajudar 

conectar os nós que articulam a rede de produção e a de comercialização.  

No intuito de amenizar os empecilhos existentes na rede de comercialização, os 

pequenos produtores precisam organizar as redes locais a partir da criação e/ou fortalecimento 

das associações e cooperativas visando melhorar a produção e a comercialização de maneira 

que não dependam exclusivamente do atravessador para a comercialização dos produtos.  

Do ponto de vista ecológico, para que uma rede da apicultura se torne sustentável é 

necessário ter: pasto apícola; práticas de manejo adequadas, visando conservar a 

biodiversidade, almejando a produção orgânica; campanhas educativas para minimizar o 

desmatamento, as queimadas e os impactos ambientais; e a criação de áreas comunais para a 

produção.  
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Efetivamente os elementos que perfazem as redes da apicultura sergipana evidenciam 

a ausência de um APL estruturado. O desenvolvimento da atividade necessita de capital social 

e governança para que possa fortalecer o desenvolvimento local da apicultura calcado no 

SLOT, tendo em vista o aproveitamento dos objetos, das tradições e culturas existentes nesses 

territórios à luz de políticas públicas nas três esferas governamentais (municipal, estadual e 

federal) que envolvam: a criação da política florestal estadual; a criação e implementação de 

UCs de Uso Sustentável e de áreas comunais, principalmente no semiárido; o reconhecimento 

do serviço de polinização prestado pelas abelhas nos cultivos agrícolas; o fortalecimento da 

inserção do mel na merenda escolar; a diminuição do uso de agrotóxicos nos cultivos; dentre 

outras.  

De modo similar, há necessidade de apoio governamental e institucional nas feiras de 

exposição e venda dos produtos apícolas tanto em nível local, estadual, nacional e 

internacional, na participação de apicultores em congressos, e na aquisição do SIE e do SIF. 

Essas estratégias tendem a contemplar as alternativas que podem ser inseridas nos 

planos de ordenamento territorial e desenvolvimento local para fortalecer a atividade a partir 

do SLOT nos território onde a apicultura já esteja consolidada, e alavancar a produção de mel 

em outros municípios que dispõe de potencial fitogeográfico.  

A implementação dessas estratégias aliadas ao fortalecimento das sinergias entre os 

atores constituintes das redes geográficas podem melhorar a conexão dos nós que compõem 

as redes geográficas da apicultura sergipana na perspectiva de consolidar o APL no âmbito 

estadual.  
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APÊNDICES 

 

01. Roteiro de entrevista com representante do SEBRAE-SE  

DADOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO 

Nome Completo: ___________________________________________________________ 

Idade: ____________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________Telefone:_______________________ 

Escolaridade: __________________ Profissão: ___________________________________ 

Função/Cargo: ______________________________Tempo de Serviço: ________________ 

 

Informações sobre a apicultura 

 

1. Quando iniciou o trabalho do SEBRAE na apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Qual atuação do SEBRAE? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. O que levou o SEBRAE a atuar na apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Quais as estratégias administrativas e operacionais do SEBRAE para a execução dos 

trabalhos na apicultura? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Qual a importância da Rede Apis para Sergipe? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Qual o nível de organização da apicultura sergipana? 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Quais os principais parceiros do SEBRAE no Estado de Sergipe para o desenvolvimento 

da apicultura? E qual a atuação? 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Dentre os municípios que receberam assistência técnica pelo SEBRAE, qual(is) o(s) que 

possuem maior aptidão para a produção apícola? Por quê? 

__________________________________________________________________________ 
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9. Quantos funcionários trabalham diretamente com a apicultura e qual a formação 

profissional (grau de escolaridade)? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Os apicultores têm procurado o SEBRAE para solicitar assistência técnica?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. Qual o tipo de assistência técnica mais procurada pelos apicultores? E qual a 

frequência das solicitações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Quais as dificuldades encontradas para realização do trabalho junto aos apicultores? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13. Quais as principais dificuldades apresentadas pelos apicultores na absorção dos 

conhecimentos técnicos (produção, beneficiamento e comercialização)? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. Quais os principais parceiros do SEBRAE no Estado de Sergipe para o 

desenvolvimento da apicultura? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15. Quais os motivos do encerramento dos trabalhos do SEBRAE em 2010? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16. Quais os entraves que dificultam o desenvolvimento da apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

17. Quais as perspectivas para a retomada dos trabalhos da apicultura? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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02. Roteiro de entrevista com representante do SEDETEC-SE  

 

DADOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO 

Nome Completo: _____________________________________________________________ 

Idade: ______________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________Telefone:_________________________ 

Escolaridade: _______________________ Profissão: ________________________________ 

Função/Cargo: ______________________________Tempo de Serviço: _________________ 

 

Informações sobre a apicultura 

 

1. Quando iniciou o trabalho da SEDETEC na apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qual atuação do SEDETEC? E como funciona? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. O que levou o SEDETEC a promover o desenvolvimento da apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Quais os critérios utilizados para a divisão dos territórios de planejamento? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Em sua opinião qual o nível de organização da apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Existe um APL consolidado para a apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Quais os projetos que estão sendo desenvolvidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Quais os principais parceiros da SEDETEC no Estado de Sergipe para o desenvolvimento 

da apicultura? E qual a atuação dos parceiros? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. De onde advêm os recursos financeiros para a apicultura? E quais os critérios de 

distribuição para os territórios contemplados? 

___________________________________________________________________________ 
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10. Dentre os municípios que receberam apoio financeiro qual(is) o(s) que possuem maior 

aptidão para a produção apícola? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Qual a contrapartida dos municípios que recebem apoio financeiro para apicultura? 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Quantos funcionários trabalham diretamente com a apicultura e qual a formação 

desses profissionais (grau de escolaridade)? 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Quais os entraves que dificultam o desenvolvimento da apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Quanto tem sido investido na apicultura 2010, 2011 e 2012? E quais as perspectivas de 

investimentos futuros? 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Quais as perspectivas da apicultura? 

___________________________________________________________________________ 
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03. Roteiro para entrevista com representante da CODEVASF 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _____________________Profissão____________________Tel: ____________ 

Escolaridade: ___________________________________________________________ 

Função/cargo  ______________________________ Tempo de Serviço:_____________ 

 

1. Quando inicio o apoio da CODEVASF na apicultura Sergipana? 

______________________________________________________________________ 

2. Qual a atuação da CODEVASF? 

______________________________________________________________________ 

3. O que levou a atuar na apicultura? 

______________________________________________________________________ 

4. Quais as estratégias administrativas e operacionais? 

______________________________________________________________________ 

5. Quais os projetos desenvolvidos na apicultura? 

______________________________________________________________________ 

6. Quais os recursos investidos na apicultura? 

______________________________________________________________________ 

7. Quais os municípios beneficiados? 

______________________________________________________________________ 

8. Quais os principais parceiros? 

______________________________________________________________________ 

9. Quantos funcionários trabalham com a apicultura e qual a formação(escolaridade)? 

______________________________________________________________________ 

10. Quais os entraves encontrados pela CODEVASF para o desenvolvimento dos projetos na 

apicultura? 

______________________________________________________________________ 
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04. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - NPGEO 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

Eu, Edimilson Gomes da Silva, acadêmica do curso de Pós-Graduação Doutorado em 

Geografia, NPGEO, da Universidade Federal de Sergipe, nível Doutorado, matrícula nº 

201011000190, estou realizando pesquisa para a conclusão de curso e para tanto solicito a sua 

participação voluntária. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as redes geográficas e o potencial 

fitogeográfico para a atividade apícola no Estado de Sergipe visando contribuir para o 

desenvolvimento local.  

Desse modo, necessito que Vossa Senhoria responda a um roteiro de entrevista semi-

estruturado com caráter de sigilo da fonte. Os resultados serão divulgados em meio científico, 

porém apenas de forma agrupada, impossibilitando a sua identificação pessoal.  

O entrevistado tem o direito de abandonar a sua participação no momento que assim 

desejar. 

Aracaju/SE, _____de_____________ de 2012. 

 

____________________________________________ 

Edimilson Gomes da Silva 

Declaro que as condições acima descritas foram lidas e explicadas a mim pelo pesquisador. 

Sendo assim, concordo com a minha participação na pesquisa dentro dos termos descritos. 

Autorizo a utilização das informações supra mencionadas na tese de doutorado de Edimilson 

Gomes da Silva, no curso de Doutorado em Geografia do NPGEO/UFS. 

 

Aracaju/SE, _______de_____________ de 2012. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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05. Roteiro para entrevista com presidente da FAPISE, COOAPISE e Associações de 

Apicultores 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ______________________________________________________ Idade:__________ 

Endereço: ________________________________________________ Tel: ______________ 

Escolaridade: ________________________________________________________________ 

Data de fundação ou criação:____________________________________________________ 

Endereço da instituição: _______________________________________________________ 

Número de cooperados/associados:_______________________________________________  

Quais as associações representadas? 

___________________________________________________________________________ 

Qual estrutura organizacional da instituição? 

___________________________________________________________________________ 

Qual importância da instituição no setor apícola sergipano? 

___________________________________________________________________________ 

Quais os principais parceiros? 

__________________________________________________________________________ 

Quais são os produtos apícolas produzidos e comercializados? 

___________________________________________________________________________ 

Quantidade de produtos comercializados anualmente (Estimativa em ano normal, sem 

estiagem e nesses dois últimos anos): 

___________________________________________________________________________ 

Quais os mercados para os produtos? 

___________________________________________________________________________ 

Quais os principais entraves da apicultura sergipana? 

___________________________________________________________________________ 

Quais as perspectivas para a apicultura sergipana?  

___________________________________________________________________________ 
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06. Roteiro de entrevista para os apicultores 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ______________________________________________________ Idade:_____ 

Endereço: _________________________________________________ Tel: _________ 

Escolaridade: ___________________________________________________________ 

Como aprendeu a desenvolver essa atividade?  

______________________________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha com a apicultura? 

______________________________________________________________________ 

O que motivou a desenvolver essa atividade? 

______________________________________________________________________ 

Quantos dias/semana são dedicados a essa atividade? 

______________________________________________________________________ 

A qual Associação pertence? 

______________________________________________________________________ 

Qual o motivo de ter se associado?__________________________________________ 

Quais as vantagens de ser associado? ________________________________________  

QUANTO AO APIÁRIO: 

Tipo de apicultura:  (    ) Fixa (    ) Migratória  

Localização e distância dos apiários?  

___________________________________________________________________________ 

Acesso: ___________________________________________________________________ 

Fator de escolha do apiário: (    ) Florada (    ) Água   (    ) Outros: ________________ 

Propriedade do imóvel: (    ) Própria (    ) Arrendada  (   ) Outros: ________________ 

Tamanho da área onde está fixado o apiário: _______________________________________  

Como aprendeu a desenvolver essa atividade?  _____________________________________ 

Quais os equipamentos existentes no apiário direcionado à produção?   

___________________________________________________________________________

PRODUÇÃO / PRODUTIVIDADE: 

Quantidade de colméias: __________________________________________________ 

Tipo de produto explorado? (    ) Mel  (    ) Cera (    ) Própolis   (    ) Geléia Real 

Quantidade de produção (kg/ano)? __________________________________________ 

Quantidade produzida por colméia (kg/colméia/ano)? ___________________________ 
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Tipo de floradas e meses de ocorrência?  

______________________________________________________________________ 

A produção tem evoluído nos últimos anos?  (   ) Sim  (   ) Não 

Qual o motivo? ___________________________________________________________ 

Quais a principais dificuldades de produção? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

MÃO DE OBRA: 

Que tipo de mão de obra é empregada?  

(    ) Permanente  - quantidade:  _________________________________________________ 

(    ) Familiar        - quantidade: _________________________________________________ 

(    ) Temporária  - quantidade:  _________________________________________________ 

Se temporária, qual o período de contratação? ______________________________________ 

Qual a função da mão de obra empregada? ________________________________________ 

A apicultura é a principal fonte de renda? (    ) Sim  (    ) Não   

LOGÍSTICA E MANEJO: 

Tipo de caixa usada: __________________________________________________________ 

Como é feita a aquisição da caixa? _______________________________________________ 

Qual a durabilidade da caixa? ___________________________________________________ 

Quantidade de melgueira utilizada: _______________________________________________ 

Há renovação da rainha?  

(   ) Sim. Quanto tempo? _______________________________________________________ 

(   ) Não.  Qual o motivo? ______________________________________________________ 

Há utilização de cera alvéolada na caixa? (    ) Sim      (    ) Não 

Como é realizado o transporte da produção e dos equipamentos? _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Recebe assistência técnica? Sim (    )  Quem?_______________________________________ 

                                             Não (    ) Motivo? ______________________________________ 

Recebe apoio financeiro de órgãos governamentais? 

(   ) Sim. De quem? __________________  (   ) Não. 

BENEFICIAMENTO: 

Local de beneficiamento do mel: (   ) Residência   (   ) Casa do Mel   (   ) Outros:__________ 

Equipamentos usados no beneficiamento:  

(   ) Centrifuga (   ) Decantador   (    ) Mesa deseperculadora   

(   ) Garfo deseperculador  (   ) Outros: ________________________________________ 
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Equipamentos pertencem:  (   ) Casa do mel   (   ) Apicultor   (   ) Outros: _______________ 

Existe perda no beneficiamento do mel? (   ) Sim. Quanto? ________ (   ) Não 

Como é feito o transporte para o beneficiamento do mel? 

___________________________________________________________________________ 

Que tipo de embalagem é utilizado para acondicionar o mel?  

(   ) Garrafa (   ) Sache  (   ) 

Outros:_____________________________________________________________________ 

Como são adquiridas as embalagens? 

___________________________________________________________________________ 

COMERCIALIZAÇÃO: 

A comercialização é feita: 

(   ) Direta ao consumidor. Quantidade anual: _________________________________ 

(   ) Entreposto. Quantidade anual: __________________________________________ 

(   ) Escolas. Quantidade anual: _____________________________________________ 

(   ) Venda por atacado no mercado local. Quantidade anual: ______________________ 

(   ) Venda por atacado no mercado regional. Quantidade anual: ___________________ 

(   ) Outros. ___________________________Quantidade: _______________________ 

Como é definido o preço do produto? ________________________________________ 

Mantém estoque do produto?   

(    ) Sim  Quantidade? ___________ Motivo? _____________________________ 

(    ) Não Motivo? ___________________________________________________ 

Como é divulgado o produto no mercado? ____________________________________ 

 

PERSPECTIVAS: 

Quais as perspectivas para a produção?  

______________________________________________________________________ 

Pretende fazer investimentos? (   ) Sim. Onde?  ________________________________ 

 (   ) Não. Motivo.________________________________ 

Qual a renda mensal obtida com a comercialização do mel? ______________________ 
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07. Questionário para as associações dos apicultores 

 

1. Nome e sigla da associação: _____________________________________________ 

2. Quantidade de apicultores atuando: __________ 

3. Quantidade de apicultores que possuem: 

a) Até  de 20 colmeias: _________ 

b) De 21 a 50 colmeias: ________ 

c) De 51 a 100 colmeias:________ 

d) Mais de 100 colmeias: ________ 

4. Quantidade de apicultores pelo tempo de atividade: 

a) Menos de 02 anos: _________ 

b) Entre 2 e 5 anos: _________ 

c) Entre 5 e 10 anos:_________ 

d) Acima de 10 anos: _________ 

5. Quantidade de apicultores por escolaridade: 

a) Sem escolaridade: _________ 

b) Ensino Fundamental 

1º ao 4º Ano: ________ 

5º ao 9º Ano: _________ 

c) Ensino Médio incompleto: ______ 

d) Ensino Médio completo: _______ 

e) Ensino Superior incompleto: _______ 

f) Ensino Superior completo: ______ 

g) Pós-Graduação: _________ 

6. Quantidade que exerce a apicultura como: 

a) Atividade principal de renda: _________ 

b) Atividade complementar de renda: _______ 

7. Uso da Terra: 

a) Arrendamento:____________ 

b) Propriedade própria: _________ 
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ANEXO 

 

01. Ficha de identificação das espécies 

 

Nome do local:________________________________________Data: _____________ 

Nome vulgar da espécie: __________________________________________________ 

Coordenadas geográficas: _________________________________________________ 

Observações no ambiente: ________________________________________________ 

 

 

 


