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Introdução

O município de Afogados da Ingazeira é uma 
referência na região do Pajeú liderando processos de 
organização social e mobilização em torno de questões 
relacionadas com a convivência com o semi-árido. A 
apicultura é considerada uma estratégia para o 
desenvolvimento sustentável do território [1]. A 
apicultura é uma atividade conservadora e uma das 
poucas no ramo da agropecuária que preenche todos os 
requisitos do tripé da sustentabilidade: o econômico 
porque gera renda para os agricultores: o social porque 
utiliza a mão-de-obra familiar no campo, diminuindo o 
êxodo rural; e o ecológico porque não se desmata para 
criar abelhas [2].

A exploração apícola mundial representa uma fonte 
importante de ocupação e na grande maioria dos países 
de terceiro mundo, a apicultura é exercida em apiários 
familiares relativamente pequenos, onde a componente 
mão-de-obra familiar ou subcontratada representa um 
insumo importante para a atividade [3].

A apicultura complementa e beneficia as demais 
atividades da propriedade além de evitar queimadas e 
aumentar a produção das culturas comerciais através da 
polinização [4]. Em Afogados da Ingazeira a 
agropecuária mantém-se ativa e a agricultura familiar 
tem sido o foco da atuação no campo [1].

O objetivo deste trabalho é analisar a atividade 
apícola como alternativa social, ambiental e econômica 
para o município de Afogados da Ingazeira.

Material e métodos

O estudo foi realizado no município de Afogados da 
Ingazeira que se localiza na parte setentrional da 
mesorregião Sertão Pernambucano (microrregião
Pajeú), porção norte do Estado de Pernambuco. O 
município está inserido na unidade geoambiental da 
Depressão Sertaneja, que representa a paisagem típica 
do semi-árido nordestino, caracterizado por relevo 
predominantemente suave-ondulado, vegetação 
basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com 
trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo 
Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão. O período 
chuvoso se inicia em novembro com término em abril e 
a precipitação anual média é de 431,8mm [5].

Para obtenção dos dados foi elaborado um questionário 
semi-estruturado com perguntas objetivas e abertas para 
uma maior expressão de idéias e percepções. Foram 
aplicados 10 questionários no período de 03 a 08 de agosto 
de 2009. Para a aplicação do questionário foram levadas 
em conta as informações obtidas na Associação dos 
apicultores de Afogados da Ingazeira (AAPAI), que 
relacionou os apicultores. Além disso, com as visitas 
técnicas realizadas nas propriedades o questionário pôde 
ser estendido para apicultores não associados. 

O número de questionários aplicados se deve em função 
dos apicultores identificados no município. O questionário 
foi divido em questões de assuntos específicos: aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. Assim pretendeu-se 
dimensionar a importância da apicultura para o 
desenvolvimento da região, a representatividade econômica 
da atividade e os aspectos da apicultura para o meio 
ambiente, além de realizar um levantamento da flora 
apícola.

Resultados e discussão

A. Análise dos aspectos sociais

A maioria, 40% das famílias do município de Afogados 
da Ingazeira estudaram até o ensino fundamental, 30% 
estudaram até o 1º grau, 20% possuem o 2º grau e 10% 
possuem ensino superior. Este dado influencia diretamente 
na capacitação técnica que deve ser direcionada a este 
público com material didático e linguagem própria. As 
famílias dos apicultores possuem em média quatro pessoas. 
Do total entrevistado observou-se que 70% utilizam mão-
de-obra familiar, comprovando assim que a atividade 
absorve este tipo de mão-de-obra. Quando perguntado se 
haviam feito algum curso na área de apicultura 70% dos 
entrevistados disseram que sim, 20% responderam que não 
tinham tempo e 10% que não tinha oportunidade. Na tabela 
1 são apresentados os itens considerados imprescindíveis
pelos apicultores do município para o bem estar da família
de acordo com o grau de importância. Conforme os dados 
obtidos o item educação foi classificado em primeiro lugar,
pois os entrevistados julgam ser uma perspectiva de 
desenvolvimento e crescimento para a população, em 
segundo lugar está a saúde, em terceiro lugar consideram 
muito importante à ação das associações, por
proporcionarem apoio e incentivo para a prática da 



atividade. Em quarto lugar verifica-se o item meio 
ambiente, foi relatado que a proteção ao meio ambiente 
é importante na manutenção da biodiversidade. A 
apicultura representa uma renda extra para a 
propriedade, visto que apenas 40% das famílias 
relataram não sobreviver da renda da atividade e a 
maioria relata que não abandonaria a apicultura, pois 
proporciona renda, alimentação, proteção ao meio 
ambiente além de satisfação pessoal.

B. Análise dos aspectos ambientais

De acordo com a pesquisa 70% dos apicultores 
relatam que as abelhas são necessárias para o equilíbrio 
do meio ambiente por polinizar e preservar as plantas.
Sobre a conservação da área de pastagens apícola 60% 
dos entrevistados responderam que procuram evitar 
queimadas e desmatamentos, pois acreditam que 
preservando a pastagem obterão melhores resultados 
produtivos, 30% relatam que não utilizam medidas para 
preservar a pastagem e 10% não opinaram. Conforme 
[6] o simples fato de criarem abelhas introduz uma 
consciência ecológica nos apicultores. Verifica-se no 
gráfico 1 que a polinização e o equilíbrio do meio 
ambiente são os fatores mais importantes da interação 
das abelhas com o meio, ambos com 27% das resposta, 
23% responderam preservação, 13% alimentação e 
10% conhecimento. Ao perguntar aos apicultores se 
consideram a proteção ao meio ambiente favorável ao 
futuro, 80% dos entrevistados responderam que sim,
pois reconhecem ser necessária para proteção dos rios, 
dos animais, do ar e do homem, 20% não opinaram. 

C. Análise dos aspectos econômicos

Foi observado que os apicultores que fizeram 
anteriormente algum tipo de curso, são os que hoje, 
estão na atividade profissionalmente. Entre os 
entrevistados 40% fazem parcerias e utilizam outras 
áreas para a atividade apícola. Ao perguntar sobre a 
forma de comercialização do produto 67% relataram 
que entregam a produção na Associação, 23% vendem 
no varejo e 10% no atacado. De acordo com o gráfico 2
sobre o meio de escoamento do produto, foi verificado 
que a maior parte da produção é escoada através de 
estrada de chão, 67% das respostas, 17% leito natural e 
16% estradas asfaltadas. Conforme os entrevistados, as 
estradas de chão que são responsáveis por mais da 
metade do escoamento do mel produzido estão em 
condições favoráveis. Os apicultores relatam que 54% 
das informações que adquirem sobre a criação de 
abelhas são através da Associação, 30% ressaltam que 
obtêm informações por intermédio de cursos realizados 
dentro e fora da comunidade, 8% obtêm informações 
usando a internet e 5% não opinaram. Fica claro que a 
Associação é o meio mais utilizado de se conseguir 
orientação sobre a apicultura na região, informando 
sobre manejo, sanidade, cotação do mercado, assim 
como as novidades do mercado apícola. Quando 

perguntado os principais problemas enfrentados pelos 
apicultores para manutenção de um apiário, 50%
responderam a falta de recursos financeiros, 35% a carência 
de assistência técnica e 15% a invasão de inimigos naturais. 
A solução destes problemas pode acarretar em um 
acréscimo da produção de mel e geração de emprego e 
renda para estas famílias.

 A atividade apícola é importante e deve ser encarada 
como alternativa para a região estudada gera renda, 
trabalho, proteção ao meio ambiente e alimento às famílias.
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Tabela 1. Itens importantes para o bem estar da família dos apicultores.

Gráfico 1. Relação das abelhas com o meio ambiente.

Gráfico 2. Meios de escoamento do produto.

Ordem de importância Item

1º Educação

2º Saúde

3º Associações

4º Meio ambiente

5º Infra-estrutura pública

6º Emprego

7º Assistências técnicas




