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“A sustentabilidade é a abertura para o 

futuro, caso fecharmos não existirá futuro”. 

(Dias Diogo) 



RESUMO 

 

 

No Brasil, a apicultura se apresenta como uma alternativa de ocupação e renda para o homem 

do campo. A região semiárida do Piauí se destaca na produção de mel orgânico, cujo volume 

é exportado quase em sua totalidade para os Estados Unidos e alguns países europeus. Com 

isso, muitas famílias campesinas têm na apicultura, muitas vezes, sua principal atividade 

econômica. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento e interesse dos 

jovens em relação à apicultura praticada no município de Massapê do Piauí. Para tanto, foi 

elaborado um questionário semiestruturado direcionado a 61 estudantes de comunidades 

rurais próximas da Associação de Apicultores da Data Boa Vista (ABOMEL), zona rural de 

Massapê do Piauí. Observou-se que os jovens, de maneira geral, não se identificam com as 

atividades rurais, embora muitos tenham algum grau de parentesco com apicultores. A 

maioria dos jovens apresenta pouco conhecimento sobre a atividade, especialmente no que se 

refere à prevenção de acidentes com as abelhas (ferroadas). Vale ressaltar que muitos deles 

consideram as ferroadas como o maior empecilho para o ingresso na atividade. E embora 

saibam da importância social, econômica e ambiental da apicultura, bem como dos impactos 

negativos que o desaparecimento das abelhas causaria em suas comunidades, a maioria dos 

jovens não demonstrou interesse em participar de capacitações para se iniciar-se na apicultura. 

Diante da notável apatia dos alunos em relação à apicultura, sugere-se ações voltadas para o 

conhecimento e sensibilização da juventude em relação a atividade apícola como importante 

ferramenta de inclusão social e econômica para os agentes da comunidade rural, bem como o 

reconhecimento do papel significativo da associação local de apicultores, que, apesar de 

muitos desafios, tem desenvolvido a atividade apícola com êxito.  

 

Palavras Chave: Atividade apícola. Escolas do Campo. Produção de mel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A palavra “apicultura” provém do latim: Apis (abelha) e Cultura (cultivo), ou seja, a 

ciência que se dedica à criação de abelhas. Acquarone (2004) define - a como “a ciência 

aplicada que estuda a abelha melífera e a tecnologia através da qual se obtém benefícios 

econômicos a partir desta”. 

A criação de abelhas é uma atividade em expansão em diversos países e no Brasil ela 

apresenta um crescimento bastante significativo em sua produção, afinal, nosso país possui 

características especiais de flora e clima, que, aliado a presença da abelha africanizada, lhe 

possibilita um potencial notável para a atividade apícola, embora ainda pouco explorada em 

algumas regiões (EMBRAPA 2002). 

No Piauí, estado com grande População Economicamente Ativa (PEA) no meio rural, 

a produção apícola passou a conquistar mais espaço na década de 80, período no qual o estado 

sofria uma grande crise no cultivo do algodão. Segundo Vilela (2003), através do surgimento 

de um mercado amplo por produtos” limpos” “verdes” e “naturais”, garantiu – se a 

dinamização na produção de mel, bem como caju e pequenos animais, como caprinos, ovinos 

entre outros, em virtude da reconversão produtiva buscada pelos produtos de algodão afetados 

pela crise. 

A profissionalização da apicultura no Brasil apareceu na década de 1990 a partir da 

melhoria estrutural dos entrepostos de mel, incentivada pela inovação de produtos 

introduzidos no mercado. Contudo, o impulso maior ocorreu somente a partir de 2001 com a 

valorização do mel no mercado internacional, devido às restrições apresentadas pelos países 

importadores aos principais exportadores. Com este estímulo, o Brasil conquistou mercados 

externos e atualmente reúne condições de competitividade neste setor, com condições de 

permanecer como um dos principais protagonistas no mercado internacional da cadeia do mel 

e seus derivados, promovendo uma crescente atenção acadêmica a sua cadeia produtiva 

(PEREIRA  2003). 

 Conforme a cartilha da EMBRAPA (2002), nos aspectos social e econômico, a 

apicultura destaca-se como alternativa de ocupação, emprego e renda para o homem no meio 

rural, uma vez que a sua cadeia produtiva favorece a criação de trabalho e fluxos de renda 

durante todo o ano, especialmente com a exploração diversificada de produtos, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida. Em relação ao aspecto ecológico, a apicultura também 

contribui para a manutenção e preservação do meio ambiente, isso, devido a importante 
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atuação das abelhas como polinizadores naturais de espécies nativas e cultivadas, excelente 

contribuição para o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da biodiversidade. 

Assim, a apicultura pode ser desenvolvida em praticamente todas as propriedades de 

grande ou pequeno porte, contribuindo para a conservação de ecossistemas regionais, afinal, 

os apiários podem ser implantados em locais como, reservas legais de preservação 

permanente, áreas de reflorestamentos, pomares, entre outros, contribuindo com a 

biodiversidade (ALCOFORADO FILHO, 1993). 

De acordo com Pereira et al (2003), constata-se que a maior parte da produção apícola 

provém de pequenos produtores e da agricultura familiar, sendo que os custos de serviço, 

normalmente, não são contabilizados e o nível tecnológico utilizado é baixo. Para alguns a 

atividade é vista como um hobby e outros só passam a comercializar quando há excedente de 

produção na propriedade, conduzindo a atividade sem uma atenção sistemática. 

Para Abreu (2006), muitos produtores ligados a atividade apícola trabalham com baixo 

retorno econômico. Grande parte destes exerce a atividade aliada a outras fontes de renda na 

propriedade, principalmente com uso de mão-de-obra. 

Para Amorim e Vieira (2016), é preciso capacitar os jovens na arte da apicultura, 

levando-os a uma nova visão empresarial sobre o ramo apícola, para que eles possam 

enfrentar as dificuldades sociais e econômicas, minimizando assim o êxodo rural, 

possibilitando-os a uma vida mais equilibrada no seu próprio meio. 

Tendo em vista a importância e a potencialidade que a apicultura pode ter no nosso 

país, em especial no estado do Piauí, bem como a projeção do seu amplo desenvolvimento no 

município de Massapê do Piauí, considera-se de grande valor a realização do presente 

trabalho. 

Afinal, constata-se que o município de Massapê do Piauí possui potencial apícola, 

considerando o clima, vegetação, entre outros elementos, com isso, é preciso instruir e 

incentivar os jovens a darem continuidade aos trabalhos já desenvolvidos nas comunidades 

rurais. Portanto, neste trabalho procura-se avaliar a percepção dos jovens de comunidades 

rurais próximas a Associação de Apicultores da Data Boa Vista, conhecida como ABOMEL 

em relação ao interesse sobre a atividade apícola. 

O desenvolvimento e estrutura desse trabalho tem a seguinte disposição: Primeiro é 

abordado sobre a atividade apícola desde os tempos primórdios dentro de um panorama global 

e nacional, destacando com ênfase a importância da atividade apícola no Brasil. Em segundo 

são apresentados os elementos essenciais, como técnicas de manejo, que fazem da apicultura 

uma atividade empreendedora.  Em terceiro se faz uma breve abordagem sobre o jovem no 
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meio rural, destacando-o como um agente que pode dar sustentabilidade a apicultura 

transformando-a em possibilidade de empreendedorismo agrícola. O quarto descreve a 

metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos e em seguida se apresenta os 

resultados da pesquisa realizada com os jovens das comunidades rurais de Massapê do Piauí. 

Por fim, apresenta-se de forma analítica e sucinta as considerações conclusivas deste trabalho. 

. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a percepção dos jovens de comunidades rurais próximas a Associação de 

Apicultores da Data Boa Vista (ABOMEL) em relação ao interesse sobre a atividade apícola. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Contribuir com a disseminação de conhecimentos sobre os benefícios da atividade 

apícola para os jovens inseridos nas comunidades rurais de abrangência da ABOMEL;  

● Avaliar o interesse dos jovens em relação a apicultura. 
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3. REFERENCAL TEÓRICO 
 

3.1 História da apicultura 

 

 

Acredita-se que as abelhas existem há cerca de 135 milhões de anos, e conforme 

alguns estudos todos os povos primitivos da Europa, África e Ásia conheciam as abelhas e 

utilizavam seus produtos e derivados. Os egípcios são considerados os primeiros apicultores, 

uma vez que em 2.400 anos a.C. já criavam abelhas em colmeias.  

Descendentes das vespas, as abelhas deixaram de se alimentar de outros pequenos 

insetos e passaram a consumir o pólen das flores, num processo evolutivo que deu origem a 

várias espécies. Dessa forma, se tornaram conhecidas mais de 20 mil espécies de abelha, 

porém, calcula-se que somente 2% seja produtora de mel, além disso, dentre as abelhas 

melíferas, o gênero Apís é o mais conhecido (VILELA; ARAÚJO, 2006). 

  Segundo a EMBRAPA (2003), a partir de pesquisas arqueológicas foi demonstrado, 

que as abelhas já produziam e estocavam mel há cerca de 20 milhões de anos, antes mesmo 

do surgimento do ser humano na Terra. Os homens da antiguidade “caçavam” as abelhas, 

mas, não sabendo separar os produtos, consumiam o favo com uma mistura de mel, pólen, 

cera e larvas. O fóssil de abelha melífera conhecido como mais antiga data de 12 milhões de 

anos e é oriundo da espécie já extinta Apis embuste (EMBRAPA 2003). 

Na era medieval, em certos territórios europeus, as árvores passaram a ser declaradas 

como propriedade do governo, sendo expressamente proibida a sua derrubada, uma vez que 

constituíam um abrigo natural para os enxames de abelhas. Os enxames eram considerados 

como de grande importância econômica, sendo a sua propriedade registrada em cartório, 

constando das relações de bens deixados em herança para os descendentes. Nesta época, o 

roubo de enxames ou de mel era considerado um grave crime, sendo que os infratores 

poderiam ser punidos até mesmo com a morte (CRANE, 1987). 

Depois do reconhecimento da importância econômica dos enxames, pareceu cada vez 

mais irracional e improdutivo para os seus proprietários o sacrifício das abelhas quando da 

coleta do mel. Diante disso, ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidas e testadas diversas 

espécies de colmeias artificiais, visando facilitar a colheita do mel e preservar as abelhas, suas 

larvas e sua reserva de alimento para garantir a reprodução dos enxames. Somente em 1851, 

Lorenzo Lorraine Langstroth, reverendo americano, partindo de diversos experimentos 

anteriores, criou a colmeia de quadros móveis, utilizada até hoje como colmeia padrão em 
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escala mundial, possibilitando o manejo adequado e a criação racional das abelhas 

(EMBRAPA, 2003). 

Segundo Gonçalves (2006), o mel, que é usado como alimento pelo homem desde o 

período pré-histórico, por vários séculos foi retirado dos enxames de maneira extrativista e 

predatória. No entanto, ao longo do tempo, o homem foi aprendendo a proteger seus enxames, 

estabelecendo em colmeia racionais e manejando de forma que houvesse maior produção de 

mel sem causar danos para as abelhas. Desta forma, nascia assim a apicultura, atividade que 

atravessou o tempo, ganhou o mundo e tornou-se importante fonte de renda para várias 

famílias. Hoje em dia, além do mel, é possível explorar, com a criação racional das abelhas, 

produtos como: pólen apícola, geleia real, própolis, rainhas, polinização, apitoxina e cera. No 

mais, existem também casos de produtores que comercializam enxames e crias. 

 

3.2. Introdução da apicultura no Brasil 

 

Os estudiosos da apicultura brasileira, em sua maioria, consideram que a atividade 

apícola teve início a partir de 1839, com a abelha preta europeia, conhecidas como Apis 

mellifera mellifera, trazida de Portugal e Espanha pelos jesuítas, tão logo depois, sendo 

vulgarmente denominada “abelha europa” ou “abelha do reino”. Antes então, se conheciam as 

abelhas nativas sem ferrão, oriundas das espécies Meliponae, tais como: tiúba, jataí, mandurí, 

guarupu, uruçú, jandaíra, dentre outras (KERR, 1980). 

 Segundo Gonçalves (2000), em 1845 foram introduzidas no sul do Brasil, por 

imigrantes alemães, várias colônias de Apis mellifera mellifera, dando início à apicultura 

brasileira. Posteriormente, entre 1870 e 1880, foram trazidas da Itália as abelhas amarelas 

denominadas Apis mellifera ligustica, também de origem alemã. Ainda de acordo com o 

autor, embora todos os estudiosos da apicultura brasileira considerem inquestionável a 

contribuição dos imigrantes alemães para o desenvolvimento da atividade no país, todos 

também concordam que nessa primeira fase a apicultura não teve caráter profissional, nem 

finalidade econômica, assemelhando-se mais a um hobby. 

Ainda assim, a apicultura brasileira foi impulsionada com a introdução das abelhas 

africanas em 1956, com o interesse de se executar um programa de melhoramento genético 

que fosse capaz de aumentar a produtividade de mel do país, associada a uma baixa 

agressividade. Entretanto, devido a falhas na manipulação, ocorreu de forma rápida a 

multiplicação e disseminação de algumas famílias, levando ao início de um processo de 
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cruzamentos naturais com abelhas de origem europeia, introduzidas pelos imigrantes entre 

1840-1850, propiciando a formação de um híbrido, a abelha africanizada (SOARES, 2006).            

Segundo o mesmo autor, a abelha africanizada, embora muito produtiva, causou forte 

impacto no início de sua dispersão devido ao elevado grau de agressividade que apresentava e 

às próprias deficiências dos apicultores e da população em geral, que não sabiam como 

trabalhar e conviver com ela. Porém, passado tempo, os apicultores chegaram à conclusão que 

essa abelha poderia ser manipulada e explorada com êxito, caso houvesse uma adequação e 

uma total reformulação de técnicas e conceitos válidos para as abelhas europeias, mas que 

eram desastrosos para a abelha africanizada. Com base em suas próprias experiências e nas 

informações geradas pelos centros de pesquisas, os apicultores brasileiros conseguiram 

assimilar as novas técnicas e passaram novamente a acreditar que seria possível uma 

apicultura eficiente com abelhas africanizadas. 

A apicultura explorada por meios de recursos tecnológicos modernos é uma atividade 

nova no Brasil e, conforme Freitas (2006), apenas no início dos anos 80 a apicultura brasileira 

começou a espalhar-se como atividade agropecuária e a conquistar adeptos em todo o país, 

aumentando assim o número de apicultores e a produção brasileira de mel. Mas, somente nos 

anos 90, ela popularizou-se entre os pequenos produtores que passaram a ver a vocação da 

atividade para a exploração da mão-de-obra entre família. Isto proporcionou um crescimento 

significativo na produção de mel e o Brasil passou a ocupar a quinta posição mundial, 

tornando-se exportador de mel a partir de 2002. 

3.3. A importância da atividade apícola no Brasil 

 

A apicultura no Brasil cresceu lentamente até o início dos anos 90, logo sua 

profissionalização se deu a partir da melhoria estrutural dos entre postos de mel, aguçada com 

o aparecimento de produtos inovadores introduzidos no mercado, como os méis compostos e 

os sprays de mel (ABREU 2006). 

Souza (2006) ressalta que em 2001 a Comunidade Europeia suspendeu as importações 

do mel da China e o mercado mundial passou a experimentar uma situação atípica, motivada 

pela elevação dos preços internacionais do produto, que ultrapassou a marca dos U$ 2,00 

(dois dólares americanos) o quilo. Nesse mesmo período, o real era desvalorizado frente ao 

dólar e exportar passou a ser uma excelente opção para o setor. Neste contexto, o mercado 

interno sentiu-se pressionado e o mel, que era vendido pelos produtores a menos de U$ 1,00, 

passou a ser comercializado por mais de U$ 3,00 o quilo. 
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Diante disso, a apicultura brasileira chegou à era da exportação e o panorama da 

economia apícola mudou radicalmente. Com a alta demanda internacional do produto e o 

preço favorável à exportação, mais da metade do mel brasileiro nos últimos anos foi 

direcionado para o mercado externo. Em 2004, o Brasil exportou 65% do mel produzido, 

conquistando lugar de destaque no mercado externo, sendo o 5º maior exportador, passando 

de 269 toneladas em 2000, para 21 mil toneladas em 2005 (CBA, 2007).  

Em 2005, a China retornou ao mercado oferecendo grande quantidade de mel, 

especialmente para o consumo industrial (principal setor consumidor de mel), o preço 

internacional começou a cair e influenciar o valor no mercado interno, o que gerou uma 

grande insatisfação ao apicultor brasileiro (ABREU, 2006). 

 Contudo, Paula (2008), discorre que nos anos de 2005 e 2006 as exportações 

brasileiras de mel se estabilizaram no patamar de 14,5 mil toneladas ano, mesmo depois do 

retorno da China e da Argentina ao mercado internacional, o que significa que o Brasil 

conquistou uma parcela significativa deste mercado. O cenário atual se mostra favorável à 

manutenção da trajetória de crescimento da produção e exportação de mel do Brasil. 

Avaliando os resultados do primeiro trimestre de 2007, observa-se que as exportações 

cresceram mais de 300% em relação ao mesmo período de 2006, o que indica que deve ser 

mantida a tendência de crescimento. A análise da trajetória das exportações brasileiras de mel 

revela que o Brasil reúne condições de competitividade neste setor e que pode permanecer 

como um dos principais protagonistas no mercado internacional. 

Segundo a fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2009), no 

Brasil, a apicultura forma uma cadeia produtiva composta por mais de 300 mil apicultores e 

uma centena de unidades de processamento de mel, que juntos empregam, temporária ou 

permanentemente, quase 500 mil pessoas. Em 2004, este setor foi responsável pela produção 

de 32 mil toneladas de mel e 1,6 mil toneladas de cera de abelha, atraindo divisas de mais de 

US$ 42 milhões com exportação e se inserindo com destaque na pauta de exportação de agro 

produtos do país. A produção de mel nos três anos seguintes foi ainda maior, apresentando 

média de 34,9 mil toneladas, mesmo com uma retração em 2007 quando comparado a 2006.  

Com a valorização do mel no mercado internacional, os preços no mercado interno 

subiram e isso direcionou boa parte da produção brasileira para o mercado externo. Cerca de 

65% da produção de 2004 foi exportada, pois neste período as exigências de qualidade não 

foram tão severas e muitos méis foram exportados sem maiores dificuldades. Contudo, com o 

efetivo retorno da China ao mercado da União Europeia, em 2005, a situação de oferta do 

produto mudou e o mercado tornou-se mais competitivo. Os preços pagos em 2003, que 
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alcançaram quase três dólares kg-1, voltaram, a partir de 2006, ao patamar próximo a um 

dólar kg-1. Com o aumento da oferta, os países importadores voltaram a ser mais exigentes 

quanto à qualidade do mel. 

A falta de assistência técnica atrelado a extensão rural para os pequenos produtores 

constitui-se um dos mais sérios problemas para o agronegócio brasileiro. A apicultura, para 

ser competitiva, exige a adoção de boas práticas de manejo, de equipamento adequado, de 

conhecimento específico de tecnologias em produção e substituição de rainhas, manejo de 

quadros, alimentação de colmeias, exploração da flora apícola, dentre outros, Amorim e 

Vieira (2016).  

É importante que o Brasil consiga consolidar e dar sustentabilidade ao posicionamento 

estratégico conquistado no mercado internacional do mel, e para tanto, o setor apícola precisa 

continuar trabalhando no sentido de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos. 

Para alcançar esse fim, deve-se buscar facilitar o acesso dos empresários e produtores a 

serviços de capacitação para gestão, de capacitação em boas práticas de manejo, de acesso à 

inovação e à tecnologia de difusão de tecnologias sociais (PAULA FILHO, 2007). 

O objetivo de se trabalhar indicadores tecnológicos é buscar compreender a relevância 

destes elementos para uma análise sistemática do universo apícola, possibilitando a 

identificação de aspectos que podem influenciar o setor, diversificando as alternativas de 

possíveis soluções. 

Uma dificuldade para medir impactos no mercado interno do mel é a inexistência de 

estatísticas oficiais precisas. Além da forte informalidade que prevalece no setor nacional, 

gera uma dificuldade para medir os impactos internos do mel, pois o mercado interno real é 

um ponto difícil de se estabelecer. Considera-se que o aumento do consumo interno faz com 

que o país se torne menos vulnerável às variações do mercado externo (PAULA; ALMEIDA 

NETO, 2005). 

Segundo Vilela (2003) em estudos realizados para o Estado do Piauí, mostrou-se que 

75% das pessoas consomem mel, sendo que grande parte desses consumidores alegam fim 

apiterapêutico sendo que apenas uma pequena parte utiliza o mel como alimento para o 

consumo, além disso, a compra é feita principalmente em supermercados. Os obstáculos 

verificados para a comercialização no Estado foram a falta de comprometimento dos 

associados em repassar sua produção para suas respectivas associações e cooperativas, os 

baixos preços pagos aos produtores e o baixo nível de qualificação técnica para a manutenção 

da qualidade do produto. 
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3.4.  Técnicas de manejo e mão-de obra 

 

Em uma percepção ampla e realista, observa-se que a rápida expansão da atividade 

apícola não possibilitou a devida profissionalização do apicultor, principalmente nos 

territórios onde a atividade teve implantação recente. Neste panorama, a profissionalização da 

apicultura passa por três grandes eixos de ações a serem contemplados:1º- dotar o apicultor de 

visão empreendedora da atividade no meio rural; 2º- fortalecer as indústrias apícolas de 

insumos, equipamentos e processamento, adequando-as para qualificação dos processos 

industriais e de gestão; 3º- desenvolver estratégias para assegurar mercado e garantir a 

comercialização da produção (SOUZA, 2006). 

 Contudo, seguindo-se a técnica recomendada na produção além de comercializar o 

mel de maneira apropriada, espera-se alta rentabilidade na atividade, principalmente se 

comparada aos demais negócios agropecuários, haja vista, ser a apicultura uma atividade de 

simples manejo e baixo custo (VILELA, 2000). 

A atividade apícola desperta grande interesse por se tratar de um negócio que não 

exige muito tempo, nem requer muita sofisticação em tecnologias. Embora existem 

equipamentos e técnicas inovadas, que, sem dúvida, auxiliam bastante na melhoria da 

atividade, a produtividade na apicultura está ligada principalmente ao manejo adequado e às 

condições da flora apícola que, adicionada às novas técnicas e à eficiência na 

comercialização, fazem-na destacar-se dentre as atividades agropecuárias (FREITAS et al., 

2004). 

A atividade apícola do ponto de vista mundial, representa uma fonte importante de 

trabalho e, na grande maioria dos países de terceiro mundo, a apicultura é aplicada em 

apiários familiares relativamente pequenos, de forma que a mão-de-obra familiar ou 

subcontratada representa um insumo relevante para a atividade. 

O ramo apícola, além de contar com todos os produtos produzidos diretamente na 

colmeia, também oferece subprodutos que são fabricados indiretamente. Tais produtos 

exigem práticas de manejo especializadas e intensa mão-de-obra, sendo que a atividade 

abrange cunho industrial, beneficiando mel e subprodutos tais como: mel composto com 

geleia real, com própolis e com essências diversas, apresentando um número cada vez maior 

de trabalhos diretos e indiretos, os quais permitem o aproveitamento da mão-de-obra de 

crianças, mulheres e pessoas idosas, contribuindo para a permanência do homem no campo, 

mesmo quando  este, é um pequeno produtor (PAULA FILHO, 2007). 
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 A prática desta atividade requer, ainda, pessoas na fabricação de equipamentos, 

indumentárias, máquinas e materiais para a produção e beneficiamento de mel. Embora seja 

uma atividade que demanda menor emprego de mão-de- obra quando comparada a outros 

setores agropecuários, existem períodos que exigem atenção e trabalho por parte do apicultor 

para o sucesso da atividade (SOUZA 2006). 

Após a fase de instalação do apiário, o apicultor deve preocupar-se com a realização 

do manejo eficiente de suas colmeias, observando a quantidade de alimento disponível, a 

presença e a qualidade da postura da rainha, o desenvolvimento das crias, a ocorrência de 

doenças ou pragas, dentre outras eventualidades. Desse modo, muitos problemas podem ser 

evitados caso sejam tomadas medidas preventivas, utilizando-se técnicas de manejo 

adequadas (EMBRAPA 2003). 

A atividade apícola tradicional concentra-se na captura de enxames silvestres, e o 

crescimento da apicultura no Brasil tem contribuído para aumentar a procura por novas 

colônias de abelhas melíferas. Entretanto, a taxa de sucesso na captura de enxames silvestres 

tem apresentado declínio, dado ao aumento no número de colmeias a serem povoadas, como à 

redução das condições favoráveis para a proliferação natural dos enxames, principalmente 

com o crescimento das áreas desmatadas. Desta forma, a multiplicação artificial e a 

comercialização de colônias de abelhas melíferas podem tornar-se uma boa alternativa de 

mercado para os apicultores (SOUZA, 2006). 

Segundo o mesmo autor, o exercício de uma apicultura intensiva e de resultados torna 

a criação de rainhas um mecanismo necessário e imprescindível, já que tal prática é capaz de 

assegurar a renovação periódica, ampliação de apiário, reserva para repor perdas e 

comercialização. A oportunidade de substituir as rainhas não ao acaso, mas por iniciativa do 

apicultor, leva a obtenção de colmeias fortes e produtivas, com benefício de redução do 

número de abandonos. 

Nessa atividade a troca de rainha é uma das técnicas mais importantes para o aumento 

da produção, uma vez que ela é responsável pela renovação da população de abelhas na 

colmeia. Os apicultores que fazem essa troca trabalham num nível tecnológico alto por ser 

uma prática que busca, sobretudo, um melhoramento genético das abelhas (GRAMACHO; 

GONÇALVES, 2002). 

3.5 A juventude e a sustentabilidade da apicultura 
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Wanderley (2007) define a juventude como o período da vida entre a infância e a vida 

adulta. A autora afirma que essa fase é marcada pelo fim dos estudos e início da vida 

profissional.  É natural que os jovens se preocupem com a afirmação profissional, além disso, 

esse também é o período de construção de suas identidades, e por consequente, desencadeia 

neles uma imensidão de conflitos internos.    

Os estudos de Wanderley (2007) revelam três problemas vivenciados pelos jovens 

rurais no Brasil, sendo a região nordeste palco de abrangência maior destes: 1º - agregação 

das atividades econômicas nos grandes centros do país.; 2º-   cultura da unidade de produção 

familiar; 3º - reprodução da condição de vida familiar. Em outras palavras, a autora se refere 

no primeiro, ao fato de que uma região quando oferece trabalho por meio de indústrias ou 

outros serviços dá possibilidade ao jovem para continuar morando naquele meio, mesmo não 

desenvolvendo atividades agrícolas, mas, quando a região não dispõe de tais ofertas, impõe 

aos jovens, ou até mesmo a toda sua família, necessidade de migração, já que nem sempre a 

atividade agrícola desenvolvida pelo homem do campo é capaz de garantir o seu sustento e de 

todos os seus familiares.  

O segundo há de se considerar também o fato de que, na maioria das famílias rurais, é 

o pai que assume o papel de líder do estabelecimento produtivo, sendo o mesmo responsável 

por direcionar as atividades de cada membro da família, afim de que seja constituído e 

garantido o patrimônio familiar. Desta forma, o jovem passa a viver submisso a esse padrão, 

sem ter autonomia para suas escolhas. Já o terceiro refere-se aos reflexos familiares, ou seja, 

as influências do meio absorvidas pelo jovem quando não lhe são apresentadas outras 

oportunidades de realização profissional, assim, sem outras expectativas, ele passa a conceber 

a mesma condição camponesa de sua família.   

Neste estudo, considera-se que o jovem rural seja um agente que protagoniza sua 

história, desta forma, inevitavelmente suas escolhas interferem na sua vida, na vida de sua 

família, bem como na estrutura social como um todo. Portanto, vê-se também a apicultura 

como uma possibilidade de afirmação profissional para os jovens que vivem com pouca, ou 

quase nenhuma, expectativa de desenvolvimento econômico no meio rural do qual fazem 

parte (AMORIM; VIEIRA 2016).  

Matos (2005) estudando a apicultura desenvolvida no estado do Ceará, a 

competividade e o nível tecnológico da atividade, observou uma baixa participação dos 

jovens. O autor considerou esse fato como negativo para a sustentabilidade da apicultura já 

que, os produtores mais jovens são menos rígidos em relação a mudanças tecnológicas, 
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podendo ser um fator condicionante do nível tecnológico e, por conseguinte, dos ganhos de 

produtividade e competitividade na atividade apícola.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

Este trabalho contemplou dois tipos de pesquisa: a exploratória e a descritiva. Na fase 

inicial foi utilizada a pesquisa exploratória, mais especificamente o levantamento 

bibliográfico. Esta fase teve como objetivo aumentar a compreensão sobre o tema que está 

sendo investigado, além disso, propiciar subsídios para a elaboração do presente trabalho.  

Na segunda etapa foi utilizada a pesquisa descritiva quantitativa, também denominada 

de pesquisa de campo, que teve como objetivo levantar dados reais sobre a atividade em 

estudo. Prodanov; Freitas (2013) concordam que a pesquisa descritiva assume, em geral, a 

forma de levantamento, ou seja, apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles.  

A pesquisa de campo foi realizada na Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho 

e Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa –– Anexo São Francisco. O instrumento usado 

para fazer o levantamento dos dados foi um questionário semiestruturado (APÊNDICE), 

aplicado junto aos alunos de 11 anos a 21 anos, contendo 14 questões sobre o tema em 

discussão. O questionário foi respondido mediante assinatura dos termos de consentimento e 

assentimento (APÊNDICE A e B). No decorrer da pesquisa foi realizada uma reunião na sede 

da associação com os apicultores membros da ABOMEL para apresentar aos apicultores o 

objetivo da pesquisa de campo e a relevância do presente trabalho para as comunidades rurais 

onde os alunos estão inseridos.  

As intervenções necessárias para a realização da pesquisa foram realizadas na Escola 

Municipal Manoel Joaquim de Carvalho e Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa – Anexo, 

São Francisco. As duas escolas estão localizadas no povoado São Francisco, zona rural do 

município. Os dados coletados na pesquisa foram apresentados de forma descritiva no corpo 

do presente trabalho, através desses dados pôde-se analisar o interesse dos jovens em relação 

a atividade apícola.  

 

 

 

 

 



22 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa de campo contou com a participação de 61 alunos, entre 11 anos de idade a 

21 anos, sendo 37 do sexo feminino e 24 masculino. Constatou-se que o número de mulheres 

foi superior ao número de homens e esse aspecto pode influenciar nos resultados da pesquisa, 

haja visto que em alguns meios rurais, muitos entendem que certas atividades agrícolas são 

mais adequadas para homens. Souza et al (2018), identificando elementos gerais da divisão 

sexual do trabalho apícola em dois municípios piauienses concluíram que a participação da 

mulher na apicultura é reduzida por fatores socioculturais e históricos relacionados ao lugar 

do trabalho feminino rural. 

Em relação à residência dos alunos, foram identificadas 17 comunidades rurais. As 

origens dos entrevistados contemplam uma diversidade de comunidades, que apesar de serem 

todas situadas no meio rural podem apresentar características diferenciadas. 

O resultado referente à identificação da profissão dos alunos demonstra que apenas 1 

dos alunos entrevistados se considerou como trabalhador rural, embora todos os alunos se 

reconheçam como moradores rurais. Tal característica pode levantar mais de um 

apontamento, entres estes: que os alunos que se declararam profissionalmente como 

estudantes não pretendem desenvolver atividades agrícolas; o fato de estudarem os impede de 

desenvolverem alguma atividade rural; os estudos trarão novas possibilidades para suas vidas, 

entre elas, outras realizações profissionais ou até mesmo o êxodo rural, entre outras.  

A escolaridade dos alunos está representada através da Figura 1. 

Figura 1: Escolaridade dos alunos participantes da pesquisa.   Massapê do Piauí, 2019.

 
Fonte: elaborado pela autora.                                 
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 Uma das principais atividades econômicas desenvolvidas na zona rural do município 

de Massapê do Piauí é a apicultura. Vale ressaltar que uma das associações locais de 

apicultores se localiza na comunidade onde a escola estudada se insere e assim é natural que 

os alunos tenham algum tipo de contato com esses produtores. A Figura 2 demonstra o nível 

de parentesco que os alunos possuem com apicultores da região estudada. 

Figura 2: Nível de parentesco que os alunos possuem com apicultores. Massapê do Piauí 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considera-se que o ambiente familiar tem grande responsabilidade no 

desenvolvimento sociocultural e intelectual das pessoas, pois é influenciador de 

aprendizagens. Alguns estudiosos com Wanderley (2007) citada anteriormente neste trabalho, 

faz ênfase a influência da família na escolha profissional dos jovens do campo. A atividade 

apícola do ponto de vista mundial, representa uma fonte importante de trabalho e, na grande 

maioria dos países de terceiro mundo, a apicultura é aplicada em apiários familiares 

relativamente pequenos, de forma que a mão-de-obra familiar ou subcontratada representa um 

insumo relevante para a atividade. 

No entanto, no presente trabalho, essa influência não foi confirmada já que nenhum 

deles afirmou possuir experiência com a atividade apícola, embora o gráfico acima demonstre 

que dentre os 30 alunos que afirmam serem parentes de apicultores, sendo que 8 deles são 

filhos de apicultores. 

Outro fator importante que pode influenciar os jovens no engajamento à uma atividade 

econômica é o contato com organizações sociais, como associações e/ou cooperativa, bem 
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como com órgãos promotores de capacitação e incentivos ao empreendedorismo. Quando 

questionados sobre a presença de Associações locais e/ou quanto à atuação do Serviço 

Brasileiro de Apoio de Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em suas localidades, os 

alunos comportaram-se de acordo com a Figura 3. 

Figura 3: Conhecimento dos alunos quanto à presença de Associações de Apicultores e órgãos 

de apoio aos pequenos produtores.  Massapê do Piauí 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Analisando o gráfico acima, é possível constatar desconhecimento por parte da 

maioria dos alunos em relação à presença de movimentos ou organizações que promovem 

incentivos e/ou capacitação no ramo apícola  

Quando questionados sobre possíveis prejuízos da apicultura, 22 alunos identificaram 

malefícios no exercício da atividade. Entre os malefícios citados pelos alunos incluem as 

ferroadas das abelhas, especialmente quando não há a utilização adequada dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) bem como, quando não são respeitados os limites de distância 

entre os apiários e as residências e/ou escolas, tais conhecimentos podem ser adquiridos por 

meio de uma educação contextualizada.  

Sendo assim, pode-se considerar que ainda há muito para se conhecer sobre as técnicas 

adequadas para o manejo seguro das abelhas. Segundo Souza (2006), o manejo correto desse 

tipo de atividade evita possíveis acidentes, no que se refere ao contato com as abelhas. Assim, 

o apiário deve ser sinalizado, as pessoas que trabalham nessa atividade necessitam estar 

10

51

6
4

0

10

20

30

40

50

60

SIM NÃO CONHECE ASSOCIAÇÃO PRÓXIMA CONHECEM SEBRAE



25 
 

sempre bem protegidos, usando roupas e luvas adequadas, como também dispor de todos 

recursos necessários.  

A Figura 4 apresenta os resultados referentes ao grau de periculosidade da atividade 

apícola segundo os alunos.  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quando perguntados se consideram a apicultura uma atividade perigosa, mais de 50% 

dos alunos responderam que não, como apresenta a figura 4. A pergunta exigia uma 

justificativa e as respostas foram bastante diversificadas entre os alunos. Os que responderam 

“sim” justificaram dizendo: “porque o veneno pode matar”; “porque se trabalha sem 

proteção”; “porque uma picada de abelha pode fazer mal à saúde”; “porque é perigosa”. 

Diante do exposto, observa-se que há falta de informações mais precisas em relação a 

apicultura, haja vista que muitos dos que a consideram perigosa se baseiam somente no risco 

de ferroadas. Isso pode ser reflexo da pouca familiaridade com o que diz respeito a atividade 

como forma de ocupação e renda.  

  Em relação ao interesse dos alunos quanto à uma capacitação voltada à apicultura, os 

resultados se apresentam na Figura 5. 
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Figura 5: Interesse dos alunos quanto à participação em capacitações em apicultura. Massapê 

do Piauí 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

A pesquisa aponta que somente 17% dos alunos possuem interesse de se capacitarem 

para atividade apícola. Este resultado pode ser considerado insatisfatório, haja vista a 

importância da atividade apícola para rentabilidade das famílias rurais, além do fato de a 

maioria desses alunos pertencer a comunidades próximas a uma casa de beneficiamento de 

mel e estarem em contato direto com o volume de produção de mel da região.  

  Levando em conta outros elementos, tais como: a falta de conhecimento mais 

profundo sobre a atividade, falta de incentivo ao empreendedorismo rural no ramo apícola e 

maior participação dos membros das famílias dos apicultores nas atividades ligadas a 

apicultura, torna compreensivo o desânimo dos alunos em relação a atividade apícola. 

(FREITAS, 2006).  

Talvez essas comunidades necessitem de uma maior motivação até mesmo de 

incentivo da parte dos gestores municipal e estadual, que podem desenvolver projetos para 

que essas comunidades aproveitem ao máximo seu potencial e, despertem para atividade 

apícola, vendo nesta, uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida no meio rural. 

Embora não demonstrem interesse em participar e/ou exercer a atividade, quando 

questionados quanto à importância da apicultura, os resultados se comportaram de acordo 

com a Figura 6. 
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Figura 6: Importância da apicultura segundo respostas dos alunos.  Massapê do Piauí 2019. 

 

Fonte: a autora 

Os resultados apontam que os alunos em sua grande maioria, reconhecem a apicultura 

como uma atividade de alto potencial, pois atribuem a esta, valores social, econômico e 

ambiental. Entre os 61 alunos questionados mais de 50% destes, possuem conhecimento de 

que a apicultura pode ser desenvolvida em pequenas como também em médias e/ ou em 

grandes propriedades e, dentre os mesmos, 42% dos alunos possui visão que a atividade 

apícola traz incentivo a sustentabilidade familiar, ainda 35% reconhecem que a apicultura 

contribui para a preservação do ecossistema.  

Pôde-se observar também que os alunos estão bem informados quanto à importância 

das abelhas para o meio ambiente. Nesse sentido, sabe-se que a educação ambiental tem 

provocado mudanças significativas na sociedade, pois quando contextualizada, não contempla 

apenas os alunos, mas se estende às famílias destes, em consequente à sociedade da qual 

fazem parte. Santos e Ribeiro (2009) destacam o crescimento de práticas alternativas de 

produção e comercialização que respeitam o meio ambiente e o homem, ressaltam que um 

setor que produz e se alinha a essa perspectiva é a apicultura.  

Quando questionados em relação ao desaparecimento das abelhas, os alunos se 

comportaram conforme expresso na Figura 7. 
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Figura 7: Impactos do desaparecimento das abelhas para a comunidade rural de Massapê do Piauí 

2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os estudos de Kerr (1980) afirmam que as abelhas se constituem como principais 

polinizadores das espécies vegetais. Assim, seu desaparecimento intensifica o processo de 

extinção das espécies vegetais, causando desequilíbrio ao ecossistema. Há mais de uma 

década tem sido registrado o declínio das populações de abelhas ao redor do mundo. Tal fato 

representa impactos negativos para a manutenção da biodiversidade, sendo necessárias ações 

relacionadas à conservação do meio ambiente (SANTOS; RIBEIRO, 2009). 

Na figura 7 os números apontam para a constatação de que mais da metade dos alunos 

observam relação de rentabilidade, quer seja de forma direta ou indireta, com a atividade 

apícola. Observou-se que mais de 50% dos alunos reconhecem que o desaparecimento das 

abelhas pode causar impactos negativos não só na rentabilidade familiar, como na 

sustentabilidade ecológica do meio. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho objetivou avaliar a percepção dos jovens de comunidades rurais próximas a 

ABOMEL em relação ao interesse sobre a atividade apícola. Foi observado que os alunos, de 

maneira geral, não se identificaram com as atividades rurais, embora muitos tenham algum 

grau de parentesco com apicultores, a maioria dos jovens demonstraram desconhecimento 

sobre a atividade, especialmente no que se refere à prevenção de acidentes com as abelhas 

(ferroadas). Vale ressaltar que muitos deles consideram as ferroadas como o maior empecilho 

para o ingresso na atividade.  

A maioria dos alunos desconhece a ABOMEL e suas ações relacionadas à apicultura, 

bem como as ações do SEBRAE em suas comunidades. E embora saibam da importância 

social, econômica e ambiental da apicultura, bem como dos impactos negativos que o 

desaparecimento das abelhas causaria em suas comunidades, a maioria dos jovens não 

demonstra interesse em participar de capacitações para se iniciar-se na apicultura.  

Massapê do Piauí possui potencial apícola, assim sendo, é necessário estimular nos 

jovens o interesse e a valorização pela atividade afim de que o trabalho, ora desenvolvido 

pelos apicultores inseridos na ABOMEL, seja mantido e ampliado, tendo sua continuidade 

nas gerações futuras.  

Diante da notável apatia dos alunos em relação à apicultura, sugere-se ações voltadas 

para o conhecimento e sensibilização da juventude em relação a atividade apícola como 

importante ferramenta de inclusão social e econômica para os agentes da comunidade rural, 

bem como o reconhecimento do papel significativo da existência da  (ABOMEL), que, apesar 

de muitos desafios, tem desenvolvido a atividade apícola com êxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABEMEL, Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. .Disponível em: 

http://brazilletsbee.com.br/dados-setoriais.aspx. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

ABOMEL. Setor apícola brasileiro em números inteligência comercial. 2018. 

 

ABREU, J. H. R. Panorama da Apicultura no Brasil e no Mundo. 2006. Disponível    

em:http://www.culturaapicola.com.ar/apuntes/informesinternacionales/17_panorama_apicultu

ra_brasil_mundo. Acesso em 23 jun. 2019. 

 

ACQUARONE, C. A. Parâmetros físico-químicos de mieles, relación entre los mismos y 

su aplicación potencial para la determinación del origen botánico y/o geográfico de 

mieles argentinas. 2004. 56 f. Monografia (Licenciatura en Tecnología de Alimentos) -

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2004. 

 

ALCOFORADO FILHO, F. G. Flora Apícola e seu aproveitamento. IN: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE APICULTURA, 11, 1993, TERESINA. Resumos e Palestras. Teresina: 

Confederação Brasileira de Apicultura, 1993. P. 131-134. 

 

AMORIM, L.H; VIEIRA, F.E.G. A capacitação na ciência da apicultura gerando 

empreendedores apícolas. O desafio da escola pública paranaense na perspectiva do 

professor PDE. Produções didático-pedagógicas. Vol. I, Caderno PDE. Versão Online. 2016. 

 

Anais do 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E 8º CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA: Joinville, SC. 2018. 

 

CBA - Confederação Brasileira de Apicultura. Brasil Apícola. 2007. Disponível em: 

http://www.brasilapicola.com.br/brasil-apicola. Acesso em: 24 jun. 2019. 

 

CRANE, E. O livro do Mel. 2.ed. São Paulo: Nobel, 1987. 226p. 

 

DUK; C. Educar na diversidade: material de formação docente. Brasília: MEC, SEESP. 

2006. Disponível: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educarnadiversidadepdf. 

Acesso em: 19/10/2019. 

 

EMBRAPA. Criação de abelhas; apicultura/ Embrapa Informação Tecnológica; ABC da 

Agricultura Familiar, 18. Embrapa Meio Norte, Brasília, DF. 2002. 

 

EMBRAPA. Produção de Mel. In: SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 3. Embrapa Meio Norte, 

Teresina-PI, 2003. Disponível em:  

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPMel/index.htm. Acesso 

em: 25 jul. 2019. 

 

FREITAS, B. M. Apicultura como agronegócio relevante. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE APICULTURA, 16, CONGRESSO BRASILEIRO DE 

MELIPONICULTURA, 2., 2006, Aracajú- SE. Anais ... Confederação Brasileira de 

Apicultura, 2006. 

 

http://brazilletsbee.com.br/dados-setoriais.aspx
http://www.brasilapicola.com.br/brasil-apicola
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educarnadiversidadepdf
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPMel/index.htm


31 
 

FREITAS, D. G. F., KHAN, A. S., SILVA, L. M. R. Nível tecnológico e rentabilidade de 

produção de mel de abelha (Apis mellifera) no Ceará. Revista de Economia e Sociologia 

Rural. v.42, n.1, p.171-188. 2004. 

 

GONÇALVES, L. S. Desenvolvimento e expansão da apicultura no Brasil com abelhas 

africanizadas. In: Revista SEBRAE Agronegócios, n.3. Brasília: Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. 2006. 

 

________. Perspectivas da exploração da apicultura com abelhas africanizadas no 

contexto apícola mundial. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 13., 2000, 

Florianópolis-SC. Anais ... Confederação Brasileira de Apicultura, 2000. 

 

GRAMACHO, K. P., GONÇALVES, L. S. Melhoramento genético de abelhas com base 

no comportamento higiênico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 14., 

2002, Campo Grande - MS. Anais ... Confederação Brasileira de Apicultura. 2002. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  Pesquisa da Pecuária Municipal, 

2012. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/. Acesso em: 19 jun. 2019. 

 

KERR, W. E. História parcial da ciência apícola no Brasil. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE APICULTURA, 5, CONGRESSO LATINO-IBERO-AMERICANO DE 

APICULTURA, 3, 1980, Anais ... Confederação Brasileira de Apicultura, 1980. 

 

MATOS, V. D. A apicultura no estado do Ceará: competitividade, nível tecnológico e seus 

fatores condicionantes, produção e exportação de mel natural. 2005. 192 f. Dissertação 

(Mestrado em Economia Rural) -Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. 

 

PAULA FILHO, J. F. Mel do Brasil: As exportações brasileiras de mel no período 

2000/2006 e a contribuição do SEBRAE. Monografia de Especialização (Comércio Exterior) 

- Universidade Católica de Brasília–UCB. 2007. 70f. Brasília- DF. 

 

PAULA NETO, F. L., ALMEIDA NETO, R. M. Principais mercados apícolas mundiais e a 

apicultura brasileira. In: CONGRESSO DA SOBER, 43, 2005, Ribeirão Preto- SP. Anais ... 

Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2005. 

 

PAULA, J. Mel do Brasil: as exportações brasileiras de mel no período 2000/2006 e o papel 

do SEBRAE. Brasília: SEBRAE, 2008. 98p. 

 

PEREIRA, F. M. et al. Desenvolvimento de colônias de abelhas com diferentes alimentos 

proteicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.41, n.1, p.1-7. 2006. 

 

PEREIRA, F. M., VILELA, S. L. O. Estudo da cadeia produtiva do mel no Estado de 

Alagoas. Teresina: SEBRAE, 2003. 65p. 

 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. Metodologia do trabalho científico: Métodos e 

Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universidade 

Freevale, 2013.  

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/


32 
 

SANTOS, Cristiane. Soares dos; RIBEIRO, Adauto de Souza. Apicultura uma alternativa 

na busca do desenvolvimento sustentável. Revista Verde (Mossoró – RN – Brasil) v.4, n.3, 

p.01-06 – jul. /Set 2009.Disponível em:  

http://w.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/vieFile/184/184. Acesso em: 08 ago. 

2019. 

 

SOARES, A. E. E. Importância da pesquisa no desenvolvimento da apicultura e 

meliponicultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 16, CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA, 2.  Aracajú -SE. 2006 Anais ... Confederação 

Brasileira de Apicultura. 2006.  

 

SOUZA, D. C. A profissionalização da apicultura no Brasil. In: Revista SEBRAE 

Agronegócios, n.3. Brasília: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE. 2006. 

 

SOUZA, D. C. ADRs – Os agentes da nova apicultura no Brasil. In: Revista SEBRAE 

Agronegócios, n.3. Brasília: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE. 2006.. 

 

VIEIRA, M. F. Apicultura atual. São Paulo: Nobel, 1986. 136p. 

 

VILELA, D., ARAÚJO, P. M. M. (Eds). Contribuições das Câmaras Setoriais e Temáticas 

à Formulação de Políticas Públicas e Privadas para o Agronegócio. Brasília: Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento –MAPA, 2006.  

 

VILELA, S. L. Cadeia produtiva do mel no Estado do Piauí. SEBRAE/PI, Teresina: 

Embrapa Meio-Norte, 2003.  

 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Jovens rurais de pequenos municípios de 

Pernambuco: que sonhos para o futuro. In: CARNEIRO, Maria José & CASTRO, Elisa 

Guaraná de (orgs.). Juventude rural em perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/vieFile/184/184


33 
 

APÊNDICES A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título do estudo:  Percepção da Juventude Rural de Massapê do Piauí Sobre a Apicultura 

Pesquisador (es) responsáveis: Josefa Andréia de Carvalho Rodrigues e Drª Juliana 

do Nascimento Bendini 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí - CSHNB 

Telefone para contato: (89) 9957 - 6306 

Local da coleta de dados: Povoado São Francisco, zona rural de Massapê do Piauí. 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este 

questionário, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas 

neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você 

se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 
 

Objetivo do estudo: Avaliar a percepção dos jovens de comunidades rurais próximas a ABOMEL em 
relação ao interesse sobre a atividade apícola. 

Procedimentos. A participação de seu filho (a) nesta pesquisa consistirá no preenchimento de 

questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam o conhecimento sobre as 

abelhas. 

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, trazendo para o 

convívio escolar o conhecimento amplo sobre a atividade apícula. 
 

Riscos. O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para você. 
 

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, 

eu__________________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

Massapê do Piauí – PI, ____ de agosto de 2019 

 

___________________________ 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICES B - Termo de assentimento 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

identidade (se já possuir RG ou CPF), fui informado dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável abaixo assinado, declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

 

 

Massapê do Piauí, ___________ de ____________ de 2019 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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APÊNDICES C – Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

  Este questionário é parte de uma pesquisa de monografia do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo/Ciências da Natureza, cujo objetivo é Avaliar a Percepção dos Jovens de 

Comunidades Rurais Próximas a ABOMEL em Relação ao Interesse Sobre a Atividade Apícola.  

  Sua colaboração através do preenchimento deste questionário é imprescindível para a 

caracterização dessa pesquisa. Você será colaborador (a) dessa investigação e sua identidade 

será preservada.  

1. Sexo:     

(  )  M     (  ) F 

2. Idade: 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) 16 a 21 anos 

3. Comunidade em que reside: _____________________________________ 

(  )  Zona Urbana     (  ) Zona Rural 

4. Profissão ou ocupação atualmente: ______________________________ 

5. Grau de escolaridade: ________________________________________ 

6. Você é filho (a) ou parente apicultores? 

(  ) Sim                (  ) Não 

Caso seja parente, qual o parentesco?  

(  ) sobrinho (a)  (  ) neto (a)  (  ) outros ________________________________________ 

7. A apicultura pode ser definida como a atividade que consiste na criação de abelhas para 

produção de mel e cera. Na sua opinião, existem malefícios no desenvolvimento dessa 

atividade? 

 (   ) sim     (   ) não  

8. Você possui alguma experiência com a atividade apícola? 

 (  )  sim     (  ) não 

 Caso sim, explique: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Você considera a apicultura uma atividade perigosa?  

(  ) sim     (  ) não  

Por que? _______________________________________________________________ 

10. Você gostaria de se capacitar para se tornar um apicultor (a)? 

(  )  Sim                 (  ) Não  

11. A apicultura é uma atividade de valor social, econômico e ambiental. Isto significa que: 

(   ) Pode ser desenvolvida em pequenas, médias e grandes propriedades 

(   ) Contribui para a conservação do ecossistema 

(   ) Incentiva o uso de agrotóxicos 

(   ) Incentiva o desmatamento 

(   ) Incentiva a sustentabilidade familiar      

12. Você conhece algum movimento ou organização que promove o incentivo ou capacitação 

para pessoas que desejam desenvolver atividade apícola em sua comunidade? 

(  ) sim     (  ) não  

 Em caso de sim, especifique: _________________________________________ 

13. Algumas pesquisas constatam que as abelhas estão desaparecendo. Que impactos esse fato 

pode causar em sua vida? 

(  ) diminuição da renda familiar           (  ) nenhuma alteração na renda familiar 

14. Em relação a contribuição da abelha para o meio ambiente, ela causa impactos negativos 

ou positivos ao nosso ecossistema? Explique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada. 

Josefa Andréia de Carvalho Rodrigues 
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