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Resumo 

 

O presente trabalho foi realizado no município de Mojuí dos Campos, oeste do Pará.  O 

objetivo da pesquisa foi descrever o desempenho da apicultura. Os métodos utilizados foram 

entrevista semiestruturada. A entrevista foi realizada com cerca de 10 apicultores, os 

apicultores apresentam um longo período de trabalho com abelhas, tendo apicultor com mais 

de 30 anos dedicados a apicultura. Cerca de 90% dos apicultores trabalham com abelha sem 

ferrão, sendo a abelha canudo mais cultivada. Dentre os problemas apontados pelos apicultores 

está falta de assistência técnica, que segundos eles acarretam uma baixa produtividade, sendo 

solicitada por eles a ofertar cursos de capacitações para as atividades de apicultura. 

 

Palavras-Chave: Apicultores; Baixa produtividade, Produção de mel; Curso de capacitação; 

assistência técnica. 

 

 

Abstract 

 

The present work was carried out in the municipality of Mojuí dos Campos, west of Pará. The 

objective of the research was to describe the performance of beekeeping. The methods used 

were semi-structured interviews. The interview was conducted with about 10 beekeepers, 

Beekeepers have a long working period with bees, with beekeeper with more than 30 years 

devoted to beekeeping. About 90% of beekeepers work with stingless bee, being the most 

cultivated straw bee. Among the problems pointed out by beekeepers is lack of technical 

assistance, which seconds they result in low productivity, being requested by them to offer 

training courses for beekeeping activities. 

 

Key- words: Beekeepers; Low productivity Honey production; Training course; Technical 

assistance. 
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INTRODUÇÃO 

Apicultura é a criação de abelhas em confinamento sob controle do homem. As 

colmeias são alojadas em caixas de madeira, utilizando-se métodos e equipamentos 

desenvolvidos para melhor explorar as capacidades naturais desses insetos (PERUCA et al., 

2002).  A criação de abelhas é uma atividade lucrativa, que pode ser praticada pelo pequeno 

produtor rural ou agricultor familiar.  Além disso, não exige uma grande propriedade para sua 

exploração e as abelhas oferecem outros produtos que podem ser consumidos ou 

comercializados (EMBRAPA, 2007).  

A apicultura promove o desenvolvimento regional e não agride o meio ambiente, pelo 

contrário, ela consegue ser sustentável, pois gera renda para os agricultores, integra o homem 

ao campo diminuindo o êxodo rural e é essencialmente ecológica, ou seja, não há 

desmatamento para a criação de abelhas (SANTOS RIBEIRO, 2009).  

Dentro da apicultura, o mel é o mais conhecido e difundido dos produtos fornecidos 

pelas abelhas. Foi um dos primeiros alimentos do homem, levando todas as civilizações antigas 

o utilizaram como alimento e recurso medicinal (SILVA et al., 2006). Por ser considerado um 

alimento saudável, o mel é o principal produto explorado e comercializado pelos apicultores, 

principalmente por conter diversas vitaminas importantes para o ser humano (SEBRAE, 2006). 

A apicultura tornou-se instrumento de inclusão econômica e alternativa de emprego e 

renda para o pequeno e médio produtor rural. Estima-se que no Brasil cerca 350 mil pessoas 

vivam com a renda da apicultura. Outra característica responsável pelo seu crescimento são as 

condições favoráveis à criação destes insetos encontradas em todas as regiões. Além disto, o 

apiário não necessita de cuidados diários, permitindo que os apicultores tenham outra fonte de 

renda. Entretanto, a atividade exige profissionalização e capacitação, inclusive com o enfoque 

de que a ocupação na apicultura deve ser exercida como a atividade econômica principal do 

indivíduo, pois ainda é vista, por muitos, como atividade secundária e paralela às suas 

atividades profissionais (BÖHLE; PALMEIRA, 2006). 

Vale ressaltar que além do mel, a apicultura pode oferecer uma diversidade de outros 

produtos e serviços como; própolis, cera, geleia real, veneno, coleta de pólen, criação de 

rainhas, produção de enxames e polinização dirigida, além da preservação do meio ambiente, 

através da polinização da flora nativa. (BOTH, KATO E OLIVEIRA 2009) 

Devido ao clima, à grande biodiversidade da flora brasileira e à africanização das 

abelhas, o Brasil apresenta grande potencial apícola a ser explorado (AMARAL, 2010). Pode-
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se afirmar que a atividade apícola se constitui como uma atividade economicamente rentável, 

socialmente justa e ecologicamente prudente (DA SILVA, 2004). 

Entretanto, a atividade apícola é impactada por problemas como atravessadores, 

limitações de créditos para o segmento, ausência de informações técnicas e dificuldade de 

armazenamento, conforme destacado por Souza (2007). Além disso, a produção de mel obtido 

a partir de floradas silvestres está se tornando escassa em razão da redução do pasto apícola 

original (SANTOS, RIBEIRO 2009). Alguns dos fatores que se somam ao desaparecimento 

das abelhas em vários países são a queda no número de plantas com flores, o uso de inseticidas 

perigosos, a disseminação global de pestes e a poluição do ar (MENDONÇA, 2011). 

 

OBJETIVOS 

Desta forma, a pesquisa teve por objetivo de descrever o desempenho da apicultura no 

município de Mojuí dos Campos (PA), mais especificamente no processo referente ao sistema 

de manejo, aspecto socioeconômico e sistema de produção.  

 

METODOLOGIA 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas realizadas no período de 15 de fevereiro 

de 2018 a 17 de fevereiro de 2018 nas propriedades dos apicultores, através de um questionário 

semiestruturado constituído por treze questões fechadas e cinco abertas. Na elaboração do 

questionário, foram consideradas as informações referentes a aspectos econômicos, sociais e 

ambientais como: sistemas de manejo (local de criação, tipos de caixa, espécies de abelhas 

cultivadas), sistemas produtivos (produção de mel na composição da renda familiar, produção anual 

de mel). 

A análise qualitativa foi realizada conforme a técnica da Análise de Discurso que constitui 

uma ferramenta de interpretação que busca compreender o sentido do discurso, utilizando-se não 

apenas dos seus aspectos linguísticos, mas também dos fatores sociais e históricos do contexto 

(CAREGNATO E MUTTI 2006).  

A maneira como as pessoas se relacionam com os objetos, no seu dia a dia, pode ser 

compreendida por meio de “opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, 

identidades, ideologias, discurso, cosmovisões, hábitos e práticas” (BAUER; AARTS 2002). Foi 

neste sentido que o estudo procurou interpretar a percepção dos sujeitos pesquisados. 
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A pesquisa foi realizada no Município de Mojuí dos Campos, localizada no Norte brasileiro, 

na região do baixo amazonas à 34 km de distância de Santarém PA. Possui uma população estimada 

de 15.446 habitantes, e tem como municípios vizinhos: Santarém, Prainha, Alenquer, Belterra e 

Uruará (Mapa 1).  

 

Figura 1: Mojuí dos Campos visão de satélite. 

 

Fonte: Google Maps 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um total de dez de apicultores foi entrevistado, todos do sexo masculino, e foram nomeados 

de acordo com a sequência das entrevistas, ou seja, o apicultor de número 1 foi o primeiro a 

participar e o apicultor de número 10 foi o último. Observou-se a partir dos diálogos com os 

apicultores, que um dos pontos positivos da lida com as abelhas, é que não se exige demasiado 

investimento. Como aponta (SOUZA, 2007) a pouca exigência de mão de obra exclusiva e 

investimento, as condições de adaptabilidade climática às regiões, baixos custos e possibilidade de 

geração de renda extra e melhoria das condições de vida familiar a apicultura torna-se uma 

alternativa para muitas famílias de agricultores. 

Como se pode observar na Tabela 01, os apicultores que apresentam um longo período de 

trabalho com abelhas, tendo apicultor com mais de 30 anos dedicados a apicultura. É importante 

ressaltar que o tempo de experiência conta muito, pois mesmo o apicultor de número 8 não tendo o 

maior número de colmeia, ele apresenta a maior quantidade de mel por caixa, somando 3 litros.  

Devido à inserção de soja na região os Apicultores relataram que o desmatamento na região vem 

crescendo gradativamente, contribuindo para a falta de plantas com flores para alimentação das 

abelhas, acarretando baixa produção de mel, como cita o apicultor quatro; “ultimamente devido as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prainha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prainha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alenquer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alenquer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruar%C3%A1
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queimadas aqui na região, e a falta de planta com flores, as abelhas vão longe em buscar de 

alimentos, isso desgasta e deixa a produção baixa”.  

 

 
 

Observou-se que os apicultores preferem as Abelhas sem ferrões para trabalharem. 90% 

trabalham com abelha sem ferrão, e apenas 10% com abelha com ferrão (Fig. 01).  Contudo, o fato 

das abelhas sem ferrão não ferrarem, contribui para que a sua criação seja barata, não exigindo 

roupas e equipamentos especiais. Além disso, cerca de 200 espécies de abelhas sem ferrão vivem no 

Brasil, especialmente na região amazônica, por serem nativas, podem ser adquiridas por meio de 

caixas-iscas, capturadas em desmatamentos autorizados pelo Ibama ou compradas de criadores 

licenciados” (CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO, 2005).  

Dentre as abelhas sem ferrão mais cultivado, está a abelha Canudo do grupo da espécie 

da tubuna (Scaptotrigona bipunctata) com 30%. Logo em seguida a abelha Jandaria (Melipona 

subnitida) com 25%, jatai (Tetragonista Angustula) e Borá (Tetragona Quadrangular) com 

20%. Das abelhas com ferrões, apenas a abelha Italiana (Apis melífera ligustica) é criada como 

demonstrado na (Fig. 01) 

Fig.01: Gráfico de representação proporcional das principais espécies de abelha criadas pelos 

entrevistados de Mojuí dos Campos -2018.  
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Fonte: Elaborado pelos autores, com base nas declarações dos pesquisados. 

A maioria dos apicultores brasileiros tem 20 colmeias em média e as atividades Apícolas são 

realizadas pela própria família, como destaca (PAULA 2014). Em Mojuí dos Campos a média 

de colmeias por apicultores é de 33,7.  

 

Fig. 02. Gráfico número de colmeias por Apicultores em Mojuí dos Campos- 2018.  

 

 
Os dados obtidos sobre produção de mel por colmeia em Mojui se apresenta muito a 

abaixo da média nacional no ano de 2016 (EMBRAPA, 2016) é de 18 kg por colmeia, 

enquanto que o produtor que mais produz, só consegue atingir cerca de 3 kg. Entretanto, vale 

ressaltar que a quantidade varia dependendo da região, florada etc.  

De acordo com a (EMBRAPA, 2016) a adoção de boas práticas de manejo das colmeias 

tem um impacto significativo na produtividade. Entretanto através de relatos dos apicultores 

eles não adotam nenhum tipo de cuidado com as colmeias, apicultor três: não faço nenhum tipo 

de manejo ou aplico nenhum tipo de alimentação complementar, por que não sei como fazer.  

A caixa é toda construída em madeira de 2,5 a 3 cm de espessura, o que é fundamental 

para manter a temperatura interna da colônia. A madeira não deve ser tratada para não 

prejudicar as abelhas (EMBRAPA, 2007). As medidas internas da caixa são ajustadas para 

cada espécie” (CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO, 2005 p. 08). Conforme a tabela 2, 
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observamos que os apicultores de Mojuí dos Campos utilizam medidas diferentes das medidas 

habituais. Isso se deve, devido à falta de assistência técnica como citado pelo apicultor 

número 06: “trabalho com abelha porque não tem muita despesa, mas seria melhor se tivesse 

um apoio técnico, iria ajudar a aumentar minha produção”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a apicultura é uma atividade rentável e que pode ser praticada pelo 

pequeno produtor rural ou agricultor familiar. Entretanto, apresenta uma produção de mel 

baixa, que segundo os apicultores é devido à falta de assistência técnica e os avanços dos 

desmatamentos e inserção da soja na região. É fundamental destacar a importância de órgão 

vinculado à Secretaria da Agricultura de Mojuí dos campos, passassem a ofertar cursos de 

capacitações para as atividades de apicultura e o acompanhamento dos apiários, realizando 

visitas técnicas regulares, garantindo a maior produtividade e contribuído para o crescimento 

da pratica apícola na região.  
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