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RESUMO  
 

A apicultura é uma atividade agropecuária que apresenta crescimento na produção 

de mel realizado pelas abelhas Apis mellifera que contribui na geração de renda e 

emprego para o pequeno produtor rural. Além disso, a apicultura é uma atividade 

ambientalmente correta, pois realiza a polinização da vegetação nativa, com 

conseqüências positivas para a preservação da flora que reduz a pobreza e 

preserva a natureza. Este trabalho objetiva estudar a percepção dos alunos do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza, campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do Piauí. Para atingir os 

objetivos foi realizado na coleta de dados um questionário semi-estruturado com 

questões objetivas e subjetivas. A análise dos dados foi feita por meio de 

representação gráfica conforme as perguntas abordadas no questionário, o que 

possibilitou o agrupamento de idéias para o desfecho final.  Os resultados 

permitiram observar que a maioria dos alunos sabiam da importância das abelhas 

africanizadas como agentes produtores de mel mais importantes do planeta e 

gerando renda e emprego para os apicultores no sustento da família.  Assim, espera-

se que os futuros educadores do campo no exercício de suas ações educativas 

incentivem a preservação desses importantes agentes polinizadores, bem como a 

apicultura na região de Picos. 

 

Palavras-chave: Apicultura. Educadores do Campo. Polinização.  

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Beekeeping is an agricultural activity that shows growth in honey production by Apis mellifera 
bees, which contributes to the generation of income and employment for small farmers. In 
addition, beekeeping is an environmentally correct activity, as it performs the pollination of 
native vegetation, with positive consequences for the preservation of flora that reduces 
poverty and preserves nature. This work aims to study the students' perception of the 
Licentiate Course in Field Education / Natural Sciences, Senador Helvídio Nunes de Barros 
campus of the Federal University of Piauí. To achieve the objectives, a semi-structured 
questionnaire with objective and subjective questions was carried out in the data collection. 
The data analysis was done by means of graphical representation according to the questions 
addressed in the questionnaire, which allowed the grouping of ideas for the final outcome. 
The results showed that most of the students knew about the importance of Africanized bees 
as the most important honey producing agents on the planet and generating income and 
employment for beekeepers in the family. Thus, it is expected that future educators of the 
field in the exercise of their educational actions encourage the preservation of these 
important pollinator agents, as well as beekeeping in the Picos region. 
 

Key-words: Beekeeping, Environmental education, Pollination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A apicultura é uma atividade agropecuária que desperta interesse para 

diversos setores da sociedade, em função de suas bases sustentáveis como 

alternativa de grande relevância econômica para o Brasil, estando intimamente 

relacionada com o equilíbrio entre meio ambiente, homem e economia (SOUSA, 

2013).  

No Brasil a apicultura apresenta crescimento na produção de mel, 

principalmente pelo incentivo para a introdução dos pequenos produtores que 

contribuem para que o país ocupe a quinta posição mundial em produção e assim 

destacando-se como grande exportador para diversos países (FREITAS, 2006). O 

Nordeste brasileiro destaca-se com características de clima e flora que conferem 

elevada competitividade no mercado mundial, sendo na região uma atividade de 

caráter eminentemente familiar e de acordo com os últimos dados, existem cerca de 

50 mil apicultores nordestinos (VIDAL, 2013). 

Na região Nordeste, e particularmente no Piauí, a apicultura despertou o 

interesse de diversas camadas sociais por ser uma atividade econômica que, 

compatível com o desenvolvimento sustentável local no tocante aos aspectos 

econômico, social e ambiental, proporciona a geração de renda e emprego para o 

pequeno produtor rural. Além disso, a apicultura apresenta-se como uma atividade 

ambientalmente correta, pois realiza a polinização da vegetação nativa, com 

conseqüências positivas para a preservação da flora que reduz a pobreza e 

preserva a natureza (COUTO, 2002). 

O Piauí é um dos maiores produtores de mel do Nordeste por possuir 

diversas formações vegetais: Caatinga, Cerrado, Floresta semi-decidual, Restinga e 

Mangue que favorece a diversidade de méis de floradas distintas. Dentro deste 

contexto, o município de Picos vem se destacando pelo elevado potencial na 

produção de mel de excelente qualidade produzido pelas abelhas Apis mellifera 

(SILVA et al., 2002).   

O potencial da atividade apícola no Piauí é conhecido em todo o País. Aliado 

às condições ambientais, o agronegócio apícola vem recebendo grande incentivo de 

instituições governamentais e não governamentais, que apóiam os produtores com 

ações de pesquisa e desenvolvimento, capacitação, políticas públicas e aporte 
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financeiro. Todo esse esforço é recompensado pelo aumento na procura do 

mercado por produtos apícolas piauienses (VIDAL, 2013). 

Segundo Dourado e Lima (2013) a atividade apícola do estado é promovida 

principalmente em meio rural, gerando novas dinâmicas econômicas que envolvem 

milhares de famílias direta e indiretamente no processo produtivo por proporcionar 

aumento de renda, ciclo curto de trabalho e pequenos valores de capital inicial em 

relação a outras atividades agrícolas. 

Considerando a grande importância da apicultura para a região de Picos, a 

pesquisa em questão procurou avaliar o conhecimento de alunos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo acerca da importância das abelhas e da 

apicultura para a região de Picos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Apicultura no Piauí e a convivência com o semiárido 
 

No Brasil, a apicultura é uma atividade agropecuária de base sustentável 

importante em diversos setores da sociedade, permitindo uma interação harmoniosa 

entre meio ambiente, homem e economia (SOUSA, 2013). Considerada crescente 

no Nordeste do Brasil, esta atividade depende dos recursos naturais e sua produção 

é de acordo com as condições climáticas e ambientais de cada região. A apicultura 

aproveita a mão-de-obra familiar, gerar renda e fixa o homem no campo, sendo 

praticada por pequenos apicultores ligados á agricultura familiar (PEREIRA et al., 

2007). 

O Nordeste brasileiro destaca-se com características de clima e flora que 

conferem elevada competitividade no mercado mundial, sendo na região uma 

atividade de caráter eminentemente familiar com cerca de 50 mil apicultores 

nordestinos (VIDAL, 2013). O incentivo aos pequenos produtores garante 

crescimento na produção de mel no país, ocupando a quinta posição mundial em 

produção e assim destacando-se como grande exportador para diversos países 

(FREITAS, 2006). 

Moura (2006) afirma que o mel é um produto importante na pauta de 

exportação no Piauí. Isso se deve a existência de floradas nativas, ricas em plantas 

melíferas e pela ausência de contaminantes químicos o que favorece a produção de 

um mel de excelente qualidade. Dentre os municípios do Estado, Picos vem se 

destacando pelo elevado potencial na produção de mel de excelente qualidade 

produzido pelas abelhas do tipo Apis mellifera L. 

Segundo Dourado e Lima (2013) a atividade apícola do estado é promovida 

principalmente em meio rural, gerando novas dinâmicas econômicas que envolvem 

milhares de famílias direta e indiretamente no processo produtivo. Além da 

polinização são aproveitados também seus subprodutos tais como a própolis, a 

geléia real, o pólen e o mel gerando empregos, melhoria na renda familiar e nas 

condições de vida principalmente dos pequenos agricultores. 

Contudo, no Semiárido nordestino a apicultura é considerada uma das 

grandes opções que melhor remunera o produtor. No entanto, as adversidades 
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climáticas tão comuns nesta região, correspondem ao maior desafio para os 

apicultores (IBGE-SEBRAE, 2005). 

2.2 A importância das abelhas para o ecossistema 

 

           O Brasil apresenta grande riqueza de abelhas com mais de 300 espécies 

distribuídas em 27 gêneros (CAMARA et al., 2004). As abelhas sociais nativas, 

também conhecidas como abelhas indígenas ou meliponídeas apresentam tamanho 

que varia de muito pequeno a médio, possuem ferrão atrofiado, sendo assim, 

incapazes de ferroar e estão agrupadas na família Apidae (SILVEIRA; MELO; 

ALMEIDA, 2002) e alcançam maior destaque nas regiões Norte e Nordeste em 

virtude da criação racional de várias espécies (ALVES; SOUZA; FONSECA, 2007).  

 No entanto, em relação à produção do mel, as espécies de meliponíneos têm 

como principal característica, a diferenciação nos teores da sua composição, 

destacando–se pelo seu teor de água (umidade), que o torna menos denso que o 

mel das abelhas africanizadas (Apis mellifera) (CAMPOS; MODESTA, 2000).  

     Segundo Roubik (2006) as abelhas sem ferrão apresentam hábitos de 

nidificação variados e com grande complexidade estrutural. Comumente, a 

arquitetura da entrada e do interior do ninho auxilia na identificação e 

reconhecimento das espécies, sendo uma característica marcante de determinado 

gênero ou espécie. Organizam-se em colônias permanentes, que podem ser 

bastante numerosas, variando desde poucas dúzias a 100.000 ou mais operárias 

(SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002; MICHENER, 2007). 

 Apesar da diversidade de espécies e complexidade das abelhas sem ferrão, 

de acordo com Roubik (2002), as abelhas Apis mellifera L. são consideradas o mais 

importante grupo de insetos polinizadores para monocultura em todo o mundo com 

aproximadamente 80% das espécies vegetais. Assim, o papel das abelhas 

gerenciadas é muitas vezes a única solução para agricultores para garantir a 

polinização de culturas. Em produção agrícola, onde se busca a maior produção de 

frutos, maior tamanho e de formas uniformes, a introdução de populações 

gerenciadas de abelhas, por exemplo, Apis mellifera L., pode ser uma ótima solução 

(ORONJE et al., 2012). 

               Macena (2011) afirma que a polinização é um serviço ecossistêmico básico 

que é realizado através do processo de transferência dos grãos de pólen das 
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anteras para o estigma, sendo importante não somente para a reprodução das 

plantas pela formação de frutos e sementes férteis, mas também, para a produção 

de alimentos e a manutenção da rede de interações entre animais e plantas que vão 

manter a diversidade genética, garantindo a segunda, a terceira e mais gerações. 

               De acordo com Santos (2010) a polinização derivada da cultura das 

abelhas tem destaque em ecossistemas naturais e agrícolas, sendo capazes de 

polinizar 30% a 90% da polinização da flora nativa. Porém amenizar os impactos 

gerados pelas atividades antrópicas nas abelhas é extremamente importante para a 

manutenção de diversos habitats, pois sabe-se que habitam desde as florestas até 

áreas de produção agrícola. Os produtos produzidos por essas abelhas possuem 

grande interesse econômico com a produção de mel, própolis, cera, geléia real, não 

cabendo a esta cooperar somente para estes fins, uma vez que um terço da nossa 

alimentação depende direta ou indiretamente da contribuição deste inseto na 

polinização (VILLAS-BÔAS et al., 2012).  

Contudo a preservação da comunidade das abelhas é extremamente 

importante para o meio ambiente, devido a isso, foi criada a Iniciativa Brasileira de 

Polinizadores no intuito de desenvolver as bases das atividades para permitirem o 

uso sustentado e a conservação dos polinizadores e da polinização (Imperatriz-

Fonseca et al., 2004). O uso de terras brasileiras precisa estabelecer prioridades 

conservacionistas na paisagem agrícola, a fim de preservar a agro-biodiversidade e 

manter a ligação entre a natureza e a agricultura através do desenvolvimento de 

uma agricultura sustentável e de serviços realizados por polinizadores (Kevan; 

Imperatriz-Fonseca, 2002; CONTRERA; KLEINERT, 2004). 

A importância dos meliponíneos vai muito além dos benefícios econômicos, 

oriundos dos seus produtos. Na reconstituição de florestas tropicais e conservação 

dos remanescentes, estas abelhas podem ser de fundamental importância. Ainda, 

estas podem atuar como bioindicadoras da qualidade ambiental (PALAZUELOS, 

2008). Apesar disso, as espécies de meliponíneos encontram-se em processo 

acelerado de desaparecimento, provocado principalmente pela perda de hábitats e 

desmatamento de florestas nativas, ambiente preferencial dessas espécies (LOPES; 

FERREIRA; SANTOS, 2005) 
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2.3. Declínio dos polinizadores 

 

                As conseqüências da diminuição e/ou extinção de espécies das nossas 

abelhas são evidentes Um estudo realizado por Richards e Kevan (2002) sobre as 

populações de polinizadores afirmou que no ano de 2002 essa produção teve um 

declínio mundial. As principais causas para essa diminuição foi descoberta pelos 

efeitos adversos dos pesticidas, pois leva à destruição do habitat, propagação de 

doenças e parasitas, e concorrência de visitantes florais introduzidos. Isto coloca em 

risco a biodiversidade e a sustentabilidade na produção de muitos cultivos agrícolas 

(YAMAMOTO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2010). 

              De acordo com Afonso (2012), os meliponíneos vêm sofrendo com os 

diversos avanços da agricultura, bem como as queimadas, derrubadas e a 

urbanização, sendo realizadas derrubadas de grandes áreas para novas habitações, 

locais que antes serviam de abrigo para esses polinizadores, hoje destituem estes 

de suas moradias e alimentação.  

           Outro ponto citado segundo o autor é a exposição das abelhas aos 

agrotóxicos afetando diretamente a capacidade de aprendizado e memorização, o 

que pode desorientar não só o indivíduo exposto como também as forrageiras da 

colônia (PINHEIRO; FREITAS, 2010).   

              Segundo Lima e Rocha (2012) estima-se que o Brasil utiliza anualmente um 

número superior a 300 mil toneladas de produtos agrotóxicos, representando o 

equivalente de mais de 130 mil toneladas em ingredientes ativos desses produtos 

químicos. O declínio das populações de abelhas diminui a polinização e, 

conseqüentemente, a produção de sementes, frutos, mudas e novas plantas adultas.  

 

2.4 A importância das ações educativas para a formação de apicultores e a 

preservação das abelhas 

 

Para Ferreira et al. (2013) a educação ambiental é um processo que visa 

discutir questões relacionadas às consequências das transformações 

socioeconômicas e seus impactos nos ecossistemas. Portanto, trata-se de um 

processo em construção, podendo ser desenvolvida de forma prática no cotidiano 

como na criação e realização de projetos educativos. 
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Jacobi (2003) afirma que a Educação ambiental é uma reflexão de boas 

práticas sociais, envolve o meio ambiente e seu ecossistema, ou seja, é um conjunto 

de atores do universo educativo, engajando diversos sistemas de conhecimentos 

tanto os profissionais como a comunidade, dando oportunidade e possibilidades das 

pessoas de se sensibilizar em relação aos danos que trazem a natureza.  

Segundo Oliveira et al.(2016), o desenvolvimento de ações educativas sobre 

educação ambiental são metodologias importantes, além de apresentar resultados 

satisfatórios para o ensino aprendizagem, consistem em uma maneira de divulgar a 

importância das abelhas, contribuindo e estimulando a ideia de preservação e 

conservação das abelhas existentes na região. Cabe salientar, que o 

desenvolvimento de atividades lúdicas no ambiente escolar torna a aula mais 

agradável e contribui no ensino aprendizagem, mostrando resultados satisfatórios 

para a percepção da existência e importância das abelhas, pois tais percepções 

podem interferir positivamente no modo de se relacionar o ambiente e a natureza, 

possibilitando desencadear o comprometimento dos alunos, auxiliando-os a ter uma 

visão mais crítica.   

Dessa maneira, o desenvolvimento de projetos, sobre educação ambiental, 

relacionados à preservação das abelhas sem ferrão são bastante satisfatórios e 

importantes, especialmente quando se remetem as ações para crianças de rede 

pública de ensino do campo. 

  

2.5. O Curso de Licenciatura em Educação do Campo e a convivência com o 

semiárido 

 
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, a base conceitual da educação do campo considera: sujeitos 

do campo; economia familiar sustentável e solidária; povos tradicionais em seus 

respectivos territórios; saberes da terra; trabalho e pesquisa como princípios 

educativos; cultura como produção social da vida; interdisciplinaridade como 

construção de conhecimento coletivo, engajado e sustentável; cooperativismo e/ou 

associativismo como construção dialógica e política de participação.  

Nesse sentido, os futuros profissionais devem estar preparados para atuar 

nas escolas do campo de forma à contextualizar os saberes e, dessa maneira, 
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compreender a importância da criação e preservação das abelhas para a 

sustentabilidade na região semiárida é necessária para uma melhor formação de 

seus alunos, vislumbrando uma melhor convivência com o Bioma Caatinga e 

incentivando a fixação dos alunos no campo.   
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

 
  Avaliar o conhecimento dos discentes do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo do campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal 

do Piauí, sobre a importância das abelhas para a região de Picos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar, entre os discentes do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, por meio da aplicação de um questionário estruturado, a 

possível relação dos mesmos com a criação de abelhas;  

 Identificar sobre a importância das abelhas na região; 

 Conhecer os benefícios que a apicultura fornece para o meio ambiente. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Localização e caracterização do estudo 

 

O estudo foi realizado com os alunos do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo/Ciências da Natureza do campus Senador Helvídio Nunes de Barros da 

Universidade Federal do Piauí, no município de Picos-PI. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza do 

campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do Piauí foi 

criado em fevereiro de 2014 e tem caráter regular. O Curso apoia-se em duas 

dimensões de alternância formativa integradas: o tempo-escola e o tempo 

comunidade e conta atualmente com aproximadamente 206 alunos matriculados 

atualmente.  

 

4.2 Descrição do tipo de pesquisa, da coleta de dados, da análise dos dados e dos 

participantes 

 
A pesquisa em questão é do tipo quantitativa, realizada através de um 

questionário semi-estruturado (Apêndice A) composto por dez questões mistas 

(objetivas e subjetivas). Esse trabalho foi realizado com as turmas do I ao VI bloco 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza (LEDOC), 

num total de 45 alunos de ambos os sexos. 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva conforme as perguntas 

abordadas no questionário. Foi realizada a interpretação e análise dos dados 

obtidos, considerando as respostas e culminando para as considerações finais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 45 alunos da LEDOC que se distribuíram entre os 

seguintes municípios: 36% de Picos, 9% de Jaicós, 9% de Massapé, 9% de 

Alagoinha do Piauí, 7% de Ipiranga, 5% de Santana do Piauí, 5% de Geminiano, 4% 

de Campo Grande, 4% de Vila Nova, 4% de Itainópolis, 2% de Bocaina, 2% de 

Aroeira do Itaim, 2% de Sussuapara e 2% de Jacobina.  

Em relação ao gênero dos entrevistados pôde-se observar que 56% dos 

entrevistados foram do sexo feminino e 44% do sexo masculino (Figura 1).  

 

Figura 1: Distribuição de gênero dos entrevistados. 

       

44%

56%

Masculino

Feminino

 

  Sobre o questionamento aos entrevistados a respeito das abelhas como 

agentes polinizadores mais importantes do planeta, todos afirmaram ter esse 

conhecimento. De acordo com Machado et al. (2010) estes insetos dependem dos 

recursos florais tais como pólen, néctar e óleo para alimentar suas larvas e para a 

sua própria nutrição. A alta frequência de visita das abelhas às flores, a morfologia, o 

comportamento especializado e a alta diversidade fazem com que as abelhas sejam 

consideradas como o principal grupo de polinizadores, especialmente em regiões 

tropicais.  

Sobre a apicultura, os alunos foram questionados sobre qual a espécie de 

abelha utilizada para a criação apícola. Nesta questão, evidenciou-se que apenas 

11% afirmaram que é verdadeiro tratar-se da abelha manduri, conforme Figura 2.  
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Figura 2: A apicultura é a criação de abelhas manduri? 

 

Ao se analisar etimologicamente a palavra “apicultura” constata-se que a 

mesma provem do latim: Apis (abelha) e Cultura (cultivo), ou seja, a ciência que se 

dedica à criação de abelhas. Uma definição completa seria a que a define como “a 

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

obtém benefícios econômicos a partir desta” (ACQUARONE, 2004). Embora sejam 

criadas muitas espécies de abelhas no Brasil, a apicultura trata exclusivamente da 

criação das abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) 

Entre as abelhas sem ferrão, a manduri (Melipona asilvai) é uma abelha com 

aptidão para a meliponicultura (Ribeiro et al., 2012). Nesse sentido, 11% dos 

entrevistados responderam erroneamente a questão. 

Ao serem questionados sobre Picos constituir-se como a sexta maior cidade 

exportadora de mel, os entrevistados responderam da seguinte forma (Figura 3). 
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Figura 3: Você sabia que Picos é a sexta maior cidade exportadora de mel? 

91%

9%

Sim

Não

 

De acordo com um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro 

e Pequenas Empresas – SEBRAE, a região Nordeste apresentou entre os anos de 

1999 à 2009 uma taxa de crescimento na produção de mel de 435,36%. O 

município de Picos, segundo o mesmo estudo, é atualmente o 6º maior produtor de 

mel do Brasil, com uma produção de 421 toneladas. Dos quatro entrepostos de mel 

e cera que têm autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) para exportação, dois localizam-se no arranjo de Picos, sendo que os 

principais destinos do mel piauiense desde 2006 têm sido os Estados Unidos e a 

Alemanha. Nesse sentido, a maioria dos alunos respondeu adequadamente a 

questão. 

Quando questionados se conheciam um apicultor, 96% dos entrevistados 

responderam que sim e 4% afirmaram não terem proximidade com nenhum apicultor 

(Figura 4). 

Figura 4: Você conhece algum apicultor? 
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Vilela e Alcoforado Filho (2000) estudando a cadeia produtiva do mel no Piauí 

afirmaram que 70% dos produtores são pequenos e médios apicultores, que 

possuem, em média, menos de 100 colméias estando normalmente ligados às 

associações ou cooperativas apícolas. Nesse mesmo estudo, os autores 

observaram ainda que o mel era o principal produto da cadeia produtiva apícola no 

estado, mesmo sendo possível e existindo potencial para a exploração de outros 

produtos da colméia. Assim, por serem alunos oriundos de municípios cuja vocação 

é, entre outras atividades agropecuárias, a apicultura, é natural que grande parte 

dos entrevistados conheça ou tenham parentesco com apicultores. 

 Buscou-se ainda saber se os entrevistados sabiam que atualmente um 

grande volume de mel produzido na região é exportado para os EUA e Europa, 

buscando descobrir se os entrevistados teriam uma percepção dessa porcentagem. 

Assim, evidencia-se que 9% de pessoas afirmam que acreditam apenas 50% do 

volume de mel que é produzido na região é exportado para o EUA e Europa, mas 

38% dos entrevistados destacam que somente 70% do volume de mel que é 

produzido na região é exportado para o EUA e Europa. Entretanto, a maioria (53%) 

das pessoas que acreditam que 90% do volume de mel que é produzido na região é 

exportado para o EUA e Europa (Figura 5). 

 
Figura 5: Atualmente um grande volume de mel produzido na região é exportado 

para os EUA e Europa. Você saberia dizer a porcentagem? 

 

   

No intuito de crescer a exportação de mel, foi incentivado em março de 2005 

o Projeto APIS dando início à cadeia produtiva da apicultura no Piauí, integrando 
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parceiros, ações e recursos. É um projeto coordenado pelo SEBRAE/PI na 

microrregião de Picos-PI, que envolve várias instituições parceiras. Esse projeto tem 

como objetivo fortalecer a cadeia produtiva através das ações de capacitações 

tecnológicas, capacitações gerenciais, consultorias gerenciais, consultorias 

tecnológicas, capacitação em associativismo e cooperativismo, capacitações 

mercadológicas, consultorias mercadológicas, assistência técnica, crédito, etc. 

Dessa forma, organizando o setor desde a produção até a comercialização, 

objetivando dar sustentabilidade a toda a cadeia produtiva da apicultura no Estado. 

De acordo com dados de 2006, a Europa se destacou como a maior 

importadora de mel do mundo, só a Alemanha importa cerca de 50% do mel 

exportado no mundo. O maior produtor de mel do mundo é a China com uma 

produção média de 250 mil toneladas/ano. Os países que mais exportam mel no 

mundo são China, Argentina, México, Estados Unidos e Canadá, só esses países 

movimentam no mundo cerca de mil toneladas por ano (PATTAMAYAK; FERRADO, 

2006). No entanto, atualmente os Estados Unidos da América é o nosso maior 

comprador de mel. 

Finalmente, os alunos foram questionados se sabiam que a população de 

abelhas (Apis mellifera L.) está diminuindo. A Figura 6 revelou que a maioria dos 

entrevistados afirmou que sim. 

 
Figura 6: Em sua opinião, a população de abelhas (Apis melífera L.) está 

diminuindo? 

  

Segundo Maia (2004) vários fatores contribuem para a redução de abelhas 

nativas, dentre os quais destacam-se: a destruição de colônias na colheita 
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extrativista do mel; desmatamento, principalmente árvores de grande e médio porte 

que possuem troncos ocos, os quais servem para a sua nidificação e falta de 

recursos florais. No entanto, a utilização de agrotóxicos é de fato o principal fator. 

Os alunos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo tem essa 

percepção em relação ao desaparecimento das abelhas, o que é muito importante 

para futuros trabalhos em relação à preservação desses polinizadores quando forem 

professores de escolas do campo.  

Segundo Arrais (2017), o Grupo de Estudos sobre Abelhas do Semiárido 

Piauiense (GEASPI) atua há três anos no campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros e é coordenado por docentes do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo. Já passaram pelo grupo, até hoje, vinte e seis (26) estudantes e catorze 

(14) professores, integrantes de projetos de pesquisa, de extensão, de experiências 

de estágio e de orientações de trabalhos de conclusão de curso. E assim, acredita-

se que a atuação do grupo pode ter influenciado positivamente para a sensibilização 

dos alunos da LEDOC em relação à importância das abelhas e da apicultura da 

região.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Foi possível presenciar através da aplicação do questionário que os alunos 

tinham conhecimento a respeito das abelhas e de sua importância para o 

ecossistema e a educação ambiental.  

Assim, espera-se que os futuros educadores do campo no exercício de suas 

ações educativas incentivem a preservação desses importantes agentes 

polinizadores, bem como a apicultura na região.  
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CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO,  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

APÊNDICE A- Questionário 
 

Convidamos você, aluno e aluna do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

do campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade federal do Piauí, a 

responder o questionário referente à Pesquisa “Avaliação do conhecimento dos 

futuros Educadores do Campo a cerca da importância das abelhas para a região de 

Picos”, de autoria de Adão de Moura Leal, sob a orientação da Profa. Dra. Juliana do 

Nascimento Bendini. 

1.) Aonde reside?___________________________________________________ 

2.) Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

3.) Quantos anos tem?______________________________________________ 

4.) As abelhas são agentes polinizadores mais importantes do planeta? 

(  ) Verdadeiro    (  ) Falso 

5.) O que é polinização? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.) A apicultura é a criação de abelhas manduri? 

(  ) Verdadeiro    (  ) Falso 

7.) Você sabia que Picos é a sexta maior cidade exportadora de mel? 

(  ) Sim     (  ) Não  

8.) Você conhece algum apicultor? 

 (  ) Sim     (  ) Não 

9.) Atualmente um grande volume de mel produzido na região é exportado para 

os EUA e Europa.Você saberia dizer a porcentagem? 

(  ) 50%   (  ) 70%   (  ) 30%   (  ) 90% 

10)Em sua opinião, a população de abelhas ( Apis mellifera L. ) está diminuindo? 

(  ) Sim     (  ) Não. Por que?_______________________________________ 
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