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RESUMO 

Este estudo tem por base o desenvolvimento de aglomerações locais como modelo 

adequado à promoção de geração de renda e inserção social em regiões economicamente 

deprimidas, considerando a inovação e competitividade sob ótica local. Esse enfoque surge 

como alternativa ao modelo adotado no Brasil baseado na teoria dos pólos de 

desenvolvimento. O foco na apicultura é decorrente de suas características propícias para o 

desenvolvimento sustentável e pelo caráter associativo, sendo uma atividade economicamente 

viável, socialmente justa e ambientalmente correta. O estudo do caso selecionado, ainda que 

não consolidado como APL, demonstrou a viabilidade do modelo com ênfase no 

desenvolvimento regional e local, com possibilidades concretas de geração de renda e 

inserção social, porém, com um longo caminho a ser percorrido, eivado de problemas sob 

diversos aspectos: de ordem produtiva, de financiamento, de associativismo, etc., além 

daqueles inerentes ao meio ambiente. A eficiência e eficácia das ações para o 

desenvolvimento de arranjos produtivos dependem, em grande parte da simetria das ações dos 

agentes envolvidos. A intervenção do Estado é observada como fundamental para a indução à 

geração de renda e inclusão social, sem a qual as regiões de baixo desenvolvimento 

continuarão estagnadas. 
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ABSTRACT 

This study is based on the local agglomeration development as a propper model to 

promote income generation and social insertion in economically depressed regions, 

considering local inovation and competitiveness. This focus comes as an alternative to the 

model that is used in Brazil wich is based on the theory of poles development.  The focus on 

beekeeping is resulting from its suitable nature towards maintainable development and for the 

associative character, being an economically praticable, socially fair and environmentally 

correct. The study of the selected case, although not consolidated as an LPS [Local Productive 

Settling], showed the viability of the focusing on regional and local development model, with 

concrete possibilities of income generation and social insertion, but, with a long way to pass 

through, filled of problems under the most diverse aspects: of productive, financial and 

associatve kind, and also those problems contingent to environment. The efficiency and 

efficacy of the actions to develop local productive settings depend, mostly, on the symmetry 

of the involved agents. The state intervention is understood as fundamental to induce income 

generation and social insertion, which lacking would make low development regions to 

remain stagnate. 

 

 

Key Words: Competitiveness; social insertion; beekeeping; income generation  
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1  INTRODUÇÃO 

A partir dos conceitos desenvolvidos sobre territórios produtivos locais, na direção de 

sua aplicabilidade nos países periféricos e em região de baixa densidade econômica, suas 

perspectivas de resultados efetivos com desenvolvimento sustentável e promoção da geração 

de renda àqueles que trabalham à margem dos centros mais desenvolvidos, objetiva-se neste 

estudo verificar a atividade produtiva de apicultura como alternativa para a geração de renda e 

inserção social no estado de Alagoas, mais precisamente numa área de sertão alagoano. 

Apoiam-se esses estudos na importância de inovação para competitividade sustentável. 

A visão conceitual de inovação competitiva e do modelo  de território produtivo como base ao 

desenvolvimento de regiões menos favorecidas serão os eixos principais deste trabalho, como 

diretrizes objetivando a aplicação, estratégias e resultados efetivos em um Arranjo Produtivo 

Local de apicultura no sertão alagoano. 

Não se pretende neste trabalho, aprofundamento nos diversos conceitos que surgiram a 

partir da década de 80/90 quanto aos modelos com ênfase no desenvolvimento regional e 

local, mas contribuir para a compreensão no que se tem aplicado no estado de Alagoas, 

focando um setor específico, buscando avaliar as diretrizes a ele estabelecidas, seus estágios e 

tendências, face ao grande desafio de inclusão social e de desenvolvimento em regiões menos 

favorecidas. 

1.1  Organização do Trabalho 

Este trabalho está dividido em 08 (oito) capítulos, incluindo a introdução. O segundo 

capítulo apresenta a justificativa, onde se expõe a situação sócio-econômica de Alagoas e o 

porquê da apicultura como alternativa ao modelo econômico existente. Os objetivos da 

dissertação estão no terceiro capítulo. O referencial teórico, no capítulo quatro, foi 

subdividido em abordagens sobre APL, sobre inovação sob ótica local e sobre 

competitividade sistêmica sob ótica local. 

No quinto capítulo, descreveu-se um sucinto histórico da apicultura, a situação da 

apicultura no Brasil e em Alagoas. O sexto capítulo trata do APL Apicultura no Sertão 

Alagoano, seus objetivos e aspectos relevantes. A análise crítica, no sétimo capítulo, aborda o 

modelo econômico de Alagoas, as condições do estado para a apicultura, a situação do APL 

estudado com um comparativo ao referencial teórico. As conclusões, limitações do trabalho e 

recomendações estão agrupadas no oitavo capítulo. 
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2  JUSTIFICATIVA 

O Estado de Alagoas, o segundo menor estado da federação, tem uma população 

estimada em 2007, de 3.037.103 de pessoas, segundo dados do IBGE, onde  62,3 % (sessenta 

e dois inteiros e três décimos) dessa população é tida como pobre, considerando nesta 

condição as pessoas que vivem com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. O 

índice de Gini, que varia de zero a um (quanto maior mais desigualdade), no Brasil é de 0,60 

enquanto no estado de Alagoas atinge 0,69, caracterizando-o como o mais desigual da 

federação. 

Constata-se em estudos recentes, que 350 mil famílias (metade das famílias de Alagoas) 

recebem dinheiro do programa Bolsa Família e que essa renda representa 4 (quatro) vezes 

mais do que a renda do corte de cana-de-açúcar, que é a principal atividade agrícola do 

estado, para onde são direcionados os maiores esforços de melhorias e apoio financeiro e 

político (Carvalho, 2008).  

Paulo Haddad expõe em seu Texto de referência da palestra sobre cultura e 

associativismo – Seminário do BNDES sobre APL’s, B. Horizonte, 2004, que estudos 

desenvolvidos por meio de contrato de consultoria entre o Ministério do Planejamento e o 

Consórcio Monitor/Boucinhas e Campos, onde se determinou a tipologia dos municípios 

brasileiros segundo o grau de endogenia, através indicadores sócio-institucionais, identificam-

se no mapa abaixo elaborado nesses estudos, que em Alagoas as regiões econômica e 

socialmente deprimidas abrangem quase toda sua extensão territorial. 

 
Figura 2.1 – Arquétipos de Municípios Deprimidos 
Fonte:Texto de referência da palestra sobre cultura e associativismo, Paulo Haddad, B. Horizonte, 2004. 
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O cenário do estado por si só, evidencia a necessidade de alternativas no sentido de, se 

não da reversão, ao menos de amenizar as disparidades sócio-econômicas decorrentes do 

modelo produtivo de Alagoas. Este, galgado na produção sucroalcooleira, para onde são 

carreados os maiores esforços, seja sob o aspecto político, seja sob o aspecto financeiro e 

conseqüentemente no  desenvolvimento de novas tecnologias. 

Vislumbra-se como importante a alternativa do desenvolvimento da atividade apícola 

que, por sua natureza, vai de encontro aos problemas ambientais e sociais de Alagoas, 

considerando a indissociabilidade entre o contexto social, produtivo e o meio ambiente. 

Warwick Kerr, genecista da Universidade de Uberlândia expõe em artigo da Revista 

SEBRAE Agronegócios, nº 03, maio de 2006: “A apicultura tem três lucros inevitáveis. 

Primeiro o lucro ecológico porque as abelhas estão entre os insetos polinizadores mais 

importantes e muitas das plantas que cultivamos principalmente árvores frutíferas, dependem 

dos insetos para a polinização. Segundo é o econômico porque a apicultura é a atividade mais 

lucrativa da agricultura. E o terceiro lucro é o social. A apicultura envolve toda a família, 

desde os pais até os netos”. 

Quanto aos problemas ambientais, convém observar que a biodiversidade tem nas 

abelhas importantes agentes para sua manutenção e a apicultura constitui-se em alternativa 

ecologicamente correta e auto-sustentável na exploração de ambientes naturais ainda não 

degradados e ainda na recuperação de áreas ameaçadas de erosão genética, sendo as abelhas 

também indicadores biológicos de equilíbrio ambiental (Freitas,1999). 

O entendimento da lógica da apicultura e como poderá servir de alternativa, através de 

Arranjos Produtivos Locais, para a geração de renda e inserção social com desenvolvimento 

sustentável constituem-se nas principais razões que motivaram a elaboração deste trabalho. 

A indução de crescimento econômico em regiões economicamente deprimidas podem se 

dar através da lógica de territórios produtivos e, a promoção do desenvolvimento econômico, 

a longo prazo, deve ocorrer pela ação integrada de todos os agentes, buscando novas e 

melhores formas de competição (Santos, 2005). Assertiva esta que também justifica estudos 

complementares para sua constatação em casos específicos como é o caso da apicultura em 

Alagoas.  
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3  OBJETIVOS 

O objetivo geral consiste em estudar a atividade de apicultura no estado de Alagoas, 

observando a lógica do setor e quais os atores envolvidos, verificando o setor em seu 

potencial de crescimento, entraves e perspectivas, objetivando proposição de políticas 

públicas para melhorias da competitividade e maior abrangência quanto a inserção social, 

visto que os modelos tradicionais não resultaram em efetivo desenvolvimento dessa região, 

nem de outras com características semelhantes. 

3.1  Objetivos Específicos 

Busca-se ainda, descrever a atividade apícola no estado de Alagoas, mapeando os 

principais centros produtivos e mais especificamente estudar o modelo aplicado no arranjo 

produtivo local de apicultura no sertão de Alagoas. Assim, procurou-se: 

• Identificar os municípios envolvidos direta e indiretamente na atividade apícola; 

• Identificar os principais problemas, oportunidades e potencialidades da atividade 

para o caso estudado; 

• Propor ações para melhor estruturação do setor no estado. 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1  Introdução 

Os países em desenvolvimento estão inseridos no processo de globalização praticando 

políticas tradicionais de planejamento. No Brasil, tradicionalmente, as políticas econômicas 

visavam o desenvolvimento regional e se pautavam em planejamento de implantação de 

empreendimentos de grande porte, inspirados na teoria dos pólos de desenvolvimento, porém, 

em que pese ter havido algum avanço e desenvolvimento, os objetivos de espraiamento dos 

resultados não ocorreram, observando-se concentração destes, com dependência da 

participação estatal e com impacto social excludente (Sicsú et al, 2007). 

Na direção inversa da teoria dos pólos, a ênfase no desenvolvimento das potencialidades 

locais ensejou estudos contemplando os aspectos de arranjos produtivos locais pelas diversas 

agências públicas e privadas de políticas. Entretanto, ainda prevalece o uso de modelos 

tradicionais da era industrial. 

Os modelos adotados nos países em desenvolvimento se apoiam nas vantagens relativas 

e não em vantagens competitivas, sendo aquelas baseadas em recursos naturais disponíveis e 

favoráveis, mão-de-obra barata e proteção de setores pelo estado, levando à atividades não 

sustentáveis e que, inicialmente apresentam sucesso, mas, em ambiente competitivo se  

tornam a razão das dificuldades advindas e/ou do fracasso (Farbank e Lindasay, 2000). 

Buscam-se dessa forma referências teóricas que aplicadas à realidade local enseje 

possibilidade de direcionamento à reversão do quadro sócio-econômico da região. Objetiva- 

se neste capítulo expor algumas visões conceituais no sentido de captar os pontos comuns 

aplicáveis à realidade regional que permita entender a atual situação e quais as conseqüências 

e divergências existentes e quais perspectivas sob a ótica desses conceitos se vislumbram para 

o setor.  

As linhas mestras desses conceitos estão galgadas em inovação, competitividade 

sistêmica e aglomerados produtivos, sob dimensão local como condição à perspectiva de 

desenvolvimento. 

A realidade atual não se compreende com o uso de instrumentos conceituais e analíticos 

inadequados e ultrapassados, visto que não conseguem associar os fenômenos econômicos de 

seu quadro histórico e político-social, assim como ignoram que atores e parâmetros sociais e 

políticos determinam o comportamento das variações econômicas (Lastres e Cassiolato, 

2006). 
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4.2  Arranjo Produtivo Local 

As formulações deste item 4.2, segundo Paulo Haddad em conferência já aqui citada, 

norteiam esse instrumento de indução de desenvolvimento:“Um arranjo produtivo local é 

uma concentração micro-espacial de empresas de qualquer porte com grau diferenciado de 

coesão e características comuns, que pode ser:  

a) horizontal, no mesmo setor e ou setores conexos (couros e sapatos; madeira e móveis, 

etc.); 

b) vertical, setores estruturados em uma cadeia produtiva;  

c) misto, com estruturação setorial horizontal e vertical (proteína animal industrializada 

no Oeste Catarinense, por exemplo). A partir desta base conceitual, é possível 

diferenciar as abordagens de arranjos produtivos locais, como por exemplo: 

• agrupamento ou aglomerado maduro: agrupamento ou aglomeração de empresas 

em que há transações e interações entre seus agentes, com a presença de instituições 

de pesquisa e desenvolvimento (P & D), possibilitando a criação de externalidades 

positivas, mas limitadas pelo baixo grau de coordenação, com existência de 

conflitos de interesse e/ou desequilíbrios; 

• cluster ou agrupamento avançado: agrupamento maduro com alto nível de coesão e 

coordenação entre os agentes, possibilitando ganhos de externalidades para as 

empresas através da cooperação e aprendizado tecnológico e comercial. 

• Sistemas locais de inovação: sistema local de produção que evoluiu no 

desenvolvimento da cooperação e do aprendizado coletivo para a inovação, sendo 

similar à idéia de cluster maduro, com forte ênfase no ambiente institucional local. 

• distrito industrial italiano: cluster maduro ou sistema local de inovação estruturado  

constituindo em uma relação de cooperação horizontal.” 

Nos Arranjos Produtivos Locais as principais fontes de competitividade são os 

elementos de confiança, de solidariedade e de cooperação entre as empresas, um resultado de 

relações muito estreitas de natureza econômica, social e comunitária.  Distinguem-se três 

campos em que estão concentrados os problemas de desenvolvimento de um APL:  

a) O campo das decisões privadas: que se referem às decisões típicas de 

responsabilidade do empresário individual sobre o que ocorre para dentro do portão 

da fábrica ou da porteira da propriedade rural, envolvendo a localização das  

atividades, a escolha de tecnologias, as relações capital trabalho, a adoção das 

técnicas de gestão, etc.;  
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b)  o campo das decisões governamentais: que se referem à oferta, pelos três níveis de 

governo, de serviços públicos tradicionais (justiça, segurança, infra-estrutura) e 

semi-públicos ou meritórios (saúde, educação) nas  áreas em que se localizam os 

APL’s; 

 c) o campo das decisões comunitárias: que se referem a problemas comuns às empresas 

que compõem os APL’s, sem que cada uma isoladamente tenha condições de 

resolvê-los. 

Em resumo, existe um conjunto de características que, quando presentes em uma 

atividade econômica, potencializam os benefícios de eficiência coletiva, aprendizado conjunto 

e inovação gerados pelas economias dinâmicas de aglomerações: 

• Dimensão territorial delimitada: a proximidade geográfica leva ao 

compartilhamento de visões e valores econômicos, como mão-de-obra 

especializada, fornecedores e principalmente conhecimento tácito, aquele que não 

está codificado, mas está implícito e incorporado nos indivíduos. 

• Diversidade de atores econômicos, políticos e sociais: A presença de diferentes 

instituições estimula a inovação, pois favorece a formação e capacitação da mão-

de-obra, o investimento em pesquisa, o desenvolvimento e o acesso a fontes de 

capital. 

• Governança / coordenação: A maneira como os diferentes atores coordenam suas 

atividades e investimentos favorece a criação de economias de escala antes 

inexistentes, como compras conjuntas, investimentos compartilhados em P&D e 

treinamento, compartilhamento de infra-estrutura de logística, etc. 

• Vocação e/ou Relevância da Atividade Econômica: Quando uma atividade é 

relevante para a região, seja pela importância para a economia local, seja por uma 

vocação da região, a mobilização da população e das instituições de apoio é muito 

mais provável. 

No estudo realizado pelo Consórcio Monitor-Boucinhas/Campos sobre a Atualização 

dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, foram identificados oito arquétipos de 

aglomerações ou agrupamentos produtivos no Brasil, abaixo descritos, os quais apresentam 

características estruturais (nível de organização e confiança, processos tecnológicos, 

condições de fatores, etc.) que levam as políticas públicas diferenciadas para a sua promoção 

e seu desenvolvimento. 

• Agrupamento de Sobrevivência Informal: Dentro desse contexto, a atividade 

econômica é preponderantemente informal, representada por grupos de pequenos 
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produtores autônomos ou por grupos familiares; exploram a vantagem comparativa 

da existência de fatores básicos ou não-especializados da região para a 

sobrevivência, de maneira muito precária; exemplos: meleiros, artesanato, etc. 

• Agrupamento de Vantagem Comparativa: Normalmente, apresenta-se como um 

agrupamento de micros, pequenas e médias empresas, muitas das vezes empresas 

informais que agregam reduzido valor aos fatores básicos da região, quase sempre 

atuando como produtores de manufatura de primeiro beneficiamento; exemplos: 

gesso- Serra do Araripe, fruticultura irrigada- Mossoró – RN. 

• Agrupamento Modelo Tradicional de Crescimento: Grupo formado por 

pequenas e médias empresas que, muitas vezes, convivem com algumas empresas 

de grande porte, mas com pouco relacionamento entre elas; apesar de já agregarem 

valor ao produto e ocuparem posições importantes no mercado regional ou 

nacional, falta visão estratégica de crescimento sustentável; exemplos: moda íntima 

– Nova Friburgo, coureiro-calçadista – Campina Grande. 

• Agrupamento de Alavancagem Competitiva: Nesse contexto, as micros e 

pequenas empresas convivem com grupo de empresas de grande porte, atuando em 

diversas etapas da cadeia produtiva; dentre elas, existem empresas que se destacam 

no mercado nacional, mas que encontram dificuldades estratégicas para competir 

no mercado internacional; exemplos: coureiro-calçadista- Vale dos Sinos; cerâmica 

- Criciúma; têxtil- Itajaí; moveleiro- Serra Gaúcha. 

• Agrupamento Baseado em Empresa-âncora: É um conjunto de pequenas e 

médias empresas que fornecem produtos/serviços para uma ou mais grandes 

empresas (âncora), geralmente empresas nacionais; a cooperação vertical é forte 

entre as empresas-âncora e as empresas fornecedoras; há aqui o objetivo de 

promover o desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo; exemplos: metal-

mecânico no Espírito Santo, suinícola do Oeste de Santa Catarina; petrolífero no 

Rio de Janeiro. 

• Agrupamento Dependente de Logística Exportadora: É formado por empresas 

de médio e de grande porte que, geralmente, possuem competitividade produtiva 

mundial, resultado de condições naturais propícias e de desenvolvimento 

tecnológico; essas empresas são fortemente dependentes de logística eficiente e 

competitiva internacionalmente; entretanto, possuem presença internacional aquém 

do seu potencial; exemplos: fruticultura - Juazeiro e Petrolina; soja - Barreiras; 

pecuária - Triângulo Mineiro. 
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• Agrupamento de Base Tecnológica: É formado, preponderantemente, por grupo 

de micros, pequenas e médias empresas, normalmente spin-offs das universidades 

locais/incubadoras; geralmente, elas convivem com empresas maiores e competem 

em setores intensivos em tecnologia; entretanto, apesar do grande conhecimento 

tecnológico existente, essas MPME’s ainda não possuem posicionamento 

consolidado no mercado nacional e no mercado internacional; exemplos: base 

tecnológica - São Carlos; software - Joinville; biotecnologia - Minas Gerais. 

• Agrupamento de Alta Tecnologia: Uma empresa-âncora (ou mais) estrutura uma 

cadeia produtiva global (apoiada por micros, pequenas e médias empresas de alta 

tecnologia) para elaborar produto (ou produtos) de alta complexidade, atendendo 

tanto o mercado interno como demandas globais; em alguns casos, essas empresas 

destacam-se no mercado internacional como “plantas produtivas”, a partir de 

estratégias da empresa matriz; exemplos: automotivo - Belo Horizonte; 

telecomunicações - Campinas; aeronáutica - São José dos Campos.  Do ponto de 

vista do associativismo, os principais problemas de promoção e desenvolvimento 

de um APL, estruturado a partir de fatores básicos, estão na ausência de relações 

estreitas de parceria e de sinergia nos processos de inovação e de aperfeiçoamento 

(reduzida cooperação inter-firmas) e no uso de atitudes defensivas recorrentemente 

(quando uma indústria ou setor apresenta resultados negativos, os líderes dos 

setores públicos e privados tendem a culpar uns aos outros). Além do mais, os  

protagonistas de um APL, cujos fundamentos da sua competitividade estão no 

excesso de confiança em fatores básicos, tendem a transferir, para o governo, o 

poder de tomar decisões complexas sobre o futuro de suas empresas (paternalismo 

governamental)”. 

4.2.1  Contextualizando o Estudo 

No artigo Intitulado “Novas Lógicas do Planejamento Regional e a Valorização do 

Local: Estudos de Casos em Alagoas e Pernambuco” de Sicsú, Lima & Silva (2004), 

destacam-se a seguir as observações dele extraídas pertinentes à contextualização deste 

estudo. 

O SEBRAE, entre 1999 e 2002, implementou e disseminou a metodologia 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DLIS, com base numa visão endógena do 

desenvolvimento, através de processos participativos onde se elaboraram agendas de 

desenvolvimento para nortear o planejamento de localidades, em geral municípios. Esse 
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modelo teve abrangência quase no total nos municípios de Alagoas. O modelo, apesar de 

fortalecer o capital dos municípios e da estruturação dos municípios, apresentou limitações, 

visto que ao se focalizar a localidade e não a cadeia produtiva, em muitos casos se perde a 

lógica empresarial, releva-se a segundo plano a questão da competitividade setorial e 

empresarial, cuja lógica estratégica abrange também fatores exógenos ao município (Sicsú, 

Lima & Silva, 2004). 

O Instituto Paraíba do Meio, organização social constituída por pesquisadores da 

Universidade Federal de Alagoas, patrocinado pelo SEBRAE-Al, e com o apoio do Governo 

do Estado, desenvolveu o Projeto Territórios Produtivos de Alagoas, iniciado em setembro de 

2003, partindo de uma subdivisão do estado em mesoregiões, baseada nas características 

geográficas e históricas das mesmas, além de identidades econômicas. 

O projeto tem por objetivo promover o surgimento, nos diferentes territórios, de acordos 

e pactos produtivos, estrategicamente construídos com os atores, locais e externos, relevantes 

para a elevação dos níveis de densidade empresarial, especialização produtiva e dinamismo 

econômico e social. 

Segundo ainda Sicsú, Lima & Silva (2004), ”entende-se que potencialidades devem ser 

apoiadas para permitir a estruturação futura de Arranjos Produtivos Localizados – APL. Estes 

viriam a ser territórios em que houvesse uma densidade de agentes econômicos que dessem 

competitividade através de um processo onde fossem valorizados os vínculos entre os 

diferentes atores participantes de um complexo produtivo, além de apoiar ações baseadas na 

interdependência desses atores”. 

A estratégia passa pela identificação nas diferentes mesoregiões, de territórios 

produtivos que apresentem condições de maior sustentabilidade produtiva, buscando 

identificar e articular as principais instituições locais e externas que possam dar sustentação às 

atividades escolhidas. A partir dessas identificações estabelece-se como estruturar as pré-

condições institucionais e de infra-estrutura, além de recursos humanos qualificados, que 

permitam um desenvolvimento sustentável dos projetos. Também, é importante, como 

produto do processo, a explicitação e mensuração das demandas por investimentos, nas 

diferentes mesoregiões estratégicas para garantir o dinamismo da produção local. 

O estudo elencou sete forças a serem mobilizadas que proporcionam condições de 

alterar a situação dos territórios: 

1º. qualificação de recursos humanos; 

2º. logística adequada; 

3º. aproveitamento das vantagens competitivas locais como diferencial inovador; 
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4º. aproveitamento da tradição e cultura locais para a criação de marcas 

diferenciadoras; 

5º. a interação dos diferentes atores que permita maior cooperação e aumento de 

competitividade; 

6º. a ênfase nos pequenos negócios como fator de geração de emprego e renda; 

7º. a viabilização de crédito compatível que permita a consolidação e expansão das 

atividades. 

Esquema de ilustração das sete forças citadas – figura 4.1 

 
Figura 4.1 - Territórios Produtivos: Forças Transformadoras 
                     Fonte: Sicsú, Lima & Silva (2004) 

Dentre as caracterizações realizadas está a apicultura no sertão do São Francisco. O 

estudo prevê Projetos Técnicos de Investimento – PTI, construídos tendo por base os 

principais indicadores utilizados pelo SEBRAE para o desenvolvimento local, quais sejam: 

densidade empresarial aumentada; atividades produtivas identificadas e estruturadas; 

investimentos prioritários definidos; instrumentos de participação formatados. 

Os PTIs têm lógicas e estruturas diferenciadas, dado que partem de realidades, estágios 

de organização e dinâmicas locais díspares, porém apresentam, no mínimo oito pontos 

comuns, quais sejam: 

1. Agentes locais e externos envolvidos e comprometidos; 

2. Definição das Ações Prioritárias e das complementares; 

3. Definição de Responsabilidades pela articulação e implementação das ações; 
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4. Modelo de articulação da governança do Projeto; 

5. Recursos financeiros, infra-estrutura e pessoal necessário; 

6. Recursos financeiros, infra-estrutura e pessoal assegurado; 

7. Potenciais fontes dos recursos necessários; 

8. Mecanismos de consolidação e implementação do pacto (inclusive cronograma 

físico-financeiro). 

Nos estudos já realizados, destacados no artigo em referência, estão algumas 

dificuldades de implementação, tais como: a) disparidade muito grande de amplitude de 

intervenção; b) diferentes níveis de comprometimento e de adesão às ações propostas; c) 

protagonismo local parece ser bastante díspar nos diferentes projetos estruturados, existindo 

diferentes estágios de articulação local; d) inter-relação existente com outros programas que 

vem sendo estruturados no estado que podem estar focados com as mesmas preocupações que 

tem orientado o dos Territórios Produtivos; f) a ênfase dada ao produtivo, sem resolver 

aspectos estruturais no que tange à área social, mais especificamente à área educacional, 

ambiental e de infra-estrutura, pode também dificultar a obtenção dos resultados desejados. 

Como referencial, o estudo enfatiza: Esses riscos deverão ser enfrentados na 

implementação dos PTIs, e a consciência dessas limitações, a priori, poderá permitir ações 

que diminuam impactos desestruturadores de ações. 

4.3  Inovação Sob Ótica Local 

A visão globalizada considerando as propostas de modelos que se adéquam a países e 

sociedades distintas são, hoje, claramente questionáveis em decorrência da consciência de que 

as especificidades pessoais, organizacionais, institucionais e outras características do próprio 

ambiente são pontos fundamentais nos processos de aprendizado, capacitação e inovação. 

Pelo contexto histórico-cultural de cada região, o uso de modelos desenvolvidos em outros 

contextos dificilmente levará a resultados semelhantes, se não, a negação ou dissolução do 

que já existe, destruindo potencialidades diversas inerentes a cada ambiente. 

Quando da aceleração da globalização econômica, na década de 80, desenvolveu-se a 

abordagem de inovação sob caráter localizado, incorporando e consolidando novos 

entendimentos, com base na produção derivada da criatividade humana e não em trocas 

comerciais e acumulação de equipamentos e de outros recursos materiais (Lastres, Cassiolato 

e Campos, 2006.). Estes autores afirmam que “a capacidade inovativa de um país ou região é 

vista como resultado das relações entre atores econômicos, políticos e sociais, refletindo 

condições culturais próprias”. 
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Cada caso exige uma estratégia apropriada de desenvolvimento, considerando-se como 

inovação novas formas de produção de bens e serviços que a eles são novos, mesmo que para 

seus competidores não o sejam. O enfoque de sistema de inovação exige que as 

especificidades dos diferentes contextos e atores locais sejam captadas e analisadas, de forma 

a subsidiar os processos de aprendizagem e capacitação, com particular importância para os 

países e regiões menos desenvolvidas. A inovação deve ser tratada como um processo 

cumulativo e específico ao contexto determinado (Lastres, Cassiolato e Campos, 2006). 

4.4  Competitividade Sistêmica Sob Ótica Local 

No trabalho de Wilson Sizigan (IE/UNICAMP) e Suzana Cristina Fernandes 

(Doutoranda, IE/UNICAMP), intitulado COMPETITIVIDADE SISTÊMICA: A 

CONTRIBUIÇÃO DE FERNANDO FAJNZYLBER, observa-se que para a evolução da 

competitividade influem “no sólo las políticas macroeconómicas, sino las sectoriales, los 

aspectos microeconômicos de gestión, los factores institucionales, como el sistema educativo, 

la disponibilidad de recursos naturales, el tamaño del mercado interno y muchos otros 

factores” (Fajnzylber, 1990:92). 

Sobre competitividade sistêmica de um país ou região, Michael Porter concluiu: 

a)  a competitividade não pode ser vista como um fenômeno macroeconômico, 

impulsionado por variáveis como taxas de câmbio, taxas de juros e déficits 

governamentais; 

b)  a competitividade não é função de mão-de-obra barata ou de recursos naturais 

abundantes; 

 c)  as empresas de uma região ou de um país não terão êxito se não basearem suas 

estratégias no progresso e na inovação, numa disposição de competir, no 

conhecimento realista de seu ambiente nacional/regional/local e de como melhorá-

lo; 

d)  as empresas bem-sucedidas concentram-se, com freqüência, em determinadas 

cidades, aglomerados urbanos ou estados dentro do país; 

e)  o processo de globalização das economias nacionais não exclui a importância de 

localidades que proporcionam um ambiente fértil para as empresas de indústrias 

específicas. 

A vocação regional ou municipal é formada por uma série de fatores que podem ser 

definidos através do “Diamante” de Porter (1993). Tais fatores, constituem-se em 

determinantes da vantagem nacional. Essa vocação local poderá ser determinada pela análise 
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do diamante de Porter, não sendo ainda esse fator que garanta que as empresas locais serão 

competitivas no seu mercado de atuação. Devem ser analisados: 

a) a forma de organização das empresas, e  

b) o ambiente em que elas estão inseridas. 

Propõe este autor, que para o seu modelo de desenvolvimento socioeconômico, devem-

se observar os seguintes aspectos: 

 a)   condições de fatores – são os insumos necessários para competir em qualquer 

indústria como terra cultivável, trabalho, recursos naturais, capital e infra-

estrutura. Os fatores são estes: recursos humanos, recursos físicos, recursos de 

conhecimento, recursos de capital e infra-estrutura; 

b)    condições de demanda – ela determina o rumo e o caráter da melhoria e inovação 

pelas empresas do país. Três atributos gerais da demanda interna são 

significativos: a composição (natureza das necessidades do comprador), o 

tamanho e padrão de crescimento e os mecanismos pelos quais a preferência 

interna é transmitida aos mercados estrangeiros; 

c)    indústrias correlatas e de apoio – é a presença no país de indústrias que possam 

abastecer a produção industrial e dar suporte administrativo aos serviços, dentro 

de uma cadeia de valor. 

Stamer (1999), da Universidade Gerhard Mercator de Duisburg, Alemanha, propõe o 

modelo de Competitividade Sistêmica para o desenvolvimento socioeconômico (em níveis 

municipal, regional, estadual ou nacional). Neste modelo, o sistema econômico é 

compreendido por quatro níveis: 

a) nível micro – compõe as unidades eficientes das empresas, através das inovações e 

engenharia simultânea e a eficiência coletiva e redes de inovação (consórcios, 

condomínios, núcleos setoriais e estruturas de apoio entre outras); 

b) nível macro – relacionado às questões políticas e econômicas, envolvendo a 

estabilidade econômica, o sistema jurídico, as políticas comerciais, fiscal, 

orçamentária, monetária, etc.; 

c) nível meta – está relacionado às questões sócio-culturais da população que 

direcionam o modelo competitivo da organização econômica, a orientação da 

sociedade ao desenvolvimento, a habilidade para formular estratégias e políticas, a 

memória coletiva, o grau de aprendizado e conhecimento e a coesão social; 

d) nível meso – compõe as condições de fatores de Porter (1993): estrutura industrial, 

infra-estrutura regional para importação e exportação, políticas para o 
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fortalecimento da competitividade de determinados setores, o meio ambiente, as 

condições de tecnologia, educação e trabalho. 

A figura 4.2 ilustra essa noção de competitividade sistêmica, formulada por 

pesquisadores do Instituto Alemão de Desenvolvimento – IAD. 

No SEMINÁRIO DO BNDES SOBRE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - Belo 

Horizonte - 27/10/2004, em Palestra Sobre Cultura Local e Associativismo, Paulo Haddad 

expôs: “A questão que se coloca para todos nós é a de se saber sobre a possibilidade de se 

identificarem alternativas ou novos paradigmas de desenvolvimento sustentável para o País 

que possam vingar, até mesmo, num ambiente macroeconômico de ajustes fiscais e 

financeiros, rigorosos e recorrentes; que sejam compatíveis com o processo de estabilização 

econômica em andamento; e que não se configurem apenas como estudos de casos bem 

sucedidos mas não-replicáveis com a amplitude e abrangência indispensáveis.” 

No mesmo seminário, o autor enfatizou: “o processo de desenvolvimento de uma 

região, que pressupõe o seu crescimento econômico, dependerá, fundamentalmente, da sua 

capacidade de organização social e política, que se associa ao aumento da autonomia regional 

para a tomada de decisões, ao aumento da capacidade para reter e reinvestir o excedente 

econômico gerado pelo seu processo de crescimento regional, a um crescente processo de 

inclusão social, a um processo permanente de conservação e preservação do ecossistema 

regional. 

 

 

 

 

 

Nível Meta 
Padrões de organização política e 

econômica orientados para o 
desenvolvimento 

• Disposição para mudar e aprender; 
• Estrutura competitiva da economia; 
• Capacidade para formulação de visões 

estratégicas; 
• Status social dos empreendedores; 
• Memória coletiva 
• Coesão social 

Nível Macro 
Ambiente econômico, político e legal 

estável 

• Política cambial; 
• Política antitrust; 
• Política monetária; 
• Política de comércio exterior; 
• Política orçamentária; 
• Proteção ao consumidor; 
• Política fiscal. 
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Nível Meso 
Política específica para criação de 

vantagem competitiva 

• Promoção das exportações; 
• Política industrial; 
• Política Regional; 
• Política ambiental; 
• Política de infra-estrutura; 
• Política de educação; 
• Promoção econômica; 
• Política de tecnologia. 

Nível Micro 
Atividades dentro da empresa para criar 

vantagem competitiva 

• Cooperação formal e informal, alianças, 
aprendizagem conjunta. 

 
Figura 4.2 – Determinantes da Competitividade Sistêmica 
                     Fonte: Meyer-Stamer, 2001 

 

Esta capacidade de organização social da região é o fator endógeno por excelência para 

transformar o crescimento em desenvolvimento, através de uma complexa malha de 

instituições e de agentes de desenvolvimento, articulados por uma cultura regional e por um 

projeto político regional. 

Segundo esta concepção, o desenvolvimento de determinada região pressupõe: 

• um crescente processo de autonomia decisória; 

• uma crescente capacidade regional de captação e reinversão do excedente 

econômico; 

• um crescente processo de inclusão social (inclusive digital); 

• uma crescente consciência e ação ambientalista;   

• uma crescente sincronia inter-setorial e territorial do crescimento; 

• uma crescente percepção coletiva de pertencer à região. 

 

4.5  Observações Finais 

A questão do modelo de desenvolvimento brasileiro e seus resultados que 

desembocaram em concentração de renda e exclusão social levaram a novas concepções de 

modelos de desenvolvimento já observados em outros países, direcionados aos aspectos 

regionais. Os diversos conceitos expostos sugerem diferentes formas de intervenção para 

indução de desenvolvimento. De uma forma mais específica, segundo Paulo Haddad, as 

economias dinâmicas de aglomerações espelham um conjunto de características, tais como 

delimitação territorial, diversidade de atores, governança e vocação que, se presentes em uma 

atividade econômica potencializam seu desenvolvimento. 
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Destaca-se também os arquétipos de aglomeração estabelecidos pelo estudo do 

Consórcio Monitor-Boucinhas/Campos que caracterizam as aquelas encontradas no Brasil, 

constituindo-se num instrumento que pode permitir formas adequadas de intervenção, 

principalmente pelo setor público como auxiliar na  fomentação  de desenvolvimento. O 

estudo do Instituto Paraíba do Meio, no desenvolvimento do Projeto Territórios Produtivos 

locais, subdividindo o estado em mesorregiões, possibilitando a identificação de Arranjos 

Produtivos Locais, sobressai-se como aplicação prática da nova visão de desenvolvimento 

localizado, como alternativa aos pólos de desenvolvimento.  

Quanto ao aspecto conceitual de inovação, este sob ótica local, ressalta-se sua 

concepção de que não será necessariamente algo novo que a caracteriza, mas como nova 

prática num determinado contexto que resulte em melhorias, mesmo que em outros locais 

e/ou competidores não o sejam (Lastres, Cassioato e Campos, 2006). Ressalta-se ainda que as 

especificidades pessoais, organizacionais e institucionais são próprias de cada região e que 

dificilmente absorverão tecnologias que deram certo em outros contextos. Da mesma forma, 

observa-se o caráter de competitividade sistêmica, que está baseado na vocação regional, 

aliado as condições de fatores, condições de demanda e da presença de empresas correlatas a 

atividade desenvolvida, segundo Porter (1993) propiciam  ambiente de desenvolvimento. Para 

Stamer (1999) o modelo de desenvolvimento abrange níveis que representam esferas a serem 

trabalhadas como forças determinantes. A capacidade de organização social e política, a 

capacidade regional de captação e reinversão de excedente econômico, a inclusão social, a 

consciência ambientalista e sincronia inter-setorial e territorial constitui-se, segundo Paulo 

Haddad em pressupostos ao desenvolvimento de determinada região. 
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5  APICULTURA 

5.1  Introdução: Histórico da Apicultura 

A publicação do SEBRAE, Informação de Mercado Sobre Mel e Derivados da Colméia 

– Relatório Completo, Série Mercado, 2006, expõe o seguinte: “As abelhas são descendentes 

das vespas, que deixaram de se alimentar de pequenos insetos e aranhas para consumirem o 

pólen das flores quando essas surgiram, há cerca de 135 milhões de anos. Durante esse 

processo evolutivo, surgiram várias espécies de abelhas. Hoje, são conhecidas mais de 20 mil 

espécies, mas se estimam que existam cerca de 40 mil espécies ainda não descobertas. 

Somente 2% das espécies de abelhas são sociais e produzem mel. Dentre estas, as do gênero 

Apis são as mais conhecidas e difundidas. 

 Por volta do ano 2.400 a.C., os egípcios começaram a colocar as abelhas em potes de 

barro. A retirada do mel ainda era muito similar à "caçada" primitiva. Entretanto, os enxames 

já podiam ser transportados e colocados próximo à residência do produtor. Apesar de os 

egípcios serem considerados os pioneiros na criação de abelhas, a palavra colméia vem do 

grego, pois os gregos colocavam seus enxames em recipientes com forma de sino feitos de 

palha trançada, chamada de colmo.  

Naquela época, as abelhas já assumiam tanta importância para o homem, que eram 

consideradas sagradas para muitas civilizações. Com isso, várias lendas e cultos surgiram a 

respeito desses insetos. Com o tempo, elas também passaram a assumir grande importância 

econômica e a ser consideradas um símbolo de poder para reis, rainhas, papas, cardeais, 

duques, condes e príncipes, fazendo parte de brasões, cetros, coroas, moedas, mantos reais, 

entre outros. 

Na Idade Média, em algumas regiões da Europa, as árvores eram propriedades do 

governo, sendo proibido derrubá-las, pois elas poderiam servir de abrigo a um enxame no 

futuro. Os enxames eram registrados em cartório e deixados de herança por escrito. Naquela 

época, o roubo de abelhas era considerado um crime imperdoável, podendo ser punido com a 

morte”. 

Essa atividade atravessou o tempo, ganhou o mundo e se tornou uma importante fonte 

de renda para várias famílias. Hoje, além do mel, é possível explorar com a criação racional 

das abelhas, produtos como: pólen apícola, geléia real, rainhas, polinização, apitoxina e cera; 

existem casos, de produtores que comercializam enxames e crias. 
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5.2  Apicultura no Brasil 

Atualmente, segundo o IBGE o Brasil produz mais de 36.100 toneladas de mel  e é 

conhecido em todo mundo pela criação das abelhas africanizadas. Essas abelhas da espécie 

Apis mellifera, são um poli-hibrido constituído por cinco sub-espécies de abelhas originárias 

da Europa e da África. As abelhas européias (Apis mellifera mellifera; Apis mellifera 

lígustica; Apis mellifera carnica e Apis mellifera caucásica) introduzidas no Brasil no período 

colonial, trazidas pelos jesuítas e imigrantes (Nogueira Neto, 1972). Em 1956, o professor 

Warwick Estevan Kerr dirigiu-se à África, com apoio do Ministério da Agricultura, com a 

incumbência de selecionar rainhas de colônias africanas produtivas e resistentes a doenças 

para realizar pesquisas comparando a produtividade, rusticidade e agressividade entre as 

abelhas européias, africanas e seus híbridos e, após os resultados conclusivos, recomendar a 

abelha mais apropriada às nossas condições. Contudo, devido a um problema na condução da 

pesquisa, algumas das colônias enxamearam, liberando as abelhas africanas no País (Kerr, 

1984). 

Essa liberação propiciou a possibilidade do cruzamento natural das duas populações 

introduzidas no País (européias e africanas) formando o poli-híbrido conhecido como abelhas 

africanizadas. Mais adaptadas ao clima tropical do que as abelhas originárias da Europa, as 

abelhas africanas impõem várias de suas características ao híbrido brasileiro, inclusive a 

produtividade, a resistência a doenças e a agressividade (Gonçalves, 1984; 1986). Certamente, 

ocorreram problemas até que se chegasse ao estágio de desenvolvimento atual, dada à 

agressividade dessas abelhas e à inabilidade dos apicultores em lidar com a nova realidade. 

Um aspecto relevante refere-se ao impacto nas abelhas naturais do Brasil, se estão sendo 

dizimadas ou não pela espécie híbrida surgida. Tal fenômeno merece investigação científica 

para se avaliar seus prováveis resultados, não sendo, porém, esta investigação objeto deste 

trabalho. 

Hoje, todos os estados da Federação praticam a criação de abelhas de forma racional, 

em maior ou menor proporção, dada à expansão do número de enxames nativos e de apiários, 

apoiada na grande quantidade e variedade da flora apícola brasileira. Soma-se a esse processo, 

o aparecimento de diversas empresas especializadas na venda de insumos e apetrechos para 

criação de abelhas, além da criação de diversas linhas de pesquisa sobre o tema, nos vários 

centros espalhados pelo País. 

O Brasil apresenta características especiais de flora e clima que, aliados à presença da 

abelha africanizada, lhe conferem um potencial fabuloso para a atividade apícola, ainda pouco 
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explorado. Assim, a grande diversidade de floradas silvestres dá ao país vantagens em relação 

aos seus concorrentes, face ao elevado potencial para produzir mel orgânico e para aumentar a 

sua produção, em função da grande disponibilidade de pasto apícola silvestre, ainda 

inexplorado. 

Mesmo com ambiente propício, a produtividade brasileira ainda se encontra reduzida, 

quando comparada com a produção internacional. A baixa produtividade dos apiários 

brasileiros, quando comparado à produtividade em outros países (Tabela 5.1), se explica pela 

pouca utilização de recursos tecnológicos na produção. A seguir, apresenta-se um 

comparativo da produtividade brasileira, em relação a outros países produtores de mel: 

Tabela 5.1: Comparativo de produtividade de mel. 

Produtividade Média 
Anual Brasil EUA México Argentina China 

Kg/Colméia/mel 15 32 31 30 a 35 50 a 100 
Fonte: Informação de Mercado Sobre Mel e Derivados da Colméia – Relatório Completo, Série Mercado, 
SEBRAE,2006. 
 

O Brasil é hoje mais conhecido internacionalmente pelo domínio da metodologia de 

controle das abelhas africanizadas, pela resistência das abelhas africanizadas ao ácaro Varroa 

jacobsonii (hoje conhecido como Varroa destructor), pelo significativo crescimento da 

indústria apícola que vem se destacando pela variabilidade e qualidade de seus produtos 

(centrífugas, desoperculadoras, tanques, cilindros para produção de cera moldada, colméias, 

etc.) e pelo aumento de produção dos produtos das abelhas (mel, pólen, geléia real, própolis, 

veneno, etc.). 

O Brasil situa-se entre o 11º e 17º produtor mundial de mel e ocupa a 5ª posição no 

ranking mundial de exportação. Na década de 50 o País produzia apenas 4 mil toneladas de 

mel por ano e, atualmente, produz entre 32 e 50 mil toneladas (IBGE, 2006; CBA, 2006), 

ocupando lugar de destaque mundial na exportação de mel, inclusive com a participação de 

pequenos apicultores espalhados por todo o país, em especial no semi-árido do Nordeste. 

Estima-se que 350 mil pessoas participam da cadeia produtiva, além da geração 450 mil 

ocupações no campo e 16 mil empregos diretos no setor industrial. 

5.3  Apicultura em Alagoas 

Estima-se que existam cerca de 700 apicultores, com produção que vem evoluindo. 

Segundo o IBGE, o estado produziu em 2001, 21.200 kg de mel, em 2004, 116.098 kg. e em 
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2007, 171.815 Kg. A apicultura em Alagoas é uma atividade recente, caracterizada pela 

produção em pequenos apiários,  por baixo manejos de enxames, desconhecimento da flora 

apícola, com problemas de controle de qualidade, sendo portanto atividade secundária e com 

dificuldade associativa dos produtores. 

Os estudos efetuados para o desenvolvimento apícola em Alagoas, levam em conta os 

aspectos sócio-econômicos e ambientais do estado, tendo como ponto de partida as 

características geográficas, edafoclimáticas de cada mesorregião, com base na metodologia 

usada pelo Engº Agrônomo Pedro Acioli de Souza, segundo o Plano de Ação APL Apicultura 

no Sertão, versão 1.0, dezembro 2004. Governo de Alagoas-SEPLAN, SEBRAE-AL. 

O que se observa é que a atividade apícola ocorre em diversas regiões do estado, com 

maior presença nos municípios destacados no mapa abaixo, onde se percebe delimitações de 

áreas específicas como territórios, dentre elas a região que abrange o território do APL 

Apicultura no Sertão Alagoano. 

 

 
 

Figura 5.1 – Mapa da Apicultura em Alagoas 
Fonte: Plano de Ação APL Apicultura no Sertão, versão 1.0, dezembro 2004. Governo de Alagoas-     SEPLAN, 
SEBRAE-AL. 

 

5.4  Observações Finais 

A apicultura em Alagoas vem apresentando um crescimento acima da média nacional, 

de forma considerável, como se pode observar em termos quantitativos na tabela 5.1 e 
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percentualmente no gráfico 5.1, considerando o ano base de 1997. É verdade que a atividade 

no estado é recente, mas a partir de 2003 registra-se um salto no volume de produção, período 

que coincide com a atuação do Governo do Estado em parceria com o SEBRAE, iniciado 

aproximadamente dois anos antes. 

 

Tabela 5.2 – Evolução da produção de mel no Brasil e em Alagoas 

ANO BRASIL ALAGOAS 

1997 19.061.722 20.546 

1998 18.308.489 11.839 

1999 19.751.097 17.298 

2000 21.865.144 13.941 

2001 22.219.675 21.200 

2002 24.028.652 14.513 

2003 30.022.404 85.696 

2004 32.290.462 116.098 

2005 33.749.666 183.946 

2006 36.193.868 163.885 

2007 Não obtido 171.815 
                 Fonte: IBGE 

 

Gráfico 5.1: evolução nacional e alagoana de produção de mel – ano base: 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: IBGE, adaptado pelo autor. 
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6  APL APICULTURA NO SERTÃO ALAGOANO 

As informações desse item em sua maioria têm como fonte o Plano de Ação do APL 

Apicultura no Sertão, 2004, de forma a não se distanciar da experiência vivenciada pelos 

técnicos daquele órgão.   

6.1  Introdução 

Os municípios de Pão de Açúcar, São José da Tapera, Piranhas, Olho D`Água do 

Casado, Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca localizam-se no sertão alagoano e 

constituem um território, segundo o SEBRAE – AL, por apresentarem características comuns, 

onde a apicultura é atividade relativamente nova, mas que teve impulso nos últimos anos. 

Alguns indicadores dos municípios desse território. 

 

Tabela 6.1 – Indicadores dos municípios
  

Área Km2 
População 
estimada 

2005 

Distância 
rodoviária de 

Maceió 

Renda 
per capita 

 
IDH - M 

Água Branca 454,719 18.973 304,0 69,936 0,597 
      

Delmiro 
Gouveia 

605,395 44.111 294,8 110,100 0,645 

      
Olho d`Água do 
Casado 

322,945 7.465 271,6 50,357 0,542 

Pão de Açúcar 658,955 26.133 239,2 85,242 0,614 
Pariconha 260,858 11.141 314,0 52,683 0,551 
Piranhas 407,647 23.483 291,4 89,374 0,607 
São José da 
Tapera 

519,626 27.657 220,3 43,492 0,529 

Fonte: Anuário Estatístico de Alagoas – 2006 

Atualmente o foco do APL Apicultura no Sertão Alagoano está direcionado a 

apicultores, produtores, cooperativas, associações e organizações empresariais no Sertão 

Alagoano abrangendo os municípios de Água Branca, Pariconha, Olho d Água do Casado, 

Delmiro Gouveia, Piranhas, São José da Tapera, Pão de Açúcar, Palestina, Olho D’Água das 
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Flores, Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira e Piranhas, 

ampliando a região do território considerado. Ver mapa abaixo. 

 

 
Figura 6.1: Localização do APL Apicultura no Sertão Alagoano 
Fonte: Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas –PAPL - AL, 2004. 

 

O APL Apicultura no Sertão Alagoano faz parte de um programa de Mobilização para o 

Desenvolvimento dos Arranjos e Territórios Produtivos Locais do estado de Alagoas 

desenvolvido pelo Governo do Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado do 

Planejamento e do Orçamento em associação com o SEBRAE/AL, com apoio, inclusive 

financeiro. Visa a geração de renda e emprego, promovendo o desenvolvimento dos micro e 

pequenos negócios, orientados pelo caminho das ações integradoras e coletivas e estava 

previsto no Plano Plurianual – PPA do período 2004/2007. 

Dentre os objetivos do programa, conforme se destaca no seu plano de ação, é a 

promoção da inclusão social de milhares de trabalhadores, famílias e empreendedores.  

Consta dos benefícios esperados do programa o seguinte:    

• o aumento da interação e  da cooperação entre produtores e empreendedores; 

• maior atração de capitais; 

• aumento do dinamismo empresarial; 

• redução dos custos e riscos empresariais; 

• promoção de inovações tecnológicas; 

• maior agilidade e flexibilidade da mão-de-obra; 

• melhoria da qualidade de vida no estado. 
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O Poder Público em parceria com o SEBRAE e diversos parceiros, através desses 

instrumentos, busca de forma sistematizada promover a competitividade e a sustentabilidade 

dos micro e pequenos negócios, a democratização do acesso aos bens públicos como 

educação e saúde, a preservação do ambiente, a valorização do patrimônio histórico e cultural, 

o protagonismo local, a integração com outros atores, a mobilização de recursos públicos ou 

privados complementares aos aportados pelos atores locais. 

6.2  Objetivos do APL 

O Plano de Ação do APL Apicultura no Sertão, 2004, expõe o objetivo geral e os 

beneficiários do APL Apicultura no Sertão.  

6.2.1  Objetivo Geral 

“Desenvolver os apicultores do sertão alagoano, inserindo-os na cadeia produtiva da 

apicultura, através da criação e fortalecimento de suas organizações associativas e 

empresariais, do aumento de produção e agregação de valor ao produto, com geração de 

atividades produtivas e renda, que proporcione bem-estar social, econômico e ambiental.” 

6.2.2  Beneficiários 

O APL  totaliza 212 produtores de forma direta, atingindo 13 municípios da região do 

sertão, objetivando viabilizar ações coordenadas através de: 

• 03 Cooperativas; 

• 12 Associações; 

• 03 Assentamentos 

6.3  Fatores que Direcionaram a Implantação do APL no Sertão Alagoano 

O Governo do estado de Alagoas direcionou esforços através do SEBRAE para 

implantação do APL, seguindo orientação da consultoria prestada pelo Professor Paulo 

Haddad que, dentre outros fatores, levou em consideração o baixo desenvolvimento da região. 

Essa realidade é facilmente observada pelos Índices de Desenvolvimento Humano - IDH das 

cidades do sertão alagoano. 

Considerou-se ainda que a região (o sertão alagoano) apresenta condições ideais para a 

prática da apicultura. A vegetação de caatinga fornece matéria prima em abundância para a 

produção de mel e outros produtos das abelhas. Sendo uma atividade que requer baixo 

investimento e apresenta um retorno a curto e médio prazo, está contribuindo na melhoria da 
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renda e, conseqüentemente, na melhoria da  qualidade de vida das pessoas envolvidas. É uma 

atividade sustentável, pois não necessita de desmatamento para o seu  desenvolvimento.   

O mel produzido na região apresenta uma ótima qualidade e pode ser certificado como 

orgânico, uma vez que praticamente não se usa adubos nem agrotóxicos na agricultura, tendo 

em vista que a alimentação das abelhas é retirada da florada proveniente da caatinga, e nessa 

não se utilizam defensivos químicos, sendo vegetação nativa da região.  A grande maioria dos 

apicultores é constituída por agricultores familiares, que praticam a atividade para 

complementar a sua renda. 

Observa-se como detalhe curioso, mas que influencia na localização do APL, segundo o 

Sr. Alberto Nunes Brasil, Gestor do APL Apicultura no Sertão Alagoano, que as abelhas são 

mais produtivas no sertão, ou seja, armazenam mais mel nesta região do sertão do que em 

regiões de abundância da flora como a mata atlântica. Explica-se tal fenômeno, como defesa 

natural desses insetos (as abelhas) que armazenam alimentos nos períodos de maior florada 

como reserva para período de escassez, o que ocorre no sertão, com períodos bem distintos 

quanto ao clima. 

6.4  Da Gestão do APL Apicultura no Sertão Alagoano 

Dentro da estrutura de formação do APL existe um Grupo Gestor que é formado por 02 

apicultores e um técnico (Agente de Desenvolvimento Rural – ADR) disponibilizado por cada 

um dos treze municípios que integram o APL. Os ADRs  têm a função de repassar tecnologia 

para os apicultores e contribuir na mobilização dos mesmos. Recebem uma bolsa mensal da 

Fundação de Amparo a Pesquisa de Alagoas (FAPEAL) ou são remunerados pela Prefeitura 

Municipal.  A função do Grupo Gestor é gerir as ações previstas para o desenvolvimento das 

atividades da apicultura, no sentido de que se institucionalize e se aproprie das ações e de seu 

gerenciamento. 

6.5  Apicultores e a Produção  

Inicialmente, uma das dificuldades para o desenvolvimento da apicultura residia no fato 

das pessoas não acreditarem na apicultura como uma atividade comercial e rentável. A prática 

era a de criação artesanal, para consumo próprio. 

O número de apicultores do APL, que no ano de 2004 era de 45, passou para 200 no ano 

de 2007. Existe a Cooperativa dos Produtores de Mel, Insumos e Derivados Apícolas 

(COOPEAPIS), que foi fundada em 2006 e tem 63 sócios. Com a sua consolidação e com o 

aumento no número de apicultores no território, espera-se um aumento no número de sócios. 
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Possui uma marca registrada (Mel do Sertão Alagoano – Figura 6.2)  e comercializa o mel 

fracionado.    

                            
            Figura 6.2: logomarca do mel do APL Apicultura no Sertão 

            Fonte: Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas –PAPL - AL, 2004. 
 

Alguns produtores são capacitados em Boas Práticas de Fabricação. Há também os 

Agentes de Desenvolvimento - ADR,s preparados para acompanhar e  orientar os produtores 

no que se refere aos cuidados com a higiene pessoal, com a limpeza das instalações e dos 

equipamentos. Existe a parceria estabelecida com o Arranjo Produtivo Local - APL 

Apicultura, através do SEBRAE e SENAI, que assumirão a responsabilidade pela implantação 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC), bem como demais capacitações que se fizerem necessárias para a implantação e 

funcionamento das unidades de beneficiamento de mel e outros derivados apícolas. 

A produção de mel passou  de 23 ( vinte e três) toneladas, em 2004, para mais de 100 ( 

cem ) toneladas em 2007, ou seja, um incremento que resultou em mais de 400 %  no nível de 

produção em 3 (três) anos, mostrando um franco desenvolvimento da atividade no APL. A 

estimativa de produção para o ano de 2008 é maior que a de 2007,  uma vez que é crescente o 

número de produtores e de instalação de colméias. Com o aumento do número de produtores 

há uma estimativa de um acréscimo de 10% na produção de mel a cada ano, pois muitos 

Cooperados já atingiram o limite máximo de colméias para a área disponível. 

6.6  Principais Parceiros 

As parcerias para o desenvolvimento do APL Apicultura no Sertão Alagoano vêm 

ocorrendo de forma positiva, conforme pode se observar na evolução de aporte de recursos na 

tabela 6.2, abaixo. 

Tabela 6.2: evolução de aporte de recursos no APL Apicultura no Sertão Alagoano 
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          Fonte: SEBRAE (2007) 

 

 
Figura 6.3 - Logomarcas dos principais parceiros do APL Apicultura no Sertão 
Fonte: Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas –PAPL - AL, 2004. 
 

6.7 Principais eventos, investimentos e resultados do APL 
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Foram realizados diversos eventos para disseminação do projeto, para capacitação, 

treinamento e inclusão dos produtores no mercado. No que tange aos investimentos, a 

instituição aportou um volume maior de recursos, na ordem de 56,69 % e a soma dos 

parceiros 43,31% do montante aplicado no período de 2005/2007. As tabelas 6.3, 6.4 e 6.5 

demonstram, respectivamente, os principais eventos, os principais investimentos e os 

principais resultados. 

 

Tabela 6.3 - Principais eventos – Período 2005/2007 

TIPO DE EVENTO QTDE. DE EVENTOS Nº DE PARTICIPANTES 
Cursos 88 2.180 
Seminários 3 1.430 
Palestras 1 480 
Missões 5 192 
Clínicas tecnológicas 28 736 
Participação em feiras 9 845 

TOTAIS 134 5872 
      

    Fonte: SEBRAE – AL (2007) 

 

Tabela 6.4 – Principais investimentos – Período 2005/2007 

PARCEIROS VALOR EM  R$ 
SEBRAE 1.098.868,00 
FBB 23.407,00 
SECTI/FINEP 134.880,00 
PREFEITURAS 139.753,00 
BNB 234.155,20 
PRODUTORES 15.600,00 
SEAGRI 1.100,00 
BB 113.780,00 
COOPMEL 60.000,00 
UNEAL/ESSER 30.000,00 
CHESF 8.000,00 
SENAR 7.669,00 
CONAB 10.500,00 
FAPEAL 36.500,00 
COOPEAPIS 15.000,00 
SECRETÁRIA DO 
TRABALHO/ FAT 

9.000,00 

UFAL 300,00 
TOTAL 1.938.515.20 

         

                      Fonte: SEBRAE –AL (2007) 

Tabela 6.5 – Principais resultados – Período 2004/2006 

DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 2006 
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Nº DE APICULTORES 68 181 160 
Nº COLMÉIAS 
HABITADAS 

2.110 4.495 4.929 

PRODUÇÃO DE MEL (KG) 31.242 60.674 103.774 
PESSOAS OCUPADAS 178 376 475 
Fonte: SEBRAE – AL (2007) 

6.8   Perspectivas de Novas Ações  

A Coordenação do APL Apicultura Sertão busca negociar com seus parceiros atuais 

e/ou novos, as possíveis formas de operacionalização das seguintes ações previstas para o 

desenvolvimento do APL, visto que demandam custos consideráveis: 

• Realização de campanha do Mel do Sertão Alagoano (marca criada para o mel do 

APL); 

• Capacitação técnica e gerencial dos empresários apicultores do sertão; 

• Atualização tecnológica dos Agentes de Desenvolvimento Rural – ADR, sob o 

aspecto de extensão rural e políticas agrícolas; 

• Instalações de Casas de mel com Selo de Inspeção federal –SIF em sete municípios 

do APL; 

• Aquisição de veículo – 13 motos – para orientação tecnológica aos apicultores; 

• Instalação de um laboratório para análise de produtos apícolas na UNEAL – 

Campus II - Santana do Ipanema; 

• Instalação de uma Unidade de cera; 

• Instalação de uma Unidade de beneficiamento de pólen; 

• Implantar uma equipe de 13 Agentes de Desenvolvimento Rural. 

6.9  O mercado 

Os consumidores de mel são muito exigentes e pertencem as classes A e B (quanto 

maior a classe social, maior freqüência de consumo). Consomem os produtos principalmente 

como medicamentos, não se preocupando com marcas comerciais, preferindo adquirir 

diretamente do produtor. Utilizam os supermercados  como principal local de compra, sendo 

que grande parte adquire os produtos  em estabelecimentos que exigem  certificação (SIF ou 

SIE), rótulos e demais exigências. Utilizam como maior fator de decisão de compra o aspecto, 

cor e densidade, e ainda sentem a ausência de informações sobre os produtos apícolas. 

Consideram que o mel como medicamento não é caro, mas como alimento sim. 

6.9.1  Clientes Atuais e Potenciais 
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Atualmente a maior parte da comercialização do mel ocorre no mercado local para o 

consumidor final e no mercado de compras institucionais. Alguns grupos produtivos também 

apresentam experiências de comercialização para lojas e supermercados. Inicialmente, como o 

foco é o mercado institucional, as vendas serão feitas diretamente às prefeituras para inclusão 

na merenda escolar, Atualmente seis Prefeituras estão adquirindo o mel para distribuição na 

merenda escolar da rede pública de ensino. Os principais consumidores, portanto, serão as 

crianças e jovens em idade escolar. Ocorrem também, vendas diretas aos consumidores finais. 

Com o aumento da produção, serão buscados outros canais de distribuição, como: 

supermercados, farmácias e empresas que usem mel como matéria-prima. Um Entreposto lida 

com um grande volume de mel, por este motivo, metade do volume será vendido a granel, 

ficando a média de preço do produto a R$ 6,00 (seis reais) o quilo, o que proporciona maior 

rentabilidade ao produtor, porém, no mercado local existe a concorrência com o mel extraído 

por meleiros, espremido na mão, sem a mínima condição de higiene, mas que por apresentar 

um preço inferior, atrai uma boa parte da população e o mel como alimento, está sujeito a uma 

legislação específica para manter a qualidade do produto, o que exige cuidados especiais e 

custos adicionais.  

6.10  Situação do Projeto  

6.10.1  Aspectos Positivos 

• O APL já dispõe de uma marca registrada denominada Mel do Sertão, assim como 

a marca e registro da Cooperativa dos Apicultores do Sertão – COOPEAPIS. 

• Na região existem 3 (três) cooperativas: A COOPEAPIS, em Delmiro Gouveia 

criada para viabilizar o APL Apicultura Sertão Alagoano, a COPASIL, em Santana 

do Ipanema, criada por iniciativa dos produtores da região para viabilizar o 

escoamento de produção e COOPMEL, criada inicialmente na Capital – Maceió e 

transferida posteriormente para Pão de Açúcar. 

• A COOPEAPIS assinou um contrato de venda com doação simultânea para o 

Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB de 10 toneladas de mel, no valor 

de R$ 76.890,00. 

• O Conselho Estadual para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e Reforma 

Agrária - CEDAFRA aprovou um projeto para instalação de entreposto de mel e 

cera de abelhas em Delmiro Gouveia no valor de R$ 423.000,00 e outro para 
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instalação de uma casa do mel em Piranhas no valor de R$ 114.207,50. Os projetos 

estão sendo analisados pelo MDA em Brasília/DF. 

• Já existe uma casa do mel em Delmiro Gouveia, cujo prédio foi cedido e reformado 

pela Prefeitura. A inclusão do mel na merenda escolar de algumas Prefeituras 

poderá incentivar outras prefeituras e até o Estado a fazer o mesmo. 

• Está sendo elaborado um projeto para produção de abelhas rainhas pela UFAL, 

projeto este que será financiado pela FAPEAL. O Banco do Brasil tem mostrado 

grande interesse em fomentar as ações do DRS. 

• Existem como aspecto positivo, instituições parceiras ou potenciais parceiras que 

atuam na região, tais como: SEBRAE, SENAR, Instituto Xingó, Banco do Brasil, 

BNB, CODEVASF, UFAL, SENAI, SENAC, CEFET, Petrobrás, Ministérios da 

Agricultura, FUNESA, Secretarias de Estado, Sindicato de Trabalhadores Rurais e 

organizações Não-Governamentais. O número de parceiros vem aumentando, 

conforme se observa na Tabela 6.2.  

6.10.2   Aspectos Negativos 

• Não se detectou ações conjuntas das cooperativas. 

•  COOPEAPIS, mesmo tendo havido um grande avanço na gestão, tem problemas 

com a falta de capital de giro e de recursos para investimentos. 

• A construção das casas do mel de Pão de Açúcar e Olho D’Água das Flores 

previstas para este ano, ainda não foram iniciadas. As Prefeituras de Água Branca e 

Pariconha estão na fase de providenciar a documentação exigida pela Caixa 

Econômica Federal para liberação da construção das casas do mel. 

• Desde Agosto de 2007 foi feita uma solicitação à Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Informação (SECTI) de equipamentos para a casa do mel de Delmiro Gouveia. A 

COOPMEL, juntamente com a SECTI não cederam os equipamentos para o APL. 

Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais. Segundo o Gestor do 

APL Apicultura no Sertão Alagoano, os equipamentos foram distribuídos e estão 

sendo utilizados, porém ainda há sobra de recursos que se encontram aplicados, 

mas que podem ser utilizados na compra de equipamentos para o APL, mas a 

tramitação burocrática e visões diferentes entre o APL e a COOPMEL dificultam a 

efetivação da operação.  

• Atualmente a principal limitação da apicultura no sertão ainda é a falta de infra-

estrutura. 
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• Além dos problemas endógenos ao ambiente local, segundo a Revista SEBRAE 

Agronegócios nº 3, outros problemas em nível internacional afetam a apicultura. O 

Brasil, em 2005, exportou 14,5 toneladas de mel (US$ 18,94 milhões) e 80 % das 

vendas foram para a Europa, porém a partir de março de 2006 a União Européia 

embargou o mel brasileiro, em função da falta de controle de resíduos. O Japão está 

prestes a adotar nova legislação de controle sanitário com exigência de análise de 

765 substâncias encontradas em produtos de origem animal, vegetal e aditivos, 

constituindo-se em mais um complicador ao setor melífero brasileiro.  

• Um outro aspecto a ser considerado na comercialização do mel é que nos produtos 

industrializados à base de mel estão substituindo essa matéria prima natural (o mel) 

por aditivos químicos, tais como corantes, aromatizantes, adoçantes e outros.  

• Há de considerar ainda, para efeito comparativo, o baixo consumo de mel pelos 

brasileiros que é de 60 gramas por ano, enquanto alguns países da Europa o 

consumo per capita fica acima de 1 kg/ano e nos Estados Unidos de 0,5 kg/ano. Ver 

Gráfico 6.1 abaixo. 
 

Gráfico 6.1 - Consumo de mel per capita (g/pessoa/ano) na Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Brasil.  
 Fonte: Informações de Mercado sobre Mel e Derivados da Colméia – relatório completo, Série Mercado, 
SEBRAE, 2006, adaptado pelo autor. 
  

 

 

 

6.11  Observações Finais 

O APL Apicultura no Sertão Alagoano está localizado numa área economicamente 

deprimida, com Índices de Desenvolvimento Humano – IDH que deve ser motivo de atenção 
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dos governantes, sendo inclusive um dos fatores considerados no direcionamento proposto no 

Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas – PAPL - AL, 2004, objetivando a 

inclusão social. 
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7  ANÁLISE CRÍTICA 

As políticas econômicas no Brasil primaram pelo modelo inspirado na teoria dos pólos 

de desenvolvimento, tendo como resultado a continuidade da dependência da participação 

estatal e da exclusão social, permanecendo a concentração de renda, mesmo tendo ocorrido 

algum avanço, conforme expõe Sicsú et al (2007). 

Em Alagoas, a situação não difere do contexto, agravado com o fato de que 

historicamente a atividade predominante é a monocultura de cana-de-açúcar e sua economia 

gira em torno desse modelo concentrador de terra e renda nas mãos de poucas famílias. A 

monocultura da cana requer grandes extensões de terra com uso intensivo de fertilizantes e 

métodos de irrigação que afetam de forma danosa ao meio ambiente. O segmento 

sucroalcooleiro utiliza uma massa de trabalhadores que dependem dos períodos de safra da 

cana para se manterem ocupados durante metade do ano. Parte dessa mão de obra é oriunda 

das regiões do sertão, para onde retornam nas entressafras ou alguns permanecem próximos a 

capital sem ocupação fixa. Observa-se, porém ainda de forma velada e a se constatar sua 

veracidade, que as usinas de cana de açúcar, estão a partir dessa nova safra 2008/2009, 

evitando contratação de mão de obra oriunda do sertão alagoano, por problemas na 

acomodação desses trabalhadores em galpões e/ou casas destinadas a esse fim, sobre as quais 

estas empresas foram admoestadas pelo Ministério Público, o que agrava a questão da renda 

naquela região do sertão.  

Constata-se pelos estudos patrocinados pelo Ministério do Planejamento, que em 

Alagoas as regiões econômica e socialmente deprimidas abrangem quase toda sua extensão 

territorial e ainda, conforme Carvalho (2008), que metade das famílias alagoanas vive de 

renda não oriunda da produção, mas de repasse do Governo federal e que essa renda 

representa 4 vezes mais do que o corte da cana de açúcar, caracterizando ainda mais o modelo 

socialmente excludente. 

Abre-se um parêntese quanto ao repasse do Governo Federal, apesar de não ser objeto 

de estudo deste trabalho, do efeito colateral decorrente dessa renda, como fenômeno a ser 

investigado, pois parte dos familiares dos beneficiários, pela baixa escolaridade e falta de 

qualificação profissional, acomodam-se nessa dependência, ampliando o número de pessoas 

improdutivas, mesmo estando na faixa etária economicamente ativa. 

Alagoas, apesar do cenário preocupante, detém condições naturais favoráveis e uma 

infra-estrutura favorável às alternativas de desenvolvimento paralelas ao setor 

sucroalcooleiro. O entendimento do Governo do Estado e do SEBRAE, quanto ao apoio às 
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ações de desenvolvimento local através de arranjos produtivos se constituem em instrumento 

de alavancagem econômica com amplas possibilidades de mudar ou pelo menos de amenizar 

o quadro socialmente excludente de Alagoas. 

A atividade apícola destaca-se como exemplo interessante de alternativa para geração 

de renda e que se enquadra nos conceitos de desenvolvimento sustentável por ser 

economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Alagoas oferece 

condições naturais a essa atividade. 

No arranjo produtivo estudado observam-se características propícias ao seu 

desenvolvimento, pois a proximidade geográfica facilita o compartilhamento de visões e 

valores econômicos, ou seja, tem dimensão territorial delimitada, tem condições naturais 

adequadas à atividade, há diversidade de atores econômicos, políticos e sociais que podem 

estimular a inovação, favorecer a capacitação de mão-de-obra, ao investimento em pesquisa e 

ao acesso a fontes de capital. 

O SEBRAE-AL, conforme pode se observar na figura 6.3 - Principais Eventos, tem 

atuado na capacitação dos Agentes de Desenvolvimento Rural -ADR , na capacitação técnica 

dos apicultores, na disseminação da atividade apícola no estado, na elevação dos níveis de 

densidade empresarial e do protagonismo local.  

A adesão dos parceiros é de fundamental importância ao efetivo desenvolvimento da 

atividade como um todo e particularmente ao APL Apicultura no Sertão Alagoano. Percebe-se 

que vem aumentando a participação de diversos parceiros. Destaca-se ainda o interesse de 

entidades financeiras oficiais, conforme afirma o gestor do APL, quando as gerências das 

agências dessas instituições oferecem crédito a pequenos produtores que estão associados, 

configurando uma quebra de paradigma ao que se tem de tradicional na oferta de crédito no 

país, prioritariamente direcionado ao agronegócio que envolve grandes produtores. 

O volume de recursos aportados, considerando a amplitude das necessidades no 

desenvolvimento de arranjos produtivos, ainda está muito aquém de proporcionar condições 

efetivas para uma alavancagem ao que se propõe como instrumento de mudança da realidade 

dessas regiões economicamente deprimidas.   Os valores alocados na ordem de R$ 

1.938.515,20, quando distribuídos ao longo de três anos, resultam em média de R$ 

646.171,73 por ano, observando que desse total  mais da metade provém do SEBRAE – R$ 

1.098.868,00, representando 56, 69 %, e o restante são oriundos de 16 (dezesseis) entidades, 

dentre elas duas instituições financeiras que juntas totalizam R$ 347.935,20 – 17,95 % do 

total. O que se observa, pelo aspecto de alocação de recursos é que a participação das 

entidades de ensino é tímida.  
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Não se detecta nas pesquisas uma participação mais efetiva das entidades de ensino. 

Estas entidades que detém o conhecimento de tecnologias poderiam dar maior suporte técnico 

de forma direta no desenvolvimento do Arranjo Produtivo.  

O crescimento, em três anos, do número de apicultores quase triplicou, enquanto a 

produção mais que triplicou no mesmo período. O número de pessoas ocupadas nesse mesmo 

período subiu de 178 para 475 pessoas. Pelo que se pôde levantar o número de pessoas 

ocupadas poderia ser muito maior, porém, somente quando se conseguir a implantação das 

casas de mel que estão programadas e do efetivo funcionamento da casa do mel de Delmiro 

Gouveia. 

Considerando o estudo do Instituto Paraíba do Meio, citado por Sicsú et al (2004), que 

elencou sete forças que proporcionam condições de alterar a situação dos territórios, fez-se 

um comparativo dessas forças no caso do arranjo produtivo estudado. 

1º.  Qualificação de recursos humanos: foram treinados Agentes de Desenvolvimento 

Rural – ADR e alguns apicultores, porém, carecem ainda de atualização, visto que os que 

foram capacitados tiveram orientações mais voltadas para manejo e produção. Necessitam de 

orientações voltadas às práticas administrativas, de cooperativismo, práticas de mercado, etc. 

A atividade, pelo seu dinamismo e peculiaridade, exige pesquisa constante na busca de novas 

tecnologias e para isso é necessário que as pessoas envolvidas sejam qualificadas, 

possibilitando no seu dia a dia descobrirem novas técnicas. 

2º . Logística adequada: a infra-estrutura do APL constitui-se num dos maiores 

problemas ao seu desenvolvimento, por conseguinte a logística de armazenamento, de 

escoamento e de venda da produção ainda é um obstáculo a ser vencido. 

3º. Aproveitamento das vantagens competitivas: as vantagens competitivas estão 

baseadas nas condições naturais propícias a criação de abelhas, assim como a malha viária do 

estado que proporciona acesso a todos os municípios do APL. Existe o Porto Marítimo na 

capital do estado que poderá ser utilizado se o APL desenvolver produção suficiente para 

exportação. 

4º. Aproveitamento da tradição e cultura locais para a criação de marcas 

diferenciadoras: uma marca já foi criada para o mel do sertão, restando ainda uma 

divulgação mais efetiva para sua consolidação no mercado. 

5º. A interação dos diferentes atores que permita maior cooperação e aumento de 

competitividade: O SEBRAE tem buscado essa interação através dos eventos, tais como 

palestras, seminários, feiras etc.. Quanto as parcerias, nota-se que vem evoluindo a 
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participação de entidades de fomentos e de pesquisa o que pode aumentar a eficiência e 

eficácia de ações para o desenvolvimento do APL, porém essa evolução ainda é tímida. 

6º. A ênfase nos pequenos negócios como fator de emprego e renda: nesse aspecto, 

tem o APL conseguido alguns avanços com as prefeituras municipais, assim como vem 

estimulando a venda no varejo, pois estas proporcionam maior rentabilidade, porém ainda não 

atingiram de forma significativa a rede comercial de supermercados, farmácias,etc.. 

7º. A viabilização de crédito compatível que permita a consolidação e expansão das 

atividades: a participação de entidades financeira se restringe ao Banco do Nordeste do Brasil 

e ao Banco do Brasil, que hoje já mudaram, de certa forma, sua postura quanto ao interesse 

em financiar pequenos e médios produtores, mais precisamente da área rural. O modelo 

associativo tem despertado maior interesse, principalmente sob o aspecto de retorno do capital 

do banco. 

A Cooperativa criada no APL – COOPEAPIS, tem problemas com a falta de capital de 

giro e de recursos para investimentos, dificultando seu desenvolvimento. A existência de mais 

duas cooperativas na região, COOPMEL e COPASIL, atuando de forma isolada indicar uma 

falta de sincronia na união de forças para superação de problemas inerentes a essa atividade 

que envolve pequenos produtores e/ou produção familiar, no que tange a logística no 

escoamento da produção, vendas, aquisições de equipamentos, treinamento, etc.  

Quanto ao mercado, pelo fato dos consumidores pertencerem as classes A e B e ainda 

consumirem o mel principalmente como medicamento e o acharem caro como alimento, 

configura-se num problema em termos de mercado. O trabalho de divulgação do mel como 

alimento é um esforço que está além do ambiente estadual, por ser um fenômeno nacional o 

costume de baixo consumo desse produto quando comparado com outros países. 

Outro aspecto importante no fomento de desenvolvimento, refere-se a  sincronia na 

atuação dos diversos agentes. A eficiência e eficácia das ações para o desenvolvimento do 

APL dependem, em grande parte, dessa sincronia. Ocorrendo assimetria de atuação 

compromete a governança, seja no modelo ora discutido, seja em qualquer modelo adotado. 
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8 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DO TRABALHO E 

RECOMENDAÇÕES 

8.1 Conclusões 

A partir da constatação do estado de Alagoas como um dos estados da Federação com 

maiores problemas sociais, decorrentes do modelo econômico implantado, onde se percebe 

claramente a concentração de renda que trás conseqüências sociais negativas e preocupantes, 

teve este trabalho o objetivo de contribuir para a busca de alternativa ao modelo estabelecido, 

baseado no cultivo de cana de açúcar. Destaque-se que não se vislumbra neste trabalho um 

modelo de substituição da produção de cana de açúcar em Alagoas, até porque está 

implantado há séculos e com toda infra-estrutura de produção, de comercialização, etc., a ele 

direcionadas, absorvendo um contingente de mão de obra e de recursos volumosos que 

representa hoje a parte expressiva da economia alagoana. 

A alternativa de desenvolvimento localizado, usando a base conceitual surgida a partir 

da década de 80/90, sua aplicabilidade em regiões economicamente deprimidas considerando 

as especificidades de cada ambiente constitui-se como alternativa de modelo, que mesmo com 

dificuldade de implementação e possíveis limitações, alerta observado por Sicsú, Lima & 

Silva (2004), podem ser um avanço sobre outros métodos utilizados no planejamento e na 

indução de desenvolvimento local, como reconhecem estes autores. Em Alagoas, encontram-

se ambientes propícios ao desenvolvimento prático a partir desses conceitos, por uma série de 

fatores que contribuem para isso, como proximidade geográfica, regiões distintas em termos 

climáticos, infra-estrutura viária que cobre quase todo estado, existência de entidades 

necessárias à indução de desenvolvimento, tais como entidades financeiras, universidades, de 

cursos técnicos, entidades de pesquisa, etc. e ainda tem quase a totalidade de áreas 

economicamente deprimidas. 

No ambiente de produção apícola em Alagoas, cuja atividade é relativamente nova, a 

questão da inovação é primordial, considerando como inovação novas formas de produção de 

bens e serviços que aos produtores são novos, mesmo que para seus competidores não o 

sejam. Lastres, Cassiolato e Campos ( 2006) afirmam: “ a capacidade inovativa de um país ou 

região é vista como resultado das relações entre atores econômicos, políticos e sociais, 

refletindo condições culturais próprias”, sendo a atividade apícola uma das mais dependentes 

dessas relações para seu desenvolvimento, e, principalmente essa atividade em Alagoas e 

mais precisamente no sertão do estado. 
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A questão da competitividade é um desafio a ser vencido, prevalecendo ainda em 

Alagoas as vantagens relativas, ou seja, aquelas naturais ou já existentes para outros fins e que 

podem ser aproveitadas. Na atividade apícola do estado, há muito que fazer, há que se 

desenvolver tecnologias próprias, seja na produção em áreas de diferentes climas e tipos de 

vegetações que demandam técnicas de manejo diferentes, seja em práticas de beneficiamento, 

logística, marketing, etc. 

O que se observa é a existência de atividade apícola em quase todas as regiões do 

estado, porém ainda de forma artesanal em sua maioria, com associativismo localizado em 

poucas áreas, a exemplo das cooperativas COOPMEL, que reúne produtores próximos a 

capital e produtores próximos a cidade de Pão de Açúcar, a COPASIL que reúne produtores 

de Santana do Ipanema  e a COOPEAPIS do APL Apicultura no sertão Alagoano. 

O setor apícola no estado de Alagoas ainda não é representativo em termos econômicos, 

não tendo perspectiva de curto e médio prazo para aspirar mercados mais amplos. Quanto a 

exportação não se conjectura nenhuma ação nesse sentido, dado a baixa produção e ainda 

considerando que nesse mercado se opera em larga escala e de forma contínua, onde são 

necessárias produções e/ou técnicas que proporcionem atendimento regular da demanda, de 

forma que ainda não se tem condições na apicultura alagoana para enveredar pelo mercado 

externo. 

Considerando o PIB do estado, parece insignificante os resultados da atividade, porém, 

quando se leva em consideração o nível de renda em Alagoas e sua concentração, os 

resultados alcançados no APL Apicultura no Sertão Alagoano podem ser expressivos, na 

medida em que a maioria dos produtores pratica a apicultura como atividade complementar 

para renda da família.   

Os maiores problemas do setor abrangem a falta de infra-estrutura, falta de capital de 

giro às cooperativas, além de políticas públicas mais efetivas direcionadas ao setor, mesmo 

com o programa do Governo através da Secretaria de Estado do Planejamento e do 

Orçamento para o desenvolvimento do APL. Dentre os problemas, detecta-se a falta de efetiva 

integração entre as cooperativas, o que reduz a possibilidade de criação de vantagens 

competitivas ao setor, uma vez que atuações isoladas dificultam os benefícios decorrentes de 

ações associativas no que tange a aquisição de equipamentos, escoamento da produção, 

políticas de vendas e forma de induzir o setor público a interferir para o desenvolvimento da 

atividade. 

As parcerias observadas são significativas ao desenvolvimento da atividade e do modelo 

de Arranjos Produtivos Locais, como se detecta na mudança de comportamento de entidades 
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financeiras, hoje já oferecendo crédito sob forma associativa a pequenos e médios produtores, 

configurando-se numa quebra de paradigma. Porém, ainda é muito tímida outras parcerias, a 

exemplo das academias, que poderiam contribuir no sentido de pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias para o setor. 

A apicultura vem crescendo no estado, aumentando o número de apicultores, 

representando maior renda às pessoa da região onde se desenvolve, principalmente se 

associadas em cooperativas, onde participam de seminários, palestras e feiras para divulgação 

do mel e vendas da produção. A ocupação com geração de renda se constitui em formas 

efetivas de inserção social e aliada ao cooperativismo, proporciona o exercício da cidadania 

quando, de forma conjunta, pequenos produtores buscam melhorias à sua atividade, buscam 

capacitação e desenvolvimento coletivo, disseminam entre si novas técnicas de produção, 

adquirem equipamentos, realizam  vendas, etc.    

Considerando os objetivos do estudo, pode-se constatar, mesmo de forma superficial 

que o estado de Alagoas possui potencial para o desenvolvimento da apicultura, com 

possibilidades reais de desenvolvimento socioeconômico, capaz de promover a inserção social 

nas diversas regiões onde prevalece ainda um nível de vida preocupante, adotando o modelo 

de arranjos produtivos locais, mais precisamente aqueles que envolvem a apicultura, que pela 

sua natureza exige coletividade e ainda permite aqueles que a praticam labutarem em outras 

atividades. No caso específico do Arranjo Produtivo Local Apicultura no Sertão Alagoano 

ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas, muito já foi alcançado levando-se em conta 

que sua configuração como modelo de desenvolvimento é recente e já conseguiu superar 

alguns obstáculos naturais. A existências das Cooperativas, a participação de parceiros em 

ações de coordenadas pelos SEBRAE , dentro de um programa de governo, são exemplos da 

evolução na direção da efetividade do APL. 

A atividade apícola no estado ainda é praticada em várias regiões de forma artesanal e 

mesmo onde é feito de forma comercial, como é o caso daqueles produtores que estão 

associados em cooperativas, enfrentam problemas comuns de estocagem do produto pela falta 

de casas de mel, falta de laboratórios para análise do produto, problemas de vendas e logística 

de escoamento da produção, de falta de capital de giro, falta de pesquisa e apoio de entidades 

acadêmicas para desenvolvimento de novas tecnologias, falta de divulgação do mel para 

ampliação de seu consumo, etc.. Destarte, poderia se caracterizar como atividade fadada ao 

insucesso,porém, se percebe que vem aumentando e se modernizando, mesmo que de forma 

lenta,mas, comparada a forma como era praticada há poucos anos, se percebe um avanço 
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expressivo e quando comparada em âmbito nacional o crescimento é bastante expressivo, 

muito acima da média,  principalmente de 2003 em diante.  

8.2 Limitações do Trabalho 

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar alternativa de geração de renda no 

estado de Alagoas, onde predomina um modelo concentrador de recursos, por estar baseado 

na monocultura da cana de açúcar, vislumbrando para isso a apicultura, dadas as 

características dessa atividade que contempla o aspecto ambiental, econômico e social. As 

pesquisas de fundamentação teóricas foram realizadas em publicações de autores que 

estudaram os modelos de desenvolvimento implantados no país, contudo sem terem sidos 

aprofundados os conceitos sobre o tema, apenas tomados como base para análise comparativa 

da adequação das novas visões conceituais na linha de desenvolvimento locais, ao que se 

propõe como modelo de alternativa para inserção social em Alagoas. 

O estudo de caso específico do APL apicultura Sertão está limitado às informações do 

SEBRAE e às publicações especializadas sobre apicultura de forma geral e aquelas 

específicas sobre Alagoas, além pesquisas na internet. As principais limitações desse trabalho 

relacionam-se a falta de pesquisa diretamente com os produtores e associações estabelecidas, 

para constatação “in loco” dos estágios de evolução do APL, seus resultados práticos na 

direção da inclusão social e com efetivas mudanças no cenário regional.   

8.3 Recomendações 

O modelo de desenvolvimento considerando especificidades locais, observando sob o 

aspecto de geração de renda e inclusão social, mostra-se como um caminho mais promissor 

para alcançar o espraiamento efetivo de resultados, decorrentes da intervenção do Estado para 

o desenvolvimento de regiões economicamente deprimidas. Há que se manter de forma 

contínua as ações direcionadas ao cooperativismo, em parcerias com entidades de diversas 

áreas, dando ênfase ao financiamento em condições adequadas para a atividade. No caso do 

APL Apicultura no Sertão Alagoano, as associações de produtores devem ser apoiadas, 

fortalecendo-as e integrando-as de forma a neutralizar conflitos de interesses, no sentido de se 

obter a autogestão dos arranjos produtivos. A experiência desenvolvida nesse APL poderia se 

estender para outras regiões, fortalecendo a atividade no estado, incluindo nesse esforço, as 

prefeituras municipais.  

Recomendam-se avaliações sistemáticas dos resultados, considerando não apenas os 

resultados quantitativos relativos a produção e ao número de produtores ou aos resultados 
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econômicos da atividade, mas, concomitantemente se mensurem os resultados sociais e de  

qualidade de vida daqueles envolvidos na apicultura.  

Novos estudos poderiam ser efetuados dando ênfase às formas de financiamento da 

atividade apícola, por ser uma atividade socialmente justa, economicamente viável e 

ambientalmente correta, aproveitando a preocupação dos organismos nacionais e 

internacionais com o meio ambiente, que propagam a necessidade de medidas efetivas para o 

desenvolvimento sustentável. 
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