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APRESENTAÇÃO 
  

O presente caderno, foi pensando como uma proposta de ação pedagógica 

destinada a professores de matemática de curso técnico em apicultura, o que não 

exclui a possibilidade de seu uso por docentes de outras áreas e níveis. Tal proposta 

tem como base elementos da pedagogia de Paulo Freire e da Teoria da Objetivação. 

A pedagogia de Paulo Freire dispensa apresentações ao leitor brasileiro; já a Teoria 

da Objetivação de Luis Radford é uma teoria de aprendizado de abordagem 

sociocultural, o que quer dizer dita teoria vê o indivíduo como consubstancial à cultura 

a que ele pertence. O aprendizado é um processo social, no qual, o saber se revela 

na consciência dos indivíduos. A sala de aula é vista como espaço público onde os 

estudantes se expressam, e se posicionam em discursos científicos, de onde 

diferentes vozes e perspectivas se encontram.  

Nossos estudos apontam para a pertinência e relevância do uso de 

conhecimentos matemáticos por parte dos apicultores na sua atividade diária, com o 

objetivo de administrar melhor sua atividade apícola buscando não somente o lucro 

momentâneo, mas a continuidade e permanência de sua atividade econômica no 

futuro. O caderno foi organizado na forma de tarefas que deverão ser realizadas por 

toda a classe laborando conjuntamente com o professor. Elas são em número de cinco 

e cada uma delas gira em torno de uma fase ou aspecto da atividade da apicultura e 

foram intituladas seguindo esta ideia: apicultura: vozes e conhecimentos dos 

participantes; a prática da apicultura: alternativas de exploração; o apiário: fonte 

de negociação; explorando a produção das colmeias; Produtos apícolas e a 

comercialização.   

Cada tarefa se inicia com um convite do professor que pede aos participantes 

contarem o que sabe sobre a fase ou aspecto da apicultura que está sendo enfocada; 

os participantes respondem ao pedido do professor e depois disso, segue-se a leitura 

de um texto de um especialista em apicultura tratando deste mesmo assunto. A seguir 

vem o debate sobre como o conhecimento acadêmico (do especialista) e o 

conhecimento tradicional (dos participantes) se complementam (ou não). A seguir, a 

matemática entra sob a forma de problemas contextualizados, que são resolvidos em 

grupo, numa colaboração não individualista. Durante toda a execução da tarefa deve-

se privilegiar o diálogo, ação e reflexão.  
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Esperamos que este caderno possa contribuir para novas reflexões sobre o 

ensino, abrir novas possibilidades para se pensar no diálogo durante a aula. Construir 

uma prática educativa que considere a participação dos estudantes, debatendo e se 

posicionando frente a questões vivenciadas na sua realidade, e contribuir com o 

avanço nas pesquisas relacionadas ao ensino da Matemática. Esse material também 

pode ser utilizado por professores da educação básica, em que o docente procure 

usar a contextualização dos problemas para trabalhar conteúdos matemáticos. 
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ESTRUTURA DO CADERNO 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TÍTULO DA 

TAREFA 

ORIENTAÇÕES 

INICIAIS PARA 

O PROFESSOR 

CONHECIMENTO 

TRADICIONAL 

EXPOSTO PELOS 

ALUNOS 

CONHECIMENTO 

ACADÊMICO 

TÓPICO 

MATEMÁTICO 

Apicultura: 

vozes e 

conhecimentos 

dos 

participantes 

Propõem aos 

participantes 

expor o que 

sabem sobre 

apicultura, seja 

por experiência 

própria ou não. 

Dizem o que 

sabem sobre 

apicultura e as 

dificuldades 

relacionadas a 

esta atividade 

econômica. 

Textos sobre o 

desaparecimento 

das abelhas. 

Nenhum. 

A prática da 

Apicultura: 

alternativas de 

exploração 

Solicita que os 

participantes 

exponham 

como deve ser 

os locais 

adequados para 

a prática da 

apicultura. 

Relatam 

elementos 

essenciais que 

uma região 

precisa ter  

para o bom 

desenvolvimento 

da criação de 

abelhas. 

Texto sobre 

aluguel de 

colmeias como 

alternativa para 

polinização de 

pomares no Rio 

Grande do Norte. 

Medidas de 

área e 

regra de 

três. 

O apiário: fonte 

de negociação 

 

Convida 

participantes 

para falar sobre 

as formas de 

obter as 

colmeias e 

enxames de 

abelhas. 

 Informam 

como se 

consegue 

colmeias e 

enxames. 

Texto sobre a 

apicultura como 

fonte de renda. 

Regra de 

três, termos 

da 

matemática 

financeira e 

sistema de 

medidas. 

Explorando a 

produção das 

Colmeias 

Pede que 

participantes 

descrevam 

como pode ser 

realizado o 

manejo com as 

abelhas. 

Falam como é a 

atividade diária 

em contato com 

as colmeias e 

equipamentos 

utilizados. 

Texto sobre como 

o bom manejo de 

abelhas pode 

influenciar na 

produção de mel. 

Porcentagem 

e média 

aritmética.  

     Produtos  

apícolas e a 

comercialização 

Requisita que 

participantes 

indiquem como 

é a produção 

apícola e sua a 

comercialização. 

Descrevem os 

produtos 

explorados na 

apicultura e 

como é sua 

comercialização. 

Texto 

comparativo entre 

a apicultura e 

outras criações 

em relação ao 

retorno 

financeiro. 

Porcentagem, 

regra de três e 

termos da 

matemática 

financeira. 
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ENCAMINHAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS 

 

Professor, sugerimos que siga esses encaminhamentos para execução das tarefas 1 

até a 5, que seguem esse caderno:  

✓ Solicite que os participantes exponham o que sabem sobre temática 

trabalhada, e, caso nenhum participante queira se pronunciar, faça você 

mesmo algumas considerações que ajude desencadear a discussão. 

✓ Peça que formem grupos com 3 a 4 participantes; 

✓ Peça que os textos indicados sejam lidos no grupo incentivando a 

colaboração e a ajuda mútua.  

✓ Visite os grupos fazendo perguntas que ajudem na compreensão do texto 

se for o caso.  

✓ Visite os grupos durante a resolução dos problemas fazendo perguntas que 

ajudem na resolução, se for o caso. 

✓  Peça que os participantes comparem o resultado de resolução com o dos 

outros grupos.  

✓ Discuta as vantagens ou desvantagens na resolução, nesse momento você 

pode sugerir outros métodos; 

✓ Sempre que possível sugira outras questões, a partir dos problemas já 

propostos; 

✓ Realize uma discussão geral com todos os participantes sobre cada tarefa, 

antes de passar para a próxima. 

✓ Como material a ser utilizado recomendamos o uso de caneta, lápis, 

borracha, papel para rascunho. O uso da calculadora em alguns casos pode 

ser necessário para auxiliar nos cálculos. 
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TAREFA 1 - APICULTURA: VOZES E CONHECIMENTOS DOS PARTICIPANTES 

 

O objetivo é promover o diálogo entre os participantes, a troca de ideias, 

apresentação de argumentos, ouvir opiniões diferentes e tentar promover uma 

conscientização da importância da preservação das abelhas. O docente propõe aos 

participantes expor o que sabem sobre apicultura, seja por experiência própria ou não. 

Para enriquecer a discussão sugerimos a leitura do texto o desaparecimento das 

abelhas segundo os especialistas no assunto, este texto foi elaborado a partir dos 

estudos da nossa dissertação de mestrado. Este momento ainda não será inserido 

conhecimentos matemáticos.  

 
TEXTO 1 - O DESAPARECIMENTO DAS ABELHAS SEGUNDO OS 

ESPECIALISTAS NO ASSUNTO 

 

Apicultura é a criação racional de abelhas do gênero Apís, para comércio ou 

lazer, que objetiva a produção de mel e seus derivados como a própolis, a geleia real, 

o pólen, a cera de abelha e o veneno. Ser apicultor não basta apenas ter algumas 

colmeias, é necessário entender o comportamento social das abelhas, sua biologia e 

está atualizado acerca de técnicas de produção e manejo, tornando assim este oficio 

ainda mais cativante e sublime (WIESE, 2005).  

As abelhas melíferas são grandes responsáveis pelos serviços de polinização, 

por causa de suas características, sempre foram consideradas as mais eficientes, 

principalmente, na polinização de plantas cultivadas. Seu valor como polinizadoras é 

estimado que fosse maior do que como produtoras de mel. Porém, nos últimos anos 

um enorme problema ambiental vem se desenvolvendo, esta espécie de abelhas tem 

sofrido com muitos males, principalmente com a CCD (Desordem do Colapso da 

Colônia), e tem desaparecido em muitos locais do mundo, muitas áreas do Brasil estão 

sendo afetadas. Com a perda de colônias, têm ocorridos muitos prejuízos na 

agricultura, inclusive com uma redução expressiva na produção de alimento (ANJOS; 

MORGADO, 2010).  

O desaparecimento das abelhas, infelizmente hoje é uma realidade mundial, e 

se nada for feito, muitas pesquisas indicam que em pouco tempo passaremos por uma 

crise mundial com a falta de polinização, colocando a agricultura em risco, como nos 

afirmar Gonçalves (2012, p. 24):   
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Embora o agronegócio venha crescendo muito em todo o mundo, 
principalmente na área dos produtos orgânicos que estão cada vez 
mais procurados, surgiu nos últimos anos um sério problema que 
colocou a agricultura em alerta e em especial a apicultura. Trata-se do 
Desaparecimento das abelhas ou CCD (colony colapse disorder). Este 
é atualmente o maior problema da apicultura mundial. A Síndrome do 
Colapso das abelhas corresponde ao desaparecimento repentino das 
abelhas ou a redução, em poucas semanas ou dias, do tamanho da 
colônia, mesmo na presença de crias, pólen e mel, porém sem deixar 
vestígios de morte de abelhas. A CCD vem causando sérias baixas no 
número de colônias de Apis mellifera nos Estados Unidos, Canadá, 
Japão e Índia, bem como, em alguns países da Europa e da América 
do Sul. 

  

Como observamos, o desaparecimento das abelhas é uma realidade que não 

podemos ocultar, a procura por solução que venha a amenizar esse problema é 

considerada cada vez mais urgente para garantir o futuro da humanidade, 

estabelecendo uma relação harmoniosa entre sociedade e natureza, tanto na 

dimensão coletiva quanto na individual. 
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TAREFA 2 - A PRÁTICA DA APICULTURA: ALTERNATIVAS DE EXPLORAÇÃO 
 

A finalidade desta tarefa é de impulsionar a discussão entre os participantes 

sobre como devem ser os locais adequados para a prática da apicultura. Inicialmente, 

o professor solicita que os participantes exponham como deve ser os locais 

adequados para a prática da apicultura. Para complementar esta tarefa, introduzimos 

o texto aluguel de colmeias é alternativa para polinização de pomares no RN. São 

exploradas, no texto, situações que podem surgir conhecimento matemático referente 

a medidas de área e grandezas proporcionais. 

 

Um produtor rural deseja realizar o aluguel de colmeias para ajudar a polinização de 

suas culturas e procura apicultores para realizar esse trabalho.  

O grupo deve ler TEXTO 2 - ALUGUEL DE COLMEIAS É ALTERNATIVA PARA 

POLINIZAÇÃO DE POMARES NO RN e escolher uma das culturas citada no 

texto:__________________, para responder as questões 1 e 2. 

 
TEXTO 2 - ALUGUEL DE COLMEIAS É ALTERNATIVA PARA POLINIZAÇÃO DE 

POMARES NO RN 

 
O desaparecimento de abelhas nativas, seja por fatores como a escassez de 

água ou pelo desmatamento, está fazendo crescer uma modalidade de negócio para 

apicultores no Rio Grande do Norte. O aluguel de colmeias para empresas produtoras 

de frutas assegura o processo de polinização e gera renda extra aos criadores de 

abelha. A prestação de serviço eleva em até 35% a produção nos pomares e está 

sendo difundida durante em Feiras do Empreendedor, promovida pelo SEBRAE no 

Rio Grande do Norte. 

Devido à necessidade de 90% das plantas produtoras de alimentos 

dependerem das abelhas para a polinização, a alternativa de negócio se torna ainda 

mais viável. De acordo com o consultor credenciado do SEBRAE-RN, Mário Sérgio 

Melo, a demanda pelo serviço está crescendo, especialmente na região de Mossoró, 

que concentra a maior produção da fruticultura do estado. 

“A procura por este tipo de serviço tem crescido, pois as abelhas nativas estão 

desaparecendo e os prejuízos nos pomares começam a aparecer, com a queda na 

produção. A expectativa é de que a procura cresça ainda mais a partir de agora”, 

explica. 
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A ideia é que o apicultor disponibilize o serviço durante o período em que não 

há produção de mel. O valor mensal pelo aluguel de uma colmeia gira em torno de R$ 

40. Para plantas de menor porte, como melão, melancia e pepino, são necessárias 

quatro colmeias por hectare para polinização. Já em fruteiras maiores, como cajueiro 

e mangueiras, o ideal é que sejam instaladas num hectare um total de seis colmeias. 

 

1. Sabendo que o produtor possui 80.000 m² de área da cultura escolhida, 

quantas colmeias serão necessárias para realizar esse trabalho de polinização 

e qual será o valor pago pelo produtor, alugando por três meses essas 

colmeias, de acordo com o texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Esse mesmo produtor deseja realizar esse trabalho de polinização em outra 

área de 125.000 m², com a mesma cultura. Quantas colmeias serão 

necessárias e qual será o valor pago pelo produtor, alugando por quatro meses 

essas colmeias, de acordo com o texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3.  O apicultor José Vicente Filho, do município de Macaíba/RN, deseja alugar 

suas colmeias. De acordo com nosso estudo, ele possui 23 colmeias. Qual a 

maior área que esse apicultor pode ofertar o seu serviço de polinização da 

cultura? E quantas colmeias ele precisará adquirir para disponibilizar esse 

serviço para o produtor que deseja alugar as colmeias nas duas situações 

iniciais? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



13 
Matemática Aplicada À Apicultura: Na Perspectiva Da Teoria Da Objetivação E Da Pedagogia Freireana. 

 

TAREFA 3 - O APIÁRIO: FONTE DE NEGOCIAÇÃO 
 

A intenção neste momento é estimular a discussão entre os participantes sobre as formas 

racionais de obtenção de colmeias e enxames de abelhas. O docente, iniciando, convida 

participantes para falar sobre as formas de obter as colmeias e enxames de abelhas, 

complementando com o texto uma fonte de renda doce e lucrativa. Depois, propomos a 

resolução de problemas, nos quais pode emergir conhecimento matemático envolvendo regra 

de três, termos da matemática financeira e sistema de medidas. 

 

O grupo se interessou na aquisição de colmeias para montar um apiário e agora 

precisa ler o texto UMA FONTE DE RENDA DOCE E LUCRATIVA. Depois escolher 

uma quantidade que deseja adquirir:_________ Em seguida responder as questões. 

 

TEXTO 3 - UMA FONTE DE RENDA DOCE E LUCRATIVA 

 

O mel é o único produto doce que contém proteínas, diversos sais minerais e 

vitaminas essenciais à saúde. É um alimento de alto valor energético, possui 

propriedades medicinais e ação antibacteriana. Em Governador Valadares há, em 

média, dez apicultores. Por causa da popularidade do líquido que as abelhas 

produzem, eles obtêm lucro e garantem que a produção é de baixo custo e tem alta 

demanda no município. 

O volume normal de um apiário hoje em dia gira em torno de 20 a 25 enxames. 

Uma caixa comum (local onde as abelhas produzem o mel) com a melgueira (peça 

que se instala na parte superior da colmeia para o armazenamento e posterior coleta 

de mel) custa R$ 220. Já a caixa com a melgueira e as abelhas já produzindo custam 

R$ 300. Para adquirir as abelhas de forma individual, há também a possibilidade de 

compra direta com algum apicultor, ou coleta de abelhas por meio de iscas (uma caixa 

pequena com capim-cidreira, mel e cera colocada em um campo capaz de atrair 

enxames). Há também a possibilidade de retirar abelhas de madeiras do campo. 

Segundo o apicultor José Maria Vilela, a produção de abelhas é algo lucrativo, 

porque o mel é muito importante para a saúde humana. “As pessoas comem mel nas 

frutas, puro e com outros alimentos. Eu vendo muito mel na cidade. Vendo, em média, 

1.500 quilos por ano. E tem também a cera para depilação, que custa R$ 25,00 o 

quilo. O pote de mel (250 g) custa em torno de R$ 12,00”. 
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1. Qual será o custo total para aquisição do número de colmeias escolhidas para 

a caixa comum com a melgueira? E qual será o custo total se fosse escolhida 

a caixa com a melgueira e as abelhas já produzindo? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Quantos quilos de mel, no mínimo, terá que produzir cada colmeia para cobrir 

os custos da aquisição das caixas nos dois casos, seguindo os valores 

apresentados no texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3. Se cada colmeia produzir 18 kg de mel, qual será o valor do lucro nos dois 

casos?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Para iniciar seu apiário, o grupo teve um custo de R$ 150,00 a mais por colmeia 

comum com a melgueira, para cobrir os gastos com equipamento e 

manutenção. Qual será o custo total juntando com a aquisição das colmeias? 

Veja se terá lucro, se cada colmeia produzir 25 kg de mel e qual será o valor 

desse lucro? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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TAREFA 4 - EXPLORANDO A PRODUÇÃO DAS COLMEIAS 

 

A pretensão desta tarefa é realizar um momento de breve debate entre os 

participantes sobre o manejo no apiário. Desta vez, o professor pede que participantes 

descrevam como pode ser realizado o manejo com as abelhas, dando início a 

discussão. O texto Manejo de abelhas pode aumentar produção de mel em 500%, 

será utilizado como forma integrante da tarefa. Situações em que pode aparecer 

conhecimento matemático com média aritmética e porcentagem são propostas. 

 

O grupo, depois de adquirir as colmeias, está interessado em aumentar sua produção 

de mel. Agora deverá ler o texto MANEJO DE ABELHAS PODE AUMENTAR 

PRODUÇÃO DE MEL EM 500%, utilizar a quantidade de colmeias da tarefa anterior 

e resolver as questões a seguir.  

 

TEXTO 4 - MANEJO DE ABELHAS PODE AUMENTAR PRODUÇÃO DE MEL EM 

500% 

 

Manejo inspirado em técnicas argentinas deve alavancar produção de mel no 

Mato grosso do Sul e lança novas perspectivas para a apicultura em todo o País. Em 

média o brasileiro consome 160g de mel por ano, mas a demanda do mercado é tanta 

que entrepostos comerciais são obrigados a buscar mel em outros estados para 

atender os fornecedores. O produto e seus derivados também são muito procurados 

por suas propriedades cosméticas e nutricionais. 

Gustavo Bijos, presidente da FAEMS (Federação de Apicultura e 

Meliponicultura de MS) e um dos responsáveis pela introdução no Estado de um novo 

método que, segundo ele, pode elevar a produtividade média em MS de 30 kg para 

pelo menos 70 kg de mel por colmeia/ano. Em regiões onde as abelhas podem utilizar 

tanto a florada silvestre quanto a de eucalipto, a produção pode ultrapassar 150 kg. O 

valor representaria um aumento de 500%.  

O apicultor Adriano Adames demorou quatro meses para conseguir aplicar na 

sua propriedade e o resultado foi surpreendente. Ele, que produzia uma média de 30 

kg de mel por colmeia/ano, conseguiu chegar a quase 70 kg. Neste ano, passou de 

250 para 500 colmeias e espera tirar 90 kg de cada uma, apenas com a florada 

silvestre. 
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Os valores podem parecer irreais, tendo em vista que a média nacional é 

apenas de cerca de 20 kg. No entanto, para o inspetor de mel orgânico Paulo Dalastra, 

os números são bastante plausíveis. Ele, que trabalha pela certificação de 72 mil 

colmeias espalhadas em apiários em todo o Brasil, afirma que 70% da apicultura do 

país é voltada para a complementação de renda. Desta forma, a atividade não recebe 

grandes incentivos e o próprio produtor acaba se tornando resistente a qualquer 

inovação. “Em relação a outros países, o Brasil está na época da pedra lascada”, 

afirma Dalastra. No entanto, quando se leva em conta os campos apícolas, o país está 

em uma posição privilegiada. “No Canadá, mesmo com um inverno rigoroso, eles 

conseguem tirar 120 kg de mel em quatro meses. O Brasil tem a capacidade de 

produzir mel durante oito meses com um clima muito mais estável”. 

O ciclo de vida da abelha operária é de 45 dias, sendo que praticamente metade 

disso é entre larva e pupa. A técnica argentina exige um domínio avançado do 

sequenciamento do trabalho com a abelha. A proposta é que, em época de queda de 

florada, o apicultor se preocupe com a renovação dos enxames e não com a produção 

de mel. Desta forma, as abelhas estarão prontas para trabalhar logo no primeiro dia 

de primavera. 

1. Qual será a produção total de mel, conforme a média nacional exposta no 

texto? Aderindo as novas técnicas, o grupo conseguiu aumentar em 40% a 

produtividade de mel de suas colmeias, qual será sua produção total nesse 

ano? Conseguindo alcançar o aumento de 500%, quanto será a sua produção 

anual?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Investiguem qual o valor médio de venda do quilo do mel atualmente em sua 

região e verifiquem quanto o grupo ganhará em um ano, se conseguissem 

aumentar em 60% a produtividade de mel de suas colmeias? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. O grupo, agora, deverá analisar uma situação descrita, de acordo com as 

informações do apicultor José Vicente Filho, do assentamento de Reforma 

Agrária José Coelho Neto, localizado no município de Macaíba/RN.  

O melhor ano de produção que tive foi em 2007, com 30 colmeias, em 

duas tiradas colhi 500 kg de mel. No mês de abril, tirei 230 kg de mel e, quando 

foi em setembro, tirei 270. Eu tinha colmeias diferenciadas, as pequenas 

cheguei a tirar 15 kg e as maiores 45 kg. Ano passado (2016) cheguei a tirar 

150 kg de mel, esse ano (2017) já vou tirando 100 kg, mesmo com a seca que 

vem se perpetuando, mas se as chuvas continuarem, acredito que com mais 

60 dias talvez eu tire 200 kg. Hoje tenho 23 colmeias de Apís, estas colmeias 

estão em área de preservação, onde não se pode desmatar, elas estão lá para 

ajudar a polinizar essa região.  



19 
Matemática Aplicada À Apicultura: Na Perspectiva Da Teoria Da Objetivação E Da Pedagogia Freireana. 

 

a) Qual a produção média por colmeia, do Sr. José nos anos de 2016? e 2017? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

b) O Sr. José, em 2018, aderiu as novas técnicas de manejo e conseguiu 

aumentar em 65% a produtividade de mel em 11 de suas colmeias e o 

restante aumentou em 45%. Qual será sua produção total de mel nesse 

ano? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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TAREFA 5 - PRODUTOS APÍCOLAS E A COMERCIALIZAÇÃO 

 

O objetivo desta tarefa é direcionar os participantes para discutir sobre a 

produção e comercialização de produtos apícolas. Para começar está tarefa, o 

docente requisita que participantes indiquem como é a produção apícola e sua 

comercialização. Enriquecendo a discussão, será feita a leitura do texto abelha dá 

mais lucro que o gado. Situações que podem envolver conhecimento matemático 

voltado para porcentagens, regra de três e termos da matemática financeira, serão 

explorados a partir desta leitura. 

 

O grupo deve ler o texto: ABELHA DÁ MAIS LUCRO QUE O GADO, depois, responder 

questões 1 e 2. 

 

TEXTO 5 - ABELHA DÁ MAIS LUCRO QUE O GADO 

 

De acordo com estudos do Sebrae, famílias que sobreviviam com menos de 

um salário mínimo, hoje garantem uma renda mensal de R$ 1.200, só com a 

apicultura, sem contar com outras atividades.  

A analista do Sebrae cita o caso de um pecuarista em Pão de Açúcar, o 

conhecido Mangueirinha, que se tornou o maior produtor de mel do Estado de 

Alagoas. “Ele afirma que a abelha, hoje, dá muito mais lucro que o gado, inclusive tem 

um açude só para as abelhas, já que elas precisam de água para produzir”, explica 

Amanda Bentes. 

No caso específico das áreas de manguezal, é fácil convencer moradores que 

recebiam cerca de R$ 400 por mês para fazer carvão a aderir ao desenvolvimento 

sustentável. Mantendo a vegetação nos mangues, cada apicultor apura, em média, 

R$ 674 por mês só com a venda de própolis vermelha. Com a instalação de unidades 

de beneficiamento, este lucro ainda poderia subir para R$ 800. 

A própolis vermelha recebeu, há cerca de dois meses, o certificado de 

indicação geográfica, como um produto exclusivo e genuinamente alagoano, o que o 

torna um produto com alto valor de mercado. É a própolis mais cara do Brasil e uma 

das mais valorizadas do mundo. 

O instinto de preservação do mangue e da lagoa é inerente ao pescador, mas 

fica mais fácil convencê-lo a preservar, explicando que um quilo da própolis custa R$ 
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500 e ainda pode render três litros de extrato. Como 30 mililitros são vendidos por R$ 

20, o apicultor pode faturar até R$ 2 mil por quilo, um valor agregado quatro vezes 

maior.  

1. O apicultor, que antes trabalhava fazendo carvão, teve seu ganho mensal 

aumentado com venda da própolis vermelha. Qual a taxa, em porcentagem, do 

aumento desse ganho? E qual será com a instalação de unidades de 

beneficiamento? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Se um apicultor dessa região tem um custo de R$ 700,00 por quilo, na 

fabricação do extrato da própolis vermelha. Qual será seu lucro, com base nos 

dados do texto, da produção desse extrato com 3kg?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3. O grupo, agora, deverá novamente analisar uma situação descrita, de acordo 

com as informações do apicultor José Vicente Filho.  

 

O apicultor José Vicente tem um custo para envasar seu mel de R$ 2,00 por 

cada garrafa, as quais comportam 750g e 350g. Sua produção de mel em 2017 

foi, aproximadamente, de 300 kg de mel. Ele engarrafou metade da sua 

produção de mel na embalagem de 750g e o restante na embalagem de 350g. 

Comercializou todos estes produtos, com valores de R$ 15,00 a garrafa com 

750g e R$ 10,00 a garrafa com 350g. Sem levar em conta os custos com a 

produção, qual foi o lucro do apicultor com a venda de toda a produção de mel 

de 2017?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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RECADO AO PROFESSOR 
 

As teorias educativas norteadoras deste caderno buscam fornecer condições 

não só para a aprendizagem matemática conceitual profunda, mas também, para o 

surgimento de formas de colaboração humana que possam conduzir ao 

desenvolvimento de seres críticos. Como também, o aprendizado não se deve ater 

somente ao conhecimento, como também, precisa considerar a concepção do 

indivíduo. 

Esperamos que as tarefas propostas promovam uma ética comunitária de 

responsabilidade, compromisso e cuidado para com o outro, porque esses atributos 

que dão forma ao labor conjunto, no qual ocorre os indícios de aprendizagem. O 

sentido de tarefa que propomos é de que cada uma aparece como uma sequência de 

problemas que se relacionam, apresenta uma dificuldade conceitual crescente e 

consegue promover esse espírito de labor conjunto.   

O ambiente da aula, acreditamos que possa ser, um espaço para reflexão 

crítica, interação profunda entre os envolvidos (participantes com participantes, 

participantes com professor) e os conhecimentos matemáticos sejam reconhecidos 

como forma de contribuir para os avanços de temas que contemplarão à apicultura. 
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RESULTADO DAS QUESTÕES 
 

TAREFA 2 - ONDE PODE SER 

PRATICADA A APICULTURA 

 

QUESTÃO 1 –  

Para culturas de pequeno porte serão 

32 colmeias. 

Valor pago pelo produtor R$ 3.840,00. 

 

Para culturas de grande porte serão 48 

colmeias. 

Valor pago pelo produtor R$ 5.760,00. 

 

QUESTÃO 2 –  

Para culturas de pequeno porte serão 

50 colmeias. 

Valor pago pelo produtor R$ 8.000,00. 

 

Para culturas de grande porte serão 75 

colmeias. 

Valor pago pelo produtor R$ 12.000,00. 

 

QUESTÃO 3 –  

Para culturas de pequeno porte 5,75 

há. 

Para culturas de grande porte 3,83 ha. 

 

Na questão 1-  

Para culturas de pequeno porte 9 

colmeias. 

Para culturas de grande porte 25 

colmeias. 

 

Na questão 2-  

Para culturas de pequeno porte 27 

colmeias. 

Para culturas de grande porte 52 

colmeias. 

 

 

 

TAREFA 3 - OBTENDO AS 

COLMEIAS  

 

QUESTÃO 1 –  Reposta aberta. 

 

QUESTÃO 2 –  Reposta aberta. 

 

QUESTÃO 3 –  Reposta aberta. 

 

QUESTÃO 4 – Reposta aberta. 

 

TAREFA 4 - INSPECIONANDO A 

PRODUÇÃO 

 

QUESTÃO 1 –  Reposta aberta. 

 

QUESTÃO 2 –  Reposta aberta. 

 

QUESTÃO 3 –   

 

a) 2016: aproximadamente 6,52 

kg/colmeia. 

2017: aproximadamente 13,04 

kg/colmeia. 

b) Aproximadamente 463,57 kg de 

mel. 

 

TAREFA 5 - PRODUTOS APÍCOLAS 

E COMERCIALIZAÇÃO 

 

QUESTÃO 1 –   

68,5%  o percentual de aumento do 

ganho. 

Com a instalação de unidades de 

beneficiamento 100%. 

 

QUESTÃO 2 –   

R$ 3.900,00. 

 

QUESTÃO 3 –  

R$ 6.024,00 de lucro. 
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