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Carga de grandes planteis

Procedimento opcional  

Recomendado para quem:

✓ Tem familiaridade com programas de edição de planilhas

✓ Tem plantéis grandes
✓ Não deseja cadastrar colmeia por colmeia.

Caso não tenha esse perfil ou não consiga seguir esse formato 
para cadastro das suas colmeias, siga o procedimento padrão.

As colmeias continuam podendo ser cadastradas uma a uma, 
seguindo o procedimento explicado na live “Resolução SIMA nº 
11/2021 e Autorização de Uso e Manejo para Meliponicultura –

GEFAU”:

https://www.youtube.com/watch?v=JrRix2x7wII

https://www.youtube.com/watch?v=JrRix2x7wII


https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/

1-Logar no SIGAM



2-Acessar o GEFAU



3-Acessar o módulo “Meliponicultor”

Clicar em “Empreendedor” para 

acessar seu meliponário



4- Localizar e acessar  seu 
empreendimento

Clique no lápis para acessar seu 
empreendimento



5- Cadastro do Plantel

Atenção: o prazo para cadastro do plantel é de até 30 dias 
após a obtenção da Autorização de Uso e Manejo

Procedimento só pode ser realizado após obtenção da 
autorização de uso e manejo e após cadastro do recinto 



Carga de grandes planteis

✓ É possível fazer o upload de planilha com as informações de todos os
enxames de uma vez só;

✓ Idealmente, é melhor realizar este procedimento na fase de
regularização do plantel – as multiplicações/aquisições/capturas são

melhor registradas uma a uma, no procedimento tradicional;

✓ O procedimento requer extrema atenção - qualquer erro impede o

upload da planilha e a alimentação da aba “Lotes” com os dados do
plantel;

✓ A planilha que será carregada usará códigos específicos do IBGE,

GEFAU e informações do plantel;

✓ Apenas os códigos específicos das espécies listadas na autorização

devem ser usados

✓ O passo a passo do procedimento está disponível no “Guia” disponível

na Aba “Carga”



Resumo

1. Baixar o Guia e as planilhas “Modelo”, “Código Plantel” e “Código IBGE”

2. Preencher atentamente a planilha “Fauna_Plantel_V3_Modelo” (apagar
a linha 2)

3. Fazer o upload do arquivo, carregar, atualizar e carregar novamente

4. Verificar se a aba “Lotes” foi corretamente carregada

5. Entrar nos lotes e colocar a informação do documento de origem

6. Anexar os documentos de origem do plantel

7. Marcar suas colmeias com os códigos informados no GEFAU.



1. Baixar o Guia e as planilhas “Modelo”,
“Código Plantel” e “Código IBGE”
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I- O Guia

Contém informações sobre os 
dados que devem ser preenchidos 

nas colunas e sobre os 
procedimentos para carga da 

planilha.

Atenção: nem todas as 
informações se aplicam aos 

meliponários, pois o Guia é o 
mesmo para todos os 

empreendimentos de fauna!



II - Planilha “Fauna_Plantel_V3_Modelo”

✓ Apague a linha 2 – se ela não for apagada, a planilha vai dar erro e
os dados não serão carregados (ela só serve para explicar o que tem
que ser preenchido em cada coluna);

✓ Nem todas as colunas precisam ser preenchidas para os
meliponários (no portal Meliponicultura.org, as colunas certas já
estão destacadas em azul);

✓ A tabela será preenchida com os mesmos dados que são
solicitados no cadastro individual das colmeias, mas na forma
de códigos.



III - Planilha “Código Plantel Fauna”

✓ Filtre na coluna D a Família APIDAE;
✓ Os Códigos de espécies das ANSF são os que constam na

coluna A (no portal Meliponicultura.org, as colunas certas já estão
destacadas em azul);

✓ Esses códigos também podem ser encontrados na opção
“Catálogo de Espécies”, ao lado de “Empreendedor”, no
GEFAU (o Catálogo está mais completo que essa lista).



Catálogo de Espécies

✓ Clique em “Catálogo de Espécies”;

✓ No campo de busca preencha “Família”, “Contém”, “Apidae”,

clique em “Adicionar” e “Classe”, “Contém”, “Insecta”, clique

em “Adicionar” e depois em “Pesquisar”

Esse é o código da 

espécie no GEFAU



IV- Planilha “Código IBGE”

Filtre por Estado na coluna A, 
para obter a lista dos códigos 

do IBGE dos municípios.

(no portal Meliponicultura.org, o 
filtro já está realizado para o 

estado de SP)



ID_ESPECIE ID_RECINTO NOME_PLANT
EL

COD_ESTADO COD_ORIGEM DOC_ORIGEM IBGE_MUN_O
RIGEM

MUNICIPIO_
ORIGEM

A B C D F G H I

UF_ORIGEM PAIS_ORIGEM TIPO_IDENTI
FICACAO

TIPO_NUMER
O_IDENTIFIC

ACAO

COD_SEXO DATA_ENTRA
DA

NUM_INDETE
RMINADOS

FLA_INDIVID
UO

J K L O X Z AD AE

ATENÇÃO: ao baixar a 
planilha, APAGUE A LINHA 2 X

✓ Preencha uma linha para cada colmeia a partir da linha 2, com as

respectivas informações que deveriam ser preenchidas na aba Lotes.

✓ As colunas que devem ser preenchidas para os meliponários são as

seguintes:

2 - Preencher a atentamente a planilha 
“Fauna_Plantel_V3_Modelo”



ID_ESPECIE ID_RECINTO NOME_PLANT
EL

COD_ESTADO COD_ORIGEM DOC_ORIGEM IBGE_MUN_O
RIGEM

MUNICIPIO_
ORIGEM

34058 12345 MMJ01 VIVO PLANTELPRE
ANSF

Termo de 
Declaração de 
Plantel Pré-
existente -
Anexo I - Res 
SIMA 11/2021

3542305 Redenção 
da Serra

UF_ORIGEM PAIS_ORIGEM TIPO_IDENTI
FICACAO

TIPO_NUMER
O_IDENTIFIC

ACAO

COD_SEXO DATA_ENTRA
DA

NUM_INDETE
RMINADOS

FLA_INDIVID
UO

SP BRASIL REGISTRO MMJ01 I 10/03/2011 1 LOTE

Como preencher planilha “Fauna_Plantel_V3_Modelo”

Códigos das planilhas do GEFAU
Informações da autorização de uso e manejo

Exemplo de preenchimento:



A planilha deve ser preenchida com os 
dados de todas as colmeias

Lembre-se de salvar a planilha depois de preenchê-la!



Carga de grandes planteis

1. Faça o upload da planilha “Fauna_Plantel_V3_Modelo” completamente

preenchida (1)

2. Clique em “Carregar” (2)– vai ficar verde

3. Clique em “Atualizar” (3) – se ficar vermelho, verifique e corrija o erro

no arquivo e repita os passos anteriores; se ficar verde, sucesso!

4. Clique no “Carregar” superior (4), para jogar a carga em “Lotes”

5. Verifique se os lotes foram carregados, voltando na aba “Lotes”

1

2 3

4



Carga de grandes planteis

1. Faça o upload da planilha “Fauna_Plantel_V3_Modelo” completamente

preenchida (1)

2. Clique em “Carregar” (2)– vai ficar verde (mesmo se estiver com erro)

1

2



Carga de grandes planteis

3. Clique em “Atualizar” (3) – se ficar vermelho, verifique e corrija o erro no
arquivo e repita os passos anteriores; se ficar verde, sucesso!

3



Carga de grandes planteis

Se ficar vermelho, corrija os erros informados na planilha que foi carregada,
e repita os passos novamente.

Corrija as informações 

necessárias



Carga de grandes planteis

Se ficar verde, está tudo certo!

4. Clique no “Carregar” superior (4), para jogar a carga em “Lotes”

4



4- Cheque a Aba Lotes



5- Entre em cada lote e coloque manualmente 
a informação sobre o documento de origem

O plantel carregado por 

meio da planilha possui 
essa informação

Escreva essa informação 

manualmente para cada colmeia



6-Anexe o comprovante da origem do plantel

Declaração de Plantel 

Pré-existente

Autorização de 

Instalação de ninhos-isca



Declaração de plantel pré-existente

✓ O plantel pré-existente só

pode ser regularizado uma
vez;

✓ Novos enxames deverão ter

origem regular:

✓ Vir de outro meliponário
regularizado;

✓ Vir de capturas por ninho-
isca previamente
autorizadas;

✓ Resultar da multiplicação
do plantel regularizado;

✓ Ser proveniente de resgate
autorizado;

✓ Ser proveniente de
depósito/guarda
provisória pelo órgão
ambiental.



7- Marque suas colmeias com o código 
informado no GEFAU



Fontes de informação

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo

✓ Departamento de Fauna: cfb.fauna@sp.gov.br

✓ GEFAU: https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=12244

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo– Defesa Agropecuária

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/?/cadastro-de-apicultor-e-ou-
meliponicultor-na-defesa-agropecuaria/&cod=113

✓ GEDAVE: https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/

✓ Suspeita de doença ou episódio de mortandade: 
pesabelhas@cda.sp.gov.br

https://sistemasweb4.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet
.action

CTF/APP - IBAMA

https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app

mailto:cfb.fauna@sp.gov.br
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=12244
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/?/cadastro-de-apicultor-e-ou-meliponicultor-na-defesa-agropecuaria/&cod=113
https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/
https://sistemasweb4.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action
https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app


Obrigada!

Carolina Matos
SAA/CDRS/DDS/CDT

carolinar@sp.gov.br

https://www.agricultura.sp.gov.br/

https://www.agricultura.sp.gov.br/

