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1-Como declarar multiplicações de enxames no GEFAU?

✓ Tipos de multiplicação

✓ Cadastrando um novo lote no GEFAU

✓ Marcando a nova colmeia

2-Como declarar capturas autorizadas no GEFAU?

✓ Trazendo o enxame capturado para o meliponário

✓ Realizando a transferência para a caixa racional

✓ Cadastrando o novo lote

✓ Onde anexar a autorização de ninhos-isca

✓ Marcando a nova colmeia

3-Como atualizar o plantel no GEDAVE?



Como declarar multiplicações de enxames

no GEFAU?



Tipos de multiplicação

MA1
Ninho

Melgueira

Sobreninho

Enxame novo (MA6) recebeu o 
sobreninho com discos e campeiras 
do enxame MA1

MA1
Ninho

Sobreninho
Melgueira

Ninho (novo)
MA6

1:1

Origem do novo enxame: lote MA1



Tipos de multiplicação

MA2
Ninho

Melgueira

Sobreninho

Enxame novo (MA7) recebeu o 
sobreninho com discos do enxame MA2 
e apenas campeiras do enxame MA3

Sobreninho

Ninho (novo)
MA7

2:1

Origem do novo enxame: lotes MA2 
e MA3

Ninho

Sobreninho

Melgueira

MA3



Tipos de multiplicação

MA4
Ninho

Melgueira

Sobreninho

Enxame novo (MA7) recebeu discos 
dos enxames MA4 e MA5 e apenas 
campeiras do enxame MA3Sobreninho (novo)

Ninho (novo)
MA7

3:1

Origem do novo enxame: lotes MA3, 
MA4 e MA5

Ninho

Sobreninho

Melgueira

MA5
Ninho

Sobreninho

Melgueira

MA3



https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/1-Logar no SIGAM:

Cadastrando um novo lote no GEFAU

Seu CPF

Sua senha

Se tiver esquecido



2-Acessar o GEFAU



3-Clicar em “Empreendedor”



Seu Meliponário 1

Seu Meliponário 2

4- Acessar o seu meliponário, clicando no “lápis”



5- Acessar seu Plantel



Caso haja perda de enxames por quaisquer razão, o fato deverá ser notificado no GEFAU em
procedimento específico. Enxames não devem ser excluídos do GEFAU nem seus códigos
reutilizados. Apenas as caixas vazias podem ser reaproveitadas, após a marcação antiga ser
retirada.

✓ Cada nova colmeia resultante de multiplicação deve ser cadastrada como um

novo lote;

✓ Cada nova colmeia deve receber um código, que deve ser marcado na caixa

(no ninho), e ser o mesmo informado no GEFAU;

✓ As matrizes que foram multiplicadas devem manter o código que possuíam
(sempre ter o módulo do ninho já marcado como referência);

6- Selecionar a opção “Lotes” e clique em “+novo”

Caso haja perda de enxames por quaisquer razão, o fato deverá ser
notificado no GEFAU em procedimento específico. Enxames não devem ser
excluídos do GEFAU nem seus códigos reutilizados. Apenas as caixas vazias
podem ser reaproveitadas, após a marcação antiga ser retirada.

ATENÇÃO



7- Preencher as informações relacionadas ao cadastro de novos lotes, e depois clicar 
em “Atualizar”



Seu Meliponário

Município do meliponário

Data da multiplicação

Informações relacionadas
à multiplicação

Informe os dados relacionados ao enxame multiplicado



8-Marque suas colmeias com o código informado no GEFAU



Como declarar capturas autorizadas

no GEFAU?



Trazendo o enxame capturado para o meliponário

✓ Aguardar o tempo necessário para que o enxame “filial” se torne independente do
ninho-mãe (60-90 dias desde a enxameação);

✓ Buscar os ninhos-isca colonizados no final da tarde/começo da noite, quando as
abelhas já se recolheram;

✓ Retirar os ninhos-isca colonizados com cuidado para não tombarem;
✓ Se necessário, retirar a entrada (guardar em um pote para transferir para a caixa, se

possível) e vedar a entrada do dispositivo com tela ou fita para evitar escape de
abelhas;

✓ Acondicionar os ninhos-isca colonizados em pé, em caixa de papelão forrada com
papel ou outro material ou dispositivo similar para que não tombem;

A autorização de ninhos-isca já trás consigo a autorização de 
transporte do local de captura para o meliponário. Leve-a consigo 
sempre que for realizar instalação ou retirada dos ninhos isca!



Realizando a transferência para a caixa racional

✓ Após chegar no meliponário, instale os ninhos-isca colonizados nos respectivos locais em
que ficarão suas futuras caixas racionais;

✓ É recomendável aguardar a estabilização do ninho-isca por 1-2 semanas no meliponário,
antes de sua transferência para a caixa;

✓ Abra a entrada do ninho-isca, se a tiver vedado, ainda de noite;
✓ Faça as anotações sobre a captura na planilha de acompanhamento (relatório do GEFAU)

de sua autorização de ninhos-isca;
✓ Realize a transferência para a caixa racional preferencialmente no período da manhã, com

temperatura maior que 25º C;
✓ Marque o ninho da caixa racional com o código que o novo enxame receberá no GEFAU.

http://1.bp.blogspot.com/-LXNUZlFpKlo/TazVgM1hInI/AAAAAAAAAhU/vvV160ltTBg/s1600/Nova+Imagem+(12).png


5- Acesse seu Plantel



Caso haja perda de enxames por quaisquer razão, o fato deverá ser notificado no GEFAU em
procedimento específico. Enxames não devem ser excluídos do GEFAU nem seus códigos
reutilizados. Apenas as caixas vazias podem ser reaproveitadas, após a marcação antiga ser
retirada.

✓ Cada nova colmeia capturada deve ser cadastrada como um novo lote;

✓ Cada nova colmeia deve receber um código, que deve ser marcado na caixa

(no ninho), e ser o mesmo informado no GEFAU;

ATENÇÃO: SÓ É PERMITIDO INSERIR ENXAMES COM ORIGEM LEGAL NO 

MELIPONÁRIO APÓS A ANISTIA

6- Selecione a opção “Lotes” e clique em “+novo”

Caso haja perda de enxames por quaisquer razão, o fato deverá ser
notificado no GEFAU em procedimento específico. Enxames não devem ser
excluídos do GEFAU nem seus códigos reutilizados. Apenas as caixas vazias
podem ser reaproveitadas, após a marcação antiga ser retirada.

ATENÇÃO



Cadastrando o novo lote

- Preencha as informações relacionadas ao cadastro de novos lotes com as 
informações referentes à espécie capturada, e depois clique em “Atualizar”



Data da transferência para a caixa racional

Informações relacionadas à autorização de
ninhos-isca

Município de captura

Informe os dados relacionados ao enxame capturado



Anexe o comprovante da origem do plantel



Marque suas colmeias com o código informado no GEFAU



Como atualizar o plantel no GEDAVE?



1-Faça o login no GEDAVE

Usuário: número 
do seu CPF, sem 
pontuação

Senha: aquela 
que você 
cadastrou



2-Acesse o menu Administração



xxxxx

Informe seu CPF e clique em 

“Pesquisar”

3- Acesse: Administração > Cadastro> Locais> Apiário



xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

Clique no resultado até 

ficar azul escuro e depois 

clique em “Alterar”

4- Selecione seu meliponário para fazer as alterações necessárias



5-Atualize a quantidade de colmeias

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xx

xx xx

xx

65

Altere a quantidade de 

colmeias e clique em 

“Salvar”



Fontes de informação

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo

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

mailto:cfb.fauna@sp.gov.br
mailto:cfb.fauna.manejo@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


Obrigada!

Carolina Matos

Departamento de Desenvolvimento Sustentável

carolinar@sp.gov.br

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

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

