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Como realizar a transferência de colônias 

entre meliponários via GEFAU?



1- Os dois meliponários (origem e destino) devem possuir Autorização de Uso e Manejo;

2- Mesmo que o meliponário de destino não possua plantel, deve ter um recinto

cadastrado;

3- As espécies que forem transferidas do meliponário de origem também devem constar

da lista de espécies do meliponário de destino

4- É necessário ter os dados do transportador – veículo e responsável

Premissas:



Meliponário de origem

Deve:

✔ Solicitar ao meliponário de destino o nome do empreendimento;

✔ Solicitar a autorização de transporte entre meliponários;

✔ Avisar o responsável pelo meliponário de destino sobre o

cadastramento da transferência e solicitar seu aval no GEFAU;

✔ Após obtenção do aval do meliponário de destino, finalizar a

emissão da autorização de transporte entre meliponários;

✔ Imprimir a autorização de transporte entre meliponários;

✔ Gerar a GTA para acompanhar a autorização de transporte, seguindo

os procedimentos descritos no Tutorial do GEDAVE.;

✔ Entregar a documentação (autorização de transporte + GTA) pelo

responsável pelo transporte.



Responsável pelo transporte

Deve:

✔ Encaminhar ao meliponário de origem seus dados (nome completo,

CPF, cópia do documento pessoal – pode ser uma fotografia,

desde que seja nítida e informações do veículo utilizado no

transporte, se for o caso);

✔ Transportar as colônias para o meliponário de destino acompanhadas

de suas respectivas autorizações de transporte entre

empreendimentos e da GTA;

✔ Garantir o bem estar e segurança as colônias transportadas;

✔ Entregar as colônias, acompanhadas da respectiva

documentação (cópias da Autorização de transporte e da GTA) ao

meliponário de destino.



Meliponário de destino

Deve

✔ Encaminhar ao meliponário de origem o nome de seu

empreendimento e as informações sobre o responsável pelo

transporte;

✔ Após receber a informação do meliponário de origem sobre o

cadastramento da autorização, acessar seu empreendimento do

GEFAU e dar a anuência para a transferência;

✔ Receber as colônias transportadas e conferir a documentação

que as acompanha;

✔ Dar o ok no recebimento as colônias via GEFAU.



Resumo

Meliponário de Origem Meliponário de Destino Responsável pelo Transporte

Encaminha os dados de seu

meliponário ao meliponário de origem

Encaminha os dados do transporte ao

meliponário de origem, incluindo cópia

de seu documento pessoal

Cadastra a autorização de transporte

Dá a anuência para a transferência

Finaliza a autorização de transporte e a

imprime (assim como a GTA); entrega

as colônias com a documentação ao

responsável pelo transporte

Realiza o transporte das colônias e

aos entrega com a documentação ao

meliponário de destino

Confirma o recebimento dos lotes



Meliponário de origem



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

Como emitir a autorização de transporte entre meliponários?

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- Clicar em Autorizações



A página com suas autorizações será aberta e um 
novo tipo de autorização será solicitado 

Todas as autorizações do empreendimento são 
solicitadas nessa página



6- Selecionar “Cativeiro – Autorização de transporte”, e 
depois clicar em “+novo”

Clicar em +Novo



7- Selecionar a opção de finalidade “Transferência entre meliponários” e 
clicar em “Atualizar requerimento”

Seu nome

Escreva algo:
Transferência entre meliponários, 

manejo, aquisição de novo enxame, etc



Seu nome

Novas abas foram abertas, 
clicar em “Transporte”

Escreva algo:
Transferência entre meliponários, 

manejo, aquisição de novas colônias, etc

Após a atualização, novas abas serão abertas



8- Preencher os campos com as informações solicitadas sobre o destino 

Selecionar “Empreendimento 
cadastrado na SIMA”

Em “Tipo de empreendimento”, 
selecionar “Meliponário”

Em “Empreendimento 
Destino”, procurar o  nome do 

meliponário para o qual as 
colônias  serão destinadas e 
verificar se as informações 

estão corretas

O GEFAU puxará os dados 
do meliponário de destino 

a partir de seu nome 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zona urbana

Rua x, número y

Atibaia

Se as informações estiverem 
corretas, clicar em “Atualizar”

Se precisar acrescentar alguma informação, 
use este campo (manejo antes de 

transferência, etc)

Verifique se as informações estão corretas



9- Continuar preenchendo as informações sobre os lotes que serão transferidos

Novas abas foram 
abertas, clicar em “Lotes”

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rua x, número y

Atibaia

11111

22222

33333

44444

55555

MT01

MT02

MT03

MT04

MT05

O sistema vai retornar a relação de lotes 
em seu plantel, para que selecione 

aqueles que deseja transferir

Só aparecerão na lista os lotes das espécies 
que o Meliponário de destino também possui 

em sua Autorização de Uso e Manejo.



10- Em “Motivo”, selecione a opção “Transferência”

11111

Selecione o(s) lote(s) que deseja transferir para o 
meliponário de destino e clique em “Atualizar”

11111

22222

33333

44444

55555

MT01

MT02

MT03

MT04

MT05



55555 MT05

Lote cadastrado. Para prosseguir, é 
necessário a Anuência do destinatário

11- Após cadastrar o(s) lote(s), é necessário cadastrar o transporte

Clique em “Transporte” para cadastrar as informações 
relacionadas ao deslocamento da(s) colônia(s) 

Clique em “+Novo” para inserir 
as informações do transporte



12- Preencha os campos com as informações solicitadas

Tipo de veículo:

Informe a placa ou equivalente

Informe de que forma as colmeias estão acondicionadas (caixas de papelão, própria caixa racional vedada, etc).
Ex: Caixa de madeira fechada com fitas adesivas e tela na entrada das abelhas.  

CPF/CNPJ do responsável pelo transporte

Nome do responsável pelo transporte

Acrescentar informações complementares se necessário (caso seja 
transportado por ônibus, dados da empresa de transporte e da linha)

ATENÇÃO: informações para transporte 
realizado nos limites do Estado de São Paulo.

Para transporte interestadual, entre em 
contato com o Departamento de Fauna da 

SIMA (cfb.fauna.cativa@sp.gov.br)Após finalizar o 
preenchimento, clique 

em “Atualizar”, e 
depois em “Anexos”

Meio de transporte:

Selecione meio de transporte

Selecione o tipo de veículo



13- Anexe o documento pessoal do transportador

Clique em “+Arquivos 
Anexados”

Seu nome

Documento pessoal de xxxxxxx (Nome do responsável pelo transporte)

xxxxx

Clique em “Atualizar” e 
depois em “Dados Básicos”

Anexe uma cópia do documento pessoal do 
transportador (com foto e CPF)



xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14- Clique em “Atualizar Requerimento” e depois em “Verificar Problemas”

ATENÇÃO: Antes de finalizar a autorização, é 
necessário que o meliponicultor do destino 

dê sua anuência para a transferência

Entre em contato com o 
destinatário para informar 
que a transferência já foi 

cadastrada e para solicitar 
sua anuência! 

Se aparecer outro “problema” além desse, siga as orientações e o corrija



Meliponário de destino



1-Após fazer o login e acessar seu empreendimento, clique em 
“Transferências”

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx



xxxxxx
YYYYYY

YYYYYY

3-Na tela que se abrirá, clique em “Lotes”

xxxx xxxx

xxxx

Verifique que a situação é “Requerimento 
em elaboração. Confira a quantidade de 

lotes a ser transferidos.Acesse a solicitação 
de transferência

2-Selecione o meliponário de origem em “Empreendimento solicitante” e 
acesse a solicitação de transferência



4-Selecione os lotes para anuência e na sequência, selecione o 
recinto de seu meliponário e assinale se concorda em recebê-los  

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

aaaaaa
aaaaaa

Selecione o recinto de seu meliponário
Assinale a concordância em 

receber o lote de ansf

Clique em “Atualizar”



Entre em contato com o 
meliponário de origem para 

informar que já deu sua 
anuência! 



Meliponário de origem



15-Acesse a opção “Autorizações” para ter acesso à autorização de 
transferência e finalizá-la

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx



xxxx

16-Selecione a autorização de transporte clicando no seu número

xxxx
xxxx

Seu nome

Clique em “Verificar Problemas” e se não 
forem informadas pendências, clique em 

“Finalizar”



xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

17-Leia a mensagem e clique em “Ok” 

Clique em “Ok” para fechar a notificação 
de emissão da autorização e retorne à 
Aba “Autorizações” para imprimir sua 

autorização de transporte



xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxx

Clique no ícone de impressora para 
imprimir sua autorização. Verifique 

se o bloqueador de pop-ups está 
ativado e, se necessário, o desative

xxxxxx



A autorização emitida vale até 30 dias, e o transporte das colônias 
deverá ser realizado nesse prazo.





Transportador



✔ Garanta o bem estar e segurança das colônias transportadas, instalando-as em
condições adequadas no veículo utilizado (protegidas das intempéries, estáveis, visíveis e
identificadas);

✔ Realize o transporte das colônias para o meliponário de destino acompanhadas de sua
respectiva autorização de transporte e da GTA;

✔ Mantenha a autorização de transporte e a GTA sempre a mão;

✔ Caso o veículo seja parado por algum agente de fiscalização durante o trajeto,
apresente seu documento pessoal, a autorização de transporte e a GTA.

✔ Entregue as colônias, acompanhadas da respectiva documentação (cópias da
autorização de transporte e da GTA) ao meliponário de destino.

ATENÇÃO: 

JAMAIS transporte as colônias  sem 
documentação ou com documentação incompleta!

Você pode ser autuado por tráfico de animais 
silvestres, mesmo se as colônias não forem suas!

Entre em contato com o 
meliponário de origem 

para informar que a 
entrega foi concluída



Meliponário de destino



5-Após receber as novas colônias , acesse seu empreendimento no GEFAU 
e a aba “Transferências”, para dar recebimento dos lotes no sistema

Clique na seta para acessar 
a transferência e dar 

recebimento nos lotes

Verifique que agora a situação é 
“Emitida autorização”. 

Selecione o meliponário de origem em “Empreendimento 
solicitante” e acesse a solicitação de transferência

Meliponário xxxxx



6-Selecione a opção “Recebido” para as colônias que tiverem sido entregues

xxxxx

YYYYYYY
xxxxx

xxxxx

YYYYYYY
xxxxx

Caso não tenha recebido alguma colônia durante o prazo 
de vigência da autorização, selecione “Não recebi” na 

linha correspondente àquela colônia específica. 



O GEFAU incluirá automaticamente as colônias recebidas no seu plantel,
com o código do meliponário de origem

Verifique a inclusão dos lotes em seu plantel acessando a 
aba “Plantel”, e depois a sub-aba “Lotes”



MT05

A01

A02

55555

12345

12346

O novo lote agora faz parte de seu plantel

As informações de cadastro do lote trazem os 
dados da sua transferência

xxxx

xxxx

MT05

YYYYYYY



Atenção: os dados do lote transferido não 
somem do plantel do meliponário de origem, 
mas as informações de transferência ficam 

registradas no lote

MT05

xxxxx

Meliponário de origem



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.br e 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/

