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                                   PROJETO DE LEI        2019 

 

Dispõe sobre procedimentos para normatizar a 

criação de abelhas nativas sem ferrão no Estado 

do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO santo 

 

                                            DECRETA: 

 

 

                                            Capítulo I 

                                              Disposições Gerais 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe, no âmbito do Estado do Espírito Santo, do uso e manejo de 

abelhas nativas sem ferrão, bem como os procedimentos para a autorização de 

meliponários e suas atividades correlatas, visando atender às finalidades socioculturais, 

de pesquisa científica, educação ambiental, conservação, exposição, manutenção, criação, 

reprodução e comercialização de produtos, subprodutos e outras. 

 

Art. 2º. Para fins desta Lei entende-se por: 

I - Abelhas nativas sem ferrão: Insetos da Ordem Hymenoptera, Família Apidae, 

Subfamília Apinae, Tribo Meliponini, compreendendo diversas espécies, que 

possuem ferrão atrofiado e hábito social. 

II - Colmeia: caixa ou estrutura física que abriga a colônia de abelhas-nativas-

sem-ferrão. 

III - Colônia: conjunto de indivíduos da mesma espécie composto por rainha e sua 

prole, em seu ninho. 
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IV – Manejo para multiplicação: atividade realizada pelo meliponicultor com a 

finalidade de obter novas colônias.  

V – Matriz-silvestre: colônia obtida da natureza. 

VI – Matriz de multiplicação: colônia obtida a partir da matriz-silvestre ou de 

multiplicações subsequentes. 

VII - Meliponário: local destinado à criação de abelhas-nativas-sem-ferrão, 

composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente 

preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies. 

VIII - Meliponicultor: pessoa física ou jurídica que cria abelhas nativas sem 

ferrão. 

IX - Meliponicultura: atividade de criação e manejo de abelhas nativas sem ferrão. 

X - Isca: recipientes deixados no ambiente com a finalidade de obtenção de 

colônia de abelhas nativas sem ferrão. 

XI – Resgate: coleta de colônias, mediante autorização do órgão ambiental 

competente, em áreas de supressão vegetal ou em situação de risco alojadas em 

cavidades naturais ou artificiais. 

XII - Produtos e subprodutos: mel, favo de cria, cerume, própolis, geoprópolis, 

pólen, cera e partes da colônia.  

Art. 3º. A criação de abelhas-nativas-sem-ferrão será restrita à região geográfica de 

ocorrência natural das espécies, listadas no Anexo desta lei. 

§ 1º. O manejo migratório para aproveitar as floradas, visando à produção de mel, 

poderá ser realizado nas áreas de ocorrência natural do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 2º. As colônias do meliponário poderão ser reforçadas mediante o aproveitamento de 

operárias de colônias naturais, sem prejuízo à natureza.  

 

§ 3º O meliponicultor que possuir colônias de abelhas fora da região de 

ocorrência natural da espécie, estará impedido de transporte, de manejo para 

a multiplicação e a comercialização das colônias, seus produtos e 

subprodutos. 

Art. 4º - É permitida a criação, manejo e demais atividades que envolvam colônias de 

abelhas nativas sem ferrão, dentro da zona rural ou urbana de cada município, respeitadas 

as disposições previstas no plano diretor municipal, e devidamente autorizadas pelo órgão 

competente , salvo quando isento por esta norma. 
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Art. 5º -  A criação comercial nas unidades de conservação de proteção integral, 

observará as seguintes regras:  

I -  No interior dos Monumentos Naturais, Refúgios de Vida Silvestre e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural – RPPN estaduais, será permitida a criação 

comercial de abelhas nativas sem ferrão mediante anuência do órgão gestor da unidade 

de conservação. 

II -  A criação, manejo e demais atividades relacionadas às abelhas nativas sem ferrão 

serão permitidas nas zonas de amortecimento das unidades de conservação de proteção 

integral e no interior de unidades de conservação de uso sustentável, respeitadas as 

disposições previstas em seu plano de manejo ou instrumento de ordenamento, se 

houver, e mediante anuência do gestor da unidade de conservação.  

   III- As comunidades tradicionais localizadas no interior de unidades de conservação de 

proteção integral, exercendo seu modo de vida em acordo com os instrumentos de gestão 

existentes, poderão realizar a atividade de criação comercial de abelhas sem ferrão 

mediante firmamento de Termo de Compromisso e sua inclusão no plano de manejo, 

quando houver. 

Art. 6º. A obtenção de colônias matrizes para meliponicultura pode ser provenientes das 

seguintes origens: 

I- apanha na natureza por meio de recipiente-isca; 

II- aquisição de meliponário devidamente autorizado; 

III- depósito pelo órgão ambiental competente; ou 

IV- resgate de colônias. 

Parágrafo único.  É vedada a retirada na natureza, de ocos de pau, terra, muros ou 

qualquer outra forma de nidificação, sem que seja decorrente do resgate por queda de 

árvore, ou em áreas destinadas a empreendimentos passíveis de licenciamento. 

Art. 7º - Será permitida a comercialização de colônias ou parte delas, desde que seja 

resultado de métodos de multiplicação de suas matrizes, respeitadas as normas federais. 

Art. 8º - Os empreendimentos ou atividades sujeitas à supressão vegetal, deverão 

executar o resgate e destinação das colônias de abelhas nativas sem ferrão na área de 

impacto. 

        § 1º Os estudos relacionados ao licenciamento ambiental praticado no âmbito do 

Estado deverão incluir o levantamento das espécies abelhas nativas sem ferrão.  
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        § 2º Constatada a ocorrência das espécies de abelhas nativas sem ferrão, 

ficará a cargo do empreendedor a responsabilidade pelo resgate e destinação 

das colônias para meliponicultores devidamente regularizados. 

 

 

                                                      Capítulo II 

             Categorias de Uso e Manejo das Abelhas Nativas Sem Ferrão 

 

Art. 9º - Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso e manejo das abelhas nativas 

sem ferrão no estado do Espírito Santo: 

I – Meliponário comercial de pequeno porte: empreendimento de pessoa física ou 

jurídica, devidamente autorizado, cujo número de colônias esteja compreendido 

entre 50 e 500 por propriedade, independentemente do número de espécies. 

II – Meliponário comercial de grande porte: empreendimento de pessoa física ou 

jurídica, devidamente autorizado, cujo número de colônias seja superior a 500 

colônias por propriedade, independentemente do número de espécies. 

Parágrafo único. Os criadores cujo número de colônias por propriedade seja inferior a 

50, independentemente do número de espécies, estarão dispensados da solicitação de 

autorização de uso e manejo de fauna.  

 

                                                 Capítulo III 

                            Autorização de Uso e Manejo de Fauna  

 

Art. 10 - Os criadores comerciais deverão solicitar Autorização de Uso e Manejo de 

Fauna (AMF). 

Art. 11 - Para solicitação da Autorização de uso e manejo de fauna com finalidade 

comercial, o criador deverá proceder, conforme segue: 

 

1. Proceder abertura de processo junto ao órgão competente, apresentando a seguinte 

documentação: 

a) Cópia dos documentos de identificação de pessoa física (RG e CPF) ou 

jurídica (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa 
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Física – CNPJ) com o contrato social e/ou estatuto e eventuais alterações, 

registrado na Junta Comercial do Estado, a inscrição estadual ou outro 

documento que comprove a constituição da empresa; 

b) Quando houver, apresentação da cópia do CAR (Cadastro Ambiental 

Rural); 

c) Comprovante de residência do requerente; 

d) Nos casos em que o meliponário não se localizar na propriedade do 

requerente, apresentar comprovante de aluguel, posse, comodato ou cessão 

do imóvel para a instalação do criadouro; 

e) Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA); 

f) Formulário de requerimento de Autorização de Uso e Manejo de Fauna - 

AMF, devidamente preenchido e assinado pelo solicitante ou representante 

legal. 

Art. 12 - O prazo de validade da Autorização de Uso e Manejo de Fauna expedida será 

de 04 (quatro) anos e sua renovação deverá ser solicitada 120 (centro e vinte dias) antes 

do vencimento. 

§ 1º Os meliponários de pequeno porte deverão apresentar relatório de atividades 

sempre no ato da protocolização da renovação da AMF. 

§ 2º Os meliponários de grande porte deverão protocolar, anualmente, no mês de 

novembro, relatório técnico das atividades. 

Art. 13 - Em casos de roubo ou furto de colônias, fica o criador obrigado a apresentar 

Boletim de Ocorrência emitido por autoridade policial, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após o ocorrido. 

 

                                                   Capítulo IV 

                      Criação e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão 

 

Art. 14 - Será obrigatório o uso de instrumento de identificação em todas as colônias do 

meliponário. 

Art. 15 - O beneficiamento e comercialização de produtos e subprodutos oriundos da 

criação estarão isentos da obtenção de AMF, devendo, contudo, ser observadas as normas 

federais, estaduais e/ou municipais específicas quanto às questões sanitárias. 
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Art. 16 - A criação de espécies de abelhas nativas sem ferrão constantes em qualquer 

lista oficial de espécies ameaçadas poderá ser realizada com finalidade comercial, desde 

que associada a projeto de conservação da espécie onde, no mínimo, 10% do total de 

colônias resultantes de divisão deverão ser destinadas anualmente para a reintrodução na 

área de ocorrência natural da espécie. 

Parágrafo único. O projeto deverá ser coordenado/supervisionado por pesquisador 

vinculado a uma instituição científica e/ou com finalidade de pesquisa, observando-se os 

planos de ação nacional e/ou estadual, quando houver, e deverá ser apresentado no ato da 

protocolização da AMF. 

 

Art. 17 - A Autorização de Manejo de Fauna expedida não isenta o criador da obtenção 

das demais autorizações necessárias. 

 

Art. 18 - O encerramento da atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão deverá 

ser comunicado com antecedência mínima de 90 dias e a destinação das colônias deverá 

ser previamente autorizada. 

 

                                                  Capítulo V 

                                      Sansões Administrativas 

 

Art. 19 - As irregularidades ou ilicitudes aos dispositivos desta norma, sujeitará o infrator 

as seguintes sanções:  

 

I.  Advertência; 

II. Suspenção da autorização de Uso e Manejo de Fauna concedida, com 

paralisação ou embargo das atividades; 

II. Recolhimento das colônias do meliponário; 

III. Multa simples ou diária. 

 

Parágrafo único. O infrator será punido administrativamente, alternativa ou 

cumulativamente. 

 

Identificador: 380032003100350038003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ  

 

 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Gabinete 601, Av. Américo Buaiz, 205 

Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950. 
Tel.: (27) 3382.3551 Fax (27) 3382 3553 – E-mail: janetedesa@al.es.gov.br 

 

Art. 20 – A aplicação das penalidades previstas pode ser feita, sem prejuízo das 

disposições de outros diplomas legais. 

 

                                                      

                                                    Capítulo VI 

                                                  Disposições Finais 

 

 

Art. 21 - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para que os meliponários em 

funcionamento no Estado obtenham a devida regularização. 

 

Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                JANETE DE SÁ 

                                           Deputada Estadual - PMN 

                                                  

 

 

 

                                                    ANEXO ÚNICO 

 

 

 

Espécies de abelhas nativas sem ferrão que ocorrem no Estado do Espírito Santo. 

Ite

m Nome científico Nome popular 

1 

Cephalotrigona capitata (Smith, 

1854). 

Mombução, papa-terra, abelha-papaterra, 

currunchos, guare negro, mombuca, eiruzú, 

negrito, eirusú, eirusú-grande, mumbuca, 
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bombuca, jiu-butu. 

2 Friesella schrottkyi (Friese, 1900). Mirim preguiça, mosquito-remela. 

3 Frieseomelitta dispar (Moure, 1950). 

 

4 
Frieseomelitta meadewaldoi 
(Cockerell, 1915). Moça-branca, caveca, perna-longa. 

5 

Frieseomelitta varia (Lepeletier, 

1836). 

Moça branca, mané-de-abreu, manvel-

d'abreu, mehnodjành. 

6 Lestrimelitta ehrhardti (Friese, 1931). 

 7 Lestrimelitta rufipes (Friese, 1903). Limão, iraxim. 

8 Leurotrigona muelleri (Friese, 1900). Mirim, lambe olhos. 

9 
Melipona (Eomelipona) bicolor 
Lepeletier, 1836. 

Guaraipo, guarubú, pé-de-pau e urusû-pé-de-

páo. 

10 
Melipona (Eomelipona) marginata 
Lepeletier, 1836. 

Mandurium, monduri, taipeira, urussú-mirim, 

guarupú do mecudo, manduri, manduri 

menor, minduri, gurupu do miúdo ou 

taipeira. 

11 
Melipona (Melikerria) 

quinquefasciata Lepeletier, 1836. 

Uruçu do chão, mandaçaia do chão, 

tumbihkihrasd-ivihgwih, urusû, urusû-do-

chão, mandasaia-do-chão, mandassaia-do-

chão, mandury, erereú-amarilla-de-tierra. 

12 
Melipona (Melipona) quadrifasciata 
Lepeletier, 1836. Mandaçaia. 

13 
Melipona (Michmelia) capixaba 
Moure & Camargo, 1995. 

Uruçu-preta, uruçu-negra, uruçu-das-terras-

frias, uruçu-capixaba. 

14 
Melipona (Michmelia) fuliginosa 
Lepeletier, 1836. 

Uruçu-boi, uruçu-preto, mel-de-anta, tapii-ei, 

tapiieira, tapieira, uruçu, mandury-preto, 

turuçu, nara-buná-bisuki. 
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15 
Melipona (Michmelia) mondury 
Smith, 1863. 

Mondury, tuiuva, tujuva, tujuba, monduri, 

mondiri, uruçu amarela. 

16 
Nannotrigona testaceicornis 
(Lepeletier, 1836). Iraí. 

17 Oxytrigona flaveola (Friese, 1900). 

 

18 Oxytrigona tataira (Smith, 1863). 

Caga-fogo, tataira, cagafogo, caga-fogo, 

barra-fogo, botafogo, eitátá, ei-tata, eirá-tatá, 

atura, kangàrà-krá-kamrek. 

19 Paratrigona subnuda Moure, 1947. 

Jatahy-da-terra, mirim-sem-brilho, mirins-da-

terra. 

20 

Partamona criptica Pedro & Camargo, 

2003. 

 21 Partamona helleri (Friese, 1900). 

 

22 

Partamona sooretamae Pedro & 

Camargo 2003. 

 

23 Plebeia droryana (Friese, 1900). 

Inhati, jatahy-mosquito, miri-guazú, 

mosquitinho. 

24 Plebeia lucii Moure, 2004. Mosquitinho. 

25 Plebeia meridionalis (Ducke, 1916). 

 26 Plebeia phrynostoma Moure, 2004. Boca de sapo. 

27 

Plebeia poecilochroa Moure & 

Camargo, 1993. 

 

28 Plebeia remota (Holmberg 1903). 

Abelha-preguiçosa, preguiçosa, mirim 

pintada, mirim preguiça, mirim rendeiro, 

tujuvinha, mirim-guaçu. 

29 Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863). 

Tubiba, tubíba, tubi, tapissuá, tubi-bravo, 

bocca-raza, tuibá. 
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30 

Scaptotrigona xanthotricha Moure, 

1950. 

Mandaguari amarela, trompeta, tujumirim, 

mandagoari, abelha-fedente, abelha canudo, 

jandaíra pequena ou jandaíra boca-de-cera. 

31 Scaura atlantica Melo, 2004. 

 

32 
Schwarziana quadripunctata 
(Lepeletier, 1836). 

Guiruçu, iruçu da terra, abelha-mulata, 

guiruçu, mulatinha, abelha-do-chão, 

papaterra, irussú-mineiro, irussú-do-chão, 

eira-ihvihgwih, doncellita, señorita, 

mombuca-mirim, mombuquinha. 

33 Schwarzula timida (Silvestri, 1902). 

Lambe-olhos, lambi-olhos, frecheira, 

mosquito-do-ouvido. 

34 

Tetragona aff. clavipes (Fabricius, 

1804). 

Borá, vorá, jataí gigante, vamos-embora, i-

kàikà. 

35 

Tetragonisca angustula (Latreille, 

1811). 

Maria-seca, virginitas, virgencitas, angelitas, 

abelhas-ouro, mariita, mariola, jatai-

verdadeira, españolita, ingleses, mosquitinha-

verdadeira, my-krwàt, jimerito, ramichi-

amarilla, moça-branca, jatahy-amarello, trez-

portas, jatihy, jatai-piqueno, jatay, jaty, 

jatahy, mosquito-amarelo. 

36 Trigona braueri Friese, 1900. 

Mel-de-cachorro, vaca, abelha-de-cachorro, 

abelha-cachorro. 

37 Trigona hyalinata (Lepeletier, 1836). 

Xupé, irapuã, abelha brava, guaxupé, arapuá, 

timba-preta. 

38 Trigona spinipes (Fabricius, 1793). 

Karavosá, eira-apuá, arapuá, abelha-de-

cachorro, urapuca, irapuà, carabozà, irapoan, 

ira-puam, eirapuã, irapuan, mbá-pý, 

carabozá, eirá-apuá, xupé-pequeno, 

mehñykamrek. 

39 Trigonisca intermedia Moure, 1989. 
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A. Formulário de requerimento de AMF Meliponário Comercial  

DADOS DO MELIPONÁRIO 

Nome do meliponário (se houver): 

Nome do empreendedor/Razão social: 

CPF/CNPJ: RG: 

Inscrição estadual (se for o caso): CAR: 

Endereço da atividade: 

 

Coordenadas em UTM WGS84: 

Telefone(s): E-mail: 

CTF: 

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA 

Nome do responsável legal: 

Endereço completo (informar complemento, bairro, distrito/localidade, município, 

CEP): 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (quando houver) 

Nome: 

CPF: RG: 

Instituição: 
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Endereço completo (informar complemento, bairro, distrito/localidade, município, 

CEP): 

 

Telefone(s): E-mail: 

 

 

Formulário para relatório de atividades de meliponários  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Relação de espécies: 

Plantel inicial (nº colônias/espécie): 

Plantel atual (nº colônias/espécie): 

Nº de divisões realizadas por espécie: 

 

                                           

 

                                                 JUSTIFICATIVA 

 

 

Um artigo publicado na revista Science artigo afirma que a intensificação ecológica, ou o 

aumento dos resultados da produção agrícola através do aproveitamento do poder dos 

processos naturais, é um dos caminhos sustentáveis para alcançar um maior estoque de 

alimentos saudáveis. 

"As abelhas polinizam a maior parte das plantas que existem", explica Carlos Vergara, 

professor, entomologista da Universidade de las Américas em Puebla, no México.  

"Todas as plantas que têm flor precisam ser polinizadas para produzir sementes e 

sobreviver. E cerca de dois terços da dieta dos seres humanos vêm de plantas 

polinizadas." 
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É por meio da polinização que os grãos de pólen são transferidos da parte masculina para 

a feminina da planta, ou de uma planta para outra da mesma espécie, resultando nas 

sementes que dão origem às frutas e legumes que comemos. 

A ONU fez um grave alerta sobre a produção mundial de alimentos. De acordo com as 

Nações Unidas, a extinção em massa de abelhas, pode afetar diretamente a alimentação 

dos seres humanos, visto que mais de dois terços dos alimentos que ingerimos, são 

cultivados com a ajuda das abelhas, que na busca de pólen para alimentação da colônia 

polinizam plantações de frutas, legumes e grãos.  

"A falta de abelhas provocaria um efeito em cascata: se não temos sementes, não temos 

pasto, flores, frutas, nem animais que se alimentam de frutas. As abelhas e os demais 

polinizadores desempenham um papel fundamental na regulação dos ecossistemas", 

explica Carolina Starr, consultora de biodiversidade e serviços aos ecossistemas da FAO 

- Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. 

A FAO estima que das 100 (cem) espécies de culturas que fornecem 90% da alimentação 

mundial, 71 (setenta e uma) são polinizadas pelas abelhas.  

"Se você vê uma fruta deformada, é geralmente porque as abelhas visitaram apenas um 

lado da flor", diz Barbara Gemmill-Herren, especialista em serviços de ecossistemas e 

ex-assessora da FAO.  

Embora essas frutas possam ser consumidas, os produtores não conseguem vendê-las, e 

esses alimentos acabam indo parar no lixo. 

"A planta investe mais recursos na flor que foi polinizada, e isso significa que a fruta que 

nasce desta flor terá maior valor nutricional e um sabor melhor", acrescenta a 

especialista. 

O problema é mais grave em plantas que dependem exclusivamente de abelhas ou de 

outros polinizadores, como amendoeiras ou pés de maracujá. 

Para o café, por exemplo, mesmo os cultivados acima de 900 metros que podem se 

autofecundar, a falta de abelhas reduz a quantidade e a qualidade dos grãos. 

"Quando há insetos, a quantidade de grãos produzida por planta aumenta em 20%. E a 

qualidade do grão que foi polinizado com pólen de outra planta e não da mesma é muito 

melhor", diz o entomologista Vergara. 

De acordo com Barbara, a pesquisa realizada mostra que a melhoria da densidade e da 

diversidade dos polinizadores, tem impacto direto nas produções da safra. E, segundo ela, 

isso é bom para o meio ambiente e para a segurança alimentar, sendo recomendável 

construir habitats nas propriedades rurais, para abelhas, pássaros e insetos se manterem 

presentes o ano todo.  
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O professor Luiz Marques, da conceituada Unicamp - Universidade Estadual de 

Campinas, diz que, segundo um estudo publicado em 2008 na revista Ecological 

Economics, “das 1.200 espécies de vertebrados polinizadores, aproximadamente 200 

(duzentos) estão no limite da extinção, vítimas de envenenamento ou vulnerabilização 

por pesticidas, por ingestão de moléculas de metais e por destruição de seus habitats, 

como também, pela mudança climática. E a maior ameaça de extinção paira sobre as 

abelhas, tanto as silvestres como as criadas”.  

A partir dos anos 90, surgiu o fenômeno denominado como “Distúrbio do Colapso da 

Colônia, ou Colony Collapse Discoder – CCD”, quando colmeias sãs, tem sido deserdada 

pelas abelhas adultas forrageiras, que abandonam a abelha rainha, as larvas e as reservas 

de alimento. Essa mortandade atinge apiários nos EUA, na Europa, na China, Taiwan, 

Japão, Oriente Médio e Brasil, com perdas de até 90% da população de uma colmeia.  

O significado da extinção, ou mesmo liquidação parcial de espécies polinizadoras, 

acarretará prejuízo econômico pujante, favorecendo o surgimento de uma agricultura 

frágil, com diminuição da produção agrícola e alimentos mais caros, o que elevará o 

contingente de famintos no planeta.  

Nesses tempos em que a escassez mundial de comida, a perspectiva de ficar sem a ajuda 

das abelhas no abastecimento alimentar através da polinização seria alarmante, portanto, 

os países devem assegurar, em suas estratégias de segurança alimentar, a inclusão da 

polinização como componente integral. 

Os países mais desenvolvidos passam a se preocupar com a utilização das abelhas como 

instrumento de produção agrícola. No Brasil, embora de forma ainda embrionária, os 

agricultores também estão aderindo à polinização por abelhas, e os resultados têm 

surpreendido tanto os apicultores, com o aumento da demanda para polinização das 

lavouras, trazendo mais alternativa de renda para a atividade com o aluguel de enxames, 

como também os agricultores, com o aumento da produtividade das lavouras. 

O Espírito santo tem caminhado neste sentido, em pelo menos 15 municípios, já se tem 

praticado a prestação de serviços de polinização com resultados surpreendentes. 

Conforme já relatado, a melhoria da densidade e da diversidade dos polinizadores, tem 

impacto direto nas produções da safra. Por isso vale ressaltar que existem muitas espécies 

de abelhas, não apenas as Apis comumente chamadas de africanas ou europeias. As 

principais abelhas nativas Brasileiras ou abelhas sem ferrão -ASFs são: a irapuã, que é 

bastante utilizada na produção de mel e tem uma grande atuação na agricultura; a jataí, 

que é fã de flores ornamentais; a mirim, com forte atuação na polinização de morangos 

por impedir deformidades genéticas nos frutos, as abelhas “mamangavas”, que apesar de 

não serem utilizadas para a produção de mel, são indispensáveis no cultivo dos 

maracujás, que raramente se desenvolve sem polinização. Essa abelha é tão relacionada 

ao maracujá, que não reconhece variedades transgênicas, só aceita maracujás “originais”. 
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No Espírito Santo as espécies mais comuns são as Mirins, Guaraipo, Uruçu, Mandaçaia, 

Iraí, Jataí, Mandaguari, Arapuá, Abelha-cachorro, Lambe-olhos, Papaterra e outras 

abelhas nativas não-sociais ou semi-sociais, todas responsáveis por relevantes serviços à 

agricultura, principalmente na polinização.  

Apesar da notoriedade das espécies acima citadas, os produtores capixabas ainda não 

possuem uma lei que permita o uso e manejo dessas abelhas nativas, bem como os 

procedimentos para a autorização de meliponários e suas atividades correlatas, visando 

atender às finalidades principalmente para a criação, reprodução e comercialização de 

produtos, subprodutos, enxames e outras, com viabilidade econômica. 

As abelhas nativas sem ferrão são conhecidas pelo mel saboroso, nutritivo e rico em 

propriedades medicinais, mas são ainda mais importantes como polinizadoras, pois 

diversas plantas silvestres e alimentícias, como maracujá, tomate e café, dependem de um 

tipo de polinização mais especializado. Estudos mostram que, independentemente da 

abundância de Apis mellifera (abelhas africanas ou europeias) em uma área de 

agricultura, as visitas realizadas por espécies de abelhas nativas aumentaram 

significativamente a produção de frutos. 

Atualmente no Brasil existem algumas associações de meliponicultores (criadores de 

abelhas nativas sem ferrão) que comercializam o mel e ainda participam de programas 

educacionais para maior conscientização da população sobre a importância das abelhas 

nativas. A divulgação e a criação racional dessas abelhas, é uma peça-chave no combate à 

crescente degradação ambiental e está diretamente relacionada à melhoria da qualidade 

de vida, tanto no campo, quanto nas cidades.  

A meliponicultura em todo país vem se profissionalizando e o setor se organiza cada vez 

mais para explorar da melhor forma os produtos oriundos das colônias. Atualmente os 

produtos se dividem com valor agregado em méis e outros produtos com classificação 

por espécie de abelha e tipo de florada. 

A associação de meliponicultores do Espírito Santo – AME-ES, criada em 2016 e 

atualmente com 130 associados, com o apoio da Câmara Técnica de Apicultura e 

Meliponicultura do Estado do Espírito Santo, instituída pela SEAG, através da portaria 

N°035-R, de 19 de outubro de 2018 formou um grupo de trabalho visando propor uma 

solução para o entrave da produção com viabilidade econômica, visto que a resolução 

CONAMA 346 limita a quantidade de colônias por produtor (abaixo de cinquenta). 

Este grupo de trabalho levantou a legislação de outros Estados como Amazonas, Bahia, 

Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, visando buscar apoio 

e chamar a atenção política para a situação que está sendo vivenciada pelo Estado do 

Espírito Santo, recebendo mel, colônias e outros produtos legais de diversos Estados e 

sem poder competir, devida falta de amparo legal. 
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A nossa rica biodiversidade possui uma fauna e flora abundante, com características que 

impõem uma preocupação constante com a preservação da natureza. Essa variedade 

combinada ao clima, expressa-se de forma inconfundível em méis ricos em cores, aromas 

e sabores, surpreendentes. Essa riqueza biológica representa um ecossistema distinto que 

nos permite produzir praticamente o ano.  

Além da fantástica biodiversidade natural, a nossa agricultura vem crescendo 

consideravelmente na parte de produção e qualidade técnica nas últimas décadas, 

estabelecendo. Com a legislação não estaríamos beneficiando apenas os meliponicultores 

para a produção de mel, ou os agricultores com a produção agrícola. A produção de 

animais para consumo também será beneficiada, a vida selvagem de uma forma geral 

também, pois com o aumento da densidade das abelhas a vegetação será a maior 

beneficiada, assim, a vida em geral. 

Se olharmos para a economia, o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo fechou o 

ano de 2018 em alta de 2,4%, enquanto o Brasil, neste mesmo cenário, fechou o ano em 

1,1%, de acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), baseado em informações 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O setor de agricultura foi o que mais contribuiu para o crescimento da economia estadual, 

acumulando crescimento de 40,7%. O diretor-presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo 

Lucas, destaca que o Estado recuperar-se economicamente em patamares superiores ao da 

média brasileira é uma “tendência que veio para ficar”. 

Estima-se que os serviços ecossistêmicos da polinização correspondam a cerca de 10% 

do PIB agrícola, representando a incrível cifra superior a U$ 200 bilhões por ano, no 

mundo, segundo o site “Sem abelha, sem alimento”.   

A agricultura capixaba tem crescido significativamente em produtividade e qualidade 

técnica nas últimas décadas e tem se destacado no cenário Nacional. A produtividade do 

setor e a demanda crescente tem servido para fortalecer e equilibrar a balança comercial 

demonstrando a importância da agricultura para a economia do Estado. 

A meliponicultura consegue unir a capacidade geradora de riquezas relacionadas tanto ao 

aumento da produtividade agrícola quanto à manutenção e desenvolvimento das faunas e 

floras da biodiversidade. Isto se deve a capacidade polinizadora das abelhas que permite 

o aumento da disponibilidade de frutos e sementes para a manutenção de ecossistemas.  

Uma legislação própria que permita a profissionalização da atividade, com viabilidade 

econômica para os meliponicultores, como vem sendo executada em outros extados, 

contribuirá fortemente para todo encadeamento produtivo e para a preservação ambiental, 

já que a manutenção de diversas espécies de flora nativa dependem diretamente dessas 

abelhas, e na cadeia alimentar diversos animais da nossa fauna também. 
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Contando ainda com os produtos derivados das abelhas, geradores de energia, saúde e 

aplicações das mais variadas no campo, até a permanência do homem no campo e 

geração de emprego e renda, a meliponicultura se apresenta como um setor chave para o 

fortalecimento de várias pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social no 

Estado do Espírito Santo, visto que: 

 O investimento inicial é relativamente baixo, quando comparado a outras atividades 

agrícolas e/ou pecuária. 
 A taxa de retorno é rápida, já que a produção se inicia com até 60 dias após 

povoadas as colmeias (podendo variar conforme a disponibilidade de flora e água). 
 Além do mel, meliponicultores podem explorar a produção de cera, geo-própolis e 

geo-pólen, com uma variedade incrível, em função da espécie criada, do tipo de 

florada e região. 

 Também é possível obter retorno com a comercialização de colônias, serviço de 

polinização ou até produção de rainhas. 

A proposição que ora apresento tem como objetivo normatizar as regras para essa 

importantíssima atividade, bem como aprimorar e ajudar na organização do 

desenvolvimento econômico, social, agrícola e ecológico de nosso estado. 
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