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Produção de 

abelhas rainhas e 

entregas aos 

apicultores, 

avaliando de forma 

conjunta os 

resultados na 

melhoria das 

colmeias 

 

Cursos online, 

elaboração e 

disponibilização de 

cartilha 

instrucional sobre 

substituição e 

manejo de abelhas 

rainhas 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

O município de Serra do Ramalho é o 

maior produtor de mel do Médio São 

Francisco, existindo grande número de 

agricultores que fazem da apicultura sua 

fonte de renda, trabalho e fixação no campo. 

Assim, o projeto busca o fortalecimento da 

cadeia produtiva por meio da 

profissionalização dos apicultores através de 

produção e disponibilização de abelhas 

rainhas selecionadas geneticamente. 

OBJETIVO 

Diagnosticar os sistemas de 

produção e qualificar os apicultores das 

comunidades do município de Serra do 

Ramalho por meio de consultorias e 

transferência das novas tecnologias na 

apicultura adaptadas a realidade local 

visando o fortalecimento da cadeia 

produtiva local. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

  Agricultores familiares de 

assentamentos de reforma agrária que 

desenvolvem a apicultura. 

 

AÇÕES PREVISTAS 

 Realizar diagnóstico do sistema de 

produção das comunidades, por meio de 

questionário semiestruturado, aplicado de 

forma virtual com os apicultores, definindo o 

calendário de florada e manejo; 

 Produzir abelhas rainhas, por seleção 

genética através do método Doolitle e 

disponibilizar aos apicultores, instruindo-os 

no processo de introdução nas colmeias 

através de minicurso online e cartilha 

instrucional; 

  Avaliação conjunta da substituição 

da abelha rainha, melhorias nas colmeias e 

produtividade de mel. 

 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

 Diagnóstico dos 

sistemas de 

produção via 

questionário 

semiestruturado 

aplicado 

virtualmente 

 

Analise de 

questionários e 

elaboração de 

calendário de 

florada e manejo 

apícola local 

 


