
 

 

atualizações, perspectivas e novos 

conhecimentos sobre a produção, 

escoamento de produtos e nichos de 

mercado através de palestras, oficinas e 

minicursos. 

4. Avaliação da produção e 

satisfação dos envolvidos – refere-se à 

aferição da produção de cada apiário e 

comparação com resultados obtidos 

antecedentes ao curso ofertado e nível 

de satisfação de cada participante 

envolvido no projeto; 

 

5. Comunicação dos resultados 

obtidos – divulgação dos métodos 

empregados na execução do projeto e os 

respectivos resultados obtidos. 

 

 

 

 

EQUIPE EXECUTORA 

 

José Augusto Santos de Souza 

Felipe Nonato dos Santos 

Marcus Vinicius de Souza Macêdo  

 

Dr. Antônio Hélder Rodrigues Sampaio 
 

APOIO 

 

 

 

 REALIZAÇÃO 
IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa 

Pró-Reitoria de Extensão 

Chamada N° 02/2020 - PROEX   
 

 

 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA À APICULTURA NAS 

COMUNIDADES DE BARRA DA 

IPUEIRA (SERRA DO RAMALHO) E 

GAMELEIRA (SÍTIO DO MATO). 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto pretende qualificar 

apicultores com intuito de padronizar o 

sistema de manejo e otimizar a 

produtividade local, com o 

aproveitamento dos recursos florais 

nativos e cultivados para produzir mel e 

demais subprodutos apícolas, gerando 

acréscimo econômico aos produtores 

envolvidos por meio de curso extensivo 

in loco, trabalhando o planejamento, a 

instalação e gestão de apiários, manejo 

apícola, produção de abelhas rainhas e 

multiplicação de enxames. 

OBJETIVO 

Transferir conhecimento teórico e 

prático de técnicas contextualizadas nas 

demandas da produção apícola, 

padronizando o sistema de manejo de 

colmeias e extração do mel. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Apicultores, pequenos produtores e 

demais representantes da agricultura 

familiar da comunidade envolvidas com a 

proposta. 

 

AÇÕES PREVISTAS 

● Catalogar os apicultores e seus 

respectivos apiários nas áreas de estudo;  

● Estimular a qualificação técnica de 

manejo apícola para os apicultores 

envolvidos; 

● Produzir abelhas rainhas, fornecer 

estratégias para enfrentamento da entre 

safra, executar práticas de multiplicação 

de enxames; 

● Realizar Dia de campo com 

Oficinas, palestras e minicursos; 

● Avaliar aspectos da produção de 

mel nos apiários estudados. 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

1. Diagnóstico da apicultura local - 

Identificação dos participantes e de seus 

respectivos apiários; 

2. Qualificação de apicultores - 

capacitação técnica e padronização de 

manejo apícola para os envolvidos com a 

proposta; 

3. Dia de campo da apicultura -

realização de evento com a temática da 

apicultura e mercado apícola para 

oportunizar aos participantes as  


