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I. OBJETO 

Cadeia apícola da Região do Vale do Jaguari – RS. 

II. OBJETIVO GERAL 

Promover o fortalecimento da cadeia apícola da Região do Vale do Jaguari por meio da 
produção e distribuição de mudas selecionadas para o reflorestamento apícola e mediante o 
desenvolvimento de um banco de dados cadastrais georreferenciado com informações sobre a 
localização dos apiários/meliponários, características das propriedades e malha viária dos municípios. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propor aos órgãos públicos envolvidos na cadeia produtiva do mel e demais entidades 
interessadas no desenvolvimento do setor primário um modelo de “Banco de Dados” para 
disponibilizar os resultados das análises dos dados cadastrais, na região de abrangência;  

 Executar o rastreio, com a tecnologia GPS/GLONASS, da malha viária municipal a partir da 
frente do prédio da Prefeitura Municipal do município até o ponto de identificação de cada 
apiário e/ou meliponário e elaborar o cadastro individual, conforme ficha cadastral que 
alimentará o banco de dados, nos 9 municípios relacionados; 

 Numerar em ordem crescente todos os AP (apiário) e todos os MP (meliponário), de acordo 
com a distância da sede do município e determinar sua localização na Carta Municipal, 
representando cada unidade através da simbologia proposta; e, montar o banco de dados; 

 Fazer um levantamento sobre as espécies vegetais melíferas e meliponíferas existentes no 
Sul do Brasil, identificando a época de floração e eleger de 6 até 10 espécies mais 
recomendadas para a produção de mudas que serão entregues aos produtores, com a devida 
orientação técnica para o plantio e manejo; 

 A partir da seleção das espécies mais adequadas, promover o reflorestamento apícola na 
região de abrangência do projeto; 

 Realizar a difusão tecnológica e a capacitação de produtores de mel na região do Vale do 
Jaguari. 

IV. METAS 

Cada meta deverá ser relacionada com o(s) equipamento(s) utilizado(s) para seu 
desenvolvimento em relatório técnico parcial, com envio de fotografias, inclusive. 

 
1. Elaborar um banco de dados socioeconômicos e ambientais, georreferenciado, referente à 

cadeia produtiva do mel na região do Vale do Jaguari, abrangendo cada uma das 
propriedades produtoras de mel na região. O banco de dados deverá contemplar, pelo menos, 
as seguintes informações: 1) localização geográfica dos apiários e meliponários da Região; 
2) quantidade de mel produzida; 3) nº de colmeias; 4) demais produtos comercializados; 5) 
nº de trabalhadores (empregados e/ou familiares); 6) a malha viária municipal a partir da 
frente do prédio da Prefeitura até o ponto de identificação de cada apiário e/ou meliponário; 
7) tamanho da propriedade; 8) espécies de abelhas utilizadas; 9) espécies de plantas 
utilizadas; 10) dificuldades enfrentadas; 11) infraestrutura disponível e usada na produção, 
12) insumos e custos de produção; 13) custos de transporte. Comprovação da meta: 
Relatório técnico contendo a metodologia utilizada para a obtenção dos dados e gráficos 
autoexplicativos sobre os resultados; mapas temáticos de todos dados obtidos, podendo ser 
utilizada como base nas cartas municipais e sua simbologia; envio da tabela de atributos de 
cada um dos mapas elaborados; link de acesso online e gratuito (com instruções de acesso 
na página). 
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2. Disponibilizar o banco de dados desenvolvido de forma online e também para órgãos 

públicos, produtores locais e entidades interessadas no desenvolvimento do setor na região 
de abrangência. Comprovação da meta: envio de relatório técnico contendo número de 
acessos ao banco de dados online, recibos assinados por todas as prefeituras dos nove 
municípios da região atestando recebimento de cópia impressa do banco de dados. 
 
  

3. Realizar um levantamento sobre as espécies vegetais melíferas existentes na região e 
comparar com as espécies já cadastradas na Região Sul do Brasil, objetivando identificar a 
época de floração e eleger de 6 até 10 espécies mais recomendadas para a reprodução no 
Vale do Jaguari. Comprovação da meta: envio de relatório técnico contendo tabelas 
comparativas entre as espécies levantadas em cada apiário/meliponário dos municípios da 
região e a lista das espécies recomendadas pelos técnicos, bem como os tratos florestais 
exigidos. As tabelas deverão conter, no mínimo, informações como: espécie, nome científico 
e comum, época de floração, tempo mínimo até a primeira floração, solo e clima 
recomendados. 
 
 

4. A partir das espécies selecionadas, produzir e distribuir 5.000 (cinco mil) mudas, para no 
mínimo 50 produtores de mel da região do Vale do Jaguari, sendo pelo menos 100 (cem) 
mudas para cada produtor. Comprovação da meta: envio de relatório técnico contendo a 
discriminação das mudas distribuídas, incluindo a quantidade de cada espécie, declarações 
assinadas pelos produtores atestando o recebimento (descrevendo a quantidade e o tipo de 
planta recebidos), registro fotográfico dos estágios de produção das mudas e também das 
mudas efetivamente plantadas em algumas propriedades. 
 
 

5. Ministrar um curso com o tema “Apicultura: manejo básico”, com duração de, no mínimo, 8 
(oito) horas para pelo menos 20 produtores de mel. Comprovação da meta: envio de 
relatório técnico contendo os programas dos cursos, material de divulgação, material didático 
utilizado (se houver), comprovação fotográfica e lista de presenças com assinatura no 
formulário padrão SDECT*. 
 
 

6. Realizar um curso sobre “Coleta de enxames e manejo de colmeias”, com duração de, no 
mínimo, 8 (oito) horas, para pelo menos 20 produtores de mel. Comprovação da meta: envio 
de relatório técnico contendo os programas dos cursos, material de divulgação, material 
didático utilizado (se houver), comprovação fotográfica e lista de presenças com assinatura 
no formulário padrão SDECT*. 
 
 

7. Realizar um seminário de pelo menos 8 horas com a temática “Plantas melíferas da Região 
Sul do Brasil e influência do reflorestamento apícola na produção de mel”, para, no mínimo, 
20 produtores de mel. Comprovação da meta: envio de relatório técnico contendo os 
programas dos cursos, material de divulgação, material didático utilizado (se houver), 
comprovação fotográfica e lista de presenças com assinatura no formulário padrão SDECT*. 

 
 
* O público-alvo definido nas metas 4, 5 e 6, pode ser acrescido de demais interessados (como 
acadêmicos, professores e comunidade em geral), entretanto deve ser observado que do total de 
participantes no mínimo a quantidade de pessoas indicada na meta deve ser composta pelo 
público-alvo definido na meta. Caso não seja atingido o público-alvo em uma edição, o evento 
deve ser repetido. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – 36 meses 

N.º DESCRIÇÃO

fev/a

br 

16

mai/j

ul 16

ago/ 

out 

16

nov/ 

jan 

17

fev/ 

abr 

17

mai/ 

jul 17

ago/ 

out 

17

nov/ 

jan 

18

fev/ 

abr 

18

mai/ 

jul 18

ago/ 

out 

18

nov/ 

dez 

18

1 Aquisição de equipamentos x x

2
Envio de Relatórios Parciais para prestação de 

contas técnicas e financeiras
x x x x x

3
Envio de Relatórios Finais para prestação de 

contas técnicas e financeiras
x

4 Meta 1. Elaboração do banco de dados x x x x x x x x x

5
Meta 2. Disponibilizar o banco de dados 

desenvolvido

6 Meta 3. Seleção das espécies melíferas x x x x x x

7 Meta 4. Produção e distribuição de mudas x x x x x x x x

8 Meta 5. Curso "Apicultura: manejo básico" x

9
Meta 6. Curso "Coleta de enxames e manejo de 

colméias"
x

10

Meta 7. Seminário “Plantas melíferas da Região 

Sul do Brasil e influência do reflorestamento 

apícola na produção de mel”

x

ATIVIDADES TRIMESTRE

  

 

V. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 
 

a) APOIO DA SECRETARIA – SDECT 
 

a1) Equipamentos e Outros Materiais Permanentes 

ESPECIFICAÇÃO

(sensibilidade; resolução; capacidade; faixa 

temperatura; dimensões, etc.)

1
Estufa metálica modelo arco treliçado com 

sombreamento e irrigação por aspersão
1 Laboratório de Solos  R$   195.600,00  R$   195.600,00 

2 GPS com antena externa e software interno 1
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$     62.680,00  R$     62.680,00 

3 Software de escritório 1
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$       5.800,00  R$       5.800,00 

4 Estação base de referência 1
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$     98.880,00  R$     98.880,00 

5 Módulo para ANTENA/RECEPTOR 2
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$       7.760,00  R$     15.520,00 

6 GPS de alta precisão (2 - 5 metros) 2
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$     15.000,00  R$     30.000,00 

7 Software para coleta e análise de dados 6
Lab. de Topografia e 

Geodésia
 R$       2.716,67  R$     16.300,02 

9
Colmeia  Langstroth, conjunto família e duas 

melgueiras
3 Apiário Modelo  R$          330,00  R$          990,00 

10 Melgueiras para coleta de própolis 5 Apiário Modelo  R$            41,00  R$          205,00 

11 Melgueiras individuais 4 Apiário Modelo  R$            29,00  R$          116,00 

12 Núcleo Expositor para colmeia 4 Apiário Modelo  R$          102,30  R$          409,20 

13 Colmeia horizontal para abelha 5 Apiário Modelo  R$            55,00  R$          275,00 

14 Caixa p/ abelha s/ ferrão, meliponicultura e mirim 5 Apiário Modelo  R$            40,00  R$          200,00 

LOCAL DE 

INSTALAÇÃO 

(LABORATÓRIO)

CUSTO 

UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL 

ITEM 

N.º

TOTAL SDECT 426.975,22R$                                 

QTDE
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b) CONTRAPARTIDA DA UNIVERSIDADE 

b1) Pessoal  

TOTAL DE

NOME FORMAÇÃO HORAS NO

PROJETO

b.1.1 TÉCNICO/CIENTÍFICO

Coordenador 624 R$ 62,72 39.137,28R$         

Gestão Ambiental 85,5 R$ 68,11 5.823,41R$           

Produção de Mudas 85,5 R$ 68,11 5.823,41R$           

Mapeamento, Produção 

de Mudas e Banco de 

Dados

312 R$ 46,00 14.352,00R$         

Construção estufa 312 R$ 64,90 20.248,80R$         

Elaboração Banco de 

Dados
312 R$ 46,38 14.470,56R$         

Banco de Dados 85,5 R$ 46,00 3.933,00R$           

Banco de Dados 85,5 R$ 46,00 3.933,00R$           

Motorista 3120 R$ 11,45 35.724,00R$         

Auxiliar de Campo 3120 R$ 5,40 16.848,00R$         

Pesquisa de campo-

formulários
3120 R$ 2,97 9.266,40R$           

Pesquisa de campo-

formulários
3120 R$ 2,97 9.266,40R$           

178.826,25R$       

b.1.2.ADMINISTRATIVO

Prestação de contas 312 R$ 31,75 9.906,00R$           

9.906,00R$           

TOTAL (b1) 188.732,25R$                                                         

FUNÇÃO NO 

PROJETO

CUSTO 

UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL 

TOTAL (b.1.2)

TOTAL (b.1.1)

Dr. Engenharia deTransporte

Drª em Biologia

Dr.  Em  Agronomia

Aluno curso Agronomia

Aluno curso Agronomia

Contadora especialista

Técnico Administrativo

Drª em Eng. Florestal

Msc. Em Geomática

Msc. Gestão de Administração URI

 Msc. Ciência da Computação

 Msc. Ciência da Computação

Técnico Administrativo

 

b2) Material de Consumo 

ITEM CUSTO CUSTO

N.º UNITÁRIO  TOTAL

1 Gasolina 5942 R$ 3,90 R$ 23.175,00

2 Sacos pláticos 64000 R$ 0,18 R$ 11.200,00

3 Luvas de vaqueta (pares) 25 R$ 52,00 R$ 1.300,00

4 Botas de borracha (pares) 25 R$ 38,00 R$ 950,00

5 Cera de abelha laminada (kg) 40 R$ 37,00 R$ 1.480,00

6 Canteiro móvel 300 R$ 17,00 R$ 5.100,00

TOTAL (b2)

QTDEESPECIFICAÇÃO

43.205,00R$                                                                      
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b3) Equipamentos e Material Permanente 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE CUSTO CUSTO 

N.º UNITÁRIO TOTAL

1 Macacão de nylon 25 R$ 268,00 R$ 6.700,00

2 Fumegador SC Brasil 2 R$ 115,00 R$ 230,00

3 Formão de aço para manuseio dos caixilhos 3 R$ 22,00 R$ 66,00

4 Saca quadros de aço 2 R$ 135,00 R$ 270,00

5 Derretedor de cera (manual) 2 R$ 28,00 R$ 56,00

6 Núcleos tipo Americano para appis melifera 86 R$ 75,00 R$ 6.450,00

7 Colmeias Americana Padrão para appis melifera 86 R$ 165,00 R$ 14.190,00

8 Colmeia para abelha sem ferrão modelo PNM vertical 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00

9 Colmeia para abelha sem ferrão modelo PNM horizontal 70 R$ 65,00 R$ 4.550,00

10 Mesa desoperculazdora inox 1 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

11 Centrífuga Manual em aço inox 1 R$ 1.987,00 R$ 1.987,00

12 Decantador em aço inox para 100 kg 1 R$ 980,00 R$ 980,00

TOTAL (b3) R$ 42.579,00

 

Total Contrapartida da Universidade (b1 + b2 + b3) R$ 274.516,25 
 

 
 
TOTAL GERAL DO PROJETO (a + b) R$ 701.491,47 

 

VI. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O desembolso dos recursos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - 

SDECT será realizada em uma única parcela. 

 

 

 

 
 


