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LEI Nº 2.355, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

“Dispõe sobre o resgate, captura e remoção de 

abelhas silvestres nativas no âmbito do Município 

de Brumadinho/MG.” 

 

 A Câmara de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Município de Brumadinho/MG, a criação da 

abelha doméstica da espécie Apis melífera, em área urbana ou em distância menor que 

500 metros de residências. 

 

§ 1º - O disposto no caput inclui a constatação de existência de um ninho, 

independente da intenção ou não de criação. 

 

§ 2º - Não é proibida a utilização de caixas-isca para abelhas meliponíneas, 

desde que instaladas e monitoradas por pessoa habilitada, credenciada na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho (SEMA). 

 

§ 3o - Fica proibida a utilização de caixas-isca para abelhas da espécie Apis 

melífera em áreas urbanas do Município de Brumadinho. 

 

Art. 2º - A responsabilidade financeira pela remoção do ninho é do proprietário do 

imóvel, o qual deverá acionar pessoal especializado e devidamente credenciado para 

efetuar a remoção e transporte para outro local em segurança. 
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Parágrafo único: Somente quando avaliada por técnico habilitado, que a total 

segurança das pessoas e animais não seja garantida, ou quando as dificuldades técnicas 

inviabilizarem a remoção do ninho, será considerada a possibilidade de extermínio do 

mesmo, mediante justificativa técnica circunstanciada. 

 

Art. 3º - Em local onde a criação é permitida deverão ser observadas as normas de 

segurança estabelecidas com relação à distância de casas, escolas, estradas 

movimentadas e instalações para animais. 

 

Parágrafo único: É proibido o abandono de colmeias de forma que fiquem 

sem o devido manejo periódico. 

 

Art. 4º - Em caso de acidente os bombeiros deverão ser comunicados. 

 

Art. 5º - As abelhas silvestres nativas de ocorrência natural dentro dos limites do 

Município, ficam protegidas por esta Lei, sendo vedada a destruição de seus ninhos. 

 

Art. 6º - Todo empreendimento ou atividade que envolva supressão ou poda de 

árvores, alteração no uso do solo ou demolições deverá analisar, previamente, a existência 

ou não de ninhos. 

 

Art. 7º - Fica proibida a retirada de ninhos da natureza, esteja ele em árvores ou na 

terra, sem que seja decorrente do resgate por queda de árvore ou outro empreendimento 

ou atividade passível de prévio licenciamento ambiental. 

 

Parágrafo único: O caput deste artigo é aplicado também na zona rural, 

independentemente de prévio licenciamento ambiental. 
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Art. 8º - As serrarias e outros serviços de corte e desdobramento de madeira 

bruta, inclusive lenheiras e usuários finais, deverão comunicar ao órgão ambiental 

municipal sempre que um ninho for localizado no oco de uma árvore. 

 

Parágrafo único: Todo material no qual se encontra o ninho deverá ser 

preservado íntegro para ser destinado à reintrodução em área apropriada. 

 

Art. 9º - As empresas que prestam serviço de dedetização ou imunização de 

ambientes serão responsáveis por comunicar a todos os meliponários cadastrados neste 

Município, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, e num raio de 2 (dois) km do 

local, sempre que a aplicação dos produtos possa atingir ambientes externos. 

 

Parágrafo único: Em caso de mortandade de abelhas silvestres nativas em 

que seja percebida a relação com aplicação de pesticidas, a pessoa física ou jurídica 

responsável pela aplicação deverá comprovar que realizou o comunicado previsto no caput 

deste artigo. 

 

Art. 10 - Sempre que for constatada a existência de um ninho em uma árvore caída, 

antes ou após a sua supressão, na alteração de uso do solo, no oco de um tronco 

encaminhado para serraria ou usuário final, ou outra atividade em que esse ninho será 

colocado em risco, o mesmo deverá ser resgatado de acordo com o previsto nesta Lei e 

demais determinações do órgão ambiental competente. 

 

Parágrafo único: Os ninhos deverão ser resgatados por pessoas com 

experiência em manejo de abelhas silvestres nativas, com registro em dia no Cadastro 

Técnico Federal (CTF), do IBAMA, ou outro que venha a substituí-lo, e demais exigências 

legais cabíveis. 

 

Art. 11 - O encaminhamento do ninho resgatado será, em primeira hipótese, para 

reintrodução em uma área verde, e não sendo possível atender à hipótese primeira o ninho 
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deverá ser mantido dentro da propriedade, protegido do sol, preferencialmente na mesma 

posição em que estava, desde que esteja íntegro. 

 

Parágrafo único: O órgão ambiental municipal deverá ser comunicado acerca 

do procedimento adotado. 

 

Art. 12 - A responsabilidade pelo resgate e encaminhamento previsto nesta Lei é do 

proprietário do imóvel em que o fato ocorre. 

 

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que for necessário. 

 

Art. 14 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

Brumadinho, em 22 de setembro de 2017. 

 

 

Avimar de Melo Barcelos 

Prefeito Municipal 

 


