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Caracterização do Fluxo de Movimentação de 

Abelhas (colmeias) na Bahia, período de 2019 até 

março/2021 

 

 

 

Considerando os lançamentos em base cadastral oficial da Agência Estadual de 

Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), em especial as Guias de Trânsito Animal 

(GTA) emitidas e recebidas no Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC) 

realizamos a compilação dos dados para análise e caracterização do fluxo de 

movimentação de abelhas (colmeias) no estado da Bahia no período de 2019 

até março 2021. Para as análises descritivas foi utilizado o Microsoft® Excel para 

Office 365®. 

 

Em análise do número de GTAs emitidas por mês para o trânsito de abelhas 

(colmeias) no período estudado, verificamos uma estabilidade nos números 

totais, com maior variação no número de abelhas (colmeias) em 2019, porém 

sem apresentar padrão de sazonalidade (Tabela 1) 
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Tabela 1: Número de GTA e abelhas (colmeias) movimentadas, por mês na 

Bahia no período de 2019 a março 2021* 

 

Fonte: SIAPEC 
*dados até 31/03/2021 
 

 

As análises tendo como base o destino das abelhas (colmeias) demonstram que 

o principal destino é o próprio estado da Bahia, com relação ao número de GTA, 

porém considerando o número de abelhas (colmeias), o maior fluxo é registrado 

para o estado do Piauí. No período estudado, o ano de 2019 apresentou uma 

maior variação com um maior número de Unidades Federativas (UF) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Número de GTA e abelhas (colmeias) movimentadas, por destino no 

período de 2019 a março 2021* 

 

Fonte: SIAPEC 
*dados até 31/03/2021 
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As GTAs emitidas no ano de 2019, com origem no estado da Bahia (92%) foram 

provenientes de 20 municípios diferentes. Além destas houve neste ano duas 

GTAs de origem no Piauí e uma de Sergipe (Tabela 3). Já nos anos de 2020 e 

primeiro trimestre de 2021, a origem foi apenas da Bahia dos municípios 

descritos nas Tabelas 4 e 5. 

  

Tabela 3: Número de GTA e abelhas (colmeias) movimentadas, por município 

na Bahia de origem em 2019 

 

Fonte: SIAPEC 
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Tabela 4: Número de GTA e abelhas (colmeias) movimentadas, por município 

na Bahia de origem em 2020 

 

Fonte: SIAPEC 

 

Tabela 5: Número de GTA e abelhas (colmeias) movimentadas, por município 

na Bahia de origem no período de janeiro a março de 2021 

 

Fonte: SIAPEC 
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A caracterização do Fluxo de Movimentação Animal na Bahia, se propôs ao 

fornecimento de informações para os Programas Sanitários de Defesa Sanitária 

Animal, de forma complementar, para a tomada de decisões que propiciem a 

prevenção e controle de doenças em animais. 
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