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Formação: 

 
Ciências Biológicas 
PUCRS (1998) 

 

Mestrado e Doutorado em Fitotecnia/Entomologia 
UFRGS (2004-2010) 

 

Pós-Doutorado 
UFRGS (2012-2014) 

Ricardo Bisotto de Oliveira 
Biólogo, Entomologista 

SOS ABELHAS 
sosabelhas@gmail.com 

ricbisotto@gmail.com 

Apicultor desde 1996 
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As atividades do SOS Abelhas iniciaram em Porto Alegre/RS 
em 1996 com o objetivo de adquirir enxames e colônias de 
abelhas para povoar as colmeias e instalar os apiários. 
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MOTIVAÇÃO 



Curso de iniciação a Apicultura 

• aprender a manejar abelhas Apis mellifera 

Aulas práticas de remoção e transferência de ninhos alojados em locais 

inadequados, em Porto Alegre/RS. 
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Onde conseguir as abelhas para iniciar o apiário? 
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Possibilidade de começar o apiário utilizando enxames e colônias de abelhas 

removidas de áreas urbanas. 

 

No início, o serviço de remoção de abelhas foi oferecido gratuitamente, 

sendo divulgado de forma informal, através de panfletos, nos QG’s dos 

Bombeiros, administradoras de condomínios, etc... 
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Começaram as solicitações de remoção 
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Chaminé 
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14° andar 
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Parede dupla 
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Condicionador de ar 
Parede dupla  
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Demanda pelo serviço foi aumentando. 

Diante dessa situação foi verificado que havia a carência 

de um serviço especializado na remoção de colônias de 

abelhas e vespas em áreas urbanas.  
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Serviço passou a ser cobrado! 



Estratégia para dar início aos trabalhos 
na nova fase 

• seleção de locais para instalar os apiários; 
• aquisição de EPI’s, fumigador e ferramentas; 
• elaboração de uma identidade visual nova; 
• divulgação do serviço (bombeiros, SMAM, administradoras 
de condomínio, etc) 
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Treinamento de apicultores colaboradores para 

prestação do serviço de remoções de abelhas e vespas 

• Avaliar criteriosamente cada situação; 
• Planejar o manejo dos insetos e a execução do trabalho; 
• Fazer o check list das ferramentas e equipamentos necessários; 
• Comunicar e orientar os cidadãos a respeito da execução do serviço; 
• Sinalizar bem o local indicando ATENÇÃO: ABELHAS; 
• Trabalhar sempre visando a segurança de todos no entorno; 
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Entrada na era digital em 1998, disponibilizando o serviço através da página 

do S.O.S Abelhas na internet.  
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Atendimento a pedidos para a remoção de vespas (marimbondos, camotins, 

lichiguanas, etc.), mamangavas e abelhas sem ferrão, entre outras, o que exigiu 

um rápido aprendizado sobre o comportamento e o manejo dessas espécies. 
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Núcleos em plástico polionda, leves e práticos. 

Necessidade de utilização de ferramentas e equipamentos de segurança 

diferenciados. Aquisição de equipamentos de proteção mais modernos. 
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Aspirador de abelhas 
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Propriedades foram arrendadas para colocar os enxames e colônias de abelhas 

e vespas removidos. 

 

Parcerias com apicultores, participação em cursos, congressos, seminários. 
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Sistema de PREVENÇÃO 

• instalação de caixas-isca em locais com histórico de alojamento de enxames; 

• desalojar colônias nas estações mais frias e de baixo fluxo de alimento; 

• informar sobre o risco de acidente com abelhas alojadas em locais 
inadequados; 
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contra o alojamento de abelhas africanizadas em locais inadequados 

Futuro 
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Caixa-iscas 

Plástico polionda Papelão ondulado 
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Utilização de semioquímicos 

• iscas atrativas  
 
 - compostos produzidos na glândula de Nasanov; 
 - compostos produzidos na glândula mandibular da rainha; 
 - óleos essenciais vegetais; 
 
• repelentes/deterrentes 
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www.sosabelhas.com.br 

Muito obrigado!!! 

sosabelhas@gmail.com 
ricbisotto@gmail.com 
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a) Um pouco da tua historia (graduacao, 

mestrado, doutorado, pos doutorado) - de 

forma resumida 

 

 

c)  

b) como voce comecou a trabalhar com 

abelhas 

c) como viu a oportunidade de criar o sos 

abelhas 

d) Como está o negocio hoje (resumindo - 

se tu consegue pagar as contas com o SOS 

abelhas) 

e) Planos para o futuro 
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