
Mel Oeste: identidade geográfica – segurança alimentar e valor agregado para apicultura

familiar

Objetivos Resultados Esperados

Metodologia - Análises

- Caracterizar os méis produzidos na região Oeste do Paraná ao longo de dez anos

e pesquisar a relação de suas características com o meio fitogeográfico onde

foram produzidos, buscando fundamentação para solicitação do selo

de Denominação de Origem, de forma a agregar valor ao produto da

apicultura familiar da região.

- caracterizar o local dos apiários onde o mel foi produzido, de acordo com

georreferenciamento, geoprocessamento e levantamentos florísticos;

- caracterizar o local dos apiários onde o mel foi produzido, de acordo com

Estudos de Casos e promover  grupos de Controle Social, por meio  do                

NACERTO.

- Caracterizar méis produzidos na Colômbia, em ambiente

totalmente diverso ao da região Oeste do Paraná.
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Resumo
Desde 2006 a Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(UNIOESTE) realiza pesquisas com caracterização dos méis da

região, em parceria com a COOFAMEL – Cooperativa Agrofamiliar 

Solidária de Apicultores do Oeste do Paraná, o que colaborou para

o direito à uitilização do selo de Indicação de Procedência pelos

pequenos apicultores da região, agregando valor ao mel por eles

produzido. Além disso, a utilização do mesmo exige um controle

social sobre a segurança do produto, o que fornece maior

Confiabilidade ao consumidor. A demanda dos produtores agora é

pela obtenção de um selo de Denominação de Origem para o produto,

o que o diferenciará por suas características intrínsecas e de acordo com
as características fitogeográficas da região

Além disso, serão analisados os dados de pesquisas de caracterização

dos méis dessa região, desde 2006. Todas as informações serão 

analisadas por meio de Análise Multivariada. Simultaneamente serão 

realizados Estudos de Caso pelos bolsistas auditores, do Núcleo de 

Certificação  de Produtos Orgânicos da UNIOESTE - NACERTO, nas 

propriedades fornecedoras das amostras, juntamente com técnicos 

da BIOLABORE, de forma a avaliar a segurança de produção dos

mesmos, servindo como controle social da produção. Serão 

realizados cursos de capacitação sobre Produção de Alimento 
Seguro, para produtores, técnicos e Discentes.

- Estruturação de um banco de dados geográficos em

ambiente de SIG (Sistema de Informação Geográfica) com os

dados alfanuméricos de cada apiário, reunindo também dados

de dez anos;

- Caracterização amostras de mel de apiários georreferenciados

de municípios da região Oeste, próximos e mais afastados do Lago

de Itaipu, das safras 2017/2018, por meio de análises físicas,

químicas, palinológicas e de pesticidas;

- Análise os dados de caracterizações de méis da região Oeste, realizadas 

ao longo de 10 anos;

- Um número maior de apicultores utilizando o Selo de Indicação de 

Procedência e obtenção do Selo de Denominação de Origem;

- Maior coesão da apicultura regional, com aumento do valor agregado ao

mel;

- Troca de conhecimentos entre países integrantes da Rede SSAN América 

Latina,  sobre Segurança Alimentar do mel.

Metodologia - Parcerias
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Será feita a caracterização físico-química, palinológica e de resíduos de 

pesticidas de amostras fornecidas pela COOFAMEL, sendo 50 amostras 

provenientes de apiários de dois municípios localizados às margens do Lago da 

hidrelétrica de Itaipu (Beira Lago - BL), Santa Helena e Entre Rios do Oeste,  e 50 

amostras provenientes de apiários de dois municípios afastados do Lago (AL), 

Marechal Cândido Rondon e Terra Roxa, todas provenientes das safras 

2017/2018 e 2018/2019

Metodologia - Localização

Mapa de localização da área de estudo:. (à direita) posição do Estado do Paraná no

Brasil;, mapa (à esquerda) mostra em destaque os municípios de amostragem na

região Oeste do Paraná. (1 - Corbélia, 2 - Diamante do Oeste, 3 - Entre Rios do Oeste,

4 - Francisco Alves, 5 - Itaipulândia, 6 - Marechal Candido  Rondon, 7 - Matelândia,

8 - Missal, 9 - Palotina, 10 - Ramilândia, 11 – Santa Helena, 12 - São José das 

Palmeiras, 13 -– Toledo e 14 - Terra Roxa). 

Georreferenciamento- Processamento

Municípios lindeiros e faixa de proteção do lago de Itaipu.


