
 IMPORTÂNCIA

A Indicação Geográfica (IG) é conferida a produtos ou 
serviços que são caracterís�cos do seu local de origem, o 
que lhes atribui reputação, valor intrínseco e iden�dade 
própria, além de dis�ngui-los em relação aos seus 
similares disponíveis no mercado. 

No Brasil, existem atualmente duas modalidades de 
IGs: a “Indicação de Procedência”, cujas caracterís�cas do 
produto estão relacionadas principalmente à tradição e 
ao saber-fazer; e a “Denominação de Origem”, cujos 
produtos apresentam caracterís�cas ou qualidades 
únicas em função dos recursos naturais, tais como: solo, 
vegetação e clima da região onde são produzidos. 

Na categoria dos produtos de origem animal, o mel é 
um produto natural fabricado por abelhas a par�r do 
néctar das flores (mel floral) ou de excreções de insetos 
sugadores de partes vivas das plantas (como no caso do 
mel de melato da braca�nga, por exemplo). 

O mel de melato é produzido por abelhas (Apis 
Melifera) a par�r de excreções de insetos sugadores de 
partes vivas das plantas. De coloração escura, 
diferenciado quanto as suas propriedades �sico-
químicas e ob�do a par�r das excreções de cochonilhas 
(S�gmacoccus paranaensis Foldi) que são colonizadoras 
de caules da árvore braca�nga (Mimosa scabrella 
Bentham). Essas excreções (melato) são coletas pelas 
abelhas melíferas em ocasiões de pouca disponibilidade 
de néctar em outras espécies vegetais.

Coleta de melato pelas abelhas

O mel de melato é um produto �pico do Planalto Sul 
Brasileiro e ocorre nos domínios da Floresta Ombrófila 
Mista, abrangendo grande parte do planalto de Santa 
Catarina (SC) e adjacências no Rio Grande do Sul (RS) e 
Paraná (PR). Não são encontrados em nenhuma outra 
região do mundo méis com as mesmas caracterís�cas 
�sico-químicas. 

Apiários em meio à braca�nga
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Devido à essa peculiaridade e a forte influência do 
meio natural sobre a produção do mel de melato, 
foram realizados estudos técnicos cien�ficos para 
subsidiar o pedido de reconhecimento da Indicação 
Geográfica do Mel de Melato da Braca�nga do Planalto 
Sul Brasileiro na modalidade de denominação de ori-
gem. A conquista desta cer�ficação visa garan�r o 
mercado nacional segurança contra a usurpação da 
marca além de garan�r a qualidade e a procedência ao 
consumidor final e o preço justo aos produtores. A IG 
também  tem como  finalidade fundamental  promo-
ver e es�mular a organização e o desenvolvimento do 
território onde o mel é produzido, garan�ndo geração 
de renda e melhoria na qualidade de vida aos apiculto-
res locais. 

DELIMITAÇÃO

Devido a suas caracterís�cas únicas, determinadas 
pela condição geográfica, o processo de caracterização 
das variáveis ambientais e a delimitação da área de 
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abrangência da IG do Mel de Melato da Braca�nga no 
Planalto Sul Brasileiro foi realizado considerando critérios 
fitogeográficos (ocorrência da braca�nga), ecológicos 
(associação braca�nga x cochonilha x abelha), climá�cos 
(clima do �po C�), geológicos (�po e caracterís�cas de 
formação), e fisiográficos (al�tudes acima de 700m).  

Além dos critérios mencionados, a localização dos 
apiários onde há a�vidade voltada à produção de mel de 
melato também foi considerada no processo de 
delimitação da área da Indicação Geográfica (IG). Para o 
refinamento da delimitação u�lizaram-se, por fim, 
critérios hidrográficos e limites municipais.
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A área delimitada para esta Indicação Geográfica está 
inserida no Planalto Sul Brasileiro, compreendendo parci-
almente os três estados da Região Sul do Brasil. Ao todo 
fazem parte dessa indicação geográfica 122 municípios, 
sendo 102 de Santa Catarina (aproximadamente 45% do 
território catarinense), 11 municípios do Paraná (7,5% do 
território paranaense) e 9 municípios do Rio Grande do 
Sul (8,9% do território sul-rio-grandense).

CONSIDERAÇÕES

Em consonância com o planejamento estratégico 
nacional do setor apícola, que almeja maior par�cipação 
do Brasil no mercado internacional, federações de 
apicultores da Região Sul do Brasil (Faasc, Fepa, Fargs e 
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seus associados) – com o apoio de ins�tuições públicas 
de pesquisa e extensão rural (Epagri de SC e Emater do RS 
e do PR), UFSC e Sebrae – organizaram-se para obter o 
registro de IG do Mel de Melato da Braca�nga do Planalto 
Sul Brasileiro. 

No úl�mo dia 20 de junho de 2021 o Ins�tuto 
Nacional de Propriedade Industrial concedeu o registro 
defini�vo da Indicação Geográfica para o produto Mel de 
Melato do Planalto Sul Brasileiro na modalidade de 
Denominação de Origem.
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Contato

Para mais informações procure um escritório da 
Epagri ou entre em contato pelo telefone 

(48) 3665-5143
h�ps://ciram.epagri.sc.gov.br/apicultura/
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