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Convite da Sociedade Apícola do Uruguai
Uma vez mais a Sociedade Apícola do Uruguai assume a responsabilidade de convocar
para um evento internacional, aos apicultores latino americanos e de outras regiões,
assim como a empresas e instituições acadêmicas vinculadas ao sector apícola. Nesta
oportunidade, ficamos gratos de convidar a participar do XIII Congresso da Federação
Latino Americana de Apicultura, organizado pela Sociedade Apícola do Uruguai e pela
Associação Rural do Uruguai.
O XIII Congresso vai se realizar em Montevidéu, no histórico prédio do bairro
“El Prado”, do dia 02 a 05 de Agosto de 2018. Trata se de um amplio e arborizado
prédio do Município de Montevidéu, onde faz mais de 100 anos se realiza a exposição
agro pecuarista mais importante do país e de interesse internacional.
A apicultura uruguaia se iniciou um 27 de maio de 1834, quando chegaram por
primeira vez as abelhas melíferas européias. Desde esse momento até hoje, esteve em
permanente expansão alcançando no último ano as 590.000 colméias, 3.100
apicultores e uma produção relativamente estável de 12.000 -14.000 toneladas de mel
por ano.

A Sociedade Apícola do Uruguai, anfitriã do Congresso, desde a criação o dia 22 de
setembro de 1934 a lutado na defesa das abelhas, dos interesses dos apicultores e a
inocuidade dos produtos da colméia.
A apicultura atravessa em grande parte do planeta, dificuldades e incertezas de
diferente natureza: mudança climática, agro químicos, incremento dos problemas
sanitários, comerciais, custos de produção em aumento e outros, segundo a região
considerada. Nossa Gremial tem a firme convicção de que o esforço conjunto de
apicultores, comerciantes dos produtos da colméia, extensionistas, acadêmicos
focados na apicultura, autoridades dos governos e outros representantes que
incidem na sustentabilidade da apicultura, permitirá retornar a uma produção apícola
rentável e benéfica para a saúde humana e ambiental. Nossa ordem em este XIII
Congresso da FILAPI é promover a exposição e desenvolvimento de temas que
permitam elaborar e concretizar estratégias para superar o atual recesso da
apicultura latino americana.
Neste encontro, os países integrantes da FILAPI vão continuar acentuando os seus
vínculos e integrar outros países latino americanos, sabendo de que o fortalecimento
da federação é uma das ferramentas principais para alcançar uma apicultura de
sucesso em Latino América.
No acadêmico, é de destacar a participação de conferencistas de relevância
internacional nas áreas temáticas mais transcendentais atualmente. Além disso, se
realizara múltiples atividades de interesse para apicultores, empresários,
pesquisadores, assim como atividades culturais e recreativas destinadas a crianças,
jovens e adultos.
O Comitê Organizador do Congresso trabalha com o firme desejo de que os
participantes possam lembrar com alegria estes 4 dias de confraternidade, prazer e
enriquecimento acadêmico e técnico.

Dr. Ruben Riera
Presidente do Comitê Organizador Local

Novidades
Desde a Primeira Circular do congresso em dezembro do ano passado o Comitê
Organizador Local está trabalhando e avançando em todas as áreas que compor o
evento. Estes são as principais novidades:

Novos apoios ao congresso
Vários organismos do estado, instituições do grêmio e acadêmicas têm manifestado
seu apoio oficial ao congresso: Ministério de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP),
Ministério de Economia y Finanças (MEF), Ministério de Turismo (MINTUR), Prefeituras
Departamentais de Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, San José, Comissão
Honorífica de Desenvolvimento Apícola (CHDA), Sociedade Latino Americana de
Pesquisadores em Abelhas (SOLATINA), Instituto Nacional de Investigação
Agropecuária (INIA), Instituto de Investigação Biológicas Clemente Estable (IIBCE),
Oficina de fotografia Aquelarre.

Pago de inscrições desde a página web (SITE) do congresso
A partir da segunda-feira, dia 26 de março se poderão pagar as inscrições desde a
página (SITE) web do congresso http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones
utilizando Western Union, Abitab, cartão de crédito VISA/MASTER/AMEX.

Venda de stands comerciais
O congresso oferecerá ás empresas comerciais vinculadas á apicultura a oportunidade
de expor, promover e comercializar os seus produtos e serviços a uma numerosa
participação de apicultores latino americanos. É também uma oportunidade para os
apicultores de conhecer os avanços em tecnologia, nutrição, sanidade, etc., que
permita melhorar a rentabilidade dos seus empreendimentos.
Por isso se oferecerá modernos stands comerciais em um local especialmente
adequado dentro da área destinada ao congresso. Toda a informação necessária sobre
a venda de stands comerciais se encontra em forma detalhada na página (SITE) web do
congresso www.apicultura2018.com/apiexpo

Lista de avaliadores científicos
Com a sugestão dos coordenadores locais de cada uma das 7 comissões temáticas do
congresso e dos representantes científicos dos grupos do grêmio que integram FILAPI
se realizou uma lista de avaliadores científicos com pesquisadores e técnicos das
diferentes áreas provenientes de vários países de Latino América. A sua tarefa será de
avaliar os resumos enviados e colaborar junto ao coordenador de cada comissão na
organização de simpósios e mesas de temáticas específicas.
A lista de avaliadores científicos encontra se mais abaixo em esta circular e na página
(SITE)web do congresso.

Excursões técnico-turísticas apos-congresso
Esta se organizando três excursões de caráter técnico-turístico para segunda-feira, dia
6 de agosto. Até o momento têm se definido os principais pontos de interesse turístico
das excursões e só resta por concretizar o itinerário de caráter técnico. Todas as
excursões incluem um típico assado crioulho com o melhor das carnes e vinhos
uruguaios.
Excursão 1- “Apicultura entre as serras”. Inclui um roteiro panorâmico pelas bonitas
paisagem de serras e a visita guiada pelo famoso balneário de Punta del Este.
Excursão 2- “Apicultura colonial”. Inclui a visita guiada ao Bairro Histórico de Colônia
do Sacramento, declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO.
Excursão 3- “Abelhas na rota do vinho”. Inclui um roteiro guiado com degustação de
vinhos por algumas das melhores adegas de vinhos do Uruguai.
O itinerário detalhado das excursões e o custo será disponibilizados nos próximos dias
na página(SITE) web do congresso.

Encontro de exportadores de mel de Latino América
O comercio internacional de méis têm se complexado com novas demandas dos
mercados compradores e o aparecimento de novos países exportadores, a qual afeta
diretamente aos apicultores latino americanos. Para abordar esta problemática do
setor apícola, durante o congresso se reuniram os representantes das principais
empresas exportadoras de mel.

Vínculos apicultura-sociedade
Em este congresso o Comitê Organizador está fazendo uma forte aposta ao
fortalecimento dos vínculos entre o setor apícola e a sociedade a través de diferentes
atividades, dando por entendido que este aspecto é chave para o crescimento e
reconhecimento da atividade apícola. Em este contexto têm varias atividades
confirmadas.

Circuitos didáticos para escolares
Está se coordenando com diferentes escolas de Montevidéu e do interior do país a
visita ao congresso de crianças de escolas, os que teriam um circuito didático e de
entretenimentos que inclui a degustação de méis e determinação de origem botânico
identificando os grãos de pólen presentes, palestras didáticas sobre a importância das
abelhas e os apicultores, observação da colheita e extração do mel dos favos em uma
sala de extração móvil, uma peça teatral com roteiro baseado na vida das abelhas,
entre outras atividades que está se organizando. Em todas as atividades está previsto
entregar presentes ás crianças de mel em embalagem indicando suas propriedades
como forma de fomentar o consumo de mel.

Exibição de um apicultor colhendo e realizando extração do mel
Está se desenhando um recinto seguro para que crianças das escolas e público geral
possam observar um apicultor fazendo a colheita do mel de uma colméia. Após poderá
se observar a extração do mel em uma sala móvil.

Concurso degustação de méis
Se realizar um concurso de degustação de méis com o apoio da Cátedra de Análises
Sensorial da Faculdade de Química. Este concurso terá a particularidade de que terá
um júri de adultos e outro de crianças com prêmios separadas de méis. As bases do
concurso estarão á brevidade na página (SITE) web do congresso
http://apicultura2018.com/area-cientifica/concursos

Concurso de fotografias
Se realizar um concurso de fotografias cuja temática esta relacionada com qualquer
área da atividade apícola ou da vida das abelhas. A organização do concurso conta com
o respaldo da oficina de fotografia Aquelarre, com amplia experiência no tema. As
fotografias que se apresentam serão exibidas no salão especialmente preparado no
congresso. As bases do concurso e monto dos prêmios encontram se na página (SITE)
web do congresso www.apicultura2018.com/area-cientifica/concursos/

Cozinha com base no mel
O mel, além de seu consumo direto, tem um grande potencial para um amplio uso na
gastronomia, ainda pouco explorado. Durante o congresso se reuniram chefes
profissionais de Uruguai para cozinhar frente ao público geral, diferentes receitas nos
quais o mel é um ingrediente importante.

Cervejas artesanais com mel
O consumo de cervejas artesanais têm um rápido crescimento nos últimos anos em
vários países, aparecendo no mercado diferentes variedades de cervejas. No
congresso estará aberto um local de venda de diferentes variedades de cervejas que
têm o mel entre seus ingredientes.

Programa cientifico
Coordenadores locais do Programa Científico
Dr. Ciro Invernizzi
Dra. Karina Antunez (representante SOLATINA)
Coordenadores e avaliadores de Comissões Científicas
Biologia das abelhas: Dra. Carmen Rossini
Avaliadores: Dra. Katia Gramacho (Brasil), Dr. Miguel Corona (México), Dra. Marina
Basualdo (Argentina), Med. Vet. Gisella Chaves (Costa Rica)
Saúde das abelhas: Mag. Belén Branchiccela
Avaliadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Polinização e pastágem apícola: Mag. Estela Santos
Avaliadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Apidos sociais (no Apis): Mag. Sheena Salvarrey
Avaliadores: Dra. Patricia Estay (Chile), Dr. Carlos Alfredo López de Carvalho (Brasil),
Dra. Giomar Nates (Colombia), Dr. Gerardo Gennari (Argentina)
Economia apícola: Christophe Lhéritier
Avaliadores: Ingrid Beutelspacher (Mexico), Dr. Luis Eugenio Pasin (Brasil), Ing. Agr.
Horacio Castignani (Argentina)
Tecnologia e qualidade apícola: Dra. Silvina Niell
Avaliadores: Dr. Jairo Guerrero (Colombia), Ing. Agr. Ana Cubero (Costa Rica), Med.
Vet. Emilio Figini (Argentina)
Apicultura para o Desenvolvimento Rural: Tec. Apic. Néstor Causa
Avaliadores: Dra. Lidia Barreto (Brasil), Dr. Ramón Rebolledo (Chile)
Apiterapía: Dr. Pablo Capdebila
Avaliadores: Dr. Oscar Virgilito (Argentina), Dra. Teresa Giral Rivera (Cuba), Dr. Ricardo
de Olivera Orsi (Brasil)
Secção de pôster: Mag. Daniela Arredondo y Dr. Vet. Enrique Nogueira

Comitê internacional de avaliadores dos resumos das Comissiones Científicas
A confirmar em breve
Conferências Plenárias confirmadas
“Impacto e futuro controle da Varroasis”. Dr. Ernesto
Guzmán Novoa. University of Guelph, Ontario, Canadá.
“Controle do besouro Aethina tumida: a experiência
italiana”. Dr. Antonio Nanetti. Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente, Italia.
“Apicultura de precisão para polinização de cultivos:
novas ferramentas sustentáveis que favorecem os efeitos
sinérgicos na relação agricultor-apicultor”. Dr. Walter
Farina. Universidade de Buenos Aires, Argentina.
“Novidades do mercado Internacional do mel”. Mag.
Norberto García Giroud. Presidente de la Organización
Internacional de Exportadores de Mel (IHEO), Argentina.
“Melhora da nutrição como estratégia para melhorar a
saúde das abelhas” Dra Karina Antúnez. Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay.
Normas para o envio de resumos dos trabalhos científicos
O período de recepção de resumos será do dia 15 de novembro de 2017 a 30 de abril
de 2018. Terá que apresentar resumo todo aquele que apresente pôster o participe
com uma apresentação oral (seja conferencia plenária ou simpósio).
Os resumos deverão reportar dados originais e incluir una descrição breve dos
fundamentos, objetivos, hipóteses, materiais e métodos, resultados e conclusões do
estúdio. Devem ser apresentados em espanhol ou português em formato Word, Fonte
Times New Roman, tamanho 12, inter lineado 1.5, máximo 300 palavras.
As áreas temáticas que se abordaram no congresso são as seguintes:
1. Biologia das Abelhas
2. Saúde das Abelhas
3. Polinização e pastagem Apícola
4. Apidos sociais (não Apis)
5. Economia Apícola
6. Tecnologia e Qualidade Apícola
7. Apicultura para o Desenvolvimento Rural
8. Apiterapia

Como se apresenta no exemplo do resumo, se encabeça com o título em negrita,
os autores com o número que refere a sua filiação em superíndice, as filiações, e o
endereço de correio eletrônico do autor responsável da apresentação. O nome do
autor responsável da apresentação deve se sub linear. A continuação se da inicio
ao texto do resumo.
Exemplo de resumo:
Título do resumo
Fernández J.1, González S.2, Rodríguez N.2
1
Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. 2Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Mar del Plata, Argentina.
jfernandez@loquesea.com
Texto do resumo
Os resumos deverá se enviar em adjuntos por correio eletrônico a casilha do
congresso resumenes@apicultura2018.com com assunto:
Sobrenome autor apresentador do resumo
e especificando na mensagem:
- nome completo
- telefone
- modalidade de apresentação (oral ou pôster)*
*O Comitê Científico poderá mudar a modalidade de apresentação tendo em conta a
quantidade de trabalhos no tema e a disponibilidade de tempo.
Após de enviar o resumo receberá um correio confirmatório e mais adiante se
notificará se o Comitê Científico aceita seu resumo o sugere realizar alguma
modificação.
A medida dos postes será de 80 por 110 cms.

Inscrição ao congresso
Formas de pago
As inscrições poderá se pagar de forma antecipada a través Western Union, Abitab, cartão

de crédito VISA/MASTER/AMEX até o dia 19 de julho de 2018. Para isso visite a página
(SITE)web: http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones/
Apicultores uruguaios. Em efetivo na Secretaría Grupo Elis - Palmar 2240 esq.
Acevedo Díaz. Horario de atenção: 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 18 hrs. até o dia 19
de julho de 2018.

Custo das inscrições
Valores em dólares americanos
Antes do 30 de abril Depois do 30 de abril
2018
2018
Entrada SOCIOS plenos de SAU*

60

80

Entrada ao congresso completo**

90

120

Entrada ao congresso completo (grupos de 10 ou
mais pessoas)***

65 (cada )

85 (cada )

Entrada ao congresso completo (estudantes)****

40

60

Livre

Livre

Entrada pelo dia (congresso + exposição
comercial)

50

50

Entrada pelo dia (exposição comercial)

30

30

Entrada pessoas acompanhante

40

40

Livre

Livre

Excursões técnicas

A determinar

A determinar

Excursões técnicas (grupos de 10 ou mais
pessoas)

A determinar

A determinar

Entrada ao congresso completo (jornalistas)

Entrada menores de 18 anos.

*Os sócios da SAU deverá ter abonada a anualidade 2017. Terá aceso completo a todas as
atividades do congresso durante os 4 dias e se entregará um bolso com livro de resumos de
trabalhos científicos e outros materiais.
** Tem aceso completo a todas as atividades do congresso durante os 4 dias e se entregará
um bolso com livro de resumos de trabalhos científicos e outros materiais.
*** Os grupos deverão se registrar antes do dia 30/06/2018 enviando um formulário que
estará disponível na página web (SITE). Cada grupo terá uma pessoa responsável de organizar
o envio da informação correspondente e será o nexo com a organização do congresso. Cada
integrante do grupo terá aceso completo a todas as atividades do congreso

durante os 4 dias e se entregará um bolso com livro de resumos de trabalhos científicos e
outros materiais.
****Os estudantes universitários de grado o apos grado, de educação secundaria ou de
escolas técnicas o similares deverão apresentar documento da instituição que acredite a
condição de estudante. Terá aceso completo a todas as atividades do congresso durante os 4
dias e se entregará um bolso com livro de resumos de trabalhos científicos e outros materiais.

Venta de stands comerciais
O comitê organizador do congresso está realizando as gestões para que possa ingressar ao
país equipes e mercadoria “em trânsito” para que possa se expor no evento.

Excursões técnicas
As excursões técnicas inclui uma visita a um sitio de interesse para os apicultores e técnicos
(apiários, cabanas apícolas, centros de pesquisa) e um roteiro por um sitio de interesse
turístico.

Contacto
Os contatos com a secretaria da Comissão Organizadora do congresso poderá se realizar a
través de la página(SITE) web do congresso (http://apicultura2018.com/contacto/)
Outros contatos específicos:
Informação Geral: info@apicultura2018.com
Consultas sobre aluguel de stands: apiexpo@apicultura2018.com
Consultas e envios de resumos científicos: resumenes@apicultura2018.com
Secretaria do Congresso: Sociedade Apícola do Uruguai
Pabellón Cincuentenario de la Rural de Prado
Av. Calle Lucas Obes 1011 – Montevideo, Uruguay
Tels: (598) 2336 6571 – 2336 5996
Congresso FILAPI 2018
info@apicultura2018.com
www.apicultura2018.com

