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RESUMO 

A caracterização dos méis monoflorais tomou-se uma tendência 

mundial. Sendo assim, este trabalho apresenta o desenvolvimento e 

otimização de metodologias para as análises de carboidratos por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), para o tipo de montagem 

da lâmina para a realização do espectro polínico e para a determinação do 

conteúdo de umidade, com o intuito de caracterizar as amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São 

Paulo. Na análise polínica foi empregado o método modificado de Iwama e 

Melhem (1979) para limpeza dos grãos de pólen, e para a montagem da 

lâmina foi realizado um estudo de comparação entre o método de Iwama e 

Melhem (1979) e o método proposto (Louveaux modificado, 1978), através 

de um teste de duas proporções. No conteúdo de umidade foi realizada a 

comparação de dois métodos oficiais (AOAC e EHC) através de um 

planejamento fatorial e um estudo da variabilidade empregando-se um 

planejamento hierárquico. Para a análise do conteúdo de carboidratos 

realizou-se a otimização das condições de análise por CLAE, empregando

se um planejamento de misturas e uma análise de regressão linear para 

curvas de calibração, um teste-t para estudo da recuperação e uma análise 

de variância (ANOVA) para comparar os conteúdos de carboidratos das duas 

floradas. Na análise polínica pode se observar que o método proposto 

(Louveaux modificado) era o mais adequado visto que este apresentava uma 

maior distribuição das famílias de menor freqüência. Com os espectro 

polínicos (pólen dominante) das amostras de méis coletadas pode-se 

classificar os méis como monoflorais de eucalipto e laranja. Através da 

análise do espectro polínico completo pode-se observar que os méis 

monoflorais de laranja possuem uma diversificação maior de famílias em 

relação aos méis monoflorais de eucalipto, sugerindo que estes méis 

possuem uma maior variação de néctares e grãos de pólen na sua formação, 
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sendo que este fato pode estar relacionado às regiões de cultivo. O 

planejamento fatorial 22 no conteúdo de umidade sugeriu que as amostras 

cristalizadas interferem na medida do índice de refração. O emprego do pré

tratamento da amostra (EHC) permitiu uma diminuição nos conteúdos de 

umidade das amostras cristalizadas. Quando este pré-tratamento foi usado 

para amostras líquidas não se observaram diferenças significativas no teor 

de umidade. Pode-se então sugerir que o método refratométrico da 

Comunidade Européia de Mel (EHC) seria os mais adequados para ser 

usada nas amostras líquidas e cristalizada. O estudo da variabilidade dos 

conteúdos de umidade realizado através de um planejamento hierárquico e 

análise de variância (ANOVA) indicaram que existem diferenças significativas 

entre as fontes florais e entre as amostras de méis. Foram escolhidas como 

melhores condições experimentais para a determinação dos carboidratos no 

mel por CLAE, o uso de coluna de aminopropil de tamanho menor (15,Ocm x 

4,5cm), e uma temperatura de 32°C na coluna e de 35,5°C para o detector 

de índice de refração e uma vazão de fluxo de 1,2 mLlmin. Para a fase móvel 

o planejamento em misturas realizado , indicou como melhor fase móvel a 

mistura 50: 1 0:40(acetonitrila; água; acetato de etila). Ao realizar as curvas de 

calibração dos carboidratos (glicose, frutose, sacarose, turanose e maltose) 

pode-se observar que estas eram lineares, com R2 
ajust altos e precisão 

aceitáveis para a quantificação dos carboidratos. Foi determinada a 

capacidade de detecção (0,2 - 0,4%) e capacidade de quantificação (0,7 -

1,3%) para a sacarose, turanose e maltose. O estudo de recuperação média 

dos carboidratos sugeriu que curvas de calibração poderiam ser utilizadas 

com confiança para determinar os conteúdos de carboidratos. A avaliação 

entre as concentrações médias dos carboidratos individuais pela ANOVA e 

pelo teste-t ao nível de 95% de confiança dos méis monoflorais de eucalipto 

e laranja, sugeriu que existem diferenças significativas nas concentrações de 

glicose, sacarose e turanose nas amostras de méis. Desta forma pode-se 

classificar os méis monoflorais de eucalipto e laranja através do espectro 

polínico. Conclui-se que as determinações do conteúdo de umidade e 
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carboidratos (glicose, sacarose e turanose) podem se empregados para 

caracterizar a origem botânica dos méis monoflorais de eucalipto e laranja. 
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SUMMARY 

Considering the characterization of monofloral honeys as a woridwide 

tendency, this study presents the development and optimization of 

methodologies for carbohydrate analysis by HPLC, the kind of standardization 

for lamina preparations for po"en analysis and the determination of moisture 

content in order to characterize eucalyptus and orange monofloral honey 

samples from some regions in São Paulo State. The modified method of Iwama 

and Melhem (1979) was employed for po"en analysis po"en cleaning. For 

lamina preparation it a comparison study was made between the Iwana and 

Melhem (1979) method and the proposed method (Louveaux modified) through 

two proportion tests. A comparison for moisture content was made between two 

official methods (AOAC and EHC) through a facto ria I desing and a study of 

variability through hierarchical desings. For the carbohydrate content analysis an 

optimization of analysis conditions for HPLC was made using mixture desing 

and a linear regression analysis for calibration curves, a t-test for a recovery 

study and a variance analysis (ANOVA) to compare the carbohydrate contents 

of both floral origins. In po"en analysis one can observe that the proposed 

Louveaux modified method was the most adequate since it showed a bigger 

distribution of less frequently occcoring families. With the po"en spectrum 

(dominant po"en) from honey samples, the monoflorals of eucalyptus and 

orange, can be classified. And by complete po"en spectrum analysis one can 

observe that orange monofloral honeys contain more diversified families relative 

to eucalyptus monofloral honeys, suggesting these honeys have a bigger 
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variation of nectars and pollen grains in their formation. This fact can be related 

to regions of plantation. The factorial desing 22 in moisture content suggests that 

the crystallized samples interfere in refractive index measurements. The (EHC) 

sample pre-treatment led to lower moisture contents of crystallized samples. 

When this pre-treatment was used for liquid samples no significant differences 

were observed conceming moisture content. Therefore it can be suggested 

that the EHC refractrometric method is more appropriate to use for liquid and 

crystallized samples. The study of moisture content variability through 

hierarchical desing and variance analysis indicates significant differences 

among floral sources and moisture content of honey samples. The use of a 

aminopropil column of smaller size (15,0 cm x 4,5 cm) and a temperature of 32 

o C in the column and 35,5 o C for the refractive index detector and a flow rate of 

1.2 mllmin were the best experimental conditions chosen to determine the 

carbohydrates in honey by HPLC. For the mobile phase the mixture desing 

indicated that the best combination was 50: 10: 40( acetonitrile, water, ethyl 

acetate). The calibration curves of the carbohydrates (glucose, fructose, 

sucrose, turanose, maltose) were linear, with high R2 and had acceptable 

accuracy for carbohydrate quantification . Both the detection capacity and 

quantification capacities were determined the former being (0.2 - 0.4%) and the 

latter (0.7- 1.3 %) for sucrose, turanose and maltose. The mean recovery study 

of carbohydrates suggested that the calibration curves are reliable to determine 

carbohydrate contents. The evaluation among the mean concentrations of 

individual carbohydrates by ANOVA and t-test at the 95% confidence levei of 
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eucalyptus and orange monofloral honeys suggested that there are significant 

differences in glucose, sucrose and turanose concentration in these honey 

samples. In this way eucalyptus and orange monofloral honeys can be classified 

by the pollen spectrum. Therefore, it was concluded that the eucalyptus and 

orange monofloral honeys can be classified by moisture content determination 

and/or carbohydrate (glucose, sucrose and turanose) determination. 
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1. Introdução e Objetivos 

Na legislação brasileira "O mel é uma substância doce e viscosa 

elaborada pelas abelhas a partir do néctar das flores ou das secreções 

procedentes de partes vivas das plantas ou ainda de excreções de insetos 

sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas 

recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, 

armazenam e deixam maturar nos favos da colméia" (Brasil, 2000). 

A composição do mel é representada basicamente por água, açúcares, 

sais minerais, aminoácidos, enzimas, vitaminas e proteínas e depende da 

origem botânica, das condições climáticas e das práticas de apicultura 

adotaaas. Alguns destes componentes são usados como índices de qualidade 

para diferenciar méis no mercado internacional quanto ao preço e estabelecer 

critérios de composição para méis monoflorais (Crane, 1975,1990; Swallow e 

Low, 1990; Mendes et al.,1998; Perez-Arquille, et al.,1994; Abu- Tarbousch, AI

Kahtani, e EI-Sarrage, 1993; Belizt e Grosch, 1986). 

A origem botânica do mel é um dos principais parâmetros de qualidade e 

preço (Andrade et aI. , 1999; Ferreres, Andrade e Tomás-Barbéran, 1996; 

Crane, 1975,1990). A caracterização de méis monoflorais comerciais é uma 

tarefa difícil que foi iniciada na Europa em resposta as exigências dos 

consumidores. A análise polínica é amplamente utilizada para caracterizar o 

mel quanto a sua origem floral através da contagem dos conteúdos de grãos de 

pólen. Usualmente, um mel é considerado como monofloral se a freqüência de 

grãos de pólen encontrado de uma determinada planta (família/gênero) for 

superior a 45% (Iwama e Melhem, 1979; Louveaux, Maurizio e Vorwhol, 1978; 

Andrade et al.,1999; AI-Khalifa e Arify, 1999; Barth, 1970,1989; Persano Oddo 

et aI., 1995). No entanto, para os méis brasileiros a classificação da origem 

floral pela -análise polínica é difícil, pois nossa flora apícola é bastante 

diversificada variando de região para região. 
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Embora grande parte das plantas apícolas já tenha sido identificada, 

muitas ainda precisam ser catalogadas (Barth , 1989). Este fato estimula a 

caracterização pela análise polínica dos grãos de pólen presentes nos méis 

brasileiros. 

Recentemente, tem se observado uma tendência em utilizar parâmetros 

físico-químicos para auxiliar a análise polínica na caracterização da origem 

floral dos méis, estabelecendo-se intervalos de variação para cada parâmetro 

(Pourtallier e Taliercio, 1970; Komatsu, 1996; Mateo e Bosch-Reig, 1998; 

Sancho et aI., 1991 ; Andrade et aI., 1999; AI-Khalifa e AI-Arify, 1999). Dentre os 

parâmetros físico-químicos mais importantes na determinação da qualidade do 

mel estão o conteúdo de umidade variando de 13-25% e o de carboidratos 

presentes na faixa de 60-85% (Astwood, Lee e Manley-Harris, 1998; Sancho et 

al.,1991; Crane,1975; White,1974). 

O mel é caracterizado por um alto conteúdo dos monossacarídeos tais 

como glicose (23 - 38%) e frutos e (32 - 40%) (Mazzoni et al,1997). No entanto, 

a presença e a razão de vários di-e trissacarídeos, tais como sacarose, 

turanose, maltose, isomaltose, trealose, erlose e rafinose (quantidade total < 

10%) variam consideravelmente entre os diferentes tipos de mel (Mazzoni et 

al,1997; Crane, 1975; White, 1974). 

A análise de carboidratos é de considerável importância nas indústrias 

farmacêutica e al imentícia, onde é de grande interesse para o controle de 

qualidade o conhecimento da distribuição qualitativa e quantitativa dos açúcares 

nas matérias-primas. Para esta finalidade, várias técnicas tem sido 

normalmente aplicadas, tais como a cromatografia gasosa (CG) e a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (Prodolliet e Hischenhuber, 

1998; Macrae, 1982; Hondas, 1984; Lopéz e GÓmez,1996). No entanto, a CLAE 

tem recentemente recebido mais atenção para a caracterização dos açúcares 

presentes nas amostras de mel. Os Carboidratos são normalmente separados 

pela CLAE usando colunas específicas tais como as de amina ligada à sílica, 

como fase móvel acetonitrila-água e detectados por um detector de índice de 

refração (Prodolliet e Hischenhuber, 1998, Mazzoni et ai , 1997). 
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o conteúdo de umidade, por sua vez avalia as condições de maturação e 

granulação, bem como a fermentação dos açucares presentes no mel, estando 

diretamente relacionado ao valor comercial. As propriedades físicas tem sido 

usadas para mensurar o conteúdo de umidade no mel, entre elas, a mais 

empregada é a medida do índice de refração. No entanto, os valores deste 

parâmetro físico-qu ímico obtido a partir da medida destas propriedades 

mostram incertezas devido à falta de exatidão nestes métodos (Crane, 

1975,1990). 

A determinação de umidade em alimentos é normalmente considerada 

um procedimento analítico simples. No entanto, este tipo de determinação 

envolve muitas complexidades e os métodos existentes para a sua avaliação 

são raramente absolutos. De um ponto de vista econômico, a determinação 

rápida e confiável deste parâmetro físico-químico é imprescindível. 

Atualmente, uma das preocupações do CODEX ALlMENTARIUS e da 

União Européia é estabelecer padrões de identidade e qualidade para os méis 

monoflorais mais comercializados no mundo e também desenvolver métodos 

analíticos altemativos e melhores do que os atualmente em uso para definir 

critérios de qualidade mais confiáveis (Bogdanov, 1999; Codex Alimentarius, 

1994). O Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária (MAARA) 

tem apresentado a mesma preocupação dos órgãos intemacionais em relação 

às floradas brasileiras (Brasil, 2000). 

No Brasil, os méis monoflorais de laranja e eucalipto representam a 

maior parte da produção nacional. O Estado de São Paulo devido ao intenso 

reflorestamento e a citricultura altamente desenvolvida é o maior produtor 

destes tipos de méis, abastecendo o mercado intemo e extemo. Os méis 

monoflorais são mais apreciados do que os outros pelas características 

apresentadas de aroma, sabor, cor ou propriedades farmacológicas. Estes são 

considerados como méis de qualidade superior e alcançam preços mais altos 

no mercado mundial (Andrade et.al., 1 999). Apesar disso, ainda são 

encontrados poucos estudos brasileiros enfatizando novos intervalos para os 

padrões de qualidade ou novos métodos analíticos para a determinação de 
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parâmetros físico-químicos que possam ser utilizados como critérios para a 

caracterização da origem botânica deste alimento. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo a caracterização de méis 

monoflorais de laranja e eucalipto de algumas regiões do Estado de São Paulo 

pela análise polínica e pelos parâmetros físico-químicos umidade e 

carboidratos. Para tal finalidade será empregada na análise polínica à 

contagem de grãos de pólen através do espectro polínico de cada amostra. No 

conteúdo de umidade do mel será estabelecido o método refratométrico mais 

adequado. E no conteúdo de carboidratos será realizada a otimização da 

metodologia analítica de cromatografia líquida de alta eficiência, empregando 

planejamentos experimentais e outras técnicas estatísticas. Os resultados 

obtidos por estas metodologias para estes parâmetros físico-químicos e os da 

análise polínica serão utilizados na definição de um critério de classificação 

para a origem floral destes tipos de méis. 
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2. Considerações Gerais sobre Mel 

Neste capítulo serão abordados aspectos gerais sobre mel tais como 

elaboração, composição química, propriedades físicas e tendências na análise 

e controle de qualidade deste produto. 

2.1. História do Mel 

o mel desde os tempos mais remotos vem sendo consumido pelo 

homem como fonte principal de açúcar. No início do século XVIII houve a 

introdução de outros tipos de açúcares, com o aparecimento da cana de açúcar, 

que se manteve como líder até o começo do século XX, quando surgiram novas 

fontes de açúcares artificiais. O mel sobreviveu a todos esses séculos, devido 

ao interesse da população em consumir uma fonte de açúcar natural com 

menor tecnologia industrial. 

A história do mel no Brasil vem desde a época da colonização, onde 

alguns autores discutem a entrada da apicultura no Brasil através dos Jesuítas, 

enquanto outros autores afirmam que a apicultura foi introduzida bem antes 

deles (Wiese, 1983,2000). 

Nesta época com os colonizadores foram introduzidas as abelhas 

européias, que produziam uma grande quantidade de mel e eram inofensivas, 

surgindo por esse motivo o interesse pela apicultura no Brasil. Com o passar do 

tempo foram trazidas as abelhas africanizadas, pois estas produziam uma 

quantidade bem maior de mel quando comparadas as abelhas européias, mas 

eram abelhas extremamente agressivas. Ao longo dos anos a apicultura 

brasileira foi se alastrando por todo o território, o que provocou uma 

miscigenação das abelhas estrangeiras com as abelhas nativas do país. 

Através destas modificações genéticas, o mel brasileiro obteve 

características próprias quando comparadas as dos demais méis do mundo, 

tomando-se até hoje um atrativo especial para os pesquisadores nacionais e 

estrangeiros (Wiese, 1983, 2000). 
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2.2. Matérias - Primas do Mel 

As principais matérias-primas do mel são o néctar proveniente da seiva 

do floema das plantas, o melato, oriundo de excreções de insetos sugadores de 

plantas e o melaço de cana, comum em países produtores de cana-de-açúcar 

como o Brasil (Crane, 1975, 1990). 

2.2.1. Néctar 

o néctar, assim como outras exsudações naturais das plantas, são 

derivadas da seiva do floema, o fluido que se move através dos tecidos de uma 

planta e transporta nutrientes para elas. A maior parte do mel do mundo provém 

do néctar (Figura 2.1) , e a maior parte desse néctar é secretado pelas glândulas 

(nectários) nas flores. 

Figura 2.1. Ilustração da abelha coletando néctar em uma flor. (fonte: 

Honeybee program, site: www. gpnc.org/honeybee.) 
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o néctar é umas soluções aquosas de vários açúcares, que constituem 3 

a 87% do peso total e 90-95% da matéria sólida total. Ele também contém 

quantidades muito pequenas de compostos nitrogenados, minerais, ácidos 

orgânicos, vitaminas, pigmentos e substâncias aromáticas. Os néctares podem 

ser divididos em três grupos, de acordo com os açúcares que eles contém. Para 

o primeiro grupo, o principal açúcar é a sacarose, presente na seiva do f10ema 

da planta. Néctares do segundo grupo contêm sacarose, glicose e frutose, em 

quantidades quase equimolares e os néctares do terceiro grupo possuem 

glicose e frutose e alguma sacarose. Estes últimos néctares tendem a conter 

mais frutose do que glicose, o que pode influenciar as características do mel 

fonnado (Crane, 1975,1990). 

2.2.2. Melato 

Alguns insetos sugadores de plantas, pertencentes à ordem Rhynchota, 

possuem partes bucais que podem penetrar as superfícies da planta, regiões 

inacessíveis às abelhas, e a seiva do f10ema é sugada pela pressão interna no 

local da picada e pelo próprio bombeamento do inseto (Figura 2.2). A seiva 

passa das partes bucais para o trato digestivo e o alimento excedente é 

excretado em folhas , brotos, em pequenas gotículas, sendo conhecido como 

melato e coletado por outros insetos, incluindo abelhas e fonnigas (Crane, 

1975). 
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Figura 2.2. Ilustração de um inseto sugador de planta sobre uma 

flor. (Fonte: GOULD e GOULD 1995) 

o melato possui composição química diferente da seiva do floema e do 

néctar e conseqüentemente o mel de melato apresenta características distintas 

do mel de néctar (ou mel floral). 

Esta matéria-prima do mel contém enzimas derivadas das secreções das 

glândulas salivares e do intestino dos insetos sugadores de plantas. A 

quantidade de nitrogênio no melato é maior do que a encontrada no néctar e 

70-90% dele é encontrado nos aminoácidos. Assim como no néctar, no melato 

os carboidratos compreendem 90-95% dos sólidos e, em geral, estes consistem 

de vários açúcares, incluindo alguns que não são encontrados no néctar e que 

são sintetizados durante a passagem pelo inseto sugador de plantas (Crane, 

1975,1990). 

2.2.3. Melaço de Cana 

o melaço de cana é considerado também uma fonte de alimento para as 

abelhas e é o resultado de exsudações doces da própria cana-de-açúcar que 

restam após o corte nos canaviais. Ele apresenta uma composição de 

carboidratos menos diversificada do que a encontrada normalmente em 
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néctares. No entanto, o melaço de cana possui uma maior concentração de 

minerais em relação aos néctares de outras fontes (Spürgin, 1997; Gould e 

Gould, 1995; Crane, 1990). 

2.3. Elaboração do Mel 

As abelhas produzem mel a partir do néctar das plantas ou de excreções 

de partes vivas de plantas ou ainda a partir de secreções de insetos sugadores 

de plantas. As abelhas operárias que são responsáveis pela coleta de matérias

primas para sua alimentação e para a produção de mel são chamadas de 

"abelhas operárias campeiras". Quando estas abelhas encontram fontes de 

néctar, este é sugado pelo aparelho bucal deste inseto (Figura 2.3), passando 

através da faringe e do esôfago e sendo armazenada em um órgão anterior ao 

intestino chamado "bolsa me I ífera" que impede a passagem do néctar ao 

intestino pela contração do proventrículo (Figura 2.4). Este deixa de ser 

contraído apenas quando a abelha se alimenta de néctar (Crane, 1990; 

Spürgin, 1997). 

O néctar armazenado na bolsa melífera é transportado até a colméia e 

transferido a outras abelhas operárias que o transformam. Através de suas 

glândulas salivares as abelhas secretam enzimas, tais como, a invertase, a 

diastase e a glicose oxidase (Figura 2.5-a). Durante este processo, os açúcares 

presentes no néctar (como a sacarose) são transformados em glicose e frutose 

pela enzima invertase, produzindo o " mel verde" ou mel não maturado. 
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Figura 2.3. Abelha sugando o néctar através da tromba que faz parte do 

aparelho bucal. (Fonte: SPÜRGIN, 1997). 

Figura 2.4: Ilustração anatômica de uma abelha operária. (Fonte: 

SPÜRGIN, 1997). 
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A conservação do mel exige uma redução drástica do seu teor de água. 

Neste processo participam ativamente as abelhas que ficam na colméia, que 

trabalham com gotas de mel de modo contínuo (Figura 2.5-b) expondo a 

superfície da matéria-prima ao ar quente e seco da colméia. Quando o teor de 

água está entre 40 e 50 %, as abelhas colocam pequenas gotas do produto 

assim obtido e apenas meio maturado nas paredes das células, ou depositam

no em densas camadas no chão das células para que seque (Figura 2.5-c) 

(White, 1978; Crane, 1990; Spürgin, 1997; Aparna e Rajalakshmi,1999). 

A 

B 

c 

Figura 2.5. Abelhas (a) secretando enzimas ao néctar coletado pelas 
campeiras; (b) reduzindo o teor de umidade do "mel verde" a 40 ou 50% e (c) 

colocando o mel quase maturado nos alvéolos do favo. (Fonte: SPÜRGIN, 
1997). 
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A fase de maturação só está completa quando o teor de umidade do mel 

está abaixo de 20%. Os alvéolos são então completamente preenchidos (Figura 

2.6) e selados com uma camada de cera branca e impermeável. 

Figura 2.6. Fase final de maturação do mel com preenchimento completo dos 

alvéolos. (Fonte: SPÜRGIN, 1997). 

O mel é protegido da deterioração, enquanto se encontra no favo pela 

presença da enzima glicose oxidase e sua conservação dependerá do processo 

de extração e conservação, bem como das condições de higiene adotadas 

(White, 1978; Crane, 1990; Spürgin, 1997; Aparna e Rajalakshmi , 1999). 

2.4. Características Físicas e Químicas do Mel 

O mel mesmo quando processado para uso comercial , é essencialmente 

um produto natural e bastante variável em coloração, aroma, teor de umidade, 

composição de açúcares, sais minerais e outros componentes. Estes atributos 

dependem do clima, da fonte floral e de práticas de apicultura individuais. 

Algumas destas características têm sido utilizadas para definir padrões de 

composição mais elevados, que refletem a qualidade do mel analisado. 

Os principais componentes do mel são os açúcares, dos quais os 

monossacarídeos, frutose e glicose juntos perfazem 70% do total ; 
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dissacarídeos incluindo a sacarose, maltose, turanose e trealose e outros 

somam aproximadamente 10% e 3% de oligossacarídeos tais como erlose, 

melizitose, matriose, rafinose dentre outros, dissolvidos em 17-20% de água. 

Estes carboidratos são produzidos pelas enzimas secretadas pelas 

abelhas mesmo após a extração do mel da colméia. Na elaboração do mel, as 

abelhas invertem quase toda a sacarose contida no néctar e o mel contém um 

valor médio de 2-10% deste carboidrato. Valores de sacarose mais altos podem 

significar que o mel foi colhido antes de estar totalmente maduro ou que foi 

adulterado diretamente com este açúcar e neste caso encontram-se 

concentrações de 30% ou mais em mel (Crane, 1975, 1990; White, 1978; 

Estupinán et aI. , 1998; Aparna e Rajalakshmi, 1999).Todavia, tem sido 

observado na literatura que certos tipos florais de mel, como os méis de laranja, 

acácia e melato, podem apresentar naturalmente conteúdos elevados de 

sacarose, algumas vezes acima do valor estipulado pela legislação (Serra e 

Ventura, 1995; Estupinán et aI. , 1998). 

Contudo, muitas das características pelas quais o mel é bem conhecido, 

por exemplo, seu sabor, aroma e cor - são determinadas não por esses 

componentes principais, mas por outros que estão em quantidades muito 

pequenas como pode ser visto na Tabela 2.1 . 

Tabela 2.1. Composição química do mel1
. 

Nutrientes Resultado Médio 

Água 

Carboidratos Totais 

Frutose 

Glicose 

Sacarose 

Maltose 

Oligossacarídeos 
Proteínas , Aminoácidos 

Vitaminas e Sais Minerais 
.,. dados retirados de Crane, 1975. 

(9 em 1009 de mel) 

17,1 

82,4 

38,5 

31 ,0 

2,5 

7,2 

1,5 
0,5 

Faixa de Variação 
(9/1009) 

(12,2 - 22,9) 

(25,2 - 44,4) 

(24,6 - 36,9) 

(1 ,0-10,0) 

(1 ,7-11 ,8) 

(0,1 -8,5) 
(0,1-2,0) 



Considerações Gerais sobre Mel 20 

Além destes fatores, a umidade condiciona a conservação e granulação 

deste produto natural. A porcentagem de água do mel é dependente também 

da origem floral da qual ele é oriundo e da umidade ambiental (ou relativa) 

(Crane, 1975, 1990; White, 1978; Apama e Rajalakshmi, 1999). 

Por ser uma solução muito concentrada de açúcares, para um produto 

natural, o mel é notavelmente higroscópico: ele absorve água muito 

rapidamente sob certas condições, o que permite uma fácil fermentação. A 

higroscopicidade pode ser atribuída à presença de frutose em grandes 

proporções e a absorção de água depende do conteúdo de umidade e da 

extensão de saturação do ar com vapor d'água (Crane, 1975, 1990; White, 

1978). 

Como já mencionado anteriormente, um alto teor de umidade no mel 

favorece a fermentação. A fermentação é causada pela ação de leveduras 

tolerantes a açúcares com atuação sobre a glicose e a frutose, resultando na 

formação de álcool etílico e dióxido de carbono. O álcool em presença de 

oxigênio pode ser oxidado em ácido acético e água. Como resultado, o mel 

fermentado apresenta um gosto azedo. 

A água é também um dos componentes do mel que influencia na 

cristalização. A cristalização diminui a transparência do mel tornando-o menos 

atraente ao consumidor. A maioria dos méis são supersaturados com relação à 

glicose (dextrose), a qual pode cristalizar-se espontaneamente à temperatura 

ambiente sobre a forma de monoidrato. Seus cristais brancos conferem ao mel 

uma coloração mais clara do que a observada no estado líquido. 

Além da cristalização, outra propriedade física do mel afetada pela 

umidade é a viscosidade. Quanto menor a quantidade de água presente no mel 

mais alta será a sua densidade e viscosidade. A temperatura, assim como a 

água altera também a velocidade com que os méis escoam. O mel torna-se 

muito menos viscoso quando a temperatura aumenta. O mel é considerado 

também um líquido newtoniano, onde méis que apresentam alta viscosidade 

fluem vagarosamente, enquanto que os de baixa viscosidade são tenuamente 
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encorpados e inadequados para o consumo como mel de mesa. (Crane, 1975, 

1990; White, 1978). 

2.5. Tendências para a Caracterização da Origem Botânica do Mel 

Recentemente, tem-se observado uma tendência em classificar os méis 

quanto a sua origem botânica. Os méis monoflorais são mais apreciados pelo 

consumidor do que os multiflorais (silvestres) devido as suas propriedades de 

sabor, cor e aroma e propriedades farmacológicas. Desta forma, estes méis 

alcançam preços mais altos no mercado interno e externo (Andrade et ai., 1999). 

A origem botânica dos méis é caracterizada pela análise microscópica, 

especialmente a identificação e contagem de grãos de pólen em sedimento de 

mel. O método é baseado na identificação do grão de pólen pela avaliação 

microscópica e os diferentes tipos de grão de pólen são descritos na literatura 

(D'Albore e Oddo, 1978; Moore e Webb, 1978; Sawyer,1988). Normalmente, o 

mel é considerado como monofloral de uma determinada planta se a freqüência 

de grãos de pólen daquela planta for maior do que 45%. Esta percentagem não 

é válida quando uma fonte floral melífera apresenta conteúdos de pólen 

menores ou maiores do que a média. Por exemplo, méis monoflorais de 

castanha exigem no mínimo 90% do pólen dominante da Castanea, enquanto 

que méis de laranja necessitam somente de 10% do pólen característico desta 

planta. 

A interpretação dos dados da análise dos grãos de pólen (análise 

polínica) pode ser difícil em alguns casos e a contagem e identificação dos 

grãos de pólen dependem principalmente da experiência e habilidade do 

operador (Maurizio, 1975; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978). Entretanto, 

este tipo de análise tem sido utilizado para a identificação da origem floral e em 

alguns casos para a identificação da origem geográfica do mel, especialmente 

quando espécies florais particulares crescem em regiões específicas (Anklam, 

1998). Este tipo de análise tem sido considerado também como um método de 

referência (Mateo e Bosch-Reig, 1998). 
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o uso de parâmetros físico-qu ímicos tais como o conteúdo de açúcares 

individuais, condutividade elétrica e pH juntamente com os dados da análise 

polínica tem sido sugeridos como os principais critérios para a caracterização 

de méis monoflorais (Mateo e Bosch-Reig, 1998). 

Nos últimos anos, vários trabalhos foram realizados buscando 

características químicas dos méis que poderiam ser usadas para caracterizar a 

sua origem floral, bem como estudos de vários tipos de méis visando 

estabelecer intervalos de variação para estes parâmetros. Vários autores têm 

encontrado uma correlação da origem botânica do mel com a composição de 

carboidratos individuais e com o conteúdo de umidade. (Bouseta et ai, 1996; 

Krauze e Zalewski, 1991; Mateo et al.,1992; Persano Oddo et aI., 1995; 

Thrasyvoulou e Manikis, 1995; Mateo e Bosch-Reig, 1997). 

A composição de açúcares pode ser usada para diferenciar méis florais 

de méis de melato e suas misturas (Estupirián et aI., 1998; Sabatini et aI., 1989), 

bem como diferenciar alguns tipos de méis florais. Low e Sporns (1988), Mateo 

e Bosch-Reig (1997, 1998) e Costa Leite et aI. (2000) tem enfatizado que a 

mistura complexa de oligossacarídeos em mel pode ser usada na determinação 

do tipo floral. Mateo e Bosch-Reig (1997) em um esforço para caracterizar o 

perfil de carboidratos de méis monoflorais espanhóis por cromatografia gasosa, 

sugeriu que a razão glicose/água e os conteúdos de glicose, frutose, sacarose e 

maltose, selecionados pela análise discriminante, permitem a classificação 

correta da origem botânica. 

O conteúdo de umidade varia também de acordo com a fonte floral do 

mel (AI-Khalifa e AI-Arify, 1999). Apesar disso, Abu-Tarboush, AI-Kahtani e EI

Sarrage (1993) verificaram que não havia diferenças significativas entre o 

conteúdo de umidade de méis 'Buck thom-Zaarorah e 'Pot marigold

Kaleefah '(fontes florais regionais) e o mesmo foi observado por EI-Sherbiny e 

Rizk (1979) para méis monoflorais de cravo e algodão. Todavia, AI-Khalifa e AI

Arify (1999) verificaram diferenças significativas entre os conteúdos de umidade 

de alguns tipos de méis florais árabes. Estes resultados sugerem que o 

conteúdo de umidade poderia ser utilizado para atribuir a origem floral de 
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alguns tipos de méis, embora fatores externos como condições climáticas e 

geográficas e práticas de apicultura sejam responsáveis também pelas 

variações nos conteúdos de umidade. 
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3. Plano Amostrai 

3.1 Considerações Gerais sobre Amostragem 

As características de qualidade de alimentos são monitoradas em muitos 

pontos. Para este monitoramento, uma amostragem de todos os indivíduos da 

população de interesse é raramente possível. Para assegurar que a porção 

monitorada seja representativa da população inteira devem ser desenvolvidos 

procedimentos de redução da amostra bruta para a amostra de laboratório. Dessa 

forma, a experiência da amostragem é fato corrente no cotidiano. A amostragem 

envolvendo procedimentos simples ou mais complicados é realizada com o objetivo 

de obter informações sobre a população a partir de uma amostra, em outras 

palavras, pretende-se estimar o valor verdadeiro do parâmetro de interesse com 

exatidão suficiente para as finalidades desejadas (Nielsen, 1994). 

A etapa de amostragem é um dos primeiros passos do processo analítico e 

um dos mais importantes. A amostragem permite uma redução dos custos além de 

possibilitar que as informações desejadas sejam obtidas rapidamente · e de um 

modo compreensivo (Nielsen, 1994; Skoog, West e Holler, 1996). Seu principal 

objetivo é fazer afirmações sobre características da população em estudo a partir 

de amostras selecionadas segundo algum plano amostrai especificado (Nielsen, 

1994). 

Na elaboração de um plano amostrai, o primeiro passo é definir a população 

que será amostrada. As populações podem ser finitas ou infinitas. Para populações 

finitas, a amostragem fornece uma estimativa da qualidade do lote analisado. Para 

populações infinitas, a amostragem determina as características a respeito do 

processo. A escolha de um plano de amostragem deve considerar a finalidade do 

estudo, a natureza do produto, a natureza do método adotado e a natureza da 

população sendo investigada. Geralmente, um número grande de amostras 

aumentará a confiabilidade dos resultados finais, sendo a amostragem o passo 

mais variável no processo global de análise. 
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3.2. Elaboração do Plano Amostrai 

Para a elaboração de um plano amostrai representativo foram adotados 

alguns critérios citados na literatura (Skoog, West e Holler, 1996; Nielsen, 1994; 

Horwitz, 1988). O esquema de amostragem, descrito em detalhes, utilizado para a 

coleta e armazenamento das amostras de méis monoflorais de algumas regiões do 

Estado de São Paulo é apresentado na Figura 3.1 . 

. ••••• ~pplâÇão~I,,~ •••• 
MeI .~ .I~ºjai ~ :~IiJ~·lipto 

AJmm*'~ll~~~:S 1-1 ----' 

. Re9ié:)es~o~~~ 
····· ····dêSãoPãúlo •• ·••• 

Coléfa. d'''i_l'IiSbI'UIas~~I'f''''~Ilti1i~ 1, Vári",,~í>jcillt<ll'es J 

•· •••••• ~mP.<>~'·~~, •• •• ·•··•• 
··•·••• ••• ' 2~()ga '~O()g ·. ········ 

"\ T°tcll~~2am~tl"as J 

a~~~~:=.miO I ,ES~~S,~~fffl~ZerJ 
• ••••• (PQt~dê5og) .·· •• 

(a=~=I~tg) 
\ 

Figura 3.1. Plano amostrai elaborado para a coleta e estocagem de amostras de 
méis monoflorais de algumas regiões do Estado de São Paulo. 

O objetivo do plano amostrai foi escolher, ao acaso, localidades produtoras 

de mel no Estado de São Paulo. Entre os vários tipos de méis produzidos no 

Estado, foram escolhidos méis de duas floradas que são produzidas em grande 

quantidade: larànja e eucalipto. 



Plano Amostrai 30 -------------------------------------------------------

o eucalipto, muito utilizado para o reflorestamento, representa 43% 

(610.544 hectares) da cobertura vegetal do Estado, de acordo com informações da 

Sociedade Brasileira de Silvicultura, tornando-se, portanto, uma excelente fonte de 

flores para a produção de mel. O mesmo comportamento é observado para a 

cultura de laranja, que além de contribuir de modo significativo, para a produção 

agrícola, é outra fonte de flora apícola, de néctar abundante e concentrado (Wiese, 

2000). 

A disponibilidade de flores dessas plantas apícolas e a sua distribuição 

abundante no Estado contribuem para a predominância de méis monoflorais de 

laranja e eucalipto. Estes tipos de méis monoflorais são também mais apreciados 

pelos consumidores devido às suas características de sabor, aroma e cor. Além 

disso, de acordo com informações fornecidas pela CONABEE (Conselho Nacional 

do Agronegócio Apícola) em 1998, São Paulo foi considerado como um dos 

maiores produtores de mel com uma produção de 5.600 toneladas/ano, 

representando um faturamento de 70 milhões de reais, sendo desta forma um dos 

Estados que mais comercializa mel nos mercados interno e externo. Estima-se que 

40% desta produção seja proveniente das fontes florais de eucalipto, 30% de 

laranjeira e 30% de fontes florais nativas (silvestres). Assim, pode-se dizer que a 

produção destes méis monoflorais é economicamente importante para o Estado. 

As amostras de mel destes tipos florais foram obtidas aleatoriamente de 

apicultores e entrepostos localizados no Estado de São Paulo, em alguns casos 

com reposição de amostras, no período de 1996 a 1998. A distribuição de um 

questionário aos apicultores permitiu obter informações sobre a origem floral das 

amostras, data de envase e sobre a região de coleta (vide Anexo 3.1). As regiões 

de coleta de amostra foram distribuídas por tipo floral em um mapa (Figura 3.2) de 

acordo com classificação obtida pela análise polínica e a realizada pelo apicultor. A 

análise polínica das amostras para a classificação da origem botânica será 

apresentada no capítulo 4. Para as análises posteriores apresentadas nos 

capítulos 5 e 6 serão utilizadas somente as amostras classificadas pela análise 

polínica como méis monoflorais de eucalipto e de laranja. 
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Figura 3.2. Mapa de distribuição dos pontos de coleta das amostras de mel no 
Estado de São Paulo, obtidas no período de 1996-1998. 
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A análise do mapa de distribuição apresentado na Figura 3.2 mostrou que 

os pontos de coleta concentram-se nas regiões centro, norte e leste do Estado, não 

sendo verificados pontos nas regiões sul e oeste. Isto está relacionado às 

condições de produção favorecidas nas primeiras regiões, centralizando a 

produção de mel nestes locais. 

O número total de amostras de mel coletadas foi 62, sendo que cinco 

destas não foram inseridas no plano amostrai , pois não continham o questionário 

respondido de forma adequada. 

As amostras brutas ao serem recebidas no laboratório foram identificadas 

por um número de ordem de chegada. Após a sua identificação, as amostras 

brutas contidas em potes de 250 a 500 gramas (vidro ou plástico) foram 

subdivididas em amostras de laboratório sendo armazenadas em potes de 

polipropileno de 50 gramas em freezer à temperatura média de -18°C. Uma 

alíquota do pote de 50 g foi utilizada como a amostra para a realização das 

análises (Figura 3.1). 
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QUESTIONÁRIO DISTRIBUíDO AOS APICU L TORES 

Amostra N° 
Por favor, responda o questionário conforme a amostra enviada. 
Qual a florada predominante? 

CJ laranja 
CJ eucalipto 
CJ outras .Qual? ___ _ 

Existem outras floradas perto das colméias? 
CJ laranja 
c::J eucalipto 
O outras .Quais? _____ _ 

Qual a região de São Paulo onde você coleta? 

~I período dôleta desse mel na colméia? 
Jan Fev 

c::J Mar CJ Abr 
CJ Mai c::J Jun 
O Jul c::J Ago 
B Set CJ Out 

Nov CJ Dec 

Qual a temperatura do período de coleta? 

CJ menos que 20°C 
CJ de 20°C a 25°C 
CJ maior que 25°C 

Qual a umidade relativa do ar do período de coleta? 
CJ menor que 70% 
CJ entre 70% e 90% 
CJ maior que90% 

Qual a composição do solo? 
c::J lavado 
c::J de mata 

34 
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c::J de várzea 
c::J de brejo 
c::J arenoso 

Seu apiário é : 

c::J fixo 
c::J migratório. Qual a sua distância? _____ _ 
Se for migratório responda o quadro. 
Qual a região? _______ _ 
Qual o tipo de florada? ________ _ 
Qual é época do ano? ________ _ 

Qual o tempo de envase ? 

c::J menor que 24horas 
c::J de 24 a 48 horas 
c::J maior que 48 horas 

A colmeia está próxima de : 
c:::J cerrado 
c::J campo aberto 
c:::J mato ralo 
c:::J mato fechado 
c::J capoeira 
c:::J capoeirão 
c:::J reflorestamento 
c:::J litoral 
c:::J beira do mato 
c:::J montanha 
c:::J outro .Qual? _____ _ 

Quantas caixas de colméias possui? ____ _ 

Qual a sua produção por florada? 

A sua embalagem é: 

c::J de vidro. 
c::J de plástico. 

35 
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o recipiente metálico. 
CJ Outra.Qual? ______ _ 

Agradecemos a gentileza por responder o questionário, pois o seu mel só será 

identificado pelo número indicado acima no questionário. 

Preencha o seu dados de forma clara para que possamos entrar em contato 

logo que obtivermos resultados. 

Apicultor, para cada amostra enviada responda somente um questionário, não 

adicionando mais informações sobre outras amostras no mesmo. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 
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4. Caracterização da Origem Botânica de Méis Monoflorais de Eucalipto e 

Laranja pela Análise Polínica 

Neste capitulo serão abordados a caracterização dos grãos de pólen no 

mel através de um estudo palinomorfológico e a análise polínica de forma 

qualitativa e quantitativa. Os itens a seguir abrangem os fundamentos teóricos, 

o tipo de metodologia adotada e análise dos resultados para a caracterização 

da origem floral dos méis pelo espectro polínico. 

4.1 Considerações Gerais sobre Pólen 

Os primeiros estudos do pólen datam do ínicio do século XVI , contudo 

somente no século XIX, estes estudos tiveram avanços devido aos 

aprimoramentos dos sistemas óticos da época, que permitiram observar que a 

morfologia dos grãos de pólen variavam de uma planta para outra, contribuindo 

para a sua identificação ao nível de famílias e gêneros de forma mais 

detalhada. Já no século XX, foi introduzida uma nova ciência que denominada 

de Palinologia e que tem como um dos principais objetivos o estudo das 

características morfológicas externas dos grãos do pólen tanto fósseis como 

atuais (Erdtman, 1952). 

O pólen é definido como a célula reprodutora masculina das plantas 

fanerógamas com função na fecundação da flor, tão pequeno que não se pode 

ver a olho nu, suas cores variam de amarelo a verde escura, e estão 

armazenados em um saco polínico na parte terminal dos estames (anteras), 

que durante a floração se abre deixando escapar uma poeira fina de pólen 

sobre os pistilos que ao chegar no ovário (célula femin ina) ocorre a fecundação 

formando o ovo, do qual se orig inam novos frutos e sementes como se pode 

observar na Figura 4.1 (Barth e Melhem, 1988; Kremp, 1965; Wodehouse, 1935, 

Erdtman, 1952, 1969, 1972). 
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Figura 4.1. Esquema de reprodução da flor a partir do pólen. 

4.1.1. Características morfológi~as e estruturais do grão de pólen 

A classificação do pólen é feita por tipo polínico dentro de cada família. O 

tipo polínico é designado de acordo com o gênero e espécie botânica 

obedecendo a seqüência hierárquica mostrada na Figura 4.2 (Ertdman,1952). 
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Figura 4.2. Classificação do tipo polínico. 

o grão de pólen varia muito quanto a sua forma, tamanho, cor e 

características morfológicas externas, portanto para caracterizar um pólen é 

preciso estudar detalhadamente todas estas variáveis dando ênfase à unidade 

polínica, tipo, número de aberturas e tipo de ornamentação da superfície 

externa. De posse desses dados podem-se ter mais detalhes sobre a descrição 

do pólen, os quais permitem classificá-lo a níveis de família, gênero e espécie 

com maior segurança (Kremp, 1965; Faegri e Iversen, 1989; Barth e Melhem, 

1988; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988, Ertdman, 1952, Barth, 1989). 

4.1.1.1. Unidade Polínica 

A unidade polínica é o agrupamento no qual o grão de pólen é 

encontrado na maturidade dentro dos lóculos das anteras. A maioria dos grãos 

de pólen se encontra na forma solitária ou mônade, porém existem famílias que 

se encontram em tétrades, políades dentre outras conforme a Figura 4.3 (Faegri 

e Iversen, 1989; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988, Erdtman, 1952, 1969, 1972). 
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Figura4. 3. Exemplo de esquema de unidade polínica: (a) tétrades e (b) 
políades. 

4.1.1.2. Forma 

A forma de um grão de pólen é definida pela relação entre o diâmetro 

(eixo) polar (P) e o diâmetro equatorial (E) , conforme se observa na Figura 4.4-

O tamanho do pólen varia de 2 a 300llm. (Faegri e Iversen, 1989; Barth e 

Melhem, 1988; Sawyere Pickard e Pickard,1988; Erdtman,1952,1969,1972). 

O eixo que passa pelo centro do grão e atravessa o centro das duas 

áreas polares é denominado eixo polar. O diâmetro do círculo máximo 

perpendicular ao eixo polar é denominado diâmetro equatorial. (Barth e 

Melhem, 1988; Sawyer e Pickard e Pickard,1988; Erdtman, 1952, 1969, 1972). 
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Figura 4.4. Esquema da forma do pólen quanto ao seu eixo: (a) polar e (b) 
equatorial. 

A relação PIE (polarl equatorial) permite classificar o pólen quanto a sua 

forma como pode ser visto na Tabela 4.1 e Figura 4.5 (Sawyer e Pickard e 

Pickard,1988; Erdtman,1952,1969,1972). 

Tabela 4.1. Classes de pólen quanto a sua forma. 

Intervalo de P/E1 Denominação 1 

0.50 Peroblato 

0.50-0.74 Oblato 

0.75-087 Suboblato 

0.88-0.99 Oblato-esferiodal 

1.00 Esférico 

10.1-1.14 Prolato-esferiodal 

1.15-1 .33 Subprolato 

1.34-200 Prolato 

2.00 Perprolato 

1- Dados retirados Erdtman ,1952,1969,1972;Barth e Melhem,1988. 
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Figura 4.5. Exemplos dos tipos de formas mais encontradas nos grãos de 
pólen. 

Normalmente prefere-se caracterizar a forma dos grãos de pólen pelo 

perímetro em duas posições perpendiculares (vista polar e vista equatorial) que 

é mais facilmente reconhecível ao microscópio (Figura 4.5) (Sawyer e Pickard e 

Pickard, 1988; Erdtman, 1952, 1969,1972; Barth e Melhem, 1988; Moore, 

Webb, e Collinson, 1991). 

4.1.1.3. Tamanho do pólen 

o tamanho de um grão de pólen está diretamente relacionado com as 

medidas dos diâmetros polares e equatoriais, que são influenciados pelo 

método empregado na preparação da lâmina. 

Sua classificação pode abranger grãos de pólen muito pequeno até muito 

grande, podendo variar de 2 a 300f.!m, dependendo do valor dos diâmetros, 

cujas leituras são feitas em micrômetros (f.!m) (Faegri e Iversen, 1989; Sawyer e 

Pickard e Pickard, 1988; Erdtman, 1952, 1969,1972; Barth e Melhem, 1988). 
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4.1.1.4. Tipo e forma de abertura 

As aberturas ficam situadas em zonas mais delgadas da exina e podem 

ser de forma circular, denominada poro, ou alongado denominado colpo e 

colporado. Recebem nomes especiais conforme estejam dispostas por toda a 

superfície do grão ou localizadas na região polar ou equatorial (Faegri e 

Iversen, 1989; Barth e Melhem, 1988; Sawyer e Pickard e Pickatd, 1988; 

Erdtman, 1952, 1969,1972). 

As aberturas polínicas podem ser categorizadas com base em seu 

número, forma, posição e estrutura, conforme a Figura 4.6.. Para uma rotina de 

identificação de pólen, o número, forma e a estrutura das aj)erturas são 

suficientes, contudo a posição é muito importante (Sawyer e Pickard e Pickard, 

1988; Erdtman, 1952, 1969,1972). 
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Figura 4.6. Tipos e formas de abertura: (a) colpado, (b) porado e (c) colporado. 

4.1.1.5. Número de Aberturas 

o número de aberturas pode variar conforme o material que se estuda 

como pode ser visto na Tabela 4.2 e Figura 4.7 
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Tabela 4.2. Classificação do grão de pólen quanto ao número de aberturas. 

Número de Aberturas 'f Denominação 'f 

Sem abertura 

1 abertura 

2 aberturas 

3 aberturas 

mais de 3 aberturas 

inaperturado 

monoaperturado 

diaperturado 

triaperturado 

poliaperturado 

' classificação obtida por Erdtman, 1952, 1969,1972; Barth e Melhem, 1988. 
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Figura 4.7. Número de aberturas da exina: (a) monoaperturado, (b) 
diaperturado, (c) triaperturado e (d) poliaperturado. 
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4.1 .1.6. Estrutura da Abertura 

As estruturas de uma abertura podem ser simples ou compostàs. O tipo 

de abertura exclusivamente simples pode ser o sulcado, ulcerado, sulculado, 

zonosulcado, ulculado e zonasulculado. Os pólens do tipo rugado, forado, 

colpado e porado podem ter aberturas com estruturas simples ou compostas, 

(Figura 4.8) (Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Erdtman, 1952; Barth e 

Melhem, 1988). 
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L ( • 
\, 
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Figura 4.8. Exemplo de tipo de estrutura ulcado. 

4.1.1.7. Posição da Abertura 

A sua poslçao é classificada em três tipos básicos. A primeira é 

conhecida como abertura polar localizada nos pólos ou próxima (axi

aperturado), a segunda é conhecida como abertura equatorial que se localiza 

perto ou no equador (zoniaperturado) e a terceira é a abertura global que é 

mais uniformemente espalhada sobre a superfície do grão do pólen 

(panaperturado). Esta classificação pode ser vista em detalhes na Figura 4.9 

(Barth e Melhem, 1988; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Erdtman, 1952). 



Caracterização da Origem Botânica dos Méis pela Análise Polínica 47 

/---

" -
(---.-",g-

e e 

,./~"--~~~~~~ ... .,." /""~-'-"'\ 
ta.. " ~ ' ,..... ' \ 
l " "" ".. , f ' . f [, : ; 1: ,f ,;% . ;! 

\ 
'., j. .. '1<", "' I :i * .. . ~ '~i ' . ~~· 1. ~/;' \ f.1.,\. <li» 

\.:.:~~ • ..;~> .' \~~-~,,_/~ ... 

//---

"" 

(a) (b) 

Figura 4.9. Exemplo de tipos de posição de abertura: (a) zoniaperturado e (b) 
panaperturado, 

4.1.1 .8. Arquitetura da parede polínica 

A arquitetura polínica compreende a estratificação da parede, a estrutura 

e a escultura da exina, A parede do grão de pólen consiste de duas camadas 

fundamentais: uma camada mais interna, de natureza celulósica denominada 

intina, que dependendo da metodologia empregada, é destruída e uma camada 

mais externa, denominada exina, que é composta de polímeros oxidativos de 

carotenóides ou ésteres de carotenóides mais conhecidos como esporopolenina 

(Figura 4.10). Esta camada externa resiste a todos os tipos de metodologia 

empregada e as oxidações ocorridas com o tempo, permitindo que os grãos de 

pólen perdurem por milhares de anos sem sofrer alteração na parede externa 

(Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Erdtman, 1952, 1969, 1972; Wodehouse, 

1935), 
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Figura 4.10. Diagrama de estrutura de um grão de pólen. 

A maioria dos métodos empregados tem por objetivo retirar a camada da 

intina, para que se possa analisar com mais detalhes a estratificação da exina. 

Conforme a Figura 4.11, a estratificação da exina consiste de duas camadas, 

sendo que uma delas é a mais interna e denomina-se nexina (camada interna 

nãoesculturada) e a outra mais externa denomina-se sexina, (psilada, 

escabrada, vegurrosa, baculada, pilada, clamada, dentre outras) formada por 

elementos de formas geométricas diferentes (espinhos, espículos, báculos 

dentre outros). Na exina pode se observar também a sua estrutura, que 

consiste no detalhamento da superfície exposta da parede do pólen, que na sua 

maioria pode ser dividido em três tipos básicos, o tectado (perfurado e 

imperfurados), semitectado (reticulado e estriado) e intectado (Faegri e Iversen, 

1989; Barth e Melhem, 1988; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Erdtman, 1952, 

1969,1960). 
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...... 

Figura 4.11. Padrão básico da estratificação da exina. 

Outra importante informação da exina consiste na ornamentação externa 

a qual varia desde lisa até reticulado liso, rugulada, estriada, fenestrada dentre 

outros como na Figura 4.12. Segundo Erdtman, 1969, a ornamentação é 

definida pela análise LO/DL (L-Luz; 0- Obscuridade) (Erdtman, 1969). Conforme 

Barth e Melhem (1988), trata-se de um estudo minucioso e que requer muita 

pratica e cuidado na interpretação (Moore, Webb e Collinson, 1991; Barth e 

Melhem, 1988). 

{ :Ti, r~j ~,-:~ r7:\ ;f~i ·t~·:~ 
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(c) 
Figura 4.12. Exemplos de alguns tipos de esculturas da exina: (a) estriado; (b) 

rugulado; (c) reticulado. 
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4. 1.1.9. Polaridade do grão de pólen. 

A polaridade é uma qualidade inerente a um corpo que tem partes 

opostas ou pólos, que conseqüentemente possuem simetria , desta forma 

encontram-se grãos de pólen polares ou apoiares, como na Figura 4.13 . 
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Figura 4.13. Exemplos tipos de polaridade do grão de pólen: (a) heteropolar; 
(b) polar. 

4. 1.1.10. Simetria do grão de pólen 

A simetria consiste em um corpo ser capaz de dividir em metades 

similares como se uma fosse o espelho da outra. A simetria de um grão de 

pólen conforme a Figura 4.14 é determinada pela forma e abertura do grão, que 

consiste no número de planos verticais de simetria que existe num determinado 

grão. Os grãos de pólen podem ter uma simetria radial (dois ou mais planos 

verticais de simetria) ou bilateral (dois planos verticais de simetria) (Faegri e 

Iversen, 1989; Barth e Melhem, 1988; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; 

Erdtman, 1952,1969). 
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Figura 4.14. Exemplo de diagrama de simetria de um grão de pólen (a) 
cataperturado; (b) radial. 

A partir de todas as informações obtidas pelas características 

morfológicas do grão de pólen é possível classificá-lo quanto ao seu tipo de 

família, gênero e espécie. Também se pode subdividir em categorias de tipos 

ou grupos de pólen (Faegri e Iversen, 1989; Barth e Melhem, 1988). 

Através da caracterização do grão de pólen podem-se ter vários tipos de 

estudos de aplicação no campo da palinologia, tais como a taxonomia, filogênia, 

evolução das plantas, mel, ar, água e depósitos sedimentares, como na Figura 

4.15 (Faegri e Iversen, 1989; Erdtman, 1952, 1960, 1969,1972). 

Figura 4.15. Diagrama das áreas de atuação da palinologia. 
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4. 1.1.11. Melissopalinologia 

Curiosamente, o mel carrega consigo seu certificado de origem, através 

dos milhões de grãos de pólen em suspensão contidos em sua massa. Essas 

partículas vegetais microscópicas são suficientemente variadas e apresenta, 

características em sua morfologia possíveis de identificá-Ias ao microscópio, e é 

desta interseção de mel e pólen que nasceu uma área bem especializada a 

melissopalinologia. Seu objetivo foi definido como sendo o estudo da origem 

dos méis através da identificação dos grãos de pólen que são coletados pelas 

abelhas ou achados no mel (Maurizio e Louveaux, 1960; Sawyer e Pickard e 

Pickard, 1988; Erdtman, 1952; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978). 

A melissopalinologia pode ser muito útil no controle dos lotes das boas 

praticas de apicultura. Em um bom número de casos, um simples exame 

microscópico irá proporcionar mais informações sobre a amostra que 

contribuirá, juntamente com a análise química, a dar uma resposta decisiva 

para a identificação precisa dos constituintes de um mel (Sawyer e Pickard e 

Pickard, 1988; Barth, 1970; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Erdtman, 

1960). 

4. 1.1.12. Princípios da análise polínica do mel 

A determinação microscópica da origem dos méis baseia-se na 

suposição de que todos méis contêm elementos figurados microscópicos que já 

existem nas matérias-primas das quais o mel provém, ou seja, néctar ou 

melato, ou então, que lá se depositaram durante o processo de maturação 

dentro da colméia ou na extração. 

O mel possui grãos de pólen devido à contaminação que ocorre quando 

a abelha visita a flor para a retirada do néctar; esta tem um contato mais ou 

menos estreito com as extremidades das anteras contendo grãos de pólen os 

quais grudam nas partes do corpo da abelha fazendo com que todo o seu corpo 

fique impregnada deles. Outra maneira de contaminação de grãos de pólen no 
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mel ocorre quando o pólen maduro cai sobre o néctar e ao ser recolhido pela 

abelha este já contém uma quantidade de pólen (Figura4. 16). 

Figura 4.16. A abelha impregnada de pólen coletando o néctar da flor (Fonte: 
Honeybee program, site: www. gpnc.org/honeybee.) 

Do mesmo modo que a origem do néctar é definido pela natureza dos 

grãos de pólen provindo das flores, o melato pode ser identificado pela 

existência de algas-verdes microscópicas e esporos de fungos pertencentes à 

flora epidérmica dos órgãos foliares das plantas produtoras de melato (Sawyer 

e Pickard e Pickard, 1988; Maurizio e Louveaux, 1960; Crane, 1975, Erdtman, 

1960). 

Além deste caminho direto, que é o mais importante para a determinação 

da origem, os grãos de pólen e os outros componentes figurados podem 

penetrar no mel por vias secundárias. Por exemplo, numerosos grãos de pólen 

grudam na pilosidade da abelha que acabou de se abastecer e podem cair 

acidentalmente, em seguida, na colméia, dentro de células onde o mel 

encontra-se em estágio de maturação. 
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Outra possibilidade de polinização secundária consiste no derramamento 

de grãos de pólen, carregados pelo vento, sobre os nectários expostos ao ar 

livre, ou sobre as gotículas de melato, as quais constituem armadilhas 

pegajosas na superfície das folhas. Trata-se então, basicamente, de pólen de 

plantas anemófilas presentes no resíduo de centrifugação de certos méis. 

Finalmente, o pólen pode ter sido introduzido pelo próprio apicultor durante a 

extração. Isto se dá principalmente quando se utilizam métodos primitivos de 

colheita, tais como a prensagem ou quando o mel é extraído por centrifugação 

partindo-se de favos ricos em células de pólen. 

Eventualmente, células abarrotadas de pólen podem ser encontradas em 

períodos de alta produção (Anklam, 1998; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; 

Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Sharma, 1970). 

A detenninação e a numeração dos elementos figurados do sedimento 

dos méis pennite tirar conclusões no que se refere ao ambiente vegetal em que 

o mel foi colhido pelas abelhas e, conseqüentemente, saber-se a origem 

geográfica do produto analisado. Os elementos mais confiáveis neste sentido 

são os grãos de pólen das plantas entomófilas nectaríferas, pois eles pennitem 

que se obtenha uma indicação direta sobre as fontes de matéria prima do mel 

em questão (Anklam, 1998; Thrasyvoulou e Manikis, 1995; Mateo, 1992; 

Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Barth, 

1989,1970, abcde). 

Mas os grãos de pólen de plantas pouco nectaríferas ou até totalmente 

desprovidas de nectários, procuradas pelas abelhas (por exemplo, Papa ver, 

He/ianthemum, Citrus, O/ea, Spirea, etc.) ou de plantas anemófilas (Gramíneas, 

Rumex, P/antago, Cannabis, Humu/us, Morus, Betu/a, Cory/us, Coníferas, etc.), 

podem ser úteis na determinação da origem geográfica dos méis (Pérez

Aquillué, 1988; Sawyer e Pickard e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e 

Vorwohl, 1978). 

Não são apenas as formas polínicas (pólen dominante) que constituem 

as características de um mel, mas também as fonnas secundárias (pólen 

acessório e pólen isolado) que conforme as combinações e proporções em que 
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se formam, possibilitam finalmente definir os tipos de mel (Sawyer e Pickard e 

Pickard, 1988). 

De acordo com as condições climáticas, fitogeográficas e agronômicas, 

em diferentes regiões, multas vezes até dentro de limites bem estreitos, um 

certo número de tipo de mel cujo espectro microscópico é característico, já é 

suficiente para permitir uma boa demarcação da região (Anklam, 1998; Sawyer 

e Pickard e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Barth, 1989, 

1970 abcde). 

Um estudo continuado do tipo de mel das diversas regiões nos fornece a 

base e as condições para a determinação de suas origens geográficas. À 

medida que se acumulam resultados de análises, constata-se que a variedade 

de tipo de mel que pode ser colhido dentro de grandes regiões naturais é 

relativamente restrita. 

Fundamentalmente, o que se observa é que existe boa estabilidade na 

variação local ou anual com relação à presença de grãos de pólen diferentes. O 

conhecimento dos tipos de méis e das suas combinações polínicas são tão 

característicos que permite atualmente, não apenas distinguir com segurança 

de que região do país pertence, como também diferenciá-lo quanto a outras 

regiões do mundo e suas misturas. De fato, são muitos os grãos de pólen 

pertencentes à flora tropical, suficientemente característico para que sejam 

imediatamente reconhecidos mesmo pelo observador mais inexperiente (Barth, 

1970a). 

Pelo próprio fato de que o grão de pólen encontrado nos méis provém 

das plantas visitadas pelas abelhas para colher o néctar, é legítimo estabelecer 

uma correlação entre o espectro polínico e a origem floral, do mel analisado. 

Um mel de eucalipto conterá sempre muito mais grãos de pólen desta planta do 

que de outras plantas melíferas acessoriamente usadas pela abelha durante o 

período de floração de eucalipto / Portanto através do espectro polínico no qual 

se conhece a porcentagem dos diferentes grãos de pólen identificados, pode-se 

deduzir, a composição floral do mel por uma simples relação pólen/mel (Sawyer 

e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Barth, 1970, abcde)/ 
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Somente um estudo aprofundado sobre as características locais e de 

dados obtidos na literatura é que se permite evitar equívoco quanto à 

classificação da origem floral do mel e sua origem geográfica (Anklam, 1998; 

Wanderhuck, 1996; Pérez-Arquillué et al. ,1989, 1989; Mateo, 1992; Serra

Bonvehi, 1988; Sawyer e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; 

Barth,1989, 1970, abcde). 

Na análise polínica emprega-se um método estabelecido pela 

Intemational Commission of Bee Botany (ICBB) no mundo, o método de 

Louveaux, Maurizio e Vorwohl (1978) para a separação do pólen no mel. 

Contudo este método não extermina a conteúdo interno do grão de pólen, que 

deixa dúvidas na caracterização morfológica do grão. Desta forma Iwama e 

Melhem (1979) introduziram a técnica de acetólise (Erdtman, 1952, 1966) a 

partir de uma das etapas do método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, (1978), 

dando um tratamento mais rigoroso aos grãos de pólen presentes nas 

amostras, facilitando assim a análise morfológica do grão devido à destruição 

do conteúdo, protopasmático com uma mistura contendo anidrido acético e 

ácido sulfúrico (denominada solução de acetólise) que simultaneamente 

destroem a camada de intina, conservando a parede do pólen (exina) tomando 

o transparente e de fácil identificação morfológica (Erdtman, 1960, Iwama e 

Melhem, 1979). 

A partir da limpeza dos grãos de pólen pode se realizar a análise de 

identificação das suas características morfológicas e em seguida estabelecer a 

freqüência de classes de grãos de pólen presentes no mel e, esta análise 

denomina-se espectro polínico (Sawyer e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e 

Vorwohl , 1978; Barth , 1970, abcde). 

No espectro polínico é realizada inicialmente uma análise qualitativa do 

grão de pólen, que visa identificá-lo quanto ao seu tipo de família e gêneros 

encontrados na amostra de mel. A segunda fase da análise baseia-se na 

quantificação de cada família e gênero encontrado ao qual alguns autores 

fazem menção à contagem total de 500 grãos de pólen no mel, enquanto 

existem outros estudos que indicam que a contagem total de 1200 grãos de 
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pólen é mais representativa para a determinação quantitativa (Sawyer e 

Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Barth, 1980, 1970, abcde; 

Iwama e Melhem, 1979; Maurizio e Louveaux, 1960). 

A análise quantitativa nos fornece informações que relaciona a 

predominância de grãos de pólen de determinada família e gênero floral com o 

tipo de origem floral do mel, levando-se em conta as propriedades de dispersão, 

freqüência e quantidade de pólen das espécies melíferas. Ficará assim 

conhecida a real composição nectarífera do mel, servindo os grãos de pólen 

como guia aos pesquisadores para o reconhecimento das plantas melíferas 

visitadas pelas abelhas (Sawyer e Pickard, 1988; Louveaux, Maurizio e 

Vorwohl, 1978; Barth, 1989,1970, abcde; Iwama e Melhem, 1979). 

A partir do total estabelecido na contagem (500 ou 1200 grãos) é 

realizada uma divisão em percentuais que divide o espectro polínico em dasses 

de freqüências tais como as de pólen dominante (PD>45%do total), pólen 

acessório (PA-16 a 45% do total), pólen isolado importante (Pii-3 a 15%do total) 

e pólen isolado ocasional (Pio-1-3% do total) (Sawyer e Pickard, 1988; 

Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978; Barth, 1989, 1970, abcde; Iwama e 

Melhem, 1979). 

Com este espectro pode-se determinar a quantidade que cada família de 

espécies melíferas contribui com seus grãos de pólen , gerando uma relação 

indireta sob a quantidade de néctares que se encontra na formação do mel. 

Com este espectro também é possível indicar o tipo de vegetação e as demais 

condições da região (Serra-Bonvehi, 1988, Loublier et aI. , 1994, Valencia

Barrera et aI., 1994). 

Como cada família e gênero de espécies melíferas contribui com 

quantidades diferentes de grãos de pólen, pode-se dizer que cada amostra de 

mel terá um espectro diferente e com estas informações classificar o mel como 

monofloral ou extrafloral (silvestre) (Sawyer e Pickard, 1988; Louveaux, 

Maurizio e Vorwohl , 1978; Barth, 1989, 1970, abcde). 
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Observa-se na literatura vários estudos em méis de origens florais 

diferentes com os seus respectivos espectros polínicos em diversas regiões 

espalhadas no mundo (Sawyer e Pickard, 1988; Barth, 1989, 1970, abcde). 

A maior parte de trabalhos de estudos polínicos se concentra nos países 

europeus, pois a melissopalinologia praticamente nasceu em estudos 

realizados na França. A Espanha possui muitas floradas de eucalipto e laranja, 

rosas, Acacia, dentre outras, e através dos estudos realizados na Europa pode 

se descobrir pelo espectro polínico qual o país europeu de origem e as 

possíveis misturas de países (Pérez-Arquillué et al. ,1989; Mateo, Menez, 

Bosch,1992; Sawyer e Pickard , 1988; Serra-Bonvehi, 1988; Louveaux, Maurizio 

e Vorwohl, 1978). 

O Brasil por possuir uma flora muito diferenciada dos países europeus e 

norte americano, se torna um atrativo para a exploração do estudo botânico e 

conseqüentemente dos tipos de grãos de pólen encontrados no mel (Barth, 

1989; 1980, 1970, abcde; Bastos e Brandão, 1994). 

Apesar dos estudos da flora apícola estarem crescendo nos estados 

brasileiros, pouco se conhece ainda a seu respeito, pois este fato está 

relacionado com a grandeza e a diversificação de cada região brasileira, que 

apresenta comportamentos diferentes de vegetação, clima e solo e que 

acarretam em uma flora diferenciada, confonne a região (Iwama e Melhem, 

1979; Ramalho et a!., 1991 ; Santos, 1964; Bastos e Brandão, 1994; Barth, 

1989, 1980, 1970 abcde). 

Várias pesquisas vem sendo realizadas nas diversas regiões brasileiras 

com intuito de caracterizar a flora apícola e origem geográfica daquela região e 

estes estudos normalmente são realizados em regiões bem demarcadas e de 

pequena extensão. Mas ainda são poucas as listas de plantas melíferas do 

Brasil, o que dificulta o estudo do espectro polínico brasileiro (Komatsu, 1996; 

Pirani e Cortopassi-Laurino, 1994; Barth, 1989; Barreto, 1999; Wiese, 1983, 

2000). 

Os trabalhos de flora apícola ficaram dispersos nas várias regiões 

brasileiras como é o caso do Estados de Minas Gerias, São Paulo, Paraná, 
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Santa Catarina e Ceará que por serem os maiores produtores apícolas, 

permitem um interesse sócio-econômico para os produtores e para comunidade 

científica. Outra contribuição dos estudos realizados pelo espectro polínico no 

mel é no comportamento das espécies de abelhas mais encontradas no Brasil 

(Apis Melliifera, Meliponídea). Através deste estudo podem-se melhorar as 

condições na polinização das plantas garantindo a renovação das matas, que 

sofreram desmatamento cada vez maior no Brasil (Komatsu, 1996; Bastos e 

Brandão, 1994; Bastos, 1993; Silveira, 1983; Iwama e Melhem, 1979). 

Outra aplicação obtida através do espectro polínico consiste em obter 

informações quanto às condições de adulterações e critérios de deterioração do 

mel (Pérez-Aquillué et aI., 1989, Thrasyvoulou e Manikis, 1995, Telleria, 1988). 

Em vista destas considerações iniciais o presente trabalho teve como 

objetivos inicialmente realizar a escolha do método de preparação da lâmina e 

em seguida determinar através da análise do espectro polínico a análise 

qualitativa (classificação dos grãos de pólen quanto ao seu tipo de família e 

gênero) e análise quantitativa (freqüências de classes de famílias e gêneros) 

das amostras de méis a fim de identificar a sua origem botânica. 

4.2.Comparação dos métodos de preparação da lâmina 

Na literatura são indicados dois métodos em melissopalinologia para a 

preparação da lâmina após a limpeza dos grãos de pólen contidos no mel. Um 

dos métodos foi proposto por Iwama e Melhem (1979). Este consiste em cortar 

um pedaço de gelatina glicerinada de tamanho especifico (1x1cm), e com um 

bastão pontiagudo, esfregar o fundo do tubo de centrifuga coletando o conteúdo 

de grãos de pólen, o qual é transferido e distribuído sobre a lâmina. O outro 

método proposto por Louveaux, Maurizio e Vorwohl (1978) consiste em 

suspender o conteúdo de pólen do fundo do tubo de centrifuga com uma pipeta, 

transferi-lo e distribuí-lo sobre uma lâmina. 

Em vista disso, neste trabalho foi realizado um estudo sobre as 

proporções da classificação polínica (espectro polínico) para verificar qual 

destes métodos de preparação de lâmina era o mais adequado para 
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representar a quantidade de grãos de pólen presente nas amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja. 

4.2.1. Materiais e Métodos 

4.2.1.1. Materiais 

Plano Amostrai 

Foi escolhida de forma aleatória uma amostra de mel descrita no plano 

amostrai (capítulo 3). 

Para a realização da acetólise foram empregados ácido acético glacial, 

anidrido acético, álcool etílico, ácido sulfúrico, solução de glicerina (50%), 

gelatina glicerinada (1 %), parafina histológica e água destilada. Para a 

transferência do sedimento foi utilizada uma micropipeta de 100J..lL e um bastão 

de alumínio pontiagudo. 

Identificação dos grãos de pólen 

A identificação botânica dos grãos de pólen presentes nas lâminas foi 

realizada baseando-se nos aspectos palinomorfológicos e comparados com os 

grãos de pólen do laminário de referência (Palinoteca da Seção de 

Dicotiledôneas do Instituto de Botânica de São Paulo), bem como livros e 

artigos científicos da biblioteca da seção. 

4.2.1.2. Métodos 

Método de Acetólise Modificado para limpeza do grão de pólen 

Foi empregado para limpeza do grão de pólen o método modificado de 

Iwama e Melhem (1979), que consiste em pesar ± 10,Og de amostra de mel e 

dissolver em 20 mL de água destilada, centrifugar (2000 rpm x g) por 10 
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minutos. Ao sedimento seco, são adicionados 5 mL de ácido acético glacial e a 

solução é centrifugada (2000 rpm x g ) novamente por 10 minutos por duas 

vezes. Ao sedimento seco obtido, são adicionados 10 mL da solução de 

acetólise (1 mL ácido sulfúrico + 9 mL de anidrido acético) e a solução é 

colocada sob aquecimento em banho-maria (à 100°C) por 2 minutos. Esta 

solução é então centrifugada (2000 rpm x g) por 10 minutos. Ao sedimento seco 

são adicionados 10 mL de glicerina (50%) e a solução foi centrifugada (2000 

rpm x g) por 10 minutos. Foram adicionados 100 f.!L de álcool etílico. 

Método de Preparacão da Lâmina segundo Louveaux, Maurizio e Vorwohl 

(1978) modificado 

Os grãos de pólen foram suspensos com álcool etílico e transferidos 

com uma micropipeta para uma lâmina quadriculada com 12 campos 

demarcados. Pedaços de gelatina glicerinada foram cortados em cubos e 

colocados em cada campo da lâmina e aquecidos até a sua dissolução, seguida 

de sobreposição da lamínula, a qual é fixada com parafina histológica liquefeita. 

Método de Preparacão da Lâmina segundo Iwama e Melhem (1979) 

Um pedaço de gelatina glicerinada de tamanho especifico (1x1 em) foi 

cortado e com um bastão pontiagudo, esfrega-se o fundo do tubo de centrifuga 

coletando o conteúdo de grãos de pólen, o qual é transferido e distribuído sobre 

a lâmina e colocado em um campo da lâmina e espalhado. Em seguida a 

gelatina glicerinada é aquecida até a sua dissolução, seguida de sobreposição 

da lamínula, a qual é fixada com parafina histológica liquefeita. 

Expressão dos resultados 

Para a determinação das freqüências de classes polínicas foram 

contados 1200 grãos em cada lâmina. As contagens foram expressas em 

classes de freqüências tais como as de pólen dominante (PD>45%do total), 
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pólen acessório (PA-16 a 45% do total), pólen isolado importante (Pii-3 a 

15%do total) e pólen isolado ocasional (Pio-1-3% do total) proposto pelo 

método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl (1978). 

4.2.1.3. Análise Estatística 

Para facilitar a interpretação dos resultados, os dados foram 

apresentados sob a forma de percentual. Para verificar se existiam diferenças 

entre as proporções obtidas por cada método de preparação de lâmina em 

relação às classes de freqüências do espectro polínico foi realizado um teste 

para a comparação entre duas proporções no nível de 95% de confiança. Toda 

a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote estatístico Minitab 

for Windows v 13.31 (2000). 

4.2.1.4. Ilustrações 

As imagens dos grãos de pólen foram obtidas através de . microscópio 

ótico Olympus modelo Bx 202 com câmera de vídeo acoplada ao computador 

empregando o software Image Pro-Plus na versã03 para windows. Estas 

imagens foram processadas para montagem das figuras. 

4.2.2. Resultados e Discussão 

No método de preparação de lâmina de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 

(1978) a modificação introduzida foi o emprego de uma micropipeta de volume 

fixo (100J.lL) em vez da pipeta de Pauster e o emprego de uma lâmina com 

campos demarcados (12 unidades). Este método modificado foi comparado 

com o método de Iwama e Melhem (1979) por um teste de diferença entre duas 

proporções. Os resultados obtidos para as proporções das classes do espectro 

polínico para os dois tipos de métodos de preparação de lâmina estudados 

neste trabalho são apresentados na Tabela 4.3. e os resultados da análise do 

teste de diferença entre proporções são apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.3. Número de grãos de pólen e respectivas proporções da 
classificação do espectro polínico e número total de pólens contados para cada 
método de preparação da lâmina para uma amostra de mel. 

Métodos N°de p-PDa N°de p-PAb N°de p-Plc N° total de 
polens 

PD PA PI contados 

Louveaux 910 0,758 285 0,237 210 0,175 1200 

modificado 

Iwama e 955 0,796 275 0,229 266 0,222 1200 

Melhem 

a proporção de pólen dominante;b proporção de pólen acessório ;c proporção de pólen isolado 
total 

Para a classificação do espectro polínico correspondente ao pólen 

dominante e pólen isolado total foram observadas diferenças significativas entre 

as proporções encontradas pelos dois métodos de preparação das lâminas. Isto 

pode ser observado pelos valores de p apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4, os 

quais foram menores do que o nível de significância a. = 0,05. O mesmo 

comportamento pode ser observado pela análise do intervalo de confiança (I.C.) 

a 95% para estas duas classificações. (Weiss, 1994; Triola, 1998). 

Desta forma, pode-se sugerir que existe uma diferença significativa nas 

duas proporções investigadas. A natureza desta diferença foi investigada para 

verificar qual dos métodos de preparação da lâmina produzem maior 

quantidade de pólen dominante e pólen isolado total. Para isso foi aplicado um 

segundo teste de diferença entre duas proporções investigando-se a proporção 

do método de Iwama e Melhem (1979) é menor a proporção dos grãos de pólen 

do que a do método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, (1978) modificado. 

Para a classificação do espectro polínico correspondente ao pólen 

acessório foram verificados valores de p e intervalos de confiança ao nível de 

95% de confiança (Tabela 4.3 e 4.4) que sugerem que não existem diferenças 

significativas entre as proporções obtidas pelos dois métodos de preparação da 
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lâmina para a amostra de mel investigada neste trabalho. Embora não tenham 

sido verificadas diferenças significativas entre as proporções para o pólen 

acessório estas foram observadas para o pólen dominante e pólen isolado total 

pode representar melhor a distribuição das famílias de grãos de pólen de menor 

freqüência. 

Tabela 4.4. Teste da diferença sob duas proporções [p(1 )-p(2)=0] de pólen 
dominante (PD > 45%), pólen acessório (PA-15 a 45%), pólen isolado (PI total < 
15%) para uma amostra de met 

Espectro Polínico Estimativa de IC a 95% para Valor z p 

p(1)-p(2) p(1) - p(2t 

Pólen dominante -0,0375 (-0,0708; -0,0042) -2,21 0,014 

Pólen acesório 0,0083 (-0,0255; 0,0422) 0,48 0,629 

Pólen isolado(total) -0,0466 (-0,0785; -0,0148) -2,87 0,004 

p(1) = método de Iwama e Melhem (1969); p(2) = método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, . 

(1978) modificado 

A partir dos resultados mostrados na Tabela 4.5 optou-se pelo emprego 

do método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, (1978) modificado para a 

preparação da lâmina, já que este apresenta uma maior quantidade de pólen 

dominante e pólen isolado total em relação ao método de Iwama e Melhem 

(1969), o que facilita a caracterização da origem floral. 
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Tabela 4.5. Teste da diferença sob duas proporções [p(1 )-p(2)<O] de pólen 
dominante (PO > 45%), pólen isolado (PI total < 15%) para uma amostra de 
mel. 

Espectro Polínico Estimativa de p(1) < p(2t Valorz p 

Pólen dominante -0,0375 -2,21 0,014 

Pólen isolado (total) -0,04667 -2,87 0,002 

a p(1) = método de Iwama e Melhem (1979); p(2) = método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl, . 
(1978) modificado. 

4.3.Caracterização das Amostras de Méis pela Análise Polínica 

Com a análise polínica pode-se obter uma informação preciosa para a 

composição físico-química do mel, pois através dos dados obtidos pelo 

espectro polínico sobre os tipos de grãos de pólen que participaram na 

composição do mel, pode-se classificá-lo como monofloral ou silvestre 

(extrafloral). Através desta técnica é possível construir intervalos de confiança 

para cada tipo de mel monofloral, uma vez que somente realizando a análise 

físico-química não se pode chegar a esta caracterização do mel (Pérez-Aquillué 

et aI. 1988). 

A caracterização quanto à origem botânica de um mel é uma tendência 

atual podendo relacionar o tipo floral predominante com as determinações 

fisico-químicas. Além disso, muitos estudos têm enfatizado a comparação entre 

os méis monoflorais para distinguir os tipos de mel através não somente da 

análise polínica, bem como pelas características físico-químicas (Ramalho et 

aI., 1991; Komatsu, 1996; Abell et aI., 1996; Aira, Hom e Seijo, 1998; Persano e 

Oddo, 1995; Barth, 1989; Serra-Bonvehi e Granado Tarrés, 1993). 

Este estudo teve como objetivo avaliar as freqüências de classes quanto 

ao pólen dominante encontradas nas amostras de méis e comparar com as 

informações obtidas pelos apicultores no plano amostrai (capituI03), para 

verificar se estes méis são originados por uma única espécie de planta ou se 
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existem participações de outros tipos florais em sua composição. Foi também 

realizado o espectro polínico de dez amostras destes tipos de méis para se 

verificar a contribuição de outros tipos de famílias na formação do mel. 

4.3.1.1. Materiais 

Foram utilizadas 56 amostras descritas no plano amostrai (capítulo 3), 

para verificação da freqüência de pólen dominante. 

Em seguida foram escolhidas de forma aleatória 10 amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja previamente classificadas pela análise do 

pólen dominante para realização do espectro polínico completo. 

Os reagentes e matériais empregados estão descritos no item 4.2.1.1. 

Materiais. 

Identificação do grão de pólen 

A identificação do grão de pólen foi realizada conforme o item 

4.2.1.1. Materiais, sub-item identificação de grão de pólen. 

4.3.1.2. Método 

o método de preparação da limpeza do grão de pólen, a montagem da 

lâmina conforme o método de Louveaux, Maurizio e Vorwohl modificado e 

expressão dos resultados foram realizados conforme o descrito no item 4.2.1 .2. 

Métodos. 

4.3.1.3. Análise Estatística 

Para facilitar a interpretação dos resultados, os dados serão 

apresentados sob a forma de proporção percentual na forma de gráfico de 

dados do espectro polínico dos grãos de pólen dominante e comparação da 

informação obtida dos questionários dos apicultores. Os gráficos foram 

realizados usando o pacote estatístico.STATISTICA for Windows [Statsoft, 

versão 5.0 Inc. 1995]. 
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4.3.2. Resultados e Discussão 

Para comparar as informações obtidas a partir do questionário 

respondido pelos apicultores das várias regiões do Estado de São Paulo em 

relação à origem botânica foi realizada a análise do espectro polínico quanto ao 

pólen dominante das amostras descritas no plano amostrai (capítulo 3). 

Os resultados dos espectros polínicos quanto ao pólen dominante 

sugerem que existem no total de amostras analisadas 41,6 % de méis 

classificados como monoflorais de laranja, 54,8% monoflorais de eucalipto e 3,2 

% monoflorais de assa-peixe (Figura 4.17). A análise dos questionários obtidos 

pelos apicultores pode observar que 43,5% das amostras de méis foram 

classificados como monoftorais de laranja e 56,5% como monoflorais de 

eucalipto. Quando comparados os resultados dos espectros polínicos com os 

questionários dos apicultores conforme a Figura 4.18 observou-se que 34 méis 

monoflorais de eucalipto e 26 méis monoflorais de laranja coincidiram com as 

informações obtidas pelo questionário dos apicultores e somente 2 amostras de 

méis não coincidiram, pois foram denominadas pelos apicultores como méis 

monoflorais de eucalipto porem através do espectro polínico pode-se classificar 

estes méis como monoflorais de assa-peixe, portanto estas amostras não mais 

participaram do plano amostrai (capítulo 3). Isto permite avaliar que o plano 

amostrai contem mais de 90% de amostras monoflorais de eucalipto e laranja. 
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Gráfico de amostra de méis monoflorais 
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Figura 4.17. Representação gráfica dos espectros polínicos (pólen dominante) 
e dos questionários dos apicultores das 56 amostras de méis. 
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Figura 4.18. Representação das informações obtidas dos questionários dos 
apicultores com dados obtidos pela análise do pólen dominante. 
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Das amostras classificadas como pólen dominante de eucalipto e laranja 

foram selecionadas ao acaso 10 amostras de cada tipo floral para realização do 

espectro polínico completo. Estes resultados são apresentados na Tabela 4.6. 

Nas amostras de eucalipto pode se obseNar através do espectro polínico 

completo que a contagem era expressiva de pólen dominante de eucalipto 

(Anexo 4.1, Figuras7-15 e 63-64) em 1200 grãos de pólen (79,0-94,4%), 

também pode se observar que nas 10 amostras de méis de eucalipto algumas 

famílias apareceram em maior freqüências como pólen acessório e pólen 

isolado importante, tais como Asteraceae Bidens sp (Anexo 4.1 , Figura 48), 

Baccharis sp1, sp2 e sp3 (Anexo 4.1, Figuras 47, 53,58), Vemonia sp1, sp2 e 

sp3 (Anexo 4.1, 51, 54 e 57), Eupatorium sp1, sp2, sp3, sp4 (Anexo 4.1, 

Figuras 55, 52, 56,59) e Mikania sp (Anexo 4.1, Figuras 46) Rutaceae, Citrus sp 

(Anexo 4.1, Figuras 1-6), Poaceae (Anexo 4.1, Figuras 16,17), Mimosaceae 

Acacia sp (Anexo 4.1, Figuras19-20), Moraceae Cecropía sp (Anexo 4.1, 

Figura18) e Sapaindaceae, Serjanía sp e Paulínía sp (Anex04. 1, Figuras 22 -

23) que também podem ser avaliados conforme Tabela 4.6 e Figura 4.19. 

As contribuições de outras famílias foram obseNadas com uma maior 

freqüência de pólen isolado de menor importância (MIO), o que permite avaliar 

que há uma maior tendência dos méis de serem formados na sua totalidade 

com néctares e grãos de pólen de eucalipto, sendo a contribuição de grãos de 

pólen e néctar de outras famílias bem menor na formação destes méis 

monoflorais de eucalipto (Tabela 4.6 e Figura 4.1ge Anexo 4.1, Figuras 31-45). 
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Tabela 4.6. Freqüência de classes do espectro polínico para os méis de 
eucaliQto e I 

Família / Gênero 

Amaranthaceae/Althemanthera sp 
Ama ranthaceae/Amaranthus sp 

Anacardiaceae 
OnagraceaelLudwigia sp 

AraliaceaelDidymopanax sp 
Asteraceae /Solídago sp 
Asteraceae/ Ambrosia sp 

Asteraceae/ Baccharis 
Asteraceae/ Bidens sp 

Asteraceae/ Eupatorium sp 
Asteraceae/ Mikania sp 
Asteraceae/ Vemonia sp 
Asteraceae/Xanthium sp 

Bignoniaceae 
Brassicaceae/ Brassica sp 

Caesalpinaceae/Schizolobium sp 
Caesa Ipinaceae/Caesalpinia sp 

Chenopodiaceae/Chenopodium sp 
Convolvulaceae /Ipomoeai sp 
Cucurbitaceae/Cayaponia sp 

Oilliniaceae 
Ericaceae 

Euphorbiaceae/ Croton sp 
Euphorbiaceae 

Poaceae 
Guttiferae/Symphonia sp 

Lamiaceae!Hyptis sp 
Loranthaceae 
Malpig hiaceae 

Malvaceae/ Malvastrum sp 
Malvaceae/ Sida sp 

Melastomataceael Miconia sp 
Mimosaceae/ Acacia sp 
Mimosaceae/ Mimosa sp 
Moraceae/ Cecropia sp 

Myrtaceae/ E ucaliptus sp 
Myrtaceae/ Eugenia sp 

Palmae 
PolygonaceaelPolygonum sp 
PortulacaceaelPortulaca sp 

Proteaceae 
Rubiaceae 

Rutaceae/Citrus sp 
Sapindaceae/ Paulínia sp 

Mel de laranja 
(n=10)" 

MIO(5) 
MIQ(2) 
MJO(1) 
MlO(1) 

MIO(4) 
MI(2)MIO(4) 
MI(3),MIO(2) 
MI(2) ,MIO(1) 
A(1 ),MIO(1) 

MI(1), MIO(6) 
MI(1) MIO(2) 

MIO(2) 
MIO(2) 

MIO(1) 
MIO(2) 
MIO(1) 
MIO(1) 
MIO(1) 

MIO(1 ) 
MIO(5) 

MI(1), MIO(7) 
MIO(1) 
MIO(1) 
MIO(1) 

MIO(2) 
MI(2), MIO(4) 

MIO(2) 
A(2),MI(7), MIO(1) 

MI(1), MIO(4) 
MI(7),MIO(3) 

A(3),MI(4),MO(1 ) 
MI(1), MO(4) 

MIO(5) 
MIO(1) 

MI(1), MIO(1) 
MIO(2) 
MIO(1) 
0(10) 

Sapindaceae/ Serjania sp MI(5), MIO(4) 
Solanaceae/ Solanum sp MIO(2) 

Ulmaceae/Trema sp MIO(2) 
Verbenaceae MIO(1) 

Mel de eucalipto 
(n=10)' 

MIO(3) 

MIO(1) 
MIO(l) 
MIO(1) 

MI (1 ),MIO(7) 
MI(2),MIO(3) 
MI(1) MIO(3) 

MI(3) 
MI(1), MIO(5) 

MIO(2) 

MIO(1) 
MIO(1) 

MIO(1) 

MIO(2) 
MIO(2) 

MI(6), MIO(1) 

MI(1), MIO(4) 

MIO(1) 

MIO(1) 

MIO(4) 
MI(1 ),MIO(2) 

MIO(6) 
0(10) 

MIO(1) 
MIO(5) 

MIO(1) 

A(1 ),MI(2),MIO(7) 
MIO(3) 

MI(1 ),MIO(3) 
MIO(1) 

ã -número de amostras realizadas, D=Pólen dominantee45 %) , A= pólen acessório( 16-45%), MI=pólen 
de menor importância (3-15%) , MIO= pólen isolado menor( 1-3%) o número em parênteses indica a 
percentagem de amostras que foram classificadas nas classes do espectro polínico correspondentes. 
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Nas amostras de laranja pode-se observar através do espectro polínico 

que a contagem de pólen dominante era expressiva para florada Rutaceae 

Citrus sp (Anexo 4.1, Figuras1-6; 61-62) em 1200 grãos de pólen (50,9 a 

79,2%), conforme a Tabela 4.6 e Figura 4.19 pode-se sugerir também que há 

uma maior freqüência de algumas famílias como pólen acessório e isolado 

importante, como Myrtaceae, Eucaliptus sp (Anexo 4.1 , Figuras7 -15) e Eugenia 

sp (Anexo 4.1 , Figura 31), Mimosaceae, Acacia sp (Anexo 4.1, Figuras 19-20), 

Sapindaceae Serjania sp (Anexo 4.1, Figura 22) e Asteraceae ,Bidens sp 

(Anexo 4.1 , Figura 48) Baccharis sp1, sp2 e sp3 (Anexo 4.1 , Figuras 47,53,58), 

Xanthium sp (Anexo 4.1, Figura 49), Vernonia sp1, sp2 e sp3 (Anexo 4.1, 51 , 54 

e 57), e Eupatorium sp1, sp2, sp3, sp4 (Anexo 4.1, Figuras 55,52,56,59). 

Sendo que a proporção maior de grãos de pólen acessórios (A) e pólen isolado 

de menor importância (MI), contribuem com néctares grãos de pólen na 

formação destes méis monoflorais de laranja. 

Conforme Tabela 4.6 e Figura 4.19 e Anexo 4.1 (Figuras31-45) para os 

polens isolados menor (MIO) dos espectros polínicos dos méis monoflorais de 

laranja, pode-se verificar um grande número de famílias diferentes em relação 

aos obtidos no espectro polínico de méis monoflorais de eucalipto. Isto sugere 

que os méis de laranja foram elaborados em regiões com mais diversificações 

de floradas, em relação aos méis de eucalipto. 

Desta forma, ao se comparar os espectros polínicos de cada florada 

(laranja e eucalipto) pode-se observar que os méis monoflorais de laranja 

possuem um percentual menor de pólen dominante em relação ao de eucalipto 

e também uma maior diversificação de famílias, que contribuem com uns grãos 

de pólen e néctar na sua formação, variando mais a composição destes méis 

em relação aos méis monoflorais de eucalipto. Este fato pode estar relacionado 

com a reg ião geográfica de cultivo de cada florada dentro do Estado de São 

Paulo. 
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4.4 Considerações Finais da Caracterização da Origem Botânica dos 

Méis pela Análise Polínica 

Através dos resultados obtidos pelo teste de diferença entre duas 

proporções para os dois métodos de preparação de lâmina, foi possível 

observar que o método de preparação de lâmina de Louveaux, Maurizio e 

Vorwohl, (1978) modificado, em relação ao método de Iwama e Melhem (1979), 

não apresentava diferenças significativas para as freqüências do pólen 

acessório no caso da amostra escolhida. Enquanto que o pólen dominante e 

pólen isolado total apresentaram uma maior quantidade no método de 

Louveaux, Maurizio e Vorwohl (modificado) em relação ao método de Iwama e 

Melhem (1979), o que facilita a caracterização da origem floral e pode 

representar melhor a distribuição das famílias de grãos de pólen de menor 

freqüência. Desta forma, optou-se em trabalhar com o método de Louveaux, 

Maurizio e Vorwohl (1978) modificado para as amostras de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja. 

Das amostras recebidas das várias regiões do Estado São Paulo dos .. , 

apicultores com questionário respondido foram realizadas a análise polínica e 

foi verificado que existiam 34 amostras de méis monoflorais de eucalipto e 26 

amostras de méis monoflorais de laranja que coincidiram com as informações 

obtidas pelo questionário e somente 2 amostras de méis não coincidiram com 

as informações dos apicultores com espectro polínico, portanto estas amostras 

não mais participaram do plano amostrai (capítuI03), totalizando um plano 

amostrai com mais de 90% de amostras monoflorais de laranja e eucalipto. 

Através de uma avaliação do espectro polínico da amostras de eucalipto 

pode-se observar uma maior de freqüência de algumas famílias Asteracea, 

Rutaceae, Poaceae, Mimosaceae e Moraceae. Contudo a contribuição de grãos 

de pólen e néctar de outras famílias é bem menor em relação à quantidade de 

grãos de pólen e néctar de eucalipto na formação destes méis. Já as amostras 

de laranja tiveram uma maior diversificação no espectro polínico de algumas 
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famílias Myrtaceae, Mimosaceae, Sapindaceae e Asteraceae, sendo que estas 

famílias participam com uma maior quantidade de grãos de pólen e néctar na 

formação do mel de laranja. 

Como se pode observar existe uma maior diversificação na presença de 

outros contribuintes na formação dos méis monoflorais de laranja em relação 

aos méis de eucalipto analisados. 
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ANEXO 4.6 

Pranchas de famílias de grãos de 
pólen mais encontrados nas 

amostras de méis monoflorais de 
eucalipto e laranja 
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Caesalpinaceae, Schizolobium sp (24); Mimosaceae, Mimosa sp (25) ; Malvaceae, Sida sp (26) , 
Malvastrum sp (27); Lamiaceae, Hyptis sp1(28) ; Hyptis sp2 (29); Melastomataceae , Miconia sp( 
30). 

18: 

21! 

'. 

271 
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Prancha-l".Figuras 31-45: FotomiêrôQfââSde grão'S"'Oe palen isolados encontrados em méis 
monoflorais de eucalipto e laranja: Amaranthaceae, AJthernathera sp1 e sp2 (31 e 33), 
Amaranthus sp (32); Araliaceae, Scheffera sp (34); Malpighiaceae (35);Thymelaeaceae, 
Daphnopsis sp(36) , Symplocaceae, Symp/ocos sp (37) e Portulacaceae, Portu/aca sp (38-39), 
Caesa/piniaceae, Caesalpinia sp (40-41); Mimosaceae, Mimosa sp2 (42); Euphorbiaceae, 
Alchomeae sp (43); Chenopodiaceae, Chenopodium sp(44); Rubiaceae, Coccocypselum sp 
(45). 
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monoflorais de eucalipto e laranja: Asteraceae, Mikania sp (46); Baccharis sp1(47),sp2 (53) e 
sp3 (58); Bidens sp (48); Xanthium sp (49); Solidago sp (50); Vemonia sp1 (51) , sp2 (54), sp3 
(57); Eupatorium sp1 (52), sp2 ( 55), sp3 (56)e sp4 (59); Ambrosia sp (60) 
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em méis monoflorais de laranja (61-62) e eucalipto (63-64). 
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Variabilidade nos Conteúdos de Umidade de Méis Monoflorais 
-----------------------------------------------------

5. Estudo da Variabilidade nos Conteúdos de Umidade de Méis 

Monoflorais de Eucalipto e Laranja pela Refratometria 

87 

Neste capitulo serão abordados a comparação dos métodos 

refratométricos e um estudo da variabilidade das amostras de méis monoflorais 

de eucalipto e laranja 

5.1. Considerações Gerais 

Mel é basicamente composto de carboidratos como monossacarídeos e 

oligossacarídeos (60-85%) que variam em formas regulares com o conteúdo de 

umidade (12-23%), pequenas proporções de materiais orgânicos e inorgânicos, 

tais como proteínas e polissacarídeos e altos conteúdos de pólen floral (White, 

1969, Crane,1975). O conteúdo de umidade influencia a cor, viscosidade, 

sabor, densidade e o índice de refração, sendo um dos parâmetros físico

químicos mais importantes para a análise da conservação e estabilidade de 

alimentos em geral (Felsner, 2001 ; Mateo e Bosch-Reig, 1997; AI-Khalifa e AI

Arify, 1999; Herschdoerfer,1984). 

As propriedades físicas do mel (viscosidade, índice de refração e 

densidade) são diferentes quando comparadas com uma solução de açúcar 

invertido com o mesmo conteúdo de água, por causa das variações nas 

composições de oligossacarídeos correspondentes a cada fonte floral (White, 

1969; Crecente e Latorre, 1993). 

Dentre os muitos tipos de métodos para determinar o conteúdo de 

umidade em mel, a Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2000) 

recomenda o método refratométrico. A legislação brasileira também usa o 

mesmo procedimento da AOAC para a determinação do conteúdo de umidade 

de mel (Brasil, 2000). Este método é simples, rápido e exato. O índice de 

refração é convertido para conteúdos de umidade usando a Tabela de 

Chataway com as correções de Wedmore (White, 1969). 
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A medida do índice de refração do mel pelo método da AOAC é 

realizada diretamente, sem qualquer pré-tratamento da amostra. Na literatura, 

recomenda-se que a medida do índice de refração seja usada para amostras 

líquidas, translúcidas e viscosas bem como para aquelas tendo pequenas 

quantidades de sólidos insolúveis. A Comissão Européia de Mel (EHC) propôs 

uma modificação em 1997 deste método sugerindo um pré-tratamento para 

amostras de mel cristalizadas que consiste na dissolução dos cristais em 

banho-maria à 50°C(Harmonised Methods of the European Honey Commission, 

1997). Em vista disso, neste estudo a influência do pré-tratamento e do estado 

físico da amostra nos conteúdos de umidade foi investigada pela aplicação de 

um planejamento fatorial com o objetivo de escolher o método refratométrico 

mais adequado para as análises posteriores. 

5.2. Material e Métodos 

5.2.1. Material 

Foram escolhidos ao acaso 50 amostras de méis de laranja e eucalipto, 

nos estados físicos líquidos e cristalizados (Tabela 5.1), do plano amostrai 

descrito no capítulo 3. 

Tabela 5.1. Origem botânica e estado físico das amostras de mel. 

Origem Botânica 

Eucalipto 

Laranja 

Estado Físico da Amostra I Número de Amostras 

Líquido 

Cristalizado 

Líquido 

Cristalizado 

o 

31 

6 

13 
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5.2.2. Métodos 

Determinação de Umidade 

o conteúdo de umidade das amostras de méis foi determinado pelo 

método refratométrico da AOAC - método nO 969.38b (Association Official 

Analytical Chemists, 2000) e também pelo método proposto pela Comissão 

Européia de Mel - EHC (Harmonised Methods of the European Honey 

Commission, 1997). A única diferença do último método é que ele considera o 

pré-tratamento da amostra, quando ela se encontra cristalizada. Para o estudo 

foi usado um refratômetro de Abbé termostatizado à 20°C. O pré-tratamento foi 

realizado em banho-maria a 50°C até a dissolução completa dos cristais. 

5.3.Planejamento Experimental 

Planejamento Fatorial 

O planejamento fatorial (Box, Hunter e Hunter, 1978; Barros Neto, 

Scarmínio e Bruns, 1995) utilizou duas amostras de méis (uma líquida e outra 

cristalizada) . As variáveis estudadas foram: o estado físico da amostra (líquido 

e cristalizado) e o pré-tratamento (com e sem aquecimento da amostra até a 

dissolução dos cristais). As determinações do conteúdo de umidade foram 

realizadas de modo aleatório para todas as quatro combinações dos níveis dos 

fatores estado físico e pré-tratamento da amostra. 

Os efeitos dos fatores foram calculados por 

Ef = R + - R _ ; 

onde li + e R _ são médias dos resultados dos níveis altos e baixos, 

respectivamente, dos fatores envolvidos. Os níveis do planejamento fatorial 

são registrados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2. Planejamento fatorial para a determinação do conteúdo de 

umidade em mel por refratometria. 

Fatores Nível baixo (-) Nível alto (+) 

Estado Físico Líquido cristalizado 

Pré-tratamento da amostra I sem pré-tratamento com pré-tratamento 

5.4.Análise Estatística 

Os efeitos dos fatores sobre os conteúdos de umidade foram 

testados para a significância estatística pela análise do erro padrão sobre cada 

parâmetro do modelo. Médias por nível do fator foram obtidas para facilitar a 

interpretação dos efeitos. Dados são apresentados como médias ± desvio 

padrão das amostras. Uma análise de variância foi aplicada para determinar 

diferenças significativas entre os conteúdos de umidade dos méis. Além disso, 

um teste-t também foi usado para realizar uma comparação de médias. A 

análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote estatístico 

STATISTICA for Windows [Statsoft, versão 5.0 Inc. 1995]. 

5.5. Resultados e Discussão 

o conteúdo de umidade foi estudado em amostras de méis por dois 

métodos apresentados na literatura - AOAC e EHC (AOAC, 2000; Harmonised 

Methods of the European Honey Commission, 1997). O melhor método foi 

escolhido após o emprego de um planejamento fatorial 22
. Os resultados do 

planejamento são apresentados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3: Sinais adotados para calcular os efeitos do planejamento 
2 

--- - - --- -- -- -- - -- -" .s -- - - - - - - -- - -- - -

Estado Físico Pré-Tratamento Conteúdo de umidade médio 

(%) 

± desvio padrão· 

- (líquido) - (sem aquecimento) 15,960 ± 0,051 

+ (cristalizado) - (sem aquecimento) 17,440± 0,184 

- (líquido) + (com aquecimento) 15,900 ± O, 133 

+ (cristalizado) + (com aquecimento) 16,520 ± 0,147 

*10 medidas replicadas das determinações de duas amostras de mel por refratometna 

As variáveis do planejamento fatorial, estado físico e pré-tratamento, 

baseadas sobre a evidência do teste-t foram significativas no nível de confiança 

de 95%. O efeito mais importante para a determinação do conteúdo de umidade 

pela refratometria foi o estado físico das amostras de mel como pode ser visto 

na Tabela 5.4. O pré-tratamento também mostrou influência no conteúdo de 

umidade, mas em menor proporção do que o estado físico. A Figura 5.1 sugeriu 

que o conteúdo de umidade com a aplicação de pré-tratamento em amostras de 

mel cristalizadas apresentavam valores mais baixos (± 1,0%) em relação aos 

valores obtidos sem ele. Entretanto, amostras de mel líquidas não 

apresentaram variação significativa (± 0,1 %) no conteúdo de umidade. Este fato 

~itá relacionado com a maior eficiência na luz transmitida e refratadíiil do 

~$fr.~t6in$tro quando as amostras analisadas eram transparentes, líqtitàas, ~sfim 
sujeira e sem cristais irregulares. Além disso, um efeito de interação do estado 

físico com o pré-tratamento da amostra foi significativo também com um valor 

próximo ao do efeito principal do pré-tratamento. Isto pode ser observado na 

Figura 5.2. 

O efeito do pré-tratamento, dado pelas inclinações das linhas observadas 

nesta figura 5.2 . mostrou que este fator depende do estado físico da amostra 
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(líquido ou cristalizado). No estado líquido o conteúdo de umidade que 

foi analisado não depende do pré-tratamento enquanto que para amostras 

cristalizadas quando o aquecimento é usado no pré-tratamento, o conteúdo de 

umidade decresce em aproximadamente 1 %. Portanto, os efeitos do estado 

físico ou condições do pré-tratamento sobre os resultados do conteúdo de 

umidade não podem ser completamente entendidos analisando-se estes fatores 

separadamente, isto é, os efeitos do estado físico dependem dos níveis do pré

tratamento e vice-versa. 

Tabela 5.4: Efeitos calculados e erros padrão para o planejamento fatorial 22 

para a determinação do conteúdo de umidade em amostras de mel. 

Efeito Estimativa* ± erro padrão ** 

Média 

Efeitos Principais: 

Estado físico 

Pré-tratamento da amostra 

Interação de dois fatores: 

Estado físico x pré-tratamento da 

amostra 

16,389 ± 0,045 

1,050 ± 0,091 

-0,490 ± 0,091 

-0,430 ± 0,091 

* conteúdo de umidade; ** erro padrão calculado a partir dos desvios padrão da Tabela 5.3. 

Os dois métodos refratométricos, o da AOAC e o da Comissão Européia de 

Mel (EHC), podem ser usados para amostras de mel líquidas. O refratômetro 

tem uma maior eficiência para a luz refletida e transmitida quando as amostras 

analisadas são líquidas, transparentes, sem a presença de cristais irregulares 

ou outros tipos de fragmentos. Por outro lado, as observações acima mostraram 

que a medida do índice de refração é influenciada pela cristalização do mel. 

Para amostras de mel cristalizadas o método da EHC com o aquecimento no 
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pré-tratamento pode então ser recomendado. Desta forma, o método da 

Comunidade Européia foi adotado para amostras líquidas e cristalizadas e o 

método da AOAC foi usado aqui para finalidades de comparação. 

líquido 
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Figura 5.1: Diagrama dos efeitos principais para a interpretação dos resultados 
do planejamento fatorial 22

. 

A caracterização do conteúdo de umidade de méis de laranja e eucalipto 

foi investigada por uma análise estatística descritiva dos dados e está 

apresentada na Tabela 5.5. Todos os resultados do conteúdo de umidade foram 

obtidos usando os dois métodos refratométricos. 
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Figura 5.2: Efeito de interação entre as variáveis do planejamento estado físico 
e o pré-tratamento da amostra. 

A comparação entre os valores médios e os desvios padrões do 

conteúdo de umidade de amostras de méis de laranja e de eucalipto analisadas 

com e sem o pré-tratamento, obtidos para os dois métodos é ilustrada na Figura 

5.3 e Tabela 5.5. Os valores médios, erros padrões e desvios padrão obtidos na 

aplicação do pré-tratamento para amostras de méis foram mais baixos do que 

os obtidos sem o seu emprego. Estas diferenças podem ser explicadas pela 

cristalização do mel, a qual interfere na medida do índice de refração das 

amostras. De fato, as diferenças nos desvios-padrão observadas aqui e 

registradas na Tabela 5.5 para as amostras de méis de eucalipto e laranja 

poderiam estar relacionadas ao fato que os méis de laranja incluíam amostras 

nos estados líquidos e cristalizados enquanto que os méis de eucalipto incluíam 

somente amostras cristalizadas (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.5: Estimativas estatísticas dos dados do conteúdo de umidade 
obtidos neste trabalho pelos dois métodos refratométricos. 

Origem Botânica 

Do Mel 

Eucalipto 

Laranja 

Média ± desvio padrão 

Método EHC 

17,36 ± 0,74 

16,68 ± 1,30 

Método AOAC 

18,84 ± 1,34 a 

17,27±1,75 b 

a médIas e-desvios-padrão de 3famostrasde mel de eucálipto; D médias e desvios-padrão de 
19 amostras de mel de laranja ' 

Uma análise de variância (ANOVA) dos resultados de conteúdo de 

umidade mostrou que os valores médios são significativamente diferentes e 

estão bem acima do nível de 95% de confiança. Os resultados são 

apresentados na Tabela 5.6 e mostram uma razão do teste-F de 26,30. Isto 

corresponde a um valor do teste-t de 2,36, também indicando diferenças 

significativas nos valores médios no nível de 95% de confiança. Pode-se sugerir 

que estas diferenças significativas nos conteúdos de umidade estão 

relacionadas às diferentes origens botânicas dos méis. No entanto, outros 

fatores tais como condições climáticas e geográficas variáveis e diferentes 

práticas de apicultura são esperadas por afetar os conteúdos de umidade. 

j Q 

• D ~~ ! 

,:,1S 

, 1] 

j 6 

:: :::: :: ::: ::::: :::::::: :: : 

·· " ·I-?t~ ...... "r~:0"'m,~~' ! ~1 
Figura 5.3: Comparação dos valores médios, erros-padrão, desvios-padrão de 

méis de laranja e eucalipto com e sem pré-tratamento. 
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Tabela 5.6: Análise de variância para o conteúdo de umidade de méis 
de origem botânica diferente. 

Fontes de Soma de Graus de Quadrado Razão F 
Variação Quadrados Liberdade Médio 

Entre tratamentos ST = 11,21 1 si= 11 ,21 sil SR2 = 
26,3* 

Dentro de SR = 20,47 48 SR2 =O,426 
tratamentos 

Total SD=31,68 49 

*significativo no nível de 95% de confiança. 

A natureza desta diferença para estes méis pode ser vista em 

histogramas do conteúdo de umidade apresentados na Figura 5.4 . . 

i~ 
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Figura 5.4: Histograma do conteúdo de umidade de méis de eucalipto e laranja. 
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Os resultados para os méis de eucalipto sugeriram um 

comportamento unimodal aproximando uma distribuição normal enquanto 

aqueles para méis de laranja mostraram um comportamento bimodal. Isto é 

consistente com o fato que todas as amostras de mel de eucalipto estavam 

cristalizadas enquanto que as amostras de mel de laranja se encontravam nos 

estado líquido e cristalizado. 

5.6.Variabilidade nos Conteúdos de Umidade de Méis Monoflorais de 

Eucalipto e Laranja por Planejamento Hierárquico 

As propriedades físicas e químicas do mel produzido em diferentes 

países tem sido investigada em outros estudos, porque a composição e 

propriedades do mel variam com a origem botânica (Abu-Tarbousch, AI

Kahtanie e EI-Sarrage,1993; Andrade et aI., 1999; Guyot, Scheirman e Collin , 

1999; Singh e Bath,1999; Ferreres, Andrade e Tomás-Barberán,1996, Ferreres 

et aI., 1993; Ferreres, Giner e Tomás-Barberán, 1994; Gomezet aI. , 1993; 

Bonhevi, 1989) e porque as fontes florais do mel tem grande influência sobre a 

preferência do consumidor, devido as propriedades de sabor e aroma. Méis 

monoflorais são mais valorizados comercialmente do que os méis multiflorais 

(Andrade et aI., 1999, EI-Sherbinye Risk,1979). 

Recentemente tem-se observado uma tendência em classificar os méis 

quanto a sua origem floral. As fontes florais mais comuns em regiões quentes 

são eucalipto, laranja, rosa , lavanda e girassol (Andrade et aI., 1999; Costa et 

aI., 1999; Guyot, Scheirman e Collin, 1999; Mendes et aI., 1998; Codex 

Alimentarius , 1994; Anklam, 1998; Bonhevi e ColI, 1995; Bonhevi, Pajuelo e 

Galindo, 1987; Ferreres, Andrade e Tomás-Barberán, 1996; Ferreres et aI. , 

1994; Ferreres, Giner e Tomás-Barberán, 1993). No Brasil, especialmente no 

Estado de São Paulo, existe uma predominância de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja (Ramalho et aI. , 1991). 
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Como já foi descrito anteriormente foram observadas diferenças 

significativas entre os conteúdos médios de umidade destes tipos de méis. 

Estas diferenças foram atribuídas à origem botânica dos méis e fatores 

externos como condições climáticas e regionais da região de coleta e práticas 

de apicultura adotadas. As diferenças entre amostras de méis de mesma 

origem floral poderiam estar refletindo a contribuição destes fatores externos 

para a variabilidade neste parâmetro físico-químico. Em vista disso, foi aplicado 

um planejamento hierárquico em dois estágios para investigar as contribuições 

da origem botânica e dos fatores externos para a variabilidade total nos 

conteúdos de umidade de méis monoflorais de laranja e eucalipto de algumas 

regiões do Estado de São Paulo. 

5.7.Materiais e Métodos 

5.7.1. Materia is 

As amostras de mel foram aleatoriamente escolhidas do plano amostrai 

descrito no capítulo 3 para representar duas diferentes fontes florais -

Eucalyptus ssp. e Citrus ssp. 

5.7.2. Métodos 

Os métodos analíticos utilizados são descritos a seguir: 

Análise Polínica 

Foi realizado conforme o método 4.3.1.2. para identificação do espectro 

polínico das amostras analisadas . 

Refrato metria 

O conteúdo de umidade das amostras de mel foi determinado pelo 

método refratométrico da Comissão Européia de Mel (EHC) descrito nos item 

5.1.2. 
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5.7.3. Planejamento Hierárquico 

o planejamento hierárquico utilizou as duas fontes florais (b=2) -

Euca/yptus sp e Citrus sp - que são economicamente importantes para o Estado 

de São Paulo, Brasil. Cada uma destas fontes florais foi amostrada 15 vezes 

(s=15), e para cada amostra de mel foram realizadas duas determinações (n=2) 

do conteúdo de umidade. Portanto, foram obtidos b x s x n resultados 

individuais. O diagrama do planejamento hierárquico em dois estágios usado 

para análise do conteúdo de umidade de amostras de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja é apresentado na Figura 5.5. 

O modelo estatístico básico associado com este planejamento 

experimental é representado pela equação (1) (Box, Hunter e Hunter, 1978; 

Montgomery, 1984; Rao e Heckler, 1997, Dunn e Clark, ,1987). Foi assumido 

que cada resultado (y) obtido é a soma dos seguintes componentes: 

Yijk = I-l + ex i + f3 j(i) + E ijk' i =1, .. ,b; j =1, .... ,s; k =1, .... ,n (1) 

Onde: 

J.1 é a média geral; 

ex i é a diferença no conteúdo de umidade da i-ésima fonte floral em relação à 

média geral; aqui i=1 ,2. 

J3 j(i) é a diferença no conteúdo de umidade da j-ésima amostra de mel da i

ésima fonte floral em relação ao conteúdo médio de umidade daquela fonte 

floral; aqui j=1 ,2 ... 15. 

E k(ij)' é a diferença no conteúdo de umidade obtido para a análise da j-ésima 

amostra de mel dentro da i-ésima fonte floral em relação ao conteúdo médio de 

cinzas obtido para a k-ésima replicata; aqui k=1 ,2. 
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tJ 
~ 0 [!]8 ~ 88 0 
Y1 1 Y21 Y31 Y41 Y51 Y61 Y71 Y81 Y91 Y101 Y111 Y121 Y131 Y141 Y151 
Y12 Y22 Y32 Y42 Y52 Y62 Y72 Y82 Y92 Y102 Y11 2 Y122 Y132 Y142 Y152 

0 
~- 8 [j 0 ~ [t] [!] 8 8 G 

I ......l.- a EJ ~ 
Y11 Y21 Y31 Y41 Y51 Y61 Y71 Y81 Y91 Y101 Y111 Y121 Y131 Y141 Y151 
Y1 2 Y22 Y32 Y42 Y52 Y62 Y72 Y82 Y92 Y102 Y1 12 Y122 Y132 Y142 Y152 

" Figura 5.5. Diagrama do planejamento hierárquico 2 x 15 x 2 para a análise do 
conteúdo de umidade de méis monoflorais de eucalipto e laranja. 

Este é um modelo misto de efeito fixo e efeito aleatório já que as fontes 

florais foram intencionalmente escolhidas enquanto que as amostras individuais 

dentro de cada tipo de mel foram escolhidas aleatoriamente. Assim, Iai.= O, ~j(i) 

-IND (O, a/) , Ek(ij)-IND(0,ao
2

) e cov (~j(i), E k(ij)) = O. 

5.7.4. Análise Estatística 

Para verificar se existe variabilidade entre fontes florais e entre amostras 

de mel de mesma origem botânica foi realizada uma análise de variância 

(ANOVA) e aplicados testes-F apropriados. Para investigar diferenças 

significativas entre os conteúdos médios de umidade das duas fontes florais foi 

realizado um teste-t e foram obtidos intervalos de confiança. As estimativas dos 
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componentes de variância para amostras de mel (crs2
) e para as 

análises ou erro analítico (cre2
) foram obtidas a partir da ANOVA e intervalos de 

confiança para estas estimativas foram calculados usando a distribuição "/: e a 

razão entre quadrados médios R = crs2/cre 2. Toda a análise estatística foi 

realizada no nível de 95% de confiança usando o pacote estatístico MINITAB 

for Windows, versão 13.31 (2000). 

5.8 Resultados e Discussão 

As amostras de méis estudadas no planejamento hierárquico foram 

classificadas como méis monoflorais de Euca/yptus sp. e Citrus sp, através da 

análise polínica (descrita nos resultados e discussão, item 4.3.2 do capítulo4) 

sempre que a lâmina continha mais do que 45% do pólen correspondente a 

pólen dominante. 

Os conteúdos de umidade das amostras de mel foram obtidos em ordem 

aleatória seguindo o diagrama esquemático do planejamento Hierárquico em 

dois estágios (Figura 5.5) e são apresentados na Tabela 5.7. 

Neste trabalho, s = 15 amostras de mel foram aleatoriamente 

selecionadas para a análise do conteúdo de umidade de cada uma das b = 2 

fontes florais e todas as determinações do conteúdo de umidade foram 

realizadas em duplicata, n = 2 (Figura 5.5, Tabela 5.7) . Os resultados da análise 

de variância para este planejamento são mostrados na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.7. Conteúdos de umidade de méis monoflorais de laranja e 
eucalipto para o planejamento hierárquico em dois estágios. 

Amostras de Euca/yptus Citrus 

Mel 

1 18,3 18,3 15,7 15,9 

2 17,1 17,3 17,2 17,2 

3 17,7 17,8 15,8 15,5 

4 17,5 17,1 16,3 16,5 

5 18,1 18,2 15,7 15,9 

6 17,2 17,3 15,9 16,2 

7 17,7 18,0 15,5 15,6 

8 17,1 17,3 16,3 16,5 

9 17,9 17,9 15,8 15,8 

10 17,2 17,6 16,1 16,3 

11 18,4 18,2 15,5 15,9 

12 17,9 17,8 17,2 17,5 

13 17,5 17,7 15,7 15,9 

14 17,9 17,9 16,0 16,2 

15 16,9 17,1 16,7 16,8 

Através da ANOVA (Tabela 5.8) observou-se um efeito significativo das 

fontes florais no conteúdo de umidade (p=O,OOO). A comparação entre médias 

(teste-t e intervalos de confiança para as médias) também mostrou que os 

conteúdos de umidade destas fontes florais são diferentes (Tabela 5.9, Figura 

5.6) . Os méis de eucalipto apresentaram um conteúdo médio de umidade maior 

do que o observado para os méis de laranja e estes resultados concordou com 

a classificação botânica realizada pela análise polínica (capítulo 4) e com os 

dados obtidos por Cano, et aI. (2001). 
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Tabela 5.8. Análise de Variância (ANOVA) para os conteúdos de 
umidade de méis de laranja e eucalipto obtidos pelo planejamento hierárquico 

dois est' . -- - - - - - - - - - - --

Fonte de Graus de Soma de Quadrado Quantidade 

Variação Liberdade Quadrados Médio 
estimada Fobs P 

Entre fontes 1 33,4507 33,4507 2 2 2 cre + crs + 68 ,65* 0,000 

florais 30ru? 

Entre amostras 28 13,6427 0,4872 cr/ + 2cr/ 21,18* 0,000 

de mel 

(dentro de 

fontes florais) 

Erro analítico 30 0,6900 0,0230 cre 2 

Total 

59 47,7833 

.. significativo no nfvel de 95% de confiança . F crit(0.05;1.28) = 4,20 e F cri! (0.05;28.30) = 1,84 

Além disso, foi observada também uma grande variabilidade entre as 

amostras de mel de cada tipo floral (p=O,OOO). Com estes resultados foi 

calculado um intervalo de confiança, usando a razão R = crs2/cre2 a 90% de 

confiança e seus limites (5,3 - 19,3) indicaram que a variação atribuída às 

amostras de mel foi maior do que a associada ao erro analítico. 
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Tabela 5.9. Conteúdos médios de umidade (%) e intervalos de 
confiança no nível de 95% de confiança para médias de méis de eucalipto e 
laranja. 

Fontes Florais Média (%) Intervalo de Confiança* 

Eucalyptus 17,7 17,4 - 17,9 

Citrus 16,2 15,9 -16,4 

*Íobs = 0,289 e Ícrit = 2,048 para 28 graus de liberdade e ex = 0,05 

Méis Monoflorais de Laranja 
9 

11) 8 
cv 7 
'8. 6 
~ 5 
Oi 4 
~ 3 
o 2 
~ 1 
o o 
Z 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

Méis Monoflorais de Eucalipto 
7 

:íJ 6 
'8. 5 
~ 4 
Oi 3 
~ 2 
o 1 

~ o 
Z 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

Conteúdo de Umidade (%) 

Figura 5.6. Histograma dos conteúdos de umidade de amostras de méis 
monoflorais de laranja e eucalipto, 

Esta variabilidade entre as amostras de mel pode estar relacionada a 

fatores externos tais como diferentes condições climáticas, regionais ou práticas 

de apicultura adotadas durante a produção do mel. Para detalhar a variabilidade 

entre as amostras de mel, foi realizada uma análise dos resíduos, observando-
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se que a dispersão destes foi aproximadamente constante para as duas 

fontes florais investigadas (Figura 5.7) . Isto mostrou que a variabilidade no 

conteúdo de umidade entre amostras de mel da mesma fonte floral é 

praticamente a mesma. 

~ 
~ 

"C 

~ 

0.2-1 

O.H 

0.0+ -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-

-O. H 

-0.2-1 • 
~I----------------'---------------~ 

laranja eucalipto 

Fontes Florais 

Figura 5.7. Gráfico de resíduos versus fontes florais, mostrando a variabilidade 
das amostras dentro de cada uma das fontes florais. 

Portanto, a variação nos conteúdos de umidade para méis de eucalipto e 

laranja pode estar relacionada à origem botânica devido à contribuição 

predominante destas fontes florais, e à variabilidade entre as amostras que são 

decorrentes de diferentes condições climáticas, regionais e práticas de 

apicultura adotadas durante a produção do mel. 
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5.9. Considerações Finais sobre o Estudo da Variabilidade nos 

Conteúdos de Umidade de Méis de Eucalipto e Laranja 

Os resultados do planejamento fatorial mostraram que o uso do pré

tratamento indicado pela comunidade européia de mel (EHC), é melhor para 

amostras de mel cristalizadas. Para amostras líquidas os dois métodos, AOAC 

e EHC, podem ser usados. Este planejamento também mostrou evidência de 

interação entre o estado físico da amostra e seu pré-tratamento. As diferenças 

entre os desvios-padrão obtidos pelo uso do método da EHC (com pré

tratamento) e o método da AOAC (sem pré-tratamento) para amostras de mel 

cristalizadas pode ser explicado pela influência do estado físico da amostra no 

índice de refração. Portanto, estes resultados sugerem que o método da EHC 

pode ser usado para a análise de amostras de mel nos dois estados físicos. 

Os valores dos conteúdos de umidade obtidos para os méis de eucalipto 

foram maiores do que aqueles para amostras de mel de laranja. A razão F 

observada e os valores do teste-t indicaram que havia uma diferença 

significativa entre os conteúdos médios de umidade destes tipos de mel. Esta 

diferença pode ser explicada pelas origens botânicas dos méis e outros fatores 

tais como condições climáticas e geográficas variáveis e diferentes práticas de 

apicultura. 

O planejamento Hierárquico sugeriu que a maior parte da variabilidade 

nos conteúdos de umidade pode ser explicada pela fonte floral , apesar da 

grande variabilidade observada entre as amostras de mel. Isto pode ser 

atribuído às diferenças na composição dos néctares das fontes florais 

predominantes - Euca/yptus e Citrus - na formação destes méis monoflorais. A 

grande variabilidade entre as amostras de mel de cada uma das fontes florais 

pode estar relacionada a fatores externos como diferentes condições climáticas, 

regionais e práticas de apicultura adotadas. Portanto, este parâmetro físico

químico poderia ser utilizado para a caracterização destes méis monoflorais. 
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6. Determinação de Carboidratos no Mel por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência 

Neste capítulo serão abordados os fundamentos teóricos, etapas de 

desenvolvimento e otimização de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) para análise de carboidratos presentes no mel, bem como os 

resultados de calibração e da identificação e quantificação dos carboidratos 

de algumas amostras de méis de eucalipto e laranja. 

6.1.Considerações Gerais 

Os carboidratos são os compostos orgânicos mais abundantes e 

amplamente distribuídos na natureza. Eles são muito importantes para o 

metabolismo de animais e plantas. Sua biossíntese é realizada pelo 

processo de fotossíntese nas plantas verdes a partir de CO2 e H20 , sendo 

necessário uma energia de 674 Kcal para que a quantidade de gás 

carbônico absorvido e de oxigênio desprendido reaja para sintetizar uma 

molécula de hexose conforme a equação (1). Portanto, a fotossíntese é uma 

função da intensidade luminosa, da concentração de CO2 e da temperatura, 

pois a energia utilizada para as transformações do CO2 em açúcares , será 

aquela que foi captada pela ' luz. Várias substâncias intermediárias são 

formadas antes de se obterem os açúcares. O carboidrato formado neste 

processo pode ficar armazenado ou ser transformado em outras substâncias 

(Pomeranz e Meloan, 1994; Bobbio e Bobbio, 1992; Belizt e Grosch, 1986). 

6C02 + 6H20 +674 Kcal....... CSH120S + 602 (1) 

Os carboidratos são comumente classificados em monossacarídeos, 

dissacarídeos, trissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Os 

monossacarídeos são polidróxialdeídos ou polidróxicetonas, geralmente de 

cadeia linear. Representantes bem conhecidos de monossacarídeos são a 

glicose, a frutose, a galactose, a arabinose, a xilose e a ribose. Os 
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monossacarídeos podem formar anéis de cinco ou seis membros que são 

considerados hemiacetais intramoleculares ou lactóis. Com exceção da 

eritrose, estes compostos são cristalizados na forma cíclica e em solução 

mostram um equilíbrio entre a forma aberta e a cíclica, sendo a última 

predominante. Os carboidratos tendem a adotar a forma cíclica tanto em 

solução como na forma de cristais , diminuindo assim as tensões angulares e 

repulsões entre os substituintes. Estes hidratos de carbono perdem água 

com facilidade e podem reunir-se em moléculas maiores (Khadem, 1988; 

Belizt e Grosch, 1986). 

Os monossacarídeos, apesar de apresentarem fórmulas moleculares 

idênticas (glicose, manose e frutos e - C6H1206, xilose e ribose - CSH1OOS), 

possuem propriedades físicas ou químicas diferenciadas. Este 

comportamento está associado com a configuração espacial das hidroxilas 

ao longo do anel e com o tamanho do anel. Para os monossacarídeos 

existem duas designações, D e L para a posição da hidroxila localizada no 

carbono assimétrico mais distante do grupo funcional (aldeído ou cetona). 

Para atribuir a um monossacarídeo a designação D, a hidroxila do carbono 

assimétrico que está mais distante do grupo funcional deve estar localizada 

à esquerda como pode ser visto na Figura 6.1-a e a designação L quando 

esta se encontra localizada à direita, como ilustrado na Figura 6.1-b 

(Khadem, 1988; Belizt e Grosch, 1986). 

lF lF2PH 
2 -aJOH 2r-o 

I 
3·~ 3.fH> 

H· .... '···f~OH " .çso 

:-t: 5~ 

JHSdopentOlo l,çet()he:IIO.o 

<a) (b) 

Figura 6.1. Tipos de designações (a) De (b) L para a nomenclatura de 
carboidratos. 
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Os oligossacarídeos são carboidratos obtidos de monossacarídeos 

pela eliminação de água e por isso diz-se que estes compostos são 

formados por monossacarídeos capazes de formar ligações glicosídicas. A 

ligação entre um grupo hidroxila do lactol de um monossacarídeo e qualquer 

grupo hidroxila de um segundo monossacarídeo resulta em um dissacarídeo. 

Os dissacarídeos são classificados em não redutores (quando a ligação 

glicosídica é estabelecida entre os grupos lactóis dos dois monossacarídeos) 

e redutores (quando a ligação glicosídica é estabelecida entre um grupo 

lactol e um grupo hidroxila alcoólico). O primeiro é denominado como 

glicosilglicosídeo (ou glicopiranosídeo) e o último como glicosilglicose 

(glicopiranosil) como mostrado na Figura 6.2. (Khadem, 1988; Belizt e 

Grosch,1986). 

~D-Frutofuranosil-a-D-glicopjranoskleo (sacarosc) 

o 

Ckl-D-Glicopiraoosil-(l-+4)-D-glicopiraDOao (DIIltoae) 

Figura 6.2. Tipos de formação de oligossacarídeos de acordo com a 
nomenclatura de glicosilglicosídeo e glicosilglicose. 

Os representantes de carboidratos bem conhecidos de dissacarídeos 

são a sacarose, a maltose, a lactose, a trealose e a turanose; de 

trissacarídeos é a rafinose e de tetrassacarídeos é a estaquiose (Solomons, 

1990). 

Os compostos com até dez unidades de monossacarídeos unidos por 

ligações glicosídicas são conhecidos como oligossacarídeos. Os 

polissacarídeos por sua vez são compostos por um número elevado de 
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unidades de monossacarídeos. Os lactóis podem ser considerados como 

tetraidrofuranos denominados para os açúcares de furanose (anel de cinco 

membros) ou piranose (anel de seis membros) (Solomons,1990; Belizt e 

Grosch, 1986). 

6.2. Propriedades Físicas dos Carboidratos 

Os carboidratos são influenciados por propriedades físicas como 

higroscopicidade, solubilidade, mutação, rotação ótica e propriedades 

sensoriais (Pomeranz e Meloan, 1994; Birch, 1985). 

6.2.1. Solubilidade e Higroscopicidade 

A umidade nos carboidratos está diretamente relacionada com o seu 

tipo de estrutura, presença de isômeros e sua pureza. Já a solubilidade 

diminui com o número de cadeias de carboidratos ligados, isto é, depende 

da granulometria em que os carboidratos se encontram. Os 

monossacarídeos são extremamente solúveis em água, seus anômeros 

podem apresentar solubilidades diferentes nas formas a e ~. Estes são 

ainda pouco solúveis em etano I e insolúveis em certos solventes orgânicos 

como éter, clorofórmio e benzeno (Belizt e Grosch, 1986). 

Todos os carboidratos são sólidos à temperatura ambiente, devido 

aos grupos hidroxilas presentes (Pomeranz e Meloan, 1994; Birch, 1985). 

6.2.2. Propriedades Sensoriais 

A doçura é um dos quatro elementos básicos do paladar, sendo que 

ao se referir à doçura logo se associa o açúcar a esta. No entanto, os 

açúcares possuem poder de doçura diferenciada, que é dependente da sua 

estrutura molecular, da configuração do carbono quiral central da molécula e 

também dos parâmetros de temperatura e pH. A intensidade da doçura pode 

ser medida por comparação com uma substância de referência e depende 
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também da concentração empregada. Geralmente utiliza-se a sacarose 

como referência para a comparação com outros açúcares (Belizt e Grosch, 

1986; Birch, 1985). 

6.2.3. Rotação Óptica 

Os compostos que apresentam assimetria nos átomos de carbono 

possuem habilidade para a rotação no plano de polarização de uma luz 

polarizada e mostram rotação óptica, que gera um ângulo [a]o20. Este ângulo 

é formado quando a luz atravessa uma solução de um composto 

opticamente ativo, com temperatura normalmente de 20°C, empregando 

uma lâmpada de Sódio (589nm). Todos os carboidratos são opticamente 

ativos e o seu ângulo de rotação varia conforme a estrutura molecular, 

podendo ser positivo (+) ou negativo (-) (Pomeranz e Meloan, 1994; Khadem 

1988; Belizt e Grosch, 1986; Birch, 1985). 

A mutarotação nos carboidratos ocorre quando se prepara uma 

solução de açúcar e observa-se uma mudança de rotação por um período de 

tempo antes de se obter um valor fixo. Isto se deve a co-existência das 

formas a e B nos carboidratos em diferentes proporções, as quais em 

solução entram em equilíbrio (Pomeranz e Meloan, 1994; Khadem, 1988; 

Belitz e Grosch, 1986; Birch, 1985). 

6.3 Emprego dos Carboidratos nos Alimentos 

Os carboidratos são a base do alimento contribuindo amplamente na 

porção de nutrientes básicos para o balanço nutricional diário. Estes 

compostos podem ser aplicados em várias áreas da formulação de um 

alimento, podendo agir como adoçantes, espessantes, estabilizantes, 

agentes precursores de aroma e corante e sua cristalinidade confere ao 

alimento textura, corpo e propriedades coloidais, conforme Figura 6.3 

(Pomeranz e Meloan, 1994; Belitz e Grosch, 1986; Birch, 1985). 

A habilidade de absorver água e controlar a atividade de água de 

alimentos é uma das mais importantes propriedades dos carboidratos. Esta 
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capacidade de absorção de água é referida como humectância. Dependendo 

do produto desejado, pode-se limitar a entrada de água no alimento ou 

controlar a saída de água. 

i\~.;. 1 
~ 
. <i.r~~~ 1 

.t_ fl 
Q. ' 

Figura 6.3. Aplicação dos carboidratos na indústria de alimentos (Belizt e 
Grosch, 1986). 

Os carboidratos também são conhecidos por sua capacidade de 

encapsulamento de aromas, principalmente em alimentos secos ou 

liofilizados e também pela manutenção das cores nestes produtos. Neste 

caso existe um deslocamento da interação água-açúcar para a interação 

açúcar e aroma. 

6.4. Carboidratos no mel 

O mel é caracterizado por um alto conteúdo dos monossacarídeos 

glicose (23 - 38%) e frutose (32 - 40%) (Mateo e Bosch-Reig, 1997, 1998; 

Sabatini, et ai, 1989;). No entanto, a presença e a razão de vários di-e 

trissacarídeos, tais como sacarose, turanose, maltose, isomaltose, trealose, 

erlose e rafinose (quantidade tótal < 10%) variam consideravelmente entre 
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os diferentes tipos de mel (Low e Sporns, 1988; Sabatini , et al,1989; 

Goodall, et aI., 1995; Foldhazi,1994). 

Os carboidratos representam a maior porção de matéria seca deste 

produto. Sua quantidade é responsável em grande parte pela sua qualidade 

e pelas propriedades físicas como a viscosidade, propriedades térmicas, 

higroscópicas, granolumétricas, valor energético e a atividade antibacteriana 

(Grane, 1975,1990). 

6.4.1. Monossacarídeos 

Os monossacarídeos presentes em maior quantidade no mel são a 

frutose e a glicose que somam mais de 85 % do total de carboidratos neste 

produto. Outros monossacarídeos presentes como xilose, ribose, arabinose, 

manose e galactose aparecem em pequena proporção e estão relacionados 

com a origem floral do mel (Astwood et aI., 1998; Swallon e Low, 1990; 

Grane, 1975,1990). 

6.4.2. Dissacarídeos 

Os primeiros estudos para identificar os dissacarídeos no mel, como a 

sacarose e a maltose, foram realizados em 1959. Recentemente, tem sido 

verificada também a presença de outros dissacarídeos como turanose, 

trealose, nigerose, kojibiose, isomaltose, maltulose, gentibiose e melibiose, 

os quais são dependentes do tipo de açúcares presentes nas plantas que 

contribuem para a formação do mel. Estes dissacarídeos somados não 

ultrapassam 4% na composição total de carboidratos do mel (Astwood et aI., 

1998; Swallon e Low, 1990, 1994; Grane, 1975,1990; Serra e Ventura, 

1995). 
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6.4.3. Oligossacarídeos 

Foram identificados por Siddiqui e Furgala (1968) 12 oligossacarídeos 

no mel. Os que apareceram em maior proporção foram a melizitose, erlose, 

I-kestose, rafinose, maltotriose e isomaltotriose. Também foram identificados 

outros oligossacarídeos podendo-se citar a laminaribose, panose, 

isopanose, laminaritriose, teanderose, isomaltotetraose e isomaltopentaose. 

Contudo, a presença destes carboidratos no mel varia conforme a origem 

botânica do mel. Os oligossacarídeos somados não ultrapassam um valor de 

2% do total de carboidratos no mel (Siddiqui e Furgala, 1968; Astwood et ali, 

1998; Swallow e Low, 1990, 1994, Crane, 1975,1990, Low, Nelson e 

Sporn,1988). 

Na literatura tem sido observado que existem carboidratos que tem 

maior ocorrência em alguns tipos de méis florais do que em outros. Sendo 

assim, foram selecionados alguns carboidratos que podem estar presentes 

no mel, através de estudos de méis produzidos em outros países, já que são 

encontrados poucos trabalhos enfatizando a composição de carboidratos de 

méis monoflorais brasileiros (Komatsu, 1996; Bastos e Brandão, 1994). Em 

vista disso, este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar alguns 

carboidratos normalmente encontrados no mel, bem como relacionar a 

composição de açúcares com a origem botânica dos méis de eucalipto e 

laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo. 

6.5. Métodos de análise de carboidratos em alimentos 

A análise de carboidratos é de considerável importância nas indústrias 

farmacêutica e alimentícia, onde é de grande interesse para o controle de 

qualidade o conhecimento da distribuição qualitativa e quantitativa dos 

açúcares nas matérias-primas (Belizt e Grosch, 1986). 

Os métodos empregados em análise de carboidratos são baseados 

em princípios diferentes e podem ser classificados em físicos, químicos e 

enzimáticos (Tabela 6.1 ); OS métodos oficiais de análise para carboidratos 

são Fehling e a polarímetria, o que não permitem a identificação e 

quantificação das concentrações individuais de uma mistura de carboidratos. 
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Este fato vem incentivando o desenvolvimento de novos equipamentos mais 

rápidos e de alta sensibilidade, capazes de isolar e quantificar açúcares nas 

diversas concentrações. (Belizt e Grosch,1986; Birch, 1985). 

Tabela 6.1. Métodos analíticos mais empregados para a análise de 
carboidratos em alimentos. 

Métodos Analíticos Aplicação 

Polarímetria 1 Todos os tipos de 
carboidratos 

Refratometria2 Todos os carboidratos 
solúveis 

Hidrometria 3 Todos os carboidratos 
solúveis 

Cromatografia (papel, camada Todos os tipos de 
delgada, gasosa e líquida) carboidratos 

Métodos Físicos 
3,4,5,6,7 

Espectroscopia na região do Todos os tipos de 
UV-VisíveI3, 5,6 carboidratos 

Espectrometria de Massa3
, 5,6 Todos os tipos de 

carboidratos 

Espectroscopia na re~ião do Todos os tipos de 
Infravermelh03,4, carboidratos 

Ressonância Magnética Todos os tipos de 
Nuclea"s carboidratos 

Redução com Cobre 1,3,4 Açúcares redutores e 
sacarose 

NelsonlSomogyi3,4 Açúcares redutores 

Métodos Químicos 
Clegg-anthrone4 Carboidratos como hexoses, 

oligossacarídeos e amido. 

Ferrocianet05 Açúcares redutores 

lodométrico5 Açúcares redutores 

Glicose, frutose, galactose, 
Método Bioquímico lactose, maltose, rafinose e 

EnzimáticoS amido. 

1Lane e Eyon,1923; 2 Somogyi,1945; 3Macrae,1982; 4Sirch,1985; 5 Pomeranz e Meloan , 
,1994; 6 Belizt e Grosch ,1986; 7 Snyder e Kirkland , 1979;8pascale, 1986. 
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Dos métodos citados na Tabela 6.1, os cromatográficos têm sido os 

mais aplicados para fracionar, isolar, identificar e quantificar as misturas 

complexas de carboidratos. Destes os mais utilizados são: as cromatografias 

gasosa, líquida, de papel , de camada delgada assim como a eletroforese 

capilar (Pomeranz e Meloan, 1994; Belitz e Grosch, 1986, Birch,1985; 

Macrae,1982). 

Várias técnicas cromatográficas mais sofisticadas tem sido aplicadas 

também, tais como a cromatografia gasosa (CG) e a cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE), algumas vezes acopladas em linha com a 

espectrometria de massas (CG-MS, CLAE-MS) ou espectrometria de 

infravermelho transformada de Fourier (CG-FT-IR) (Troyano, et aI. , 1991 ; 

Verette, et aI. , 1995; Coquet, et a1. , 1994; Tisza, Sasse e Molnár-Perl; 1994; 

Kohler e Leary,1995;Bernal ,et aI., 1996, Ferreira e Ferreira, 1998 López e 

Gómez, 1996, Pascale et al.,1996). 

A cromatografia gasosa para a análise de carboidratos emprega a 

derivatização com trimetilester. A cromatografia gás-liquido também pode 

ser usada na análise de carboidratos, sendo realizada a redução de grupos 

livres em blocos. Estes métodos foram gradativamente substituídos com os 

avanços da cromatografia líquida, que analisa de forma direta o açúcar sem 

a necessidade de derivatizar a amostra. A Tabela 6.2 apresenta uma 

comparação quanto às características dos diversos tipos de métodos 

cromatográficos mais citados para análise de carboidratos no mel. 

Uma avaliação da Tabela 6.2 sugere que para a análise de 

carboidratos a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) possui um 

número maior de itens que satisfazem a escolha desta técnica. Dentre estes, 

destacam-se acuracidade, precisão, sensibilidade, custo do instrumento e a 

capacidade de automação que são decisivos para a aquisição de um 

equipamento anal ítico. E ainda esta técnica, na análise de carboidratos 

destaca-se por sua sensibilidade na separação, identificação e quantificação 

de misturas complexas de mono-, oligo-e polissacarídeos de médio e alto 

peso molecular. Outra vantagem que sugere o seu uso é a rápida 

preparação da amostra que não ultrapassa o tempo de 20 minutos incluindo 

a extração (sem derivatização) do carboidrato. 
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Tabela 6.2. Comparação entre os tipos de cromatografia aplicadas à análise 
de carboidratos. 

Características usadas para a escolha I CG* CLAE* CCD* 

do método I I 

I 
Específico para o tipo de análise - - -

I 

Preparação da amostra + 
I 

+ -

Acuracidade + I - I -
I 

Precisão 
I 

+ - -

Sensibilidade + + + 

Interferentes + + + 
I 

Tempo de análise - I - -
I 

Custo inicial do instrumento + + -

Custo total I 

Capacidade para automação + + + 

* CG - cromatografia gasosa; CLAE - cromatografia líquida de alta eficiência, CCD -
crn[l1;::)fonr;::)fia p.m r,am(lrlA .rlp.!n;::)rl;::) (-l = in~;::)tê·s.f~ório p. J±) ~;::)ti~f;::)tcírio AnAli~p. cnmn;::)Y3Ji..v;::) . 
uerermmaçao de r.;arDoldratos no Mel por ;LAc 1 L~ 

Tabela 6.2. Comparação entre os tipos de cromatografia aplicadas à análise 
de carboidratos. 

Características usadas para a escolha CG* CLAE* 

I 
CCD* 

do método 

Específico para o tipo de análise - - -
I 

Preparação da amostra + + -

Acuracidade + 

Precisão + 

Sensibilidade + + + 

Interferentes + + + 

Tempo de análise 

Custo inicial do instrumento + + 

f', ._"-_ "-_"-_I 
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em gel. A aplicação de um ou outro tipo de separação varia de acordo com o 

objetivo da análise (Snyder, 1997; Macrae,1982). 

A instrumentação necessária para que se desenvolva a análise de 

carboidratos é mostrada na Figura 6.4. Essa instrumentação é composta de 

reservatório de fase móvel, de sistema de bombeamento do solvente, de 

injetor da amostra, de coluna de separação (fase estacionária), de sistema 

de detecção e de registrador de dados (Belitz e Grosch, 1986; Birch, 1985; 

Macrae, 1982; Snyder, 1997) . 

..• ~~f!il;!I~~1i · · · ··-Il~i[~~.t~~l 
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Figura 6.4. Instrumentação básica da cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) para a análise de carboidratos. 

A cromatografia líquida tem sido investigada para determinar a 

composição de mel, o qual consiste principalmente de carboidratos mais 

água e vários outros compostos (Crane, 1975 e 1990). Recentemente, a 

CLAE tem recebido mais atenção para a caracterização dos açúcares 

presentes nas amostras de mel. Os carboidratos são normalmente 

separados pela CLAE usando colunas específicas tais como as de amina 

ligada à sílica, fase móvel de acetonitrila-água e detectados por um detector 

de índice de refração (Prodolliet e Hischenhuber,1998, Foldhazi,1994; 
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Bogdanove Kilchenmann, 1996, Honda, 1984). Nos últimos anos, a detecção 

dos sacarídeos tem sido melhorada pelo uso da cromatografia iônica 

acoplada com a detecção amperométrica ou fotométrica (Goodall et aI. 

,1995; Anklam, 1998; Corradini, et aI. , 1997; Bernal, et aI. , 1996). Apesar 

disso, a detecção pelo índice de refração ainda é a mais usada em 

laboratórios de rotina para a análise de carboidratos de amostras de mel 

(Prodolliet e Hischenhuber,1998). 

6.6. Otimização de Método para CLAE 

Para separar os componentes de uma amostra por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) é necessário estabelecer o objetivo desta 

separação (identificação e/ou quantificação de uma ou mais substâncias 

presentes na amostra). Em seguida, faz-se necessário obter informações na 

literatura da substância a ser analisada como o seu peso molecular, seu pH, 

sua polaridade e sua estabilidade em relação à temperatura. Mediante estas 

informações pode-se buscar as condições experimentais mais favoráveis da 

CLAE para o desenvolvimento de um método analítico (Figura 6.5) (Snyder, 

1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986). 

Inicialmente, são realizados dois ensaios preliminares e verifica-se o 

desempenho na separação dos constituintes da amostra. Caso o método 

não seja adequado às expectativas do estudo, inicia-se o processo de 

otimização, que consiste na investigação das melhores condições 

experimentais para a separação dos componentes de uma amostra. O 

processo de otimização leva em consideração alguns fatores como o custo, 

a toxicidade dos solventes, tempo da análise e a escolha adequada da 

combinação da fase móvel com a fase estacionária. (Snyder, 1997; Lindsay, 

1992; Matsuda e Hayashi,1990) 
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Figura 6.5: Etapas envolvidas no desenvolvimento e otimização de método 
para CLAE (Snyder, 1997). 

A otimização envolve um grande número de parâmetros, como pode 

ser visto na Figura 6.6, que envolve mudanças de coluna, de temperatura, 

da força do solvente, dentre outros, influenciando nos fatores respostas de 

um cromatograma como resolução, seletividade, fator de capacidade, 

velocidade do fluxo da fase móvel e eficiência da coluna. (Snyder, 1997; 

Lindsay, 1992; Matsuda e Hayashi,1990; Berrigde, 1986; Lauer e Rozing, 

1982). 
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Figura 6.6. Interações entre as variáveis respostas (circulo interno maior), 
variáveis de estudo T-temperatura; L-comprimento da coluna; <I> - volume da 

fração de solvente; u-velocidade do fluxo da fase móvel (Berridge, 1985). 

Os parâmetros básicos em cromatografia são o fator de capacidade 

(k'), a seletividade (a), a eficiência da coluna (Neff) e a resolução (R). A partir 

deste conjunto de parâmetros é que se avaliam as condições de separação 

entre os componentes da amostra. 

O fator de retenção (k') é uma medida de tempo de um componente 

da amostra (tr) na fase estacionária em relação ao solvente da fase móvel 

(to), calculado conforme a Equação 2 e ilustrado na Figura 6.7. (Snyder, 

1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986). 
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Figura 6.7. Esquema de um cromatograma para o cálculo de to e tr, W1 e W2 
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k = (tr -to)/ to (2) 

onde tr é o valor do tempo de retenção do soluto e to é o valor do tempo de 

retenção do solvente orgânico que não interage com a fase estacionária e 

não é retido pela coluna, também conhecido como frente do solvente. 

(Snyder, 1997; Lindsay,1992; Berrigde, 1986). O fator de separação ou 

seletividade é relativo ao valor calculado entre dois picos adjacentes 

(k2>k1), como na Equação 3 (Snyder, 1997; Lindsay, 1992; Papas, 1989; 

Berrigde, 1986). 

a = k2/ k1 = lr2- to/tr1- to (3) 

O número de pratos teóricos (N) é baseado na largura do pico (w) 

onde o componente da amostra entrou em equilíbrio com a fase estacionária 

e móvel como pode ser visto na Equação 4. A altura e equivalente dos 

pratos teóricos (H),como visto na Equação 4a, consiste no comprimento da 

coluna no qual o equilíbrio termodinâmico é atingido entre a fase 

estacionária, fase móvel e o componente da amostra (Snyder, 1997; 

Lindsay,1992; Papas, 1989; Berrigde, 1986) 

N = tr/ci = 16(lr2-toIW2)2 (4) 

H = L/N (4a) 

A resolução (Rs) é o termo empregado na separação de dois picos 

em termos da largura da base (wb), que é dependente da seletividade (a), 

fator de capacidade (k') e número de pratos teóricos (N) conforme a equação 

5 (Snyder, 1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986). 

Rs = (tr2 -tr1)/(wb1 +Wb2)= 1/4(a-1)* N1/2 
( k'/1+k') (5) 
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Para que o método seja considerado bom na separação de dois 

componentes de uma mistura é necessário atingir algumas condições, as 

quais são ilustradas na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3. Parâmetros a serem considerados para a separação dos 
componentes pela CLAE. 

Separação de dois Comentário 1 

componentes 

Resolução - Rs > 1,5 I A separação torna-se robusta com Rs » 2, 
porém é aceitável acima de 1 ,5. 

Fator capacidade - 1 < k' < 20 I Considerada muito satisfatória a separação neste 
intervalo. 

Fator seletividade a > 1 I A separação é satisfatória acima de 1,0. 

Número de pratos teóricos (N) I Depende da coluna e da difusão da amostra, 
porém quanto maior melhor. 

-TOados retirados de Snyder,1997 e Berrigde,1986 

Em otimização existe variáveis que podem ou não ser controladas 

visando melhorar a separação como pode ser visto na Figura 6.8 (Snyder, 

1997; Lindsay,1992; Papas, 1989; Berrigde, 1986). 

Alnostr.a 

Fatores Não controlados 

Ruído Performance 
da coluna 

~!l~!iW 
.~~~~~>. 'I;~~J: 

Deslocamento 
do tempo de 

retenção 

Fluxo Composição Temperatura 
da fase móvel 

Fatores controlados 

. ·· ········· ··1 ............ + 

·~~m·': ·r ........ : ......... .. . : 
f i _ ... i L li \I"('w, 
h~~ 

Figura 6.8: Representação esquemática de um sistema cromatográfico com 
os seus fatores (Snyder,1997). 
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Um dos fatores que não se pode controlar é a eficiência da coluna, 

pois esta depende de cada fabricante e das condições experimentais do 

método para garantir a vida útil no decorrer de toda a etapa de 

desenvolvimento do método. Nos experimentos prelim inares já se pode ter 

uma idéia se a coluna será eficiente para o método proposto e caso esta não 

seja adequada pode optar-se por outras colunas (dimensões ou tamanho de 

partículas diferentes), resolvendo desta forma a eficiência da coluna. O ruído 

é um fator incontrolável devido ao tipo de sistema adotado. Por exemplo, se 

o sistema utilizar o detector de índice de refração serão observadas 

alterações constantes no ruído (Figura 6.7). Os fatores que podem ser 

controlados são fluxo, composição da fase móvel e temperatura (da coluna e 

do detector). Estes são investigados normalmente visando alterar as 

respostas da resolução, seletividade, fator capacidade para otimizar a 

separação (Snyder, 1997; Lindsay,1992; Berrigde, 1986; Lauer e Rozing, 

1982). 

As variáveis , fator de capacidade (k') e seletividade (a) são afetadas 

quando se realiza uma mudança na composição da fase móvel, na 

composição da fase estacionária da coluna e na temperatura. No entanto, 

estas mudanças não influenciam a eficiência da coluna, o número de pratos 

teóricos de uma coluna e os tamanhos de partícula. Contudo, se os valores 

de k' e a não forem adequados, inicia-se um processo de otimização mais 

elaborado (Snyder, 1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986; Perry, 1979). 

O primeiro passo é otimizar a composição da fase móvel para que 

esta se equilibre com a fase estacionária. Normalmente a fase móvel é 

composta por uma mistura de dois ou mais solventes. Sua composição vai 

depender da composição da fase estacionária. A escolha da fase móvel leva 

em conta alguns fatores como solubilidade, viscosidade, toxidez, 

inflamabilidade, pressão de vapor e custo (Snyder, 1997; Lindsay,1992; 

Berrigde, 1986; Perry, 1979). 

A força do solvente é um termo empregado na cromatografia líquida 

de alta eficiência e consiste em alterar a proporção de cada solvente no 

intuito de melhorar os valores de k' e a . Essas mudanças alteram a 

polaridade da fase móvel e sua maneira de interagir com a fase estacionária. 
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Contudo, nem sempre a melhor seletividade é obtida empregando-se só a 

força do solvente. Para afetar a seletividade pode se modificar a composição 

da fase móvel, mudar a temperatura e caso nenhuma destas altemativas 

alterem a seletividade muda-se o tipo de empacotamento da coluna. 

(Snyder, 1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986, Perry, 1979) 

Na mudança da composição da fase móvel trocam-se os tipos de 

solventes conforme a sua polaridade e interação com a fase estacionária 

(reversa, normal e troca-iônica). Esta mudança consiste em adicionar um 

aditivo (tampões ou agente complexante) à mistura ou adicionar um ou mais 

solventes (mistura eulotrópica - composta de um até oito misturas de 

solventes orgânicos e mistura isoelutrópica - emprega mistura de dois 

solventes orgânicos com água) que podem ser realizadas na forma 

isocrática ou gradiente (Snyder, 1997; Lindsay, 1992; Berrigde, 1986). 

Outro fator que pode colaborar na melhora da seletividade e da 

resolução é a mudança na temperatura do sistema, pois o aumento de 1°C, 

diminui o tempo de retenção (tr) , que por sua vez afeta o valor de k' em 1 a 

20%. 

Mediante todas estas mudanças pode-se esperar que a etapa de 

otimização do método esteja concluída. Em vista destas considerações 

iniciais o presente trabalho teve como objetivos a otimização de um método 

de CLAE, bem como realizar a análise qualitativa e quantitativa da mistura 

de carboidratos presentes nos méis monoflorais de laranja e eucalipto. 

6.7. Materiais e Método 

6.7.1. Materiais 

A amostra de mel utilizada nos ensaios preliminares para a otimização 

do método foi aleatoriamente escolhida do plano amostrai descrito no 

capítulo 3. Os padrões de carboidratos utilizados (glicose, frutose, ribose, 

xilose, arabinose, manose, galactose, sacarose, maltose, turanose, trealose, 
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melibiose e melizitose) para o estudo foram adquiridos da Sigma (St. louis, 

MO, USA). Soluções estoque destes compostos foram preparadas em água 

ultra-pura e estas foram agitadas para assegurar uma mistura completa 

antes da filtração através de membrana- Hv millex (0,45Ilm) . 

6.7.2. Instrumentação para o sistema de CLAE 

As separações cromatográficas foram realizadas usando um sistema 

de ClAE consistindo de uma bomba modelo LC-10A, com desgaseificador 

ultra-sônico modelo DGU-12A, um forno modelo CTO-10A e um detector de 

índice de refração modelo RID-10A, todos da Shimadzu. Foram usadas duas 

colunas analíticas, modelo CLC-NH2 (M) com fase estacionária de grupo 

aminopropil com dimensões de 15cm x 4,5 cm e de 30cm x 4,5 cm ambas 

com partículas de 5 micras e com pré-coluna modelo ClC G - NH2 (4) com 

grupo de superfície de fase estacionária de aminopropil com dimensões de 

4,Ocm x 1,Ocm todas da marca da Shimadzu. 

Os solventes usados na fase móvel foram acetonitrila e acetato de 

etila, de grau CLAE foram adquiridos da EM Science (Gibbstown, NJ, USA) 

e a água usada foi ultra-pura através de um sistema Millipore Milli-Q System 

(Bedfford, MA, USA). Todos os solventes foram filtrados através de 

membrana HA e FP Millipore (20 Ilm) . Foram usados também filtros de 

membrana Hv millex de 0,45 Ilm para soluções aquosas, que são colocados 

na ponta da seringa de 1 m L. 

6.7.3. Resultados e Discussão 

Para iniciar-se a otimização de um método de ClAE foi realizado 

inicialmente um estudo das condições experimentais preliminares. 
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Ensaios Preliminares para a Otimização do Método de CLAE 

Inicialmente, foi investigado o método proposto pela European Honey 

Commission (EHC) (Harmonised Methods of European Honey Commission, 

1997). Nos ensaios preliminares observou-se que este método não era 

eficiente para uma mistura com mais de cinco carboidratos e desta forma 

optou-se por uma otimização das condições do método (tamanho da colulla, 

fase móvel, temperatura e fluxo), conforme a Figura 6.9. 

timizaç'~a 

~l~ . n" C 
Mudan~ na fase~u<tWdl de . -- --

movei .: .çdll!lWa 

Fase móvel 1 :t F;;~ 'móvel 2 : ~c6i~n1ll'de~30cm 
ACN:Água:A~~~i~r"""'''' '[AC'N;Ag~'~ :Acetato ~C~~.de15cm 

(80:19:1) (79,9:19:1,1) ---- <. • 

Fase móvel 3 : Fase móvel 4 ' 

ACN:Ãgua;:AcetatoACN:Ãgwa:Acetato j 
(70:10:20) (60:14:26) 

Fase móveiS Fase móvel 6: . , -_ ................ _""'J--- , --.-.-'J .. -------. 
ACN:Agua:AcetatoACN:Agua:Acetato 

(58:14:28) (56:14;30) 
. _. _______ ._ •••••••• __ •••••• _ ••••••• J ____ ••.••.••• ___ •• _____ • ____ ~ 

Fase móvel 7 ).. Fase móvel8 ! 

ACN:Água:A~tato iJ . ~ACN:Água:Acetato "J 
(50;10:40) (50:20:30) 

Figura 6.9. Diagrama de Otimização do método CLAE para a análise de 

carboidratos em mel. 
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A primeira fase deste trabalho consistiu no emprego do método CLAE 

para a análise de carboidratos em mel, descrito na EHC (1997). Neste 

método realizou-se a tradicional cromatografia de fase normal com a coluna 

amino modifica de sílica -NH2 de 30,Ocm x 4,5 cm com tamanho de 

partículas de 5~m e fase móvel de acetonitrila e água (80:20;v:v). Além 

disso, empregou-se também temperatura de 300 C para a coluna e detector 

de índice de refração. O cromatograma resultante é apresentado na Figura 

6.10. 

1-frutose; 2- glicose; 3- sacarose; 4- turanose; 5-malotse; 6- trealose, 7-
melibiose; 8- erlose; 9 meliziotse; 10 rafinose; 

Figura 6.10. Cromatograma resultando do método CLAE descrito em 
Harmonised Methods of Honey Commission, 1997, com coluna de 
Aminopropil de 30 x 4,5 cm na temperatura de 30°C e detector de índice 
de refração a 30° C; fase móvel de acetonitrila:água (80:20, v:v) e vazão 
de fluxo de 1,3 mLlmin. 

No cromatograma apresentado na Figura 6.10, observa-se que os picos 

separaram relativamente bem, mas foi verificado um longo tempo de análise, 

maior do que 30 minutos. Portanto, para melhorar essa situação, Snyder 

(1997) sugere uma mudança nas condições experimentais, que consiste em 

inicialmente diminuir o tamanho da coluna visando diminuir o tempo de 

análise. Sendo assim este trabalho modificou as condições da coluna 
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empregando uma coluna amino-modificada (NH2) de tamanho menor (15,0 x 

4,5 cm) e o cromatograma resultante é apresentado na Figura 6.11 (Snyder, 

1997; Lauer e Rozing, 1982). 

uRIUr---A~'--~Mr-~4r----------r----------------------r----------------------

1 o~ ---, ... -- ~ ,- -- ~--- - - ----~- - -- - -- - - -- -- ------- - - - ~ - - --- - --- - --- - -- -- - _ __ o 
1 1 

, 
5~ - - - , . • - - •• - 1 1 ·------ --j-- ------------- --- - ----r----- -------- ----- --__ o 

oj_l~J J ~ J I L -~- - -- ~- - --
I ~ --

o 10 20 .30min 

1-frutose; 2- glicose; 3- sacarose; 4- turanose; 5- maltose. 

Figura 6.11: Cromatograma com a coluna de amino-modificada (NH2) com 
o tamanho de 15,0 x 4,5 mm, nas mesmas condições do método da EHC 

(Harmonised Methods of European Honey Commission 1997). 

Foi observado que há uma diminuição no tempo de análise com o uso 

da coluna de menor tamanho. Contudo, a separação da mistura dos cinco 

carboidratos não foi satisfatória, o que sugere a realização de um estudo de 

otimização para melhorar a separação dos carboidratos. 

Neste trabalho foi proposta também a adição de mais oito 

carboidratos tais como ribose, xilose, arabinose, galactose, manose, 

trealose, melibiose, melizitose e erlose à mistura anterior, já que estes são 

encontrados em alguns tipos florais de mel e o cromatograma resultante é 

apresentado na Figura 6.12. 
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1-ribose/xilose; 2-arabinose/frutose; 3- glicose/manose; 4- glicose/galactose; 
5- sacarose/turanose; 6- maltose/trealose; 7 -melibiose/melizitose; 

Figura 6.12. Cromatograma da adição dos dez carboidratos nas condições 
do método do Harmonised Methods of European Honey Commission (1997) 

com a coluna de amino-modificada (NH2) de 15,Ocm x 4,5mm. 

De um modo geral foi observado que com o emprego desta mistura 

complexa de carboidratos não foi alcançada uma separação satisfatória de 

todos os carboidratos. De acordo com Snyder (1997) e Berrigde (1986), se 

faz necessário a realização de um estudo de otim ização de outras condições 

experimentais para melhorar a separação. 

Outra condição experimental investigada foi à temperatura do detector do 

índice de refração, pois, quando se utiliza a temperatura de 40°C no detector 

e temperaturas inferiores na coluna, observa-se um aumento no ruído da 

linha base. Isto se deve a dificuldade de estabilização da temperatura da 

mistura de carboidratos separados na coluna em relação à temperatura do 

detector. Desta forma, foram investigadas duas temperaturas diferentes para 

o detector de 35,50 C e 400 C, como pode ser observado na Figura 6.13. 
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Figura 6.13. Gráfico ilustrando o efeito da temperatura no detector de índice 
de refração. 

De acordo com os resultados mostrados na Figura 6.13, observa-se 

que a mudança de 40 para 35,5°C não altera as condições de separação da 

mistura de carboidratos, podendo sugerir que ambas as temperaturas 

poderiam ser usadas. Contudo, optou-se pela temperatura de 35,5°C devido 

à diminuição do ruído da linha base. Para a coluna foi escolhida uma 

temperatura inferior a 35,5°C, pois esta não suporta temperaturas acima de 

40°C e com isso pode-se aumentar também a vida útil da coluna. 

Outra condição experimental estudada foi o efeito da vazão de fluxo 

nos níveis de 1,2 e 1,4 mLlmin no tempo de análise e na separação dos 

carboidratos. Observou-se que vazões acima de 1,2 mLlmin não são 

adequadas para a separação dos açúcares de menor peso molecular 

(monossacarídeos) pois, estas diminuem o tempo de retenção e favorecem 

a coeluição destes compostos, apesar de diminuir o tempo de análise 

(Snyder, 1997; Lindsay,1992; Berrigde, 1986). 

Após, estabelecer o tamanho e temperatura da coluna, temperatura 

do detector e a vazão de fluxo da fase móvel verificou-se que não foi obtida 
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ainda uma separação satisfatória da mistura de carboidratos. Assim, este 

trabalho iniciou uma nova etapa da otimização do método, na qual foram 

investigados possíveis solventes para modificar a polaridade da fase móvel 

visando melhorar a separação. 

Snyder (1997) e Perry (1979) sugerem que a seleção da fase móvel 

deva ser realizada através da sua polaridade. A fase móvel pode ser 

formada por uma mistura de solventes orgânicos que atuam com 

polaridades próximas ou extremas a água. Sendo assim o triângulo de 

seletividade de Snyder e Kirkland (1979) possibilita a escolha dos solventes 

orgânicos que podem participar da composição da fase móvel como pode 

ser visto na Figura 6.14 . 
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Figura 6.14. Triângulo de seletividade de Snyder e Kirkland (1979) da 

polaridade de solventes em relação à polaridade da água. 

Neste trabalho, três solventes, acetonitrila, água e acetato de etila, bem 

como suas misturas foram investigadas para o seu uso como fases móveis. 

O acetato de etila foi selecionado para o estudo porque ele está no mesmo 

grupo da acetonitrila (grupo VI) do triângulo de seletividade de Snyder 

(Snyder, 1997) e também devido ao seu ponto de ebulição (77°C) 

relativamente alto em relação a temperatura de análise (32°C). Além disso, o 

índice de refração do acetato de etila (1 ,3724) exibe um valor que é próximo 
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do apresentado pela acetonitrila (1,3441) e, portanto, ele pode ser usado em 

misturas com o último quando um detector de índice de refração é utilizado. 

Sendo assim, foi gerada uma fase isoleutrópica ternária composta de 

acetonitrila, água e acetato de etila. As combinações de proporções destes 

solventes estudadas são apresentadas em um gráfico ternário de misturas 

como pode ser visto na Figura 6.15 e os respectivos cromatogramas são 

apresentados no anexo 6.13. 

ACETONITRILA 

o tipos de fase móvel 

ÁGUA ACETATO DE ETILA 

Figura 6.15. Composição das misturas de fase móvel com acetonitrila, água 
e acetato de etila. 

Inicialmente foram adicionadas pequenas proporções de acetato de · 

etila à fase móvel binária de acetonitrila e água (Figura 6.15) e verificada de 

modo qualitativo a separação (Tabela 6.5). Foi observado que a adição de 

pequenas proporções de acetato de etila não promoveram uma separação 

satisfatória. Em vista disso, aumentou-se a proporção deste solvente e 

verificou-se uma melhora na separação destes compostos. Embora o 

aumento da proporção do acetato de etila melhore a separação da maioria 

dos carboidratos da mistura, este apresenta baixa solubilidade na água, o 

que não permite avaliar todas as possíveis combinações da composição de 

fase móvel dentro da região do gráfico ternário (Tabela 6.4 e Figura 6.15). 
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Tabela 6.4. Avaliação qualitativa da separação da mistura de carboidratos 
la CLAE com relacão a comoosicão da fase móvel - - -- - ~-

Avaliação qualitativa da separação dos 
Composição da Fase Móvela 

carboidratos por CLAE b 

Monossacarídeos Oligossacarídeos 

1 (80:20 :v :v) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

2 (80:19 :1:v :v:v:) (-)(-)(-) (-) (-) (-) 

3(79,9:19,1 :1:v:v:v:) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

4 (70: 1 0:20:v :v:v:) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

5 (60:14:26:v :v:v:) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

6 (58:14:28:v :v:v:) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

7 (56:14:26:v :v:v:) (-)(-) (+) (-) (+) (+) 

8 (50:10:40:v :v:v:) (-) (+) (+) (-) (+) (+) 

9 (50:20:30:v :v:v:) (-) (+) (+) (-) (-) (+) 
- acetonitrila,água e acetato de etila, respectivamente;O (-) (-) (-) = separaçao 
insatisfatória, (-) (-) (+) = separação razoável; (-) (+) (+) = separação satisfatória. 

A avaliação qualitativa da separação dos carboidratos nas nove fases 

móveis investigadas sugeriu que maiores proporções de acetato de etila na 

composição da fase móvel colaboram na separação. No entanto, esta 

avaliação qualitativa não permitiu identificar qual a composição de solventes 

mais adequada para a otimização do método CLAE. 

6.8. Otimização estatística da composição da fase móvel para a 

separação dos carboidratos pela CLAE 

A grande versatilidade da CLAE é, de fato, atribuída a uma inúmera 

variedade de fatores que podem afetar os tempos de retenção da amostra e 

da resolução, como já foi descrito no item anterior. A composição da fase 

móvel é o fator mais importante para a resolução em relação ao fluxo e a 

temperatura. Assim, a pesquisa têm sido direcionada para um entendimento 

fundamental de como as mudanças na composição do eluente afetam o 
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processo de separação cromatográfica (Snyder, 1997; Morris, Huges e 

Marriott,1996; Pasadakis e Varotsis,2000; Lauere Rozing,1982). 

Muitos métodos tem sido desenvolvidos para otimizar os parâmetros 

de interesse em cromatografia (Siouffi e Phan-Tan-Luu, 2000; Snyder; 1997; 

Berrigde,1986, 1982). Uma apresentação detalhada das aproximações 

usadas para o desenvolvimento e otimização dos métodos de CLAE é dado 

por Glajch, Kirkland e Squire (1980) . A otimização da composição da fase 

móvel para melhorar o processo de separação na CLAE pode ser alcançada 

através do uso de técnicas estatísticas e vários planejamentos experimentais 

(Siouffi e Phan-Tan-Luu, 2000; Snyder; 1997; Berrigde, 1986). 

Planejamentos de misturas são adequados para esta finalidade, já que as 

proporções dos solventes na mistura e seus níveis são dependentes um do 

outro, e a soma de todos componentes é sempre 1 ou 100% (Barros Neto, 

Scarminio e Bruns, 1995). 

Este trabalho apresenta uma aproximação para melhorar a separação 

dos carboidratos presentes normalmente em amostras de mel pela 

otimização estatística da composição da fase móvel. A metodologia 

estatística usada foi um planejamento de misturas, já que este método tem 

sido amplamente aplicado em separações cromatográficas para a 

otimização das condições analíticas (Berrigde, 1986; Snyder, 1997). 

6.8.1. Materiais e Instrumentação para CLAE 

6.8.1.1. Materiais 

Foram empregados os carboidratos e modo de preparação das soluções 

estoques iguais aos descritos no item 6.7.1. Materiais. 

6.8.1.2. Instrumentação para a CLAE 

Foi utilizado a mesma instrumentação para CLAE conforme a descrita no 

item 6.7.2, somente adotando . como condições: coluna analítica, modelo 

CLC-NH2 (M) com fase estacionária de grupo aminopropil com dimensões 
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de 15cm x 4,5 cm a temperatura de 32°C, temperatura do detector de índice 

de refração de 35,5°C e uma vazão de fluxo constante de 1,2 mUmin para 

todas as fases móveis investigadas. 

6.8.1.3. Planejamento Experimental 

Foi aplicado um planejamento experimental para misturas usando 

pseudocomponentes os quais foram gerados dos componentes originais. As 

variáveis do planejamento de misturas sob a forma de pseudocomponentes 

foram X1 (50:10:40), X2 (70:10:20) e X3 (60:14:26) , na ordem de acetonitrila, 

água e acetato de etila, respectivamente. Proporções destas variáveis foram 

calculadas em % e a soma foi equivalente a 100%. Combinações adicionais 

binárias e ternárias dos pseudocomponentes foram obtidas pela mistura das 

três fases móveis em várias proporções, como mostrado na Tabela 6.5 

(Barros Neto, Scarminio e Bruns, 1995) 

Tabela 6.5: Composições dos solventes usados pelo planejamento de 
misturas 

Composição Composição (%) 

Experimentos I Réplicas I 1 2 3 Acetonitrila Água Acetato de 

Etila 

1 2 1 O O 50 10 40 

2 2 O 1 O 70 10 20 

3 2 O O 1 60 14 26 

4 2 % % O 65 12 23 

5 2 % O % 55 12 33 

6 2 O % % 60 10 30 

7 6 1/3 1/3 1/3 60 11 ,3 28,7 

8 1 2/3 1/6 1/6 55 10,4 34,3 

9 1 1/6 2/3 1/6 65 11 ,7 24,3 
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6.8.1.4. Análise Estatística 

Dados de todas as resoluções entre picos adjacentes (11 Rs) e valores 

de COF foram usados para calcular a equação canônica de Scheffé's (6.6) 

para o modelo cúbico especial para os três pseudocomponentes: 

A 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3 (6.6) 

onde y, a variável dependente, é o valor obtido para as funções 

cromatográficas 11 Rs e COF obtidas de cada cromatograma, b's são as 

estimativas dos parâmetros de cada combinação linear e termos cruzados 

para o modelo de predição e X1= (50:10:40, v:v:v), X2= (70:10:20, v:v:v) e 

X3 = (60: 14:26, v:v:v), composição da fase móvel de acetonitrila, água e 

acetato de etila, respectivamente. 

Uma análise de variância (ANOVA) foi realizada para examinar a 

significância do modelo canônico e esta seguiu as recomendações de Barros 

Neto, Scarmínio e Bruns (1995). Toda a análise estatística dos dados foi 

realizada usando o pacote estatístico.STATISTICA for Windows [Statsoft, 

versão 5.0 Inc. 1995]. 

6.8.2. Resultados e Discussão 

A composição da fase móvel geralmente utilizada para a separação 

dos carboidratos pela CLAE de fase normal com detecção IR é a mistura 

binária de acetonitrila: água (Costa leite, et aI. ,2000; Prodolliet e 

Hischenhuber, 1994; Foldházi, 1994). Neste trabalho, para melhorar a 

separação de carboidratos presentes normalmente em mel , um terceiro 

solvente, o acetato de etila, foi adicionado a esta fase móvel binária de 

acetonitrila: água, o qual possui seletividade similar a da acetonitrila (grupo 

VI) segundo Snyder (1997), cOmo já foi mencionado no item 6.7.3. A força 
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do solvente foi ajustada obtendo-se valores de k' na faixa aceitável de 

retenção (0,5 < k' < 20) (Snyder, 1997; Glajch, Kirkland e Squire 1980). 

Testes prévios com esta combinação ternária de solventes mostrados 

no item anterior sugeriram que era necessário restringir a proporção destes 

componentes para evitar problemas de miscibilidade. Em vista disso, para a 

otimização da composição desta nova fase móvel para a separação de uma 

mistura de carboidratos empregou-se um planejamento de misturas onde 

pseudocomponentes foram gerados a partir dos componentes originais. 

No entanto, como se trata de uma mistura de açúcares, a qualidade 

da separação foi avaliada por duas funções resposta cromatográficas, o IIRs 

sugerida por Schoenmakers et aI. (1982) e o COF definido por Glajch, 

Kirkland e Squire (1980). Estas funções resposta são adequadas para a 

separação de um sistema de multicomponentes, desde que em um processo 

de otimização é conveniente possuir um valor numérico por experimento 

(Glajch, Kirkland e Squire 1980).Seguindo a metodologia de misturas, os 

experimentos pré-planejados 1-7 foram realizados para estimar os 

coeficientes do modelo que descrevem a superfície formada e os 

experimentos 8 e 9 foram usados para checar a precisão da composição da 

fase móvel ótima prevista (Tabela 6.5) (Glajch, Kirkland e Squire 1980). As 

composições da fase móvel selecionadas foram localizadas sobre um 

triângulo (Figura 6.16) e os valores de IIRs e COF para os nove ensaios são 

apresentados na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6. Valores de COF e IIRs para os vinte ensaios do planejamento 
de misturas aplicado a análise de carboidratos pela CLAE. 

Experimentos Fases Móveisa Valores de Valores de COF 

IIRs Rd= 1,2 Rd = 1,8 Rd=2,4 

1 50:10:40 1,230 0,016 -0,389 -0,677 

2 70:10:20 1,066 -0,085 -0,490 -0,778 

3 60:14:26 0,788 -0,422 -0,828 -1 ,115 

4 60:10:30 1,206 0,005 -0,400 -0,688 

5 55:1 2:33 1,071 -0,114 -0,519 -0,807 

6 65:12:23 0,965 -0,218 -0,623 -0,911 

7 60:11 ,3:28,7 1,044 -0,140 -0,546 -0,833 

8 55: 1 0,4:34,6 1,156 -0,037 -0,443 -0,730 

9 65:11,7:23,3 1,037 -0,245 -0,650 -0,938 

10 50:1 0:40 1,212 0,009 -0,396 -0,683 

11 70:10:20 1,106 -0,082 -0,487 -0,775 

12 60:14:26 0,787 -0,426 -0,832 -1 ,119 

13 60:10:30 1,205 0,0042 -0,401 -0,689 

14 55:12:33 1,073 -0,112 -0,517 -0,805 

15 65:12:23 0,971 -0,212 -0,617 -0,905 

16 60: 11 ,3:28,7 1,045 -0,138 -0,544 -0,831 

17 60:11 ,3:28,7 1,061 -0,123 -0,529 -0,816 

18 60:11 ,3:28,7 1,058 -0,126 -0,531 -0,819 

19 60:11 ,3:28,7 1,061 -0,123 -0,529 -0,816 

20 60: 11 ,3:28,7 1,045 -0,138 -0,544 -0,831 
--- - - -- --- -

a acetonitrila, água e acetato de etila , respectivamente 
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60;11,3;28,7 

55;10,4;34,6 65;11,7;23,3 

50;1b ,40 60,10,30 TO , tO;20 

Figura 6.16. Composição das nove fases móveis selecionadas para o 
planejamento de misturas apresentadas em um triângulo. 

Otimização da Composição da Fase Móvel pelos Valores de COF 

Para obterem-se os valores de COF foi aplicada a equação (7) 

sugerida por Glajch, Kirkland e Squire (1980): 

k 

COF = L Ai In Ri/~ + B(tM - tL) (7) 

t=1 

Onde Ri é a resolução do par de picos adjacentes i, i+1, Rd é a 

resolução desejada para cada par e k é o número de pares de pico de 

interesse, neste caso doze, B é um fator de ponderação arbitrário, Ai é um 

coeficiente para cada par de picos de interesse, tM é o tempo máximo de 

análise aceitável e tL é o tempo experimental. 

Para adquirir resultados significativos e identificar a composição da 

fase móvel ótima, três valores de Rd foram escolhidos: 1,2, 1,8 e 2,4. Os 

valores de COF obtidos (Tabela 6.6, Figura 6.17) com Rd = 1,2 indicaram 

que dois sistemas de solventes mostraram o valor esperado de COF de 0,0 
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- as fases móveis 50:10:40 e 60:10:30 (experimentos 1, 4, 10 e 13 da 

Tabela 6.7). 

COF 1,2 

601426 

501040 701020 

501 

_ -0,383 
_ -0,343 
_ -0,303 
_ -0,263 

D -0,223 
D -0,183 
lE:iI -0,143 
_ -0,103 
_ -0,063 
_ -0,023 
_ above 

COF 2,4 

601426 

COF 1,8 

601426 

501040 701020 

_ -1 ,07E 
_ -1 ,03E 
_ -O,99E 
_ -O ,95E 

D -O,91E 
D -O,87E 
D -O,83E 
_ -O,79E 
_ -O,75E 
_ -O,71E 
_ above 

Figura 6.17. Valores de COF com Rd=1,2; 1,8 e 2,4 para as condições 

cromatográficas apresentadas na Tabela 6.6. 

_ -O,78S 
_ -O,74S 
_ -O,70S 
_ -O,66S 

D -O,62S 
D -O,58S 
D -O,54S 
_ -O,50S 
_ -0,46S 
_ -0,42S 
_ above 

Para discriminar-se entre estas fases móveis foram usados valores 

mais críticos de Rd, tais como 1,8 e 2,4 (Tabela 6.6, Figura 6.17). Pela 

análise dos valores de COF de 1,8 e 2,4 observou-se o mesmo 

comportamento encontrado para Rd =1,2. Isto sugere que com o uso da 

função resposta COF foram previstas duas fases móveis que poderiam ser 

investigadas para obter-se a composição de fase móvel ótima. Visando 

escolher uma destas fases móveis foi investigada outra função resposta 

cromatográfica, o IIRs. 
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Otimização da Composição da Fase Móvel pelos Valores de IIRs 

Para obterem-se os valores de IIRs foi utilizada a equação (8) 

sugerida por Schoenmakers et aI. (1982) e Drouen et aI. (1982): 

0-1 
IIRs = L ki+1 - ki I (ki+1 - k i + 2) (8) 

i=l 

Onde ki é a fator capacidade do pico i, ki+1 é o fator capacidade do 

pico adjacente, n é o número de picos no cromatograma. 

Os maiores valores de IIRs foram registrados também para as fases 

móveis 50;10;40 e 60;10;30 (experimentos 1,4,10 e 13 da Tabela 6.6) 

sugerindo uma melhor separação dos carboidratos por estas fases móveis 

(Figura 6.18). Estes resultados são concordantes com os encontrados pelo 

uso da função cromatográfica COF. 

Os valores de IIRs e de COF obtidos para a separação dos 

carboidratos em uma dada combinação de solventes (Tabela 6.6) foram 

ajustados ao modelo cúbico especial como uma função da composição da 

fase móvel. A análise de variância (ANOVA) para este modelo para as 

funções cromatográficas IIRs e COF são apresentadas nas Tabelas 6.7 e 

6.8 e no Anexo 6.14 (Tabelas 1 e 2). 
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501040 

IIRs 

601426 

701020 

_ 0,825 
_ 0,865 
_ 0,904 
_ 0,944 
D 0,983 
D 1,023 
O 1,062 
_ 1,102 
_ 1,141 
_ 1,181 
_ above 

Figura 6.18. Valores de IIRs para as condições cromatográficas 
apresentadas na Tabela 6.7 

Tabela 6.7. Análise de Variância para o ajuste do modelo cúbico especial 
aos resultados do planejamento de misturas quando se faz uso da função 
cromatográfica COF com Rd = 1,2. 

Fonte de Soma Graus de Média F obs P Variação 
Variação Quadrática Liberdade Quadrática Explicada (%) 

2 
R ajust 

Regressão 0,290929 6 0,048488 1346,89 0,000 99,77 

Resíduos 0,000466 13 0,000036 

Total 0,291395 19 

Tabela 6.8. Análise de Variâncía para o ajuste do modelo cúbico especial 
aos resultados do planejamento de misturas quando se faz uso da função 
cromatográfica IIRs 

Fonte de Soma Graus de Média F obs P Variação 
Variação Quadrática Liberdade Quadrática Explicada (%) 

2 
R ajust 

Regressão 0,286953 6 0,047825 1328,47 0,000 99,76 

Resíduos 0,000463 13 0,000036 

Total 0,287416 19 . 
- -
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Os coeficientes do modelo cúbico especial ajustado para os valores 

de IIRs e COF são apresentados na Tabela 6.9. 

Tabela 6.9. Coeficientes do modelo ajustado pelas funções cromatográficas 
IIRs e COF do planejamento de misturas para a separação de carboidratos 
pela CLAE 

Termo IIRs COF (Rd =1,2) COF (Rd =1,8) COF (Rd =2,4) 

Modelo 

Estim.a EP.b Estim.a EP.b Estim.a EP.b Estim.a EP.b 

b1 1,216- 0,0041 0,013** 0,00416 -0,393** 0,00416 -0,681- 0,00416 

b2 1,104- 0,0042 -0,084- 0,00423 -0,489- 0,00429 -0 ,777- 0,00429 

b3 0,786- 0,0041 -0,423** 0,00416 -0,829- 0,00416 -1,116- 0,00416 

b12 0,181** 0,0206 0,157** 0,02069 0,157- 0,02069 0,157** 0,02069 

b13 0,286** 0,0206 0,372** 0,02067 0,372- 0,02067 0,372** 0,02067 

b23 0,095- 0,0206 0,158- 0,02069 0,158- 0,02069 0,158** 0,02069 

b123 -1,221** 0,1117 -1 ,155** 0,11212 -1,155** 0,11212 -1,155** 0,11212 

aEstim.= estimativa; b E.P. = erro padrão; ** significativo no nível de 95% de confiança 

Os coeficientes do modelo ajustado foram analisados pelo teste-t e 

observou-se que todos são significativos no nível de 95% de confiança 

(Tabela 6.9). 

O modelo cúbico especial foi significativo à p :5 0,05 com 99,7% da 

variação sendo explicada por ele (Tabelas 6.7 e 6.8 e Tabelas 1 e 2 do 

Anexo 6.14.), o qual foi então usado para produzir as superfícies mostradas 

nas Figuras 6.17 e 6.18. 
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Para melhor avaliar a qualidade da separação dos carboidratos foi 

realizada também uma análise do In k' para cada combinação de solventes 

apresentadas na Tabela 6.6 (Figura 6.19 e Figura 1 do Anexo 6.14). 

(Snyder, 1997) 

100 

10 

1 

0,1 

--'- ribose 
--xilose 

arabinose 
~frutose 

---glicose 
--.-galactose 
-+- manose 
- sacarose 
- turanose 
-<>-- trealose 

Q H o ~ é::) I ~ l ~ // h -m-- maltose 
~2 HH ~", H~ HH~~~j H «f / --.-melibiose 

1 .11_li & ••••••••• i' __ ;~~~:ose 
.... 
o 

Figura 6.19. Dados da seletividade do solvente (In k') para as sete fases 
móveis do planejamento de misturas. Coluna, 15 cm x 4,5 mm NH2; vazão 

do fluxo 1,2 mLlmin; temperatura da 32°C e do detector de 35,5°C. 

Para os carboidratos manose e galactose foi observado praticamente 

os mesmos valores de In k' o que sugere que estes se encontravam 

coeluidos em todas as fases móveis estudadas. O mesmo comportamento 

foi constatado para os carboidratos melizitose e erlose. Embora tenha se 

verificado uma pequena diferença entre os valores de In k' para a fase móvel 

55:12:23 (manose e galactose) e 60:11 ,7:28,3 (melizitose e erlose) , outros 

parâmetros tais como tipo de empacotamento da coluna e temperatura, 

deveriam ser investigados para obter-se uma separação completa destes 

carboidratos (Figura 1 do Anexo 6.14). 
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Pela análise do In k' obtido para os demais carboidratos em cada 

combinação de solventes (Figura 6.19) foi observado que os valores mais 

altos deste parâmetro são registrados quando a fase móvel 50; 1 0;40 

(acetonitrila; água; acetato de etila, respectivamente) e sua combinação 

binária - 60; 1 0;30 são usadas, sugerindo que uma melhor separação entre 

os carboidratos foi obtida. 

Por outro lado, os menores valores de In k' foram observados pelo 

uso da fase móvel 60; 14;26 e sua combinação binária - 65; 12;23 (Figura 1 

do Anexo 6.14). Comportamento similar foi verificado para os valores de IIRs 

e COF mostrados na Tabela 6.6 e pelas superfícies geradas pelo ajuste do 

modelo cúbico especial (Figuras 6.17 e 6.18). Os valores de IIRs obtidos 

foram baixos (menores do que 1) quando a composição da fase móvel 

60;14;26 (experimentos 3 e 12 da Tabela 6.6, Figura 6.17 e Figura 1 do 

Anexo 6.14) era usada. 

O mesmo comportamento foi registrado para os valores de COF, os 

quais mostraram os maiores valores negativos para esta fase móvel 

(experimentos 3 e 12 da Tabela 6.6, Figura 6.18 e Figura 1 do Anexo 6.14). 

No entanto, para a fase móvel 50; 10; 40 (experimento 1 e 10 da Tabela 6.6, 

Figuras 6.17 e 6.18 e Figura 1 do Anexo 6.14) foram observados os maiores 

valores para a função II Rs e os menores valores para a função COF bem 

como para as combinações binárias desta variável com os outros vértices do 

triângulo (experimentos 4, 5, 13 e 14 da Tabela 6.17 e Figura 1 do Anexo 

6.14). 

É interessante notar que o aumento da proporção do acetato de etila 

na fase móvel resulta em um aumento no valor do IIRs, e uma diminuição 

dos valores de COF, enquanto que o aumento da proporção de água produz 

um efeito oposto. Este fato pode estar relacionado com o aumento da força 

do solvente obtida pela combinação de proporções similares de acetonitrila e 

acetato de etila (Snyder, 1997). Isto resulta em um aumento do tempo de 

retenção o que favorece a separação dos carboidratos. Além disso, não 

foram detectadas grandes mudanças nos valores de In k', IIRs e COF devido 

a proporção restrita dos solventes (pseudocomponentes) empregada para a 

análise do planejamento de misturas. 
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Em vista dos resultados obtidos poderiam utilizar-se como fases 

móveis ótimas a região das superfícies geradas pelo modelo (Figuras 6.17 e 

6.18) que compreendem as fases móveis 50: 1 0:40 e 60: 10:30. Neste 

trabalho, como composição da fase móvel ótima para a separação de 

carboidratos foi escolhido o próprio vértice Xl , 50: 1 0:40 (acetonitrila, água, 

acetato de etila) e o cromatograma resultante do uso desta fase móvel é 

mostrado na Figura 6.19-a. 

uRIU~~~' ~~tnl~3~ ____________ -r __________________ ~ __________________ _ 

6-~ - I-M- r·D-I- "'- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
. I 

4+ - ~ ~ ~~~4~ ------------~---------------------.------------------- -I 

I 

2-~ - .-
____ _ __ L ___________________ _ 

o-~---------------~- ---- --- ------ -------~----- -- - ---- - ___ o_o. 

o 20 40 min 

1-ribose, 2-xilose; 3-arabinose; 4-frutose; 5- glicose, 6-manose; 7- glicose, 8- sacarose; 9-
turanose; 10- maltose ; 11-trealose; 12-melibiose; 13-melizitose. 

Figura 6.19-a. Cromatograma da fase móvel ótima (50: 1 0:40; v:v:v; 
acetonitrila, água e acetato de etila). Coluna, 15 cm x 4,5 mm NH2 ; vazão do 

fluxo 1,2 mLlmin; temperatura da 32°C e do detector de 35,5°C. 

De um modo geral, pode-se dizer que a adição do acetato de etila à 

fase móvel binária de acetonitrila: água aumentou a força do solvente, 

resultando em um aumento do tempo de retenção e conseqüentemente 

melhorando a separação da mistura de carboidratos investigada neste 

trabalho. Além disso, foi observado que o aumento da proporção de água na 

composição da fase móvel diminui o tempo de retenção, o que dificulta a 

separação destes compostos. Pelo emprego do planejamento de misturas foi 

possível selecionar uma região ótima para a composição da fase móvel para 

a separação pela CLAE dos carboidratos normalmente presentes no mel. 
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6.9. Considerações Gerais sobre a Calibração Básica do Procedimento 

Analítico 

Para processos analíticos que necessitam ser calibrados, a aplicação de 

princípios físicos de medida não conduzem diretamente ao resultado analítico; 

as observações representam somente o resultado de uma medida física a qual 

deveria ser convertida em um resultado analítico usando dados obtidos 

empiricamente a partir do emprego de um experimento de calibração (Danzer e 

Currie, 1998, Miller, 1991). 

De acordo com a ISO 3534-1 (1993) "calibração é uma operação 

metrológica formalmente definida como o conjunto de operações que 

estabelece, sob condições especiais, a relação entre valores de quantidades 

indicadas por um instrumento ou sistema de medida, ou valores representados 

por um material de medida e os valores correspondentes obtidos por padrões". 

A IUPAC (Danzer e Currie, 1998) define calibração de duas formas de acordo 

com finalidade para a qual ela é usada: 

1. Aplicação de uma função de calibração para a identificação de espécies 

e análise qualitativa. Isto é, a calibração daqueles parâmetros analíticos 

os quais caracterizam tipos de espécies químicas pelo estabelecimento 

de um modelo para a finalidade de identificação e análise qualitativa (por 

exemplo, um modelo que identifica um composto a partir de seu tempo 

de retenção cromatográfica). 

2. Aplicação de uma função de calibração para análise quantitativa cuja, 

principal finalidade é obter uma função que permita calcular 

concentrações (quantidades) de um analito como uma função de um 

sinal instrumental. Na maioria dos casos, a função de calibração leva em 

consideração as relações da resposta para todos os constituintes e 

interferentes. 
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Em geral, a calibração é uma operação que relaciona uma quantidade de 

saída com uma quantidade de entrada para um sistema de medidas sob 

determinadas condições. Dependendo da relação entre estas quantidades e o 

sistema de medida, duas diferentes classificações de calibração quantitativa 

podem ser consideradas; calibração direta e calibração indireta. 

• Calibracão Direta : neste tipo de calibração o valor do padrão é expresso 

na mesma quantidade que a medida do equipamento. A calibração direta 

tem a finalidade de estimar o desvio no padrão que é introduzido por um 

instrumento ou processo durante a medida. 

• Calibracão Indireta: neste tipo de calibração, o valor do padrão é 

expresso em uma quantidade diferente da quantidade de saída. Este é o 

tipo de calibração mais freqüentemente usada em análise química. Desta 

forma, a IUPAC (Danzer e Currie, 1998) define que em química analítica 

"calibração é a operação que determina a relação funcional entre os 

valores medidos e as quantidades analíticas, caracterizando tipos de 

analitos e sua quantidade". 

o procedimento para a calibração indireta consiste na obtenção da resposta 

instrumental correspondendo a uma série de padrões caracterizados por um 

valor conhecido do analito. Uma função de calibração, que explica a 

variabilidade dos dados e permite interpolações intermediárias entre padrões na 

faixa dos valores testados experimentalmente, pode ser estimada e 

caracterizada pelos coeficientes de calibração. Métodos de regressão 

estatística (usualmente um polinômio de primeiro grau, embora polinômios de 

ordem mais alta possam ser usados também) são aplicados para descobrir a 

função de calibração (isto é, ajustar um conjunto de dados a uma curva de 

calibração), de um modelo selecionado previamente (Danzer e Currie, 1998). 
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Quando um modelo linear (polinômio de primeiro grau) é selecionado, a 

equação 9 é obtida para a regressão: 

R = a + b'" X pad (9) 

onde a e b são os coeficientes da calibração, intercepto e sensitividade 

do método (inclinação da curva de calibração) , respectivamente, e o Xpad é o 

analito associado com o padrão de calibração. Por meio da função de 

calibração, os valores estimados para uma amostra podem ser calculados da 

expressão (10): 

X pad = (R - a) / b (10) 

Então, estabelecer este tipo de calibração inclui a seleção e estimação 

dos parâmetros do modelo e a avaliação dos erros, bem como sua validação 

(Danzer e Currie, 1998; ISO 8466-1 , 1990). 

A calibração fomece informação necessária para conhecer: (a) como o 

equipamento (ou sistema de medida que está trabalhando); (b) como o 

processo de medida está respondendo. Além disso, ela fornece também uma 

relação empírica entre os valores reais e os experimentais por meio de uma 

comparação. Esta comparação deveria permitir traceabilidade (isto é, 

comparabilidade e confiabilidade) e para esta finalidade uma estimativa da 

incerteza associada com a calibração é necessária, como uma função (a) dos 

padrões de calibração empregados, (b) o procedimento de calibração e (c) as 

condições sob as quais a comparação tem sido realizada (ILAC-G2, 1996; EA-

4/02, 1997, ISO 11095,1996). 

A incerteza nas funções de calibração é dada por duas bandas exibidas 

acima e abaixo da curva de calibração cuja largura determina a incerteza em 

cada ponto da curva. O padrão da banda depende também do tipo de 

regressão estatística (linear ou parabólica) aplicada para estabelecer à curva de 

calibração (Danzer e Currie,. 1998). A incerteza dos valores da resposta na 
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calibração é caracterizada pelo intervalo de confiança (I.C .) e a incerteza nos 

valores de Xpad é caracterizada pelo intervalo de predição (I.P.). Além disso, a 

precisão da calibração pode ser avaliada pelos seguintes parâmetros: 

• Desvio Padrão Residual: é uma medida da dispersão dos valores 

medidos ao longo da linha da regressão; 

• Desvio Padrão do Procedimento: representa uma medida absoluta 

da precisão para o experimento de calibração; 

• Coeficiente de Variacão do Procedimento: representa uma medida 

relativa da precisão para a calibração (Danzer e Currie, 1998). 

Em vista destas considerações 

estabelecidas pela CLAE calibrações 

iniciais, 

indiretas 

neste trabalho serão 

para os carboidratos 

normalmente presentes em maior quantidade no mel como frutose, glicose, 

sacarose, maltose e turanose, relacionando a área dos picos cromatográficos 

com a concentração dos padrões (gIm L). Aspectos relacionados à incerteza e 

precisão das curvas de calibração serão também investigados. Após a 

obtenção das curvas de calibração, limites de detecção e quantificação serão 

calculados para os carboidratos sacarose, maltose e turanose, usando o 

intervalo de predição superior da curva de calibração. 

6.9.1. Materiais e Métodos 

6.9.1.1. Materiais 

Para a realização das curvas de calibração foram utilizados os padrões 

de carboidratos frutose, glicose, sacarose, maltose e turanose de procedência 

Sigma. Soluções estoque destes compostos foram todas diluídas em um balão 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 158 

volumétrico de 100mL e preparadas conforme descrito no item 6.8.1.1. As 

concentrações de cada uma destas soluções estoque para cada ponto da curva 

de calibração são apresentadas na Tabela 6.12. 

Tabela 6.12. Concentração das soluções estoques para a calibração dos 
carboidratos e número de réplicas realizadas em cada ponto da calibração 

N° de Pontos da N° Réplicas em 
Carboidratos Concentração (%) 

cada ponto da Calibração 
calibração 

Frutose 5 20,25, 30, 35, 40, 45 3 

Glicose 5 20,25, 30, 35,40,45 3 

Sacarose 6 0,3, 6, 9, 12, 15 3 

Maltose 6 0, 4, 8,12, 16, 20 3 

Turanose 5 0, 3, 6, 9,12 3 

6.9.1.2. Método 

Gramatografia Líquida de Alta Eficiência - GLAE 

Foi empregada a mesma condição de análise confonne descrito no item 

6.8.1.2, com fase móvel 50: 1 O: 40 (acetonitrila, água, acetato de etila) definida 

pelo planejamento de misturas descrito no item anterior. 

6.9.2. Análise Estatística 

Para gerar as curvas de calibração, uma análise de variância (ANOVA) 

correspondente à regressão linear simples foi aplicada aos dados de área dos 

picos cromatográficos e concentração das soluções de padrão no nível de 95% 

de confiança. Para testar a significância dos coeficientes da calibração 

(intercepto e sensitividade do método) foram aplicados um teste-t e intervalos 
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de confiança e de predição foram construídos no nível de 95 % de confiança. 

Toda a análise estatística foi realizada usando o pacote estatístico Minitab for 

Windows, v. 13.31 (2000). 

6.9.3. Resultados e Discussão 

Dos quatorze carboidratos investigados na otimização do método de 

CLAE somente para cinco açúcares presentes em maior concentração (frutose, 

glicose, sacarose, maltose e turanose) no mel foram construídas curvas de 

calibração para a análise quantitativa. Para os demais, os quais podem ou não 

estar presentes no mel foram util izados padrões extemos para sua 

quantificação. 

Para determinar a quantidade dos carboidratos frutose, glicose, 

sacarose, maltose e turanose presentes nas amostras de méis de eucalipto e 

laranja foram construídas curvas de calibração relacionando a área dos picos 

cromatográficos correspondentes à concentração (g/mL ou %). Para ajustar os 

dados de área do pico à concentração gerando curvas de calibração utilizou-se 

a regressão linear simples no nível de 95% de confiança e os resultados da 

análise de variância são apresentados na Tabela 6.13 e no Anexo 614. Foram 

utilizados seis níveis de concentração para todos os padrões de carboidratos, 

exceto para a turanose, a qual fez uso somente de cinco níveis (Tabela 6.12). 
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Tabela 6.13. Parâmetros da Análise de Variância utilizada para a Regressão 
Linear para as curvas de calibração dos carboidratos glicose, frutose, sacarose, 
maltose e turanose. 

Parâmetros da Regressão Linear para as Curvas de 

Carboidratos 
Calibração 

F reg * p F faj ** P 9 R2 ajust 

Glicose 60009,1 0,000 4,76 0,016 0,0007 99,7 

Frutose 3350,5 0,000 2,11 0,142 0,0013 99,5 

Sacarose 85718,5 0,000 0,57 0,720 0,0002 99,9 

Maltose 110399,2 0,000 0,29 0,910 0,0001 99,9 

Turanose 12377,2 0,000 3,68 0,043 0,0039 99,6 

*valor da razão F para a regressão ; ** valor da razão F para teste de falta de ajuste do modelo. 

As curvas de calibração obtidas pela regressão linear foram analisadas 

estatisticamente para verificar se o modelo escolhido era apropriado (Tabela 

6.13). Dois testes foram aplicados: um teste para verificar a significância da 

inclinação da curva de calibração (sensitividade do método) e um teste de falta 

de ajuste (Vanatta e Coleman, 1997). 

O primeiro teste envolve o cálculo de um termo g o qual é descrito no 

Anexo 6.15. O valor deste parâmetro deveria ser menor do que 0,1 e todas 

curvas de calibração investigadas neste trabalho apresentaram valores de g 

abaixo deste valor (Tabela 6.13). O segundo teste é o mais importante, pois ele 

indica se o modelo linear é ou não adequado para o ajuste de uma curva de 

calibração dos dados experimentais. Este é normalmente avaliado pelo Fajust 

obtido pela análise de variância aplicada para a regressão linear. Todas as 

curvas de calibração apresentaram valores do Fajust não significativos no nível 
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de 95% de confiança (p = 0,000), sugerindo que o modelo linear é adequado 

para a relação entre a área dos picos cromatográficos e a concentração. 

Este fato é ressaltado também pelas razões F,eg (QMR/QME) altamente 

significativas (p=O,OOO) observadas no nível de 95% de confiança e pelos 

valores do R2
ajust que se situaram na faixa de 99,6 - 99,9 (Tabela 6.13).Todas 

as curvas de calibração foram lineares apresentaram homogeneidade de 

variância em toda a faixa de concentração investigada, como pode ser 

observado na curva de calibração e intervalos de confiança e predição da 

glicose apresentada na Figura 6.20. As demais curvas de calibração e seus 

respectivos intervalos de confiança e predição são apresentadas no Anexo 

6.15. 

Em vista destes resultados, a significância dos coeficientes da calibração 

(intercepto e sensitividade do procedimento) foi verificada pela aplicação de um 

teste-t sobre cada coeficiente e pela construção de intervalos de confiança e 

predição no nível de 95% de confiança. Os resultados desta análise são 

apresentados na Tabela 6.14, bem como a equação da reta correspondente a 

cada curva de calibração. 

:::> 
cu 
Q) 
'-cu 

75000 

area = 356524 + 1 ,294E+09 concentração 

M 
~ . .. 

I 

.. 

50000~~-----.-----.------r-----'-----~~ 
0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 

concentração (g/mL) 

Regressão 
95%IC 
95%IP 

Figura 6.20. Curva" de calibração da glicose e intervalos de confiança e 
predição no nível de 95% de confiança. 
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Para a sacarose, maltose e turanose, os valores do teste-t sugeriram que 

estas calibrações partem da origem. Este fato foi ressaltado pelos intervalos de 

confiança para o intercepto, os quais continham o zero e, portanto a equação 

da reta é representada por y = b*Xpad. Para os carboidratos glicose e frutose , no 

entanto, o intercepto foi significativamente diferente de zero e a equação da reta 

é representada por: y = a + b*Xpad. 

Tabela 6.14. Análise estatística da significância dos coeficientes da calibração 
no nível de 95% de confiança e equação da reta obtida pela regressão linear. 

Carboidratos 

Parâmetros 
glicose frutos e sacarose maltose turanose 

Intercepto 

3,56E+05 6,69E+05 5,90E+01 -1,47E+04 -1,38E+04 
(a) 

T 3,15 4,52 1,00 -0,26 -0,47 

LC. ± 1, 13E+05 ± 1,14E+05 ± 7,34E+06 ± 1,50E+04 ± 3,34E+04 

Sensitividade 1,29E+09 1,26E+09 1,07E+09 9,15E+08 1,20E+09 

(b) 

T 77,52 57,88 158,58 181,76 61,70 

LC. ± 1,67E+07 ± 1,68E+07 ± 1,47E+04 ± 5,61E+06 ± 1,98E+07 

Equação da y= 3,56E+05 y= 6,69E+05 Y =1 ,07E+09x y =9, 15E+08 x y =11 ,20E+09x 

Reta + 1,29E+09x + 1,26E+09x 

A precisão das curvas de calibração foi investigada pelos parâmetros 

sugeridos pela IUPAC (Danzer e Currie, 1998) e os resultados são 

apresentados na Tabela 6.15. As curvas mostraram valores de precisão 
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absoluta de 0,000029 - 0,000124 g/mL e de precisão relativa de 1,4 - 1,9%, os 

quais foram considerados como aceitáveis para a quantificação dos 

carboidratos em mel. Somente a turanose apresentou uma precisão relativa 

superior à encontrada para os demais carboidratos, o que pode estar 

relacionado com o número menor de pontos da calibração. Além disso, foi 

observado para as curvas de frutose e glicose que a menor concentração 

utilizada (X1) para a construção da curva de calibração é estatisticamente 

segura e significativamente diferente de zero já que o valor encontrado (xa) foi 

menor do que o utilizado na curva de calibração (X1) (Tabela 6.15). 

Tabela 6.15. Parâmetros de precisa0 das curvas de calibração dos 
carboidratos glicose, frutose, sacarose, maltose e turanose. 

Parâmetros de Precisão das Curvas de Calibração 

Carboidratos 
Sy Sxo (gIm L) Vxo (%) Xa < X1 

Glicose 120921 ,53 0,000093 1,423 0,000533 < 0,00406 

Frutose 157315,17 0,000124 1,896 0,000707 < 0,00409 

Sacarose* 31472,42 0,000029 1,902 -

Maltose* 32018,28 0,000035 1,723 -

Turanose* 64526,69 0,000054 4,365 -

Para os carboidratos sacarose, maltose e turanose foram calculadas 

também as capacidades de detecção e de quantificação seguindo as 

recomendações feitas pela IUPAC (Danzer e Currie, 1998). Antes de apresentar 

os resultados obtidos serão descritos alguns aspectos relacionados à detecção 

e quantificação para métodos analíticos. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 164 

Capacidades de Detecção e Quantificação 

Um dos mais importantes objetivos da química analítica é reportar a 

detecção e quantificação da menor concentração, ou algumas vezes, da menor 

quantidade do analito, que pode ser determinada com uma precisão aceitável 

quando se usa um dado procedimento analítico. Conseqüentemente, o 

desempenho de um método de análise é normalmente caracterizado pelas 

capacidades de detecção e quantificação (Currie, 1999a, 1999b). 

Em relação ao problema de detecção é imprescindível distinguir entre 

dois aspectos fundamentais: 

(a) Dado um sinal observado, S, deve-se decidir se um sinal real tem sido 

detectado; 

(b) Dado um processo de medida completamente especificado deve-se 

estimar o sinal real mínimo que poderia produzir um sinal suficientemente 

grande para ser detectado. 

O primeiro aspecto relaciona-se com a tomada de uma decisão sobre o 

sinal observado e um critério definitivo de detecção. Seguindo tal decisão 

dever-se-ia estabelecer um limite superior ("se não detectado") ou um intervalo 

de confiança ("se detectado"). 

Em outras palavras, a partir de uma observação experimental deveria ser 

decidido se o analito investigado foi ou não detectado. Tal decisão qualitativa é 

conhecida formalmente como Teste de Hipótese e está sujeita a dois tipos de 

erros: decidir que a substância está presente quando ela não está (erro do tipo 

I: a) e o inverso, decidir que a substância não está presente quando realmente 

ela está (erro do tipo 11: f3) (Figura 6.21). 

O valor máximo aceitável para a (normalmente 0,05) estabelece o "Nível 

Crítico" - Le , sobre o qual as decisões são baseadas. Em situações reais, um 

sinal observado deve exceder Le para produzir a decisão "detectado". Então a 

distribuição de probabilidades quando o sinal real é zero, intercepta Le de modo 
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que a fração 1 - a , corresponde a decisão correta "não detectado" (Figura 6.21) 

(Currie, 1999a, 1999b). 
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Figura 6.21. Ilustração do Teste de Hipótese e dos tipos de erros envolvidos na 
determinação de Lc (DANZER E CURRIE, 1998). 

o segundo aspecto relaciona-se com a a capacidade de detecção LD que 

pode ser estabelecida, uma vez que Le foi definido. A capacidade de detecção é 

definida de modo que a distribuição de probabilidade de possíveis resultados 

intercepta Le tal que a fração 1- ~ corresponde a decisão correta "detectado" 

(Figura 6.21). 

A capacidade de detecção também pode ser expressa como a 

concentração ou quantidade, que é obtida da menor medida ou sinal que pode 

ser detectado com uma precisão aceitável para um dado procedimento 

analítico, ou em outras palavras, como a menor concentração de um analito que 

o processo analítico pode confiavelmente detectar (Horwitz, 1990). 
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A capacidade de quantificação LQ, por sua vez, refere-se a menor 

concentração ou massa que pode ser quantitativa mente analisada um dado 

procedimento com uma confiabilidade aceitável. (Currie, 1999a, 1999b). 

Embora alguns autores considerem a capacidade de detecção Lo 

exclusivamente no domínio do sinal , o objetivo real normalmente é obter valores 

de concentração para o Lo e o LQ, denominados como Co e cQ, 

respectivamente. A conversão do sinal para o domínio da concentração é 

normalmente feito pela projeção do sinal, relacionado ao Lo e o LQ, através de 

uma curva de calibração ( y = f (c) - obtida pela regressão), no eixo de 

concentração (Currie , 1999a, 1999b). 

Geralmente um modelo de calibração linear y = a + b*c é assumido e 

neste caso concentrações Co e CQ , calculadas pela projeção, são influenciadas 

pelos erros do intercepto a e da inclinação b ( sensitividade analítica ). Para os 

casos em que a calibração passa através da origem e o modelo de calibração 

linear pode ser representado por y = b*c os valores de Lo e do LQ em unidades 

de concentração podem ser obtidos pelas seguintes equações 11 e 12: 

Lo=t(v,a)*Sy/b (11) 

L Q = 3*t (v, a )* Sy/b (12) 

onde 

v = número de graus de liberdade 

Sy = desvio padrão residual 

b = inclinação da curva de calibração (sensitividade) 
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Neste trabalho, foram calculadas as capacidades de detecção e de 

quantificação LD e LQ de acordo com as equações descritas em (11) e (12) 

para as curvas de calibração dos carboidratos sacarose, maltose e turanose. 

Os resultados são apresentados na Tabela 6.16. 

Tabela 6.16. Limites críticos (Le), capacidades de detecção (LD) e de 
quantificação (LQ) dos carboidratos sacarose, maltose e turanose. 

LD LQ 
Carboidratos 

g/mL (%) g/mL (%) 

Sacarose 0,00005044 (0,23) 0,000151 (0,68) 

Maltose 0,00006053 (0,22) 0,000182 (0,67) 

Turanose 0,00009571 (0,43) 0,000287 (1,30) 

As capacidades de detecção situaram-se entre 0,2 - 0,4% e as 

capacidades de quantificação entre 0,7 - 1,3% para estes açúcares. A turanose 

apresentou uma capacidade de detecção e de quantificação superior a 

observada para os outros dois carboidratos. Isto pode estar relacionado ao 

menor número de graus de liberdade utilizado para a obtenção destes valores. 

6.9.4. Estudo de Recuperação dos Carboidratos 

Para novos métodos analíticos existe uma preocupação em validar estes 

procedimentos e estimar a incerteza associada aos resultados obtidos. Uma 

das restrições na validação de métodos é a falta de materiais de referência 

certificados ou métodos de análise padrões para alguns tipos de amostras 

(IUPAC, 1999; EURACHEM, 1999; González; Herrador e Asuero, 1999; 

Gardiner, 1997; Cuadros-Roodríguez, Gámiz-Gracia e Almansa-López, 2001). 
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Um dos mais importantes parâmetros na validação do método analítico é 

a realização de um estudo de recuperação. Este tipo de estudo verifica se 

existe a presença de erros do tipo proporcionais (que variam com a 

concentração) e erros constantes (IUPAC, 1999; Gardiner, 1997, Cuadros

Roodríguez, Gámiz-Gracia e Almansa-López, 2001 ; EURACHEM, 1999). 

A recuperação pode ser calculada pelo método de recuperação média ou 

pela técnica de regressão. O método de recuperação média (Rm) é o resultado 

da recuperação estimada para cada quantidade de analito adicionados a 

diferentes matrizes o qual representa a amostra de rotina nas análises futuras. 

O analito deve ser adicionado em diferente matriz a dois níveis de 

concentrações, sendo o ideal buscar os extremos de concentração da curva de 

calibração e em seguida fazer a análise do valor com e sem adição do analito 

(González e Herrador, 1999) conforme a euqação 13. 

R = Cobs/ Cref (13) 

onde: 

R = recuperação 

Cobs = concentração observada da amostra; 

Cref = concentração de referência (padrão); 

Várias aproximações para estimar a recuperação e sua incerteza têm 

sido propostas. A partir do valor obtido da recuperação média (Rm) pode-se 

estimar a proporção de erros proporcionais (ur) . Estes erros devem ser 

checados se eles são ou não significativos no sistema de recuperação. Para 

verificar a se a incerteza (ur) se maior ou menor em relação ao trabalho de 

recuperação aplica-se um teste de significância conforme a equação (14) 

[ Rm - 1] I UR > tcrit (14) 

onde: 

Rm= Recuperação média 

UR= incerteza da recuperação 
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tcrit= valor critíco de retirado da tabela de distribuição t, com os graus de 

liberdade(n-1) e ao nível de significância (1-a) 

A IUPAC (1999) faz a interpretação para o valor da incerteza (UR) em 

relação à recuperação média (Rm) de forma significativa como descrito a seguir: 

[ Rm - 1] I UR > tcrit : R difere significativamente de 1 e uma correção de Rm deve 

ser aplicada (UR corresponde a incerteza da recuperação); 

[Rm - 1] I UR > tcm : R não difere significativamente de 1 e nenhuma correção de 

Rm necessita ser aplicada. 

Neste trabalho foi empregada a sugestão da IUPAC (1999) e 

EURACHEM (1999), que faz uso de adição de concentrações variáveis de um 

padrão a amostra de interesse. De acordo com a IUPAC (1999) a recuperação 

e sua incerteza são calculadas pela expressão conforme a equações 13 e 14. 

6.9.4.1. Materiais e Métodos 

6.9.4.1.1. Materiais 

Para a realização do estudo de recuperação foram utilizados os padrões 

de carboidratos frutose, glicose, sacarose, maltose e turanose. Soluções 

estoque destes açúcares foram obtidas de acordo com o item 6.9.1.1. para 

duas concentrações da curvas de calibração (mínima e máxima). 

6.9.4.1.2. Método 

o método utilizado é descrito no item 6.9.1.2. 
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6.9.4.2. Análise Estatística 

Para testar a significância da recuperação dos carboidratos foi aplicado 

um teste-t no nível de 95 % de confiança. Toda a análise estatística foi 

realizada usando o pacote estatístico Minitab for Windows, v. 13.31 (2000). 

6.9.4.3. Resultados e Discussão 

Os resultados do estudo de recuperação dos carboidratos frutose, 

glicose, sacarose , maltose e turanose são apresentados na Tabela 6.17. Para 

cada açúcar foram investigadas duas concentrações que foram utilizadas para 

a obtenção das curvas de calibração respectivas . 

Tabela 6.17. Resultados de recuperação para os carboidratos frutose, glicose, 

sacarose, maltose e turanose. 

Carboidratos Concentração Recuperação I [Rm - 1] / UR* 

(9/1009) (Média ± D.P.) 

Frutose 20; 45 0,87 ± 0,25 -1,05 

Glicose 20 ; 45 0,94 ± 0,08 -1,69 

Sacarose 3 ; 15 0,89 ± 0,17 -1,30 

Maltose 4 ; 20 0,98 ± 0,05 -0,82 

Turanose 3 ; 12 0,97 ± 0,04 -0,79 

* tCrit (0.05;3) = 3,182 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 6.17 pode-se sugerir que 

não há necessidade de correção dos dados obtidos pelo estudo de 

recuperação. Desta forma, uma vez que não foram encontrados erros 

proporcionais ou constantes significativos, as curvas de calibração obtidas 

podem ser utilizadas para determinar os conteúdos dos carboidratos presentes 

no mel. 
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6.10. Determinação de Carboidratos presentes em Méis Monoflorais de 

Eucalipto e Laranja por CLAE 

Recentemente, tem sido observada uma tendência em para 

caracterizar os méis quanto a sua origem floral empregando parâmetros físico

químicos tais como o conteúdo de açúcares individuais, a condutividade elétrica 

e o pH (Bouseta et ai, 1996; Mateo et aI. , 1992; Persano Oddo et aI. , 1995; 

Mateo e Bosch-Reig, 1997 e 1998). 

A composição individual de açúcares, além de diferenciar os vários tipos 

de méis florais, tem sido utilizada também para diferenciar méis florais de méis 

de melato e suas misturas (Sabatini et aI. , 1989; Low e Spoms 1988, Mateo e 

Bosch-Reig,1997, 1998; Costa Leite et aI. ,2000). No entanto, para os méis 

florais brasileiros ainda são encontrados poucos trabalhos que relacionam a 

composição dos carboidratos individuais com a origem botânica dos méis 

(Costa Leite et aI. , 2000; Komatsu, 1996). Em vista disso, neste trabalho foram 

determinadas as concentrações dos carboidratos individuais por CLAE de 

amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do 

Estado de São Paulo. Foi verificado também se estes açúcares poderiam ser 

adotados para caracterizar estes tipos de méis quanto a sua origem floral. 

6.10.1. Materiais e Método 

6.10.1.1. Materiais 

Para o estudo foram escolhidas aleatoriamente dez amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja do plano amostrai descrito no capítulo 3. 

Sendo empregada uma massa de ± 2 g de mel em 100 mL de água ultra-pura e 

preparadas conforme a descrito no item 6.8.1.1. 
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6.10.1.2. Método 

o método utilizado é descrito no item 6.9.1.2. 

6.10.2. Análise estatística 

Para facilitar a interpretação dos resultados , os dados foram 

apresentados sob a fonna de média ± desvio padrão. Para verificar se existem 

diferenças nas concentrações de carboidratos individuais para os méis 

monoflorais de eucalipto e laranja foi realizada uma análise de variância 

(ANOVA) para cada carboidrato (glicose, frutose, sacarose, turanose, maltose) 

usando como resposta a concentração (%) obtida a partir do uso das curvas de 

calibração no nível de 95% de confiança. Foi aplicados também um teste-t e 

intervalos de confiança foram construídos. Toda a análise estatística dos dados 

foi realizada usando o pacote estatístico STATISTICA for Windows [Statsoft, 

versão 5.0 Inc. 1995]. 

6.10.3. Resultados e Discussão 

Os cromatogramas correspondentes a uma amostra de mel de eucalipto 

e laranja mostrando o perfil dos carboidratos individuais presentes nestes tipos 

florais de méis são apresentados na Figura 6.22-a e 6.22-b. Os resultados de 

do teste-F e t e dos intervalos de confiança dos carboidratos glicose, frutose, 

sacarose, turanose e maltose dos méis monoflorais de eucalipto e laranja são 

apresentados nas Tabelas 6.18 e 6.19. 
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Figura 6.22. Cromatogramas de (a) uma amostra de mel de laranja e (b) uma 
amostra de mel de eucalipto obtida usando o método descrito no item 6.10.1 .2. 
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Tabela 6.18. InteNalos de confiança e teste-t para as concentrações de cada 
carboidrato individual de méis monoflorais de eucalipto e laranja no nível de 
95% de confiança. 

Mel de Laranja Mel de Eucalipto 

Carboidratos gol. Média Intervalo de Média Intervalo de Valor-t* p 
Confiança Confiança 

Glicose (%) 19 38,7 (37,5 - 39,9) 40,5 (39,5-41 ,5) 2,42 0,021 

Frutose (%) 19 29 ,0 (28,0 - 30,0) 28 ,7 (28 ,1- 29,2) - 0,65 0,520 

Sacarose (%) 19 3,3 (2,4 - 4,1) 0,8 (0,6-1,0) -5,88 0,000 

Turanose (%) 19 3,3 (3,1 - 3,6) 1,4 (1,2 -1,7) -11 ,00 0,000 

Maltose(%) 19 1,3 (1 ,1-1,4) 1,0 (0,8-1 ,2) -1,87 0,069 
----

* tobs< tcrit( 38; 0,05) = 2,021. 

Tabela 6.19. Análises de Variância (ANOVA) para as concentrações de 
carboidratos (%) determinadas pela CLAE para as amostras de méis de 

lioto e larania no nível de 95% de conf: 
Fontes Carboidratos 

de Variação Glicose Frutose Sacarose Turanose Maltose 

g.1. Fobs P Fobs P Fobs P Fobs P Fobs P 

Fonte Floral* 1 5,91 0,021 0,69 0,413 62,16 0,000 216,86 0,000 4,47 0,043 

Amostras** 9 1,54 0,181 3,76 0,003 4,38 0,001 4,51 0,001 1,42 0,227 

Resíduo 29 

Total 39 
-

* Fobs < FCril(1 .29;O.05) = 4,18; ** Fobs < FCril(9,29;O,05) = 2,22 

A partir da análise do teste -F mostrado na Tabela 6.19 no nível de 95% 

de confiança, pode-se obseNar que as concentrações de glicose, sacarose, 

turanose e maltose das amostras de méis de eucalipto e laranja são 

significativamente diferentes (Figuras 6.23, 6.24, 6.26 e 6.27) enquanto que o 

mesmo fato não ocorreu com as concentrações de frutose (Tabela 6.18), que 

--
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pode ser observado pela sobreposição dos histogramas apresentados na 

Figura 6.25. Também foi realizado um teste-t para comparação de médias e 

construído um intervalo de confiança para cada concentração média dos 

carboidratos conforme a Tabela 6.18. Os resultados do teste-t são 

concordantes com os verificados pela análise da razão F com exceção da 

maltose (Tabela 6.19). Para este carboidrato foi observado que o valor do Fobs 

para a maltose é pouco significativo a este nível de confiança e como o teste-t é 

mais poderoso para uma comparação de duas médias pode-se sugerir então a 

partir do valor do t que não foram verificadas diferenças significativas na 

concentração deste açúcar para estes méis monoflorais. Sendo que houve uma 

maior variação na sacarose e turanose nos méis. Pode se também observar 

que há uma maior variação na composição de açúcares nos méis de laranja em 

relação aos méis de eucalipto, este pode estar relacionado com a composição 

de outras fontes florais nestes méis. 

Histograma de Méis monoflorais de Eucalipto 

!r::::.::".~1 
o 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41 ,0 42,0 43,0 44,0 45,0 
~ 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 

Glicose(%) 

Histograma de Méis Monoflorais de Laranja 

!ll,::: : ~AhdiL , I 
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~ 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 

Glicose(%) 

Figura 6.23.Histogramas das concentrações de glicose (%) de méis 
monoflorais de eucalipto e laranja 
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Figura 6.24. Histogramas das concentrações de sacarose (%) de-méis 
monoflorais de eucalipto e laranja. 
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Figura 6.25. Histogramas de concentrações de frutose(%) de méis monoflorais 
de eucalipto e laranja 
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Figura 6.26 Histogramas de concentrações de turanose de méis monoflorais de 
eucalipto e laranja 
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Figura 6.27. Histogramas de concentrações de maltose (%) de méis 
monoflorais de eucalipto e laranja 
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De um modo geral, pode-se sugerir que alguns destes carboidratos 

mostram diferenças significativas entre os méis monoflorais de eucalipto e 

laranja e desta forma poderiam ser utilizados para caracterizar a origem 

botânica destes méis. 

6.11. Considerações Finais sobre a Determinação de Carboidratos em Mel 

porCLAE 

De acordo com o estudo realizado para a otimização de um método 

CLAE para a análise de carboidratos em mel foram escolhidas como melhores 

condições experimentais o uso de coluna de aminopropil de menor tamanho 

(150mm x 4,5mm), a qual diminui o tempo de análise e uma temperatura de 

32°C na coluna e de 35,5°C para o detector de índice de refração observando

se uma diminuição do ruído da linha base, vazão de fluxo de 1,2 mLlmin pois, 

vazões acima deste valor não são adequadas para a separação dos açúcares 

de menor peso molecular. 

O emprego do planejamento de misturas permitiu selecionar uma região 

ótima para a composição da fase móvel para a separação pela CLAE dos 

carboidratos normalmente presentes no mel. A partir destes resultados foi 

observado que a adição do acetato de etila à fase móvel binária de acetonitrila: 

água aumentou a força do solvente, resultando em um aumento do tempo de 

retenção e conseqüentemente melhorando a separação da mistura de 

carboidratos. Desta forma , a fase móvel 50:10: 40 (v:v:v; acetonitrila , água e 

acetato de etila, respectivamente) foi escolhida para a realização das curvas de 

calibração, bem como de análise das amostras de mel. 

As curvas de calibração dos carboidratos glicose, frutose, sacarose, 

turanose e maltose foram lineares apresentando homogeneidade de variância 

em toda a faixa de concentração investigada e valores do R2 
ajust que se 
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situaram na faixa de 99,6 - 99,9. No caso da sacarose, maltose e turanose, os 

valores do t sugeriram que estas calibrações partem da origem. 

As curvas de calibração mostraram também valores de precisão absoluta 

de 0,000029 - 0,000124 g/mL e de precisão relativa de 1,4 - 1,9%, os quais 

foram considerados como aceitáveis para a quantificação dos carboidratos. No 

entanto, a turanose apresentou uma precisão relativa superior, o que pode estar 

relacionado com o número menor de pontos da calibração . 

Para os carboidratos sacarose, maltose e turanose foram calculadas as 

capacidades de detecção que se situam entre 0,2 - 0,4% e as capacidades de 

quantificação que abrangem a faixa de concentração entre 0,7 - 1,3%. 

O estudo da recuperação média dos carboidratos através do teste-t 

sugeriu que não há incerteza (erro proporcionais ou constantes) significativos, o 

que sugere que as curvas de calibração geradas podem ser utilizadas com 

confiança para determinar os conteúdos de carboidratos presentes no mel. 

A comparação entre as concentrações médias dos carboidratos 

individuais pela ANOVA e teste-t no nível de 95% de confiança sugeriu que 

existem diferenças significativas nas concentrações de glicose, sacarose e 

turanose das amostras de méis de eucalipto e laranja, enquanto que o mesmo 

fato não ocorreu com as concentrações de frutose e maltose. 

Em vista dos resultados pode-se sugerir que alguns destes carboidratos 

como sacarose, turanose e glicose poderiam ser utilizadas para caracterizar a 

origem botânica dos méis monoflorais de eucalipto e laranja. 

6.12. Referências Bibliogrãficas 

ANKLAM, E. A review of the analytical methods to determine the geographical 

and botanical origin of honey. Food Chem., Amsterdam, v.63, n.4, p.549-

562, 1998. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 180 

ASTWOOD, K., LEE, B. , MANLEY-HARRIS, M. Oligosaccharides in New 

Zealand honeydew honey. J. Agric. Food Chem., Columbus, v.46, 

p.4958-4962. 

BARROS NETO, B., DE SCARMINIO, I.S. , BRUNS, R.E. Planejamento e 

otimização de experimentos. Campinas: Unicamp, 1995. 299p. 

BASTOS, E.M., BRANDÃO, M. Cadastramento de plantas apícolas e 

caracterização dos espectros polínicos dos méis. 11. Município de São 

Gonçalo do Rio de Janeiro. Daphene, Belo horizonte, v.1, n.1, p.55-62, 

1994. 

BELlTZ, H.-D., GROSCH, W. Food chemistry. Berlin, New York: Springer

Vertag, 1987. 774p. 

BERNAL, I.L., DEL NOZAL, M.J. , TORIBIO, L., DEL ALAMO, M. HPLC analisys 

of carbohydrate in wines and instant coffes usind anion exchange 

chromatography coupled to pulsed amperometric detection. J. Agric. 

Food Chem., Columbus, v.44, p.507-511, 1996. 

BERRIGDE, J.C. Techniques for the automated optimization of HPLC 

separations. Chichester, New York: John Wiley, 1985. 203p. 

BIRCH, G.G., ed. Analysis of food carbohydrates. London: Elsevier Applied, 

1985. 311p. 

BOBBIO, P.A., BOBBIO, F.O. Química de processamento de alimentos. 

2.ed. São Paulo: Varela , 1992. 151p. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 181 

BOGDANOV, S., VIT, P., KILCHENMANN , V. Sugars profile and conductivity of 

singless bee honeys from Venezuela. Apidologie, Paris, v.27, p.445-450, 

1996. 

BOUSETA, A., SCHEIRMAN, V., COLLlN, S. Flavor and free amino acid 

composition of lavander and eucalyptus honeys. J. Food Sei. , Chicago, 

v.61 , p.683-694, 1996. 

COQUET, A. , HOERDI, W., AGOSTI , R.D., VENTHEY, J.-L. Determination of 

sugars by liquid chromatography with post-columnn catalytic derivatization 

and fluorescence detection. Chromatographia, Wiesbaden, v.38 , n.1/2, 

p.12-14, 1994. 

CORRADINI , C. , CANALI , G., COGLlANDRO, E., NICOLETTI, LJ. High

performance anion-exchange chromatography of carbohydrates using a 

new resin and pulsed amperomatric detection. J. Chromatogr., A, 

Amsterdam, v.791 , p.343-349, 1997. 

COSTA LEITE, J.M. , TRUGO, L.C., COSTA, L.S.M. , QUINTEIRO, L.M.C., 

BARTH, O.M., DUTRA, V.M.L. , DE MARIA, C.A.B. Determination of 

oligosaccharides in Brazilian honeys of different botanical origino Food 

Chem., Amsterdam, v.70, p.93-98, 2000. 

CRANE, E. Honey: a comprehensive survey. London: Heinemann, 1975. 608p. 

CRANE, E. Bees and beekeeping: sciences practice and world resources. 

London : Heinemann; Ithaca: Comell University Press, 1990. 720p. 



-Detenninação de CarboidratôS no Mel por CLAE 182 

CUADROS-ROODRíGUEZ, L., GÁMIZ-GRACIA, L., ALMANSA-LÓPEZ, E. 

Calibration in chemical processes: I. A metrological approach. TrAC, 

Trends Anal. Chem., Amsterdam, v.20, n.4, p.195-206, 2001 . 

CURRIE, L.A. Detection and quantification limits: origins and historical overview. 

Anal. Chim. Acta, Amsterdam, v.391, p.127-134, 1999a. 

CURRIE, L.A. Nomenclature in evaluation of analytical methods inclunding 

detection and quantification capabilities (IUPACRecomendations 1995). 

Anal. Chim. Acta, Amsterdam, v.391, p.105-126, 1999b. 

DANZER , K., CURRIE, L.A. Guideline for calibration in analytical chemistry. Part 

1. Fundamentais and single component. Pure Appl. Chem., London, v.70, 

p.993-1014, 1998. 

DROEUN, A.C.J .H., BILLET, H.A.H., SCHOENMAKERS, P.J., DE GALAN, L. 

An improved optimization procedure for the selection of mixed mobile 

phases in reversed phase liquid chromatography. Chromatographia, 

Wiesbaden, v.16, p.48-52, 1982. 

EUROPEAN COOPERATION FOR ACCREDITATION LABORATORY. 

Expression of the uncertainty of measurement in calibrations: EA-

4/02. S.I.: ECAL, 1997. 

EURACHEM. Quantifying uncertaintry in analitical measurement. Disponível em: 

http://www.eurachem.bam.de/. Acesso em: 24 mar. 2002. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 183 

FERREIRA, I.M.L.V.O., FERREIRA, M.A. Simultaneous determination of 

sugars, uric and derivatization, high-performance liquid chromatography 

and mass spectrometry. J. Chromatogr., A , Amsterdam, v.811 , p.47-59, 

1998. 

FÓLDHAZI , G. Analysis and quantitation of sugars in honey of different 

botanical origin using high performance liquid chromatography. Acta 

Alimentaria, Madrid, v.23, n.3, p.299-311 , 1994. 

GARDINER, W.P. Statistical analysis methods for chemists. Cambridge: 

Royal Society of Chemistry, 1997. p.182-185. 

GLAJCH, J.L. , KIRKLAND, J.J., SQUIRE, K.M. Optimization of solvent strenght 

and selectivity for reversed- phase liquid chromatography using an inter

active mixture-desgin statistical technique. J. Chromatogr., Amsterdam, 

v.199, p.57-59, 1980. 

GONZÁLEZ, A.G., HERRADOR, M.A., ASUERO, A.G. Intra-Iaboratory testing fo 

method accuracy from recovery. Talanta, Amsterdam, v.48, p.729-736, 

1999. 

GOODALL, 1., DENNIS, M.J., PARKER, 1. , SHARMAN, M. Contribution of high 

performance liquid chromatographic analysis of carbohydrates to 

authencity testing of honey. J. Chromatogr., A, Amsterdam, v.706, n.1/2, 

p.353-359, 1995. 

HARMONISED METHODS OF THE EUROPEAN HONEY COMMISSION, 

BOGDANOV, S. , MARTIN, P., LULLMAN, C. Apidologie, Paris, issue 

spec., p.1-59, 1997. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 184 

HONDA, S. High perfonnance líquíd chromatography of mono- and 

oligosaccharides. Anal. Biochem., Orlando, v.140, p.1-47 , 1984. [Review]. 

HORWITZ, W. Recommendations and reports. Pure Appl. Chem., London, 

v.62, p.1193, 1990. [Intemational Union of Pure and Applied Chemistry. 

Commission on Analytical Nomenclature, Nomenclature for Sampling in 

Analytical Chemistry]. 

INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION. Traceability of 

measurements: ILAC-G2. Geneve International Laboratory Accreditation , 

1996. 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. linear calibration using 

reference materiais: ISO 11095. Geneve: ISO, 1996. 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Statisitics: vocabulary and 

symbols: ISO 3534-1 . Geneva: ISO, 1993. 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Water quality-calibration 

and evaluation of analytical methods and estimation of performance 

characteristics. Part I. Statistical evaluation of the linear calibration 

function: ISO 8466-1 . Geneva: ISO, 1990. 

UNIAO INTERNACIONAL DE QUIMICA PURA E APLICADA, INTERNATIONAL 

STANDARD ORGANIZATION. ASSOCIATION OF OFFICIAL 

AGRICUL TURAL CHEMISTS. Harmonised guidelines for the use of 

recovery information in analytical measurement (techinical report) . Pure 

Appl. Chem., London, v.71, n.2, p.337-348, 1999. 

KHADEM, H.S. Carbohydrates Chemistry:Monossacharides and their 

Oligomers. Ed. Academic Press, Londres. 1988.325p. 



-Determinação de Carboidratos no Mel por CLAE 185 

KOHLER, M. , LEARY, J.A. LC/MS/MS of carbohydrates with postcolumn 

addition of metal chrorides using a triaxial electrospray probe. Anal. 

Chem. , Columbus, v.67, n.19, p.3501-3508, 1995. 

KOMATSU, S.S. Caracterização físico-química de méis de Apis me/lifera L.-

1758 (Hymenoptera: Apidae) de diferentes municípios do Estado de São 

Paulo. Piracicaba, 1996. 90p. (Tese de Doutorado - Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP). 

LANE, J.H. , EYON, L. Determination of reducing sugars by means of Fehling's 

solution with methylene blue as intemal indicator. J. Soco Chem. Ind., 

London, v.42, p.32T-37T, 1923. 

LAUER, H.H., ROZING, G.P. The selection of optimal conditions in HPLC n. The 

influence of column dimensions and sample size nos solute. 

Chromatographia, Wiesbaden, v.15, n.7, p.409-413, 1982. 

LlNDSAY, S. High performance liquid chromatography. 2.ed. Chichester: 

John Wiley, 1992. 333p. (Analytical Chemistry by Open Leaming). 

LÓPEZ, E.F ., GÓMEZ, E.F. Simultaneous determination of the maior organic 

acids, sugars,glycerol, and etanol by HPLC in grape musts and white wine. 

J. Chromatogr., Amsterdam, v.34, p.254-257, 1996. 

LOW, N.H., NELSON, D.L., SPORNS, P. Carbohydrate analysis of westem 

canadian honeys and their nectar sources to detennine the origin of honey 

oligosaccharides. J. Apic. Res. , Cardiff, v.27, n.4, p.245-251 , 1988. 

LOW, N.H., SPORNS, P. Analysis and quantitation of minor di- and 

trisaccharides in honey, using capillary gas chromatography. J. Food Sci., 

Chicago, v.53, p.558-561 , 1988. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 186 

MACRAE, R , ed. HPLC in food analysis. London : Academic Press, 1982. 

151 p. (Food science and technology). 

MANZZONI, V. , BRADESI , P. , TOMI , F., CASANOVA, J. Diretct qualitative and 

quantitative analysis of carbohydrtate mixture using 13C NMR 

spectroscopy: application to honey. Magn. Reson. Chem., Bognor Regis, 

v.35, p.S81-S90, 1997. 

MATEO, R , BOSCH-REIG, F. Classification of Spanish unifloral honeys by 

discriminant analysis of electrical conductivity, color, water content, sugars, 

and pH. J. Agric. Food Chem. , Columbus, v.46, p.393-400, 1998. 

MATEO, R , BOSCH-REIG, F. Sugar profiles of Spanish unifloral honeys. Food 

Chem. , Amsterdam, v.60, n.1 , p.33-41 , 1997. 

MATEO, R, JIMÉNEZ, M. , BOSCH, F. Evaluation of the color of some Spanish 

unifloral honey types as a characterization parameter. J. AOAC Int., 

Gaithersburg, v.75, p.537-542, 1992. 

MATSUADA, R , HAYASHI , Y. Information theory of otimization in 

chromatography: analytical structure otimization. Chromatographia, 

Wiesbaden, v.30, n.7/8, p.371-376, 1990. 

MILLER, J.N. Basic statistical methods for analytical chemistry . Part 2. 

Calibration and regression methods. Analyst, Cambridge, v.116, p.3-14, 

1991 . 

MINITAB for windows. Versão. 13.31 . State College, USA.2000. CD-rom. 

MINITAB for windows,[ Minitab- Inc, USA.] Versão. 13.31 .2000. CD-rom. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 187 

MORRIS, V.M., HUGES, J.G., MARRIOTT, P.J. Examination of a new 

chromatographic function, based on an exponential resolution term, for use 

in optimization strategies: application to capillary gas chromatography 

separation of phenols. J. Chromatogr., A, Amsterdam, v.755, p.235-243, 

1996. 

PAPAS, AN. Chromatographic data systems: a criticai review. Anal. Chem. , 

Columbus, v.20, spec. issue 6, p.3359-3404, 1989. 

PASAOAKIS, N., VAROTSIS, N. Optimization of the HPLC separation of 

aromatic groups in petroleum fractions . Fuel, Oxford, v.79, p.1455-1459, 

2000. 

PASCALE, B. , ANGE, B., FELlX, T., CASANOVA, J. Carbon-13 NMR analysis 

pf complex mixtures. Cano J. Appl. Spectrosc. , Montreal, v.41 , n.2, p.41-

50, 1996. 

PERRY, J.A New look at solvent strenght, selectivity, and continuos 

development. J. Chromatogr., Amsterdam, v.165, p.117-140, 1979. 

PERSANO 0000, L. , PIAZZA, M.G., SABATINI, AG., ACCORTI , M. 

Characterization of unifloral honeys. Apidologie, Paris, v.26, p.453-465, 

1995. 

POMERANZ, Y. , MELOAN, C.E. Food analysis: theory and practice. 3.ed. New 

York: Chapmann & Hall, 1994. 788p. 

PROOOLLlET, J., BUGNER, E. , FEINBERG, M. Oetermination of carbohydrate 

in solube (instant) Coffe by anion - exchange chromatography with pulsed 

amperometric detection: summary of collaborative study. J. AOAC Int. , 

Gaithersburg, v.79, n.6, p.1400-1407, 1996. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 188 

SABATINI, G., PERSANO, L., PIAZZA, M., ACCORTI, M., NANETTI, A Glucide 

spectrum in the main italian unifloral honeys. I. Fructose and glucose. 

Apicoltura, Roma, v.5, p.35-46, 1989. 

SCHOENMARKES, P.J., DROUEN, AC.J.H., BILLlET, H.AH., GALAN, L.A 

Simple procedure for the rapid optimization of reversed- phase separations 

with temary mobile phase mixtures. Chromatographia, Wiesbaden, v.15, 

n.11, p.688-696, 1982. 

SERRA, J., VENTURA, F. Characterization of citrus honey (Citrus spp.) 

produced in Spain. J. Agric. Food Chem., Columbus, v.43, p.2053-2057, 

1995. 

SIDDIQUI, I. R., FURGALA, B. Isolation and charcaterization of oligosaccharides 

from honey. Part 11. Trisaccharides. J. Apic. Res., Cardiff, v.7, p.51-59, 

1968. 

SIOUFFI, A.M., PHAN-TAN-LUU, R. Optimization methods in chromatography 

and capillary electrophoresis. J. Chromatogr., A, Amsterdam, v.892, p.75-

106,2000. 

SNYDER, L.R. Praticai HPLC metbod development. 2.ed. New York: John 

Wiley, 1997. 765p. 

SNYDER, L.R., KIRKLAND, J.J. Introdution to modem liquid 

chromatography. 2.ed. New York: John Wiley, 1979. 863p. 

SOLOMONS, T.W.G. Fundamentais of organics chemistry. 6.ed. New Yor\<: 

Wiley, 1990. 300p. 



-Detenninação de Carboidratos no Mel por CLAE 189 

SOMOGYI , M.A Oetermination of blood sugars. J. Biol. Chem. , Bethesda, 

v.160, p.69-73, 1945. 

STATISTICA for Windows [Statsoft, Inc. [Tulsa, U.S.A].Versão 5.0. 1995, CO

ROM. 

SWALLOW, K.W., LOW, N.H .. Analysis and quantitation ofthe carbohydrates in 

honey using high performance liquid chromatography. J. Agric. Food 

Chem., COlumbus, v.38, p.1828-1832, 1990. 

SWALLOW, K.W. , LOW, N.H. Oetermination of honey authenticity by anion

exchange liquid chromatography. J. AOAC Int., Gaithersburg, v.77, n.3, 

p.695-702, 1994. 

TISZA, S., SASS, P. , MOLNÁR-PERL, I. Optimization of the simultaneous 

determination of acids and sugars as their trimethylsilyl(oxime) derivatives 

by gas-chromatography-mass spectrometry and determination of the 

composition of six apple varieties. J. Chromatogr., A, Amsterdam, v.676, 

n.2, p.461-468, 1994. 

TROYANO, E., OLANO, A , FÉRNANOEZ-oíAZ, M., SANZ, J. , MARTíNEZ

CASTRO, I. Gas chromatographic analysis of free monosaccharides in 

milk. Chromatographia, Wiesbaden, v.32, n.7/8, p.379-382, 1991 . 

VANATIA, L.E., COLEMAN, O.E. Calculation of detection limits for a single

laboratory ion-chromatographic method to determine parts-per-trillion ions 

in ultrapure water. J. Chromatogr., A, Amsterdam, v.770, p.105-114, 

1997. 

VERETIE, E., QIAN, F., MANGANI, F. On-line dialyses with high performance 

liquid chromatagraphy for the automated preparative and analysis of sugars and 

organic acids in foods and beverages. J. Chromatogr., A , Amsterdam, v.705, 

n.2, p.195, 1995. 



Detenninação de Carboidratos em Mel por CLAE 190 

ANEXO 6.13 

Cromatogramas das fases 
móveis dos testes 

preliminares 
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Figura 1. Composição da fase móvel 1: (80:20, v:v; acetonitrila:água, 
respectivamente) . Pares críticos: 1- ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-
glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5- sacarose/turanose, 6-
maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 2. Composição da fase móvel 1: (80: 19: 1, v:v:v; acetonitrila: água:acetato 
de etila , respectivamente) . Pares críticos: 1- ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 
3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5- sacarose/turanose, 6-
maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 3. Composição da fase móvel 1: (79,9:19,1 :1, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 4. Composição da fase móvel 1: (70: 1 0:20, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente) . Pares críticos: 1-
ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 5. Composição da fase móvel 1: (60:14:26, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 6. Composição da fase móvel 1: (58:14:28, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 7. Composição da fase móvel 1: (56:14:30, v:v:v; 
acetonitrila :água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose , 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 8. Composição da fase móvel 1: (50:20:30, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose, 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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Figura 9. Composição da fase móvel 1: (50: 1 0:40, v:v:v; 
acetonitrila:água:acetato de etila, respectivamente). Pares críticos: 1-
ribose/xilose , 2-arabinose/frutose, 3-glicose/galactose, 4-galactose/manose, 5-
sacarose/turanose, 6-maltose/trealose, 7 -melibiose/melizitose, 8-rafinose. 
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ANEXO 6.14 

Análises de Variância e 
figuras dos cromatogramas 
do planejamento de misturas 
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Tabela 1. Análise de Variância para o ajuste do modelo cúbico especial aos 
resultados do planejamento de misturas quando se faz uso da função 

'fica COF -- - _ .. _--~ ._- - - - - .. . - . ,-

Fonte de Soma Graus de Média F obs P Variação 
Variação Quadrática Liberdade Quadrática Explicada (0/0) 

R2ajust 

Regressão 0,290929 6 0,048488 1346,89 0,000 99,77 

Resíduos 0,000466 13 0,000036 

Total 0,291395 19 
- -

Tabela 2. Análise de Variância para o ajuste do modelo cúbico especial aos 
resultados do planejamento de misturas quando se faz uso da função 
cromatográfica COF com Rd = 2,4 

Fonte de Soma Graus de Média F obs P Variação 
Variação Quadrática Liberdade Quadrática Explicada (0/0) 

R2ajust 

Regressão 0,290929 6 0,048488 1346,89 0,000 99,77 

Resíduos 0,000466 13 0,000036 

Total 0,291395 19 
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ANEXO 6.15 

Análise de Variância das 
regressões dos carboidratos 
individuais e suas curvas de 

calibrações 
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Tabela 1. Dados de concentração, área do pico cromatográfico e seu respectivo 
desvio-padrão utilizados para a construção da curva de calibração da glicose 

Concentração (%) Concentração (g/mL) Área média ± Desvio Padrão 

20 0,004060 5633417 ± 17583 

25 0,005114 6828513 ± 57730 

30 0,006022 8251896 ± 16366 

35 0,007060 9537857 ± 85083 

40 0,008030 10822493 ± 172965 

45 0,009098 12040919 ± 64536 

Tabela 2. Análise de Variância (ANOVA) para a regressão linear dos dados 
apresentados na Tabela 1 para a glicose no nível de 95% de confiança. 

Fonte Variação g.l. SQ QM F P 

Regressão 1 8, 78655E+ 13 8,78655E+13 6009,12* 0,000 

Resíduo 16 2,33952E+11 14622018602 

Falta de Ajuste 4 1,43491 E+11 35872802251 4,76 0,016 

Erro Puro 12 90461088621 7538424052 

Total 17 8,80995E+13 

* significativo a 95% de confiança. FCrit (O,05; 1,16)= 4,49 e FCrit (O,05;4, 12)=3,26 
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area = 356524 + 1 ,294E+09 concentração 
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concentração (gIm L) 

Figura 1. Curva de calibração da glicose e respectivos intervalos de confiança e 
de predição no nível de 95% de confiança. 

Tabela 3. Dados de concentração, área do pico cromatográfico e Seu respectivo 
desvio-padrão utilizados para a construção da curva de calibração da frutose 

Concentração (%) Concentração (gim L) Área média ± Desvio Padrão 

20 0,004092 5684633 ± 51554 

25 0,005020 7137971 ± 171291 

30 0,006124 8488793 ± 49687 

35 0,007034 9628635 ± 202234 

40 0,008022 10786493 ± 114543 

45 0,009062 12065052 ± 166604 
- - --- - - - -- - ---- - - -
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Tabela 4. Análise de Variância (ANOVA) para a regressão linear dos dados 
apresentados na Tabela 3 para a frutos e no nível de 95% de confiança. 

Fonte Variação gol. SQ QM F P 

Regressão 1 8,29191E+13 8,29191E+13 3350,53* 0,000 

Resíduo 16 3, 95969E+ 11 24748064453 

Falta de Ajuste 4 1,63484E+11 40870888019 

Erro Puro 12 2,32485E+11 19373789930 

Total 17 8,33150E+13 

* significativo a 95% de confiança. Fcrit (O, 05; 1,16)= 4 ,49 e Fcrit (O,05;4, 12)= 3,26 

area = 668719 + 1 ,265E+09 concentração 
13XOOCO ~r----------------------------------------~ 

11cxxmo 

5 ---!ti 9CXXXXX) 

~ 
' !ti 

7cxxmo 

5OlXOO~~1'-------.--------r-------''-------.--------r~ 
0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 

concentração (g1rnL) 

2,11 0,142 

Regression 

95%IC 

95%IP 

Figura 2. Curva de calibração da frutos e e respectivos intervalos de confiança e 
de predição no nível de 95% de confiança. 
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Tabela 5. Dados de concentração, área do pico cromatográfico e seu respectivo 
desvio-padrão utilizados para a construção da curva de calibração da sacarose 

Concentração (%) Concentração (gIm L) Área média ± Desvio Padrão 

O O O 

3 0,000663 703232 ± 21607 

6 0,001211 1315004 ± 32267 

9 0,001802 1919685 ± 7440 

12 0,002412 2647382 ± 9555 

15 0,003018 3230191 ± 8246 
- - - - --------

Tabela 6. Análise de Variância (ANOVA) para a regressão linear dos dados 
apresentados na Tabela 5 para a sacarose no nível de 95% de confiança. 

Fonte Variação gol. SQ QM F P 

Regressão 1 6, 93988E+ 13 6,93988E+13 85718,50* 0,000 

Resíduo 17 13763418963 809612880 

Falta de Ajuste 5 2650480125 530096025 0,57 0,720 

Erro Puro 12 11112938839 926078237 

Total 18 6,94126E+13 

* significativo a 95% de confiança. Fcrit (Q,Q5;1,17)= 4,45 e Fcrit (Q,Q5;5,12)= 3,11 
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Figura 3. Curva de calibração da sacarose e respectivos intervalos de 
confiança e de predição no nível de 95% de confiança. 

Tabela 7. Dados de concentração, área do pico cromatográfico e seu respectivo 
desvio-padrão utilizados para a construção da curva de calibração da maltose 

Concentração (%) Concentração (gIm L) Área média ± Desvio Padrão 

O O O 

4 0,000815 742575 ± 6116 

8 0,001606 1477914 ± 36576 

12 0,002413 2215109 ± 43775 

16 0,003216 2957772 ± 39177 

20 0,004021 3666851 ± 36395 
-
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Tabela 8. Análise de Variância (ANOVA) para a regressão linear dos dados 
apresentados na Tabela 7 para a maltose no nível de 95% de confiança. 

Fonte Variação g.l. SQ QM F P 

Regressão 1 8,95082E+13 8,95082E+13 110399,23* 

Resíduo 17 13783063932 810768467 

F alta de Ajuste 5 1481345164 296269033 0,29 

Erro Puro 12 12301718769 1025143231 

Total 18 8,95220E+13 

* significativo a 95% de confiança. FCrit (O.05;1,17)= 4,45 e Fcrit (O,05;5,12)= 3,11 

area = 914701255 concentração 
4OOOOOO~r-----------------------------------------------. 

/ 3OC(XX)()-

2-
<1:J 
~ 20CXXXl0- ,"" ~?~ ca 

10CXXXl0- ,/ 
O~/ 

0,00:> 0,001 0,002 

concentração (g/mL) 

0,003 
I" 

0,004 

Regressão 

95%IC 

95%IP 

0,000 

0,910 

Figura 4. Curva de calibração da maltose e respectivos intervalos de confiança 
e de predição no nível de 95% de confiança. 
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Tabela 9. Dados de concentração, área do pico cromatográfico e seu respectivo 
desvio-padrão utilizados para a construção da curva de calibração da turanose 

Concentração (%) Concentração (gIm L) Área média ± Desvio Padrão 

O O O 

3 0,000662 730245 ± 17529 

6 0,001274 1589215 ± 58118 

9 0,001822 2126236 ± 47505 

12 0,002433 2917754 ± 71430 

Tabela 10. Análise de Variância (ANOVA) para a regressão linear dos dados 
apresentados na Tabela 9 para a turanose no nível de 95% de confiança. 

Fonte Variação g.1. SQ QM F P 

Regressão 1 4,82466E+13 4,82466E+13 12377,24* 0,000 

Resíduo 14 54572150608 3898010758 

F alta de Ajuste 4 32484370283 8121092571 3,68 0,043 

Erro Puro 10 22087780325 2208778032 

Total 15 4,83012E+13 

* significativo a 95% de confiança. Fcrit (O,05; 1,14)= 4,60 e Fcrit (O,05;4,10)= 3,48 
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Figura 5. Curva de calibração da turanose e respectivos intervalos de confiança 
e de predição no nível de 95% de confiança. 
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7. Considerações Finais 

Neste trabalho foram otimizadas e desenvolvidas metodologias 

para as análises de carboidratos por CLAE, para o tipo de montagem da lâmina 

na realização do espectro polínico e para a determinação de umidade em 

amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do 

Estado de São Paulo. 

Para a análise polínica antes de iniciar a contagem de grãos de 

pólen, realizou-se uma modificação do método de Louveaux, no preparo da 

montagem da lâmina e em seguida comparou-se o método proposto de Iwama 

e Melhem com o método modificado de Louveaux. Os resultados obtidos pelo 

teste de diferença entre duas proporções sugeriram que o método de Louveaux 

é mais adequado para a contagem de grãos de pólen do tipo acessório e 

isolado, pois este apresenta uma maior distribuição das famílias de menor 

freqüência. Foi realizada a contagem dos grãos de pólen dominante para 

verificar o questionário dos apicultores, onde se pode observar que amostras 

indicadas como monoflorais de eucalipto e laranja concordavam com os 

resultados obtidos pelo espectro polínico. Realizaram-se os espectros polínicos 

completos de algumas amostras de méis de eucalipto e laranja para 

caracterizar os méis quanto a sua formação de néctar e grãos de pólen. Através 

desta análise pode-se avaliar que existe uma maior diversificação de pólen 

acessório e isolado nas amostras de méis monoflorais de laranja quando 

comparadas às amostras de méis monoflorais de eucalipto, isto sugere que há 

uma maior variação de néctar e grãos de pólen na formação dos méis 

monoflorais de laranja, este fato pode estar associado com a região de coleta 

das amostras. 

Antes de realizar a análise do conteúdo de umidade partiu-se para 

escolha do método mais indicado na literatura. A comparação entre os métodos 

refratométricos existentes (AOAC e EHC) pela aplicação de um planejamento 

fatorial sugeriu que a cristalização interfere na medida do índice de refração. A 
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aplicação do pré-tratamento (aquecimento em banho-maria até a dissolução 

dos cristais) a amostras cristalizadas resultou em uma diminuição do conteúdo 

de umidade, enquanto que quando este pré-tratamento era usado para 

amostras líquidas não se observavam diferenças significativas no teor de 

umidade. Assim, pode-se dizer que o método refratométrico da Comunidade 

Européia de Mel (EHC) pode ser usado para amostras líquidas e cristalizadas, 

enquanto que o método recomendado pela AOAC é indicado somente para 

amostras líquidas. 

A variabilidade nos conteúdos de umidade de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja realizado através de um planejamento hierárquico e análise 

de variância (ANOVA) indicou que existem diferenças significativas entre a 

fontes florais e uma contribuição da variabilidade observada entre as amostras 

de meís. Portanto este parâmetro físico-químico poderia ser empregado para a 

caracterizar a origem botânica destes tipos de méis. 

Para análise de carboidratos no mel foram desenvolvidas e 

otimizadas as condições de análise para CLAE. Foram escolhidas como 

melhores condições experimentais o uso de coluna de aminopropil de menor 

tamanho (15,Ocm x 4,5cm), e uma temperatura de 32°C na coluna e de 35,5°C 

para o detector de índice de refração e uma vazão de fluxo de 1,2 mLlmin. 

Para a composição da fase móvel foi empregado um planejamento de 

misturas (pseudocomponentes). Os resultados do planejamento experimental 

sugeriram como melhor região às fases móveis 50: 1 O: 40 e 60: 1 0:30 

(acetonitrila, água e acetato de etila respectivamente), sendo que se optou pela 

50:10: 40. Pode-se observar que adição de um terceiro solvente (acetato de 

etila) aumentou a força do solvente, resultando em um aumento do tempo de 

retenção e conseqüentemente melhorando a separação da mistura de 

carboidratos investigada neste trabalho. Enquanto que o aumento da proporção 

de água na composição da fase móvel diminui o tempo de retenção, o que 

dificulta a separação destes. 
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Com as condições estabelecidas do método de análise de carboidratos 

pode-se realizar as curvas de calibração dos açúcares mais encontrados no mel 

(glicose, frutose, sacarose, turanose e maltose). Todas curvas de calibração 

foram lineares, apresentando homogeneidade de variância em toda a faixa de 

concentração estudada e valores do R2ajust que se situaram na faixa de 99,6 -

99,9. No caso da sacarose, maltose e turanose, os valores do t sugeriram que 

estas calibrações partem da origem. As curvas de calibração mostraram 

também valores de precisão absoluta de 0,000029 - 0,000124 g/mL e de 

precisão relativa de 1,4 - 1,9%, os quais foram considerados como aceitáveis 

para a quantificação dos carboidratos. 

Foram calculadas para sacarose, maltose e turanose as capacidades de 

detecção que se situam entre 0,2 - 0,4% e as capacidades de quantificação 

que abrangem a faixa de concentração entre 0,7 - 1,3%. O estudo da 

recuperação média dos carboidratos através do teste-t sugeriu que não há 

incertezas (erros proporcionais ou constantes) significativas, o que sugere que 

as curvas de calibração geradas podem ser utilizadas com confiança para 

determinar os conteúdos de carboidratos presentes no mel. 

A avaliação entre as concentrações médias dos carboidratos individuais 

pela ANOVA e teste-t no nível de 95% de confiança dos méis monoflorais de 

eucalipto e laranja, sugeriu que existem diferenças significativas nas 

concentrações de glicose, sacarose e turanose nas amostras de méis. Já o 

mesmo fato não ocorreu para as concentrações de frutose e maltose. 

Em vista destes resultados pode-se sugerir que os carboidratos como 

glicose, sacarose e turanose poderiam ser empregadas para caracterizar a 

origem botânica dos méis monoflorais de eucalipto e laranja. 
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