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RESUMO 

 

STRAMM, Klaus Martin Composição e qualidade de méis de abelha Jandaira 

(Melipona subnitida), efeitos de estocagem e comparação com méis de Apis 

mellifera. Orientadora: Ligia Bicudo de Almeida Muradian. São Paulo; 2011. 

[Tese de Mestrado - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP]. 

 

Objetivos 

Avaliar a composição e qualidade de méis de abelha Jandaira através de 

análises físico-químicas; avaliar se os parâmetros apresentados se encaixam 

nas legislações nacional e internacional para méis de Apis mellifera; analisar os 

efeitos de estocagens de méis de Jandaira em três diferentes temperaturas 

(ambiente, geladeira e freezer) e os efeitos de um ano de armazenamento de 

méis de Jandaira e Apis mellifera de mesma região botânica e a comparação da 

alteração de seus parâmetros de qualidade. 

 

Metodologia 

Revisão de literatura relativa aos padrões de identidade e qualidade dos méis 

de Apis mellifera e de abelhas sem ferrão com ênfase na Melipona subnitida. 

Realização das análises preconizadas pela legislação brasileira para méis de 

Apis mellifera nas amostras coletadas de Jandaira e Apis, além das análises 

qualitativas (Fiehe, Lund e Lugol), condutividade elétrica e análise dos açúcares 

glicose, frutose e sacarose por CLAE. 

 

Resultados 

As amostras de mel de Apis apresentaram-se monoflorais (pólen dominante de 

Althernanthera sp.) e com parâmetros dentro do preconizado pela legislação 

vigente, enquanto os de méis de Jandaira apresentaram-se heteroflorais (pólen 

de Mimosa verrucosa, Mimosa caeselpiniaefolia e Piptadenia moniliforme) a 

umidade (24,80%) e atividade diastásica (ausente) fora do estabelecido pela 

legislação vigente para os méis de Apis mellifera. A condutividade elétrica de 
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Apis (284,00 µS.cm-1) foi superior a obtida no mel de Jandaira  (102,77µS.cm-1) 

e a cor do mel de Apis apresentou-se mais escura (26,67 mmPfund), 

comparada ao mel de Jandaira (7,00 ± 0,00 mmPfund). Determinou-se maior 

concentração de glicose, frutose e sacarose nos méis de Apis (23,50%, 38,78% 

e 5,72% respectivamente) do que nos de Jandaira (21,76%, 29,21% e 4,86% 

respectivamente). Os parâmetros mais afetados em um ano de estocagem em 

temperatura ambiente foram: HMF, acidez livre, condutividade elétrica e cor. O 

método de estocagem que melhor conservou as características do produto foi o 

freezer. 

 

Conclusões 

Os méis de Apis mellifera e Melipona subnitida apresentam diversas diferenças 

em seus padrões físico-químicos, mais acentuadamente nos valores de 

umidade e atividade diastásica. As análises do Tempo 0 dos méis de Apis  se 

encaixaram sem exceção nas legislações nacional e internacional vigentes, 

enquanto as amostras de Jandaira se encontram fora do preconizado para a 

umidade e atividade diastásica. Após um ano de estocagem em temperatura 

ambiente com incidência de luz, o mel de Apis conservou melhor suas 

características físico-químicas em relação ao mel de Jandaira em todos os 

parâmetros analisados ainda estando em conformidade com a legislação. 

Quando estocados em diferentes temperaturas, os méis de Jandaira 

conservaram melhor seus parâmetros nas condições de freezer e geladeira, 

enquanto sofreram alterações visíveis em temperatura ambiente. 

 

Palavras chave: mel, Apis mellifera, Melípona subnitida, abelha Jandaira, 

análises físico-químicas, análise polínica, abelhas sem ferrão 
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ABSTRACT 

 

STRAMM, Klaus Martin. Composition, Quality and comparison of Jandaira 

(Melipona subnitida) and Apis mellifera honey.Advisor: Bicudo de Almeida 

Muradian São Paulo; 2011. [Master’s degree dissertation - School of Pharmacy 

of Universidade de São Paulo, Brazil]. 

 

Objectives 

Evaluate the quality and composition of Jandaira bee’s honey through the use of 

physicochemical analyses; find out if the obtained parameters are in 

concordance with the Apis mellifera honey Legislations established both 

nationally and internationally; evaluate the effects of storage conditions for 

Jandaira Honey in three different temperatures (ambient, fridge and freezer) 

over one year, as well as the storage of Apis mellifera samples from the same 

botanical region over one year in ambient temperature and the comparison of 

both kinds of honeys and the alterations of their quality parameters. 

 

Metodology 

Review of the literature asserting the quality and identity parameters of Apis 

mellifera honey and stingless bees, with emphasis on Melipona subnitida honey. 

Procedure of the analyses contained in the Brazillian Legislation (2000) for Apis 

mellifera honey in the collected samples of Apis mellifera and Melipona 

subnitida honeys, as well as the qualitative analyses (Fiehe, Lund and Lugol), 

electric conductivity, and quantification of the glucose, fructose and sucrose 

sugars via HPLC. 

 

Results 

The Apis honey samples were classified as monofloral (Althernantera sp. as 

dominant pollen) and demonstrated parameters in accord with the current 

Legislation, while the Jandaira honey samples were classified as heterofloral 

(nearly even amounts of Mimosa verrucosa, Mimora caeselpinaefolia and 
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Piptadenia moniliforme pollen) displaying moisture (24,80%) and diastase 

activity (null) in discordance with the established by the current legislation for 

Apis mellifera honeys. The Apis honey samples presented higher values of 

electric conductivity (284,00 µS.cm-1) than the obtained in the Jandaira honey 

samples (102,77µS.cm-1) as well as a darker color (26,67mmPfund) when 

compared to Jandaira honey (7,00mmPfund). The concentration of the glucose, 

fructose and sucrose sugars was higher in the Apis honeys (23,50%, 38,78% 

and 5,72% respectively) than in the Jandaira honey samples (21,76%, 29,21% 

and 4,86% respectively). The most affected parameters throughout one year of 

storage were HMF, free acidity, electric conductivity and color. The temperature 

that conserved better the original characteristics of the product was the freezer. 

 

Conclusions 

The Apis mellifera and Melipona subnitida honey samples displayed several 

differences in their physicochemical parameters, namely in moisture and 

diastase activity. At first (Time 0) the Apis honey samples were without 

exception in accord with the national and international legislations, whereas the 

Jandaira samples had moisture and diastase activity stray from the protocol, 

however, after one year of storage in ambient temperature, the Apis honey 

samples still was in concordance with the legislations in every analyzed 

parameter and had it’s physicochemical characteristics better conserved then 

the Jandaira honey samples. Jandaira also had it’s own characteristics better 

conserved in the fridge and freezer, when compared to the notable alterations in 

the ambient temperature storage. 

 

 

Key words: honey, Apis mellifera, Melípona subnitida, Jandaira bee, 

physicochemical analyses, pollen analysis, stingless bees 
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INTRODUÇÃO 

 

 A legislação brasileira (BRASIL, 2000) define mel como um alimento 

produzido por abelhas melíferas a partir da transformação de néctar floral ou 

secreções provindas de partes vivas de plantas ou de insetos sugadores que 

ficam sobre as partes vivas das plantas. Após recolherem o material, as 

abelhas o combinam com substâncias específicas próprias e então armazenam 

o produto transformado em favos da colméia.  

 É descrito por Campos (2003) que o mel pode ser produzido de 

diferentes materiais coletados pelas abelhas: além do mel comumente 

comercializado, que é produzido a partir do néctar de flores, há o melato que é 

produzido a partir do exsudado de insetos sugadores (como pulgões) e o 

melado, que é um sinônimo para "mel de cana de açúcar". Há muitos fatores 

que influenciam as características físico-químicas e sensoriais do produto, 

como concentração do néctar, proporção de seus carboidratos, número de dias 

em que as flores estão secretando o produto e a quantidade de fontes 

disponíveis para coleta das abelhas (CRANE, 1975). 

 A criação de abelhas no Brasil atualmente pode ser dividida em duas 

práticas distintas, a Apicultura e a Meliponicultura. A Apicultura é a atividade 

que consiste no manejo da abelha Apis mellifera e dos produtos provenientes 

de sua colméia. Como sua prática é amplamente difundida pelo mundo, é 

detentora de tecnologia desenvolvida e os métodos de sua produção são bem 

definidos e conhecidos, no Brasil existem legislações preconizando padrões de 

qualidade para mel (BRASIL, 2000), pólen, própolis e geléia real (BRASIL, 

2001). Nogueira-Neto (1997) define Meliponicultura como a arte de manejo de 

abelhas indígenas sem ferrão, sendo a obtenção de mel seu objetivo principal. 

 As abelhas sem-ferrão (ASF) foram as únicas espécies produtoras de 

mel empregadas até 1838. Por serem tradicionalmente manejadas por povos 

indígenas e por terem o ferrão atrofiado, são comumente referidas como 
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"abelhas nativas sem-ferrão" ou "abelhas indígenas sem-ferrão" (KERR et al., 

2005).  

 As abelhas nativas variam em seu fenótipo, podendo ser ligeiramente 

maiores que as do gênero Apis, mas as espécies mais usadas na 

meliponicultura são geralmente pequenas. Estão agrupadas em dois gêneros 

principais: Meliponini e Trigonini. Entre as mais conhecidas das Trigonini estão 

a irapuá (Trigona spinipes), a mandaguari amarela (Scaptotrigona xanthotricha) 

e a jataí (Tetragonisca angustula), a abelha sem ferrão mais criada no Estado 

de São Paulo. Algumas das que compõe o gênero Meliponini: uruçu (Melipona 

scutellaris), mandaçaia (Melipona quadrifasciata), tiúba (Melipona fasciculata) e 

Jandaira (Melipona subnitida), a qual foi matéria do presente estudo. Essas 

abelhas produzem mel com características diferentes do mel de abelhas do 

gênero Apis (VILLAS-BÔAS e MALASPINA, 2005). 

 Ainda não há precisão quanto a área que a Jandaira (Melípona subnitida) 

ocupa, vivendo principalmente as regiões relativamente secas do nordeste 

como no Estado do Rio Grande do Norte, produzindo um dos méis mais 

consumidos pela população do nordeste alcançando preço elevado no 

mercado, cerca de três a sete vezes o do mel de Apis. Como constatado pelo 

Padre Huberto Bruening (2001), a produção média de mel por colônia é de um 

ou dois litros por ano. 

 As abelhas nativas se diferenciam das africanizadas em hábito e na 

composição geral de seus produtos (NOGUEIRA-NETO, 1997). Existem 

estudos que descrevem as características naturais dos méis provenientes das 

diversas espécies da Meliponicultura, mas são muito recentes e 

consequentemente não existe uma norma para controle de qualidade que 

assegure aos produtores uma comercialização legal e aos consumidores a 

compra de produtos idôneos (SOUZA E BAZLEN, 1998). 

 O conhecimento existente no Brasil sobre a Apicultura é vasto, com 

disponibilidade de legislações preconizando padrões de qualidade, métodos 

bem definidos para análises de todos os produtos da colméia, em contrapartida, 

a Meliponicultura é pouco conhecida. Quase todo o conhecimento da atividade 
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envolve a produção de mel, e como foi citado anteriormente, não há legislação 

para os méis de abelhas sem ferrão. Os parâmetros físico-químicos utilizados 

para a caracterização deste mel muitas vezes tem que passar por adaptações 

dos métodos desenvolvidos para o mel tradicional de Apis (NOGUEIRA-NETO, 

1997; RODRIGUES et al., 2005).  

 Destacam-se entre os parâmetros físico-químicos mais importantes na 

determinação da qualidade do mel os teores de umidade, que varia entre 13 e 

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 da Jandaira e de outras abelhas sem ferrão é tido na cultura popular 

como medicinal e terapêutico, mas apenas recentemente tais propriedades 

foram objeto de estudo (ALVES et. al., 2008), onde foi comprovada atividade 

antimicrobiana significativa.  

 Não existe uma legislação especifica para a caracterização dos produtos 

obtidos pela Meliponicultura, mas a padronização de métodos analíticos para os 

méis de abelhas sem ferrão foi objeto das reuniões da International Honey 

Commission (IHC) realizadas desde 2005. Existe um grupo específico para 

elaborar uma proposta de padrão de identidade e qualidade destes tipos de 

méis utilizando-se métodos de análise harmonizados e cuja coordenadora é a 

orientadora deste projeto. 

 A composição exata de qualquer mel depende principalmente das fontes 

vegetais das quais ele é derivado, mas também do clima, solo e outros fatores. 

Sendo assim, dois méis nunca serão iguais, estando suas características 

diretamente relacionadas ao local de produção.  Com isso, podemos observar a 

dificuldade de se estabelecer uma única norma para todo o Brasil, país rico em 

espécies de abelhas sem ferrão e caracterizado por possuir uma grande 

diversidade ambiental (CRANE, 1983). 

 O conteúdo de umidade é um dos principais parâmetros físico-químicos  

relacionados a qualidade dos méis, pois avalia as condições de maturação e  

granulação do mel, assim como a fermentação dos seus açúcares, estando 

assim, relacionado ao seu valor comercial. Dos métodos empregados para 



4 

STRAMM, K.M.  

mensurar a umidade em méis, o mais freqüente tem sido o uso do índice de 

refração (SOUZA et. al., 2006).  

 Uma das preocupações constantes do CODEX ALIMENTARIUS e da 

União Européia (UE) é a de estabelecer padrões de qualidade para os méis 

comercializados no mundo e desenvolver métodos alternativos mais robustos e 

precisos do que os atuais (BOGDANOV et. al., 1997).  

OBJETIVOS  

Este trabalho foi organizado em capítulos para melhor compreensão e 

avaliação dos resultados obtidos, assim como facilitar a futura publicação de 

artigos científicos que serão enviados para revistas indexadas da área. Os 

capítulos foram organizados da seguinte maneira: 

 

Capítulo 1:  Considerações gerais sobre mel  

Capítulo 2:  Composição e qualidade de méis de Apis mellifera e    

  Melipona subnitida (Jandaira) da mesma região botânica 

Capítulo 3: Efeitos do tempo de estocagem frente aos parâmetros   

  físico- químicos de méis de Apis mellifera e Melipona   

  subnitida (Jandaira)  

Capítulo 4:  Efeitos de diferentes métodos de estocagem frente aos   

  parâmetros físico-químicos de méis de Melipona subnitida   

  (Jandaira)  

 

 Os resultados da caracterização físico-química obtidos para méis de 

Jandaira são inéditos e serão úteis para a rotulagem deste produto assim como 

fornecer dados para a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da 

FCF/USP e para a futura legislação de méis de abelhas sem ferrão. A parte de 

estocagem, além de sinalizar qual a melhor forma, dá indícios sobre a sua vida 

de prateleira. 
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1.INTRODUÇÃO 

As duas grandes linhas de estudo na criação de abelhas consistem em 

apicultura e meliponicultura. A primeira é praticada no Brasil desde a imigração 

dos europeus, que trouxeram as abelhas européias no século IX, introduzindo-

as nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (KERR e 

CARVALHO, 1996),  

A apicultura apresenta um leque amplo de produtos a serem explorados 

de forma racional: mel, cera, pólen, geléia real, própolis e apitoxina além da 

comercialização de enxames e rainhas. Para o desenvolvimento apropriado são 

necessárias flora apícola (também conhecido por pasto apícola), disponibilidade 

de água limpa e mão-de-obra especializada. Enquanto as colméias produzem 

mel e os demais produtos, ainda é feita a polinização da flora local, o que 

aumenta a produção de frutos e sementes (CARVALHO, 2000). 

A meliponicultura é uma atividade mais recente, sustentável e 

ecologicamente correta: as abelhas tem um grande papel no ecossistema como 

polinizadoras e contribuem com a biodiversidade. Apesar da produção ser mais 

baixa que a da apicultura, a viabilidade econômica  é justificada pela cotação 

elevada do mel, além de mercado garantido (OLIVEIRA, 2006). 

Atualmente são conhecidas cerca de 400 espécies de meliponíneos, 

distribuídas em todo o mundo tropical, sendo que mais de 70% ocorrem nas 

Américas. Constituem um grupo de abelhas que apresentam o ferrão atrofiado, 

não podendo usá-lo como mecanismo de defesa. Essas abelhas defendem 

suas colônias de forma indireta, construindo seus ninhos em locais de difícil 

acesso e de maneira direta, atacando com suas mandíbulas, deposição de 

substâncias cáusticas e de resina nos organismos que tentem predar seus 

ninhos (CARVALHO, 2006; ALVES et. al. 2005; SOUZA, 2004). 

Os meliponídeos estão mais aptos a realizar a polinização das árvores 

brasileiras e a serem aderidos à realidade dos agricultores amazônicos; seu mel 

possui melhores preços no mercado por ser um produto orgânico, mais raro e 



10 

STRAMM, K.M.  

com particularidades de sabor e aroma, os quais dependem da flora e espécie 

de abelha que o originou (VENTURIERI, 2003). 

1.1. Manejo de Abelhas 

 1.1.1 Abelha Apis mellifera (africanizada)  

O gênero Apis compreende a Apis mellifera (Figura 1), espécie mais 

difundida na produção do mel mundial. As abelhas africanizadas vivem em 

colônias contendo entre 50 e 60 mil indivíduos, compostas por cerca de 400 

zangões, 1 rainha e o restante de operárias. Enquanto a rainha e os zangões 

executam a mesma tarefa por toda sua vida, a operária exerce diversas 

funções, mudando conforme ela envelhece. A rainha vive em média dois anos e 

põe cerca de 2000 ovos por dia (ARAÚJO et. al., 2006). 

 

Figura 1. Abelha Apis mellifera (africanizada) 

(http://www.funverde.org.br) 

Os produtos apícolas mais comercializados atualmente são o mel, que 

para as abelhas é uma reserva alimentícia, enquanto para nós é um dos 

melhores adoçantes naturais; a geléia real, secretada pelas operárias jovens e 

usada para alimentação de rainhas e larvas em realeiras (células diferenciadas 

que contém larvas destinadas a se tornar rainhas), conhecida como um dos 

complementos nutritivos mais completos para o homem; o pólen, rico em 

proteínas, vitaminas, minerais, aminoácidos e substâncias gordurosas usado 

para produção de mel na colméia e consumido pelo homem como complemento 

nutricional; a própolis, elaborada de resinas vegetais e usada para vedar 

frestas, isolar objetos (ou organismos) estranhos a colméia e imunizá-las contra 
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contaminações microbiológicas, consumida pelo homem por suas propriedades 

terapêuticas. 

Ainda são comercializados a apitoxina,coletada do ferrão com alguns 

usos terapêuticos; e a cera, secretada das glândulas cerígenas sendo usada na 

confecção dos favos das colméias, com usos diversos na indústria (WIESE, 

1986). 

De acordo com o SEBRAE, até agosto de 2010, o Brasil é o 11 o maior 

produtor de mel e 9o maior exportador do alimento. As exportações alcançaram 

o valor de US$ 4.884.589 em 1.689.093 quilos. O Piauí lidera as exportações 

brasileiras, correspondendo a 29,2% com  vendas de US$ 1.426.660, enquanto 

o Estado de São Paulo foi o segundo colocado com US$ 1.134.131, seguido do 

Ceará, com US$ 790.938.   

Desde março de 2006 até 29 de fevereiro de 2008 o Brasil esteve sujeito 

ao embargo europeu, que condenou o setor apícola a uma elevada 

dependência do mercado americano, correspondente a 90 % da produção do 

mel no ano de 2007. Com a suspensão desse embargo surgiu um novo desafio 

para o setor apícola: a implantação das Boas Práticas e do Sistema de Análises 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) nos entrepostos e casas de 

mel, com o objetivo de atender as exigências para exportação de mel para a 

Europa, conforme Regulamentos 852, 853 e 854/2004 do Parlamento e do 

Conselho Europeu. Tal cumprimento foi incorporado ao Ministério da Agricultura 

e Pecuária (MAPA) que exige a obrigatoriedade do Sistema de Inspeção 

Federal - SIF para Casas de Mel (“Apiários”), como pré-requisitos para a 

implantação do Sistema HACCP/ APPCC (SEBRAE, 2007). 

1.1.2 Abelha Jandaira (Melipona subnitida) 

As abelhas Melipona subnitida são caracterizadas como abelhas de 

grande porte e robustas, mas são menores que as Apis mellifera. São 

popularmente conhecidas como Jandaira, no entanto esse nome popular gera 

confusão em algumas regiões do país, como na Amazônia, que são citadas 
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como "Jandaira" as abelhas Melipona seminigra (Jandaira-preta) e Trigona 

amalthea.  

A Jandaira (Melipona subnitida) tem como habitat a Caatinga, no 

nordeste brasileiro e como há grande dificuldade de adaptação em outras 

regiões do país, sua criação fora do nordeste é muito reduzida (BRUENING, 

2001). Na Figura 2 pode-se ver uma abelha operária de M. subnitida e na 

Figura 3 um dos tipos de caixa racional para manejo utilizada em 

meliponicultura. 

 

 

    

Figura 2. Abelha Jandaira.   Figura 3. Caixa racional de Jandaira. 

(Melipona subnitida)   Em "a" está destacado o disco de     

(Fonte: http://www.ib.usp.br/jandaira/)   crias, e em "b" os potes de mel. 

      (Fonte: http://www.meliponariodosertao.com) 

 

   

Figura 4. Foto de ninho de Jandaira   Figura 5. Foto de rainha de Jandaira. 

em caixa racional.   

O ninho apresenta favos de cria horizontais ou helicoidais. O invólucro é 

presente e muito desenvolvido ao redor dos favos de cria e os potes de 
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alimentos grandes, atingindo 4 cm de altura. É possível se obter de 1,5 a 2,5 

litros de mel/ ano por colônia. O tamanho das colônias gira em torno de 1000 

abelhas (BRUENING, 2001).  

A Melipona subnitida é uma espécie de abelha que produz um mel 

bastante saboroso. Por esse motivo e pelo fato de popularmente possuir 

atribuições terapêuticas é um mel muito procurado e consumido no Rio Grande 

do Norte, onde se concentra praticamente toda a meliponicultura envolvendo a 

espécie, principalmente pela dificuldade de adaptação a climas diferentes do 

seu habitat (BRUENING, 2001). 

1.1.3. Mel e os demais produtos apícolas 

Entre as principais matérias-primas de mel no Brasil, encontram-se o 

melato, o melaço de cana e principalmente o néctar, que como outras 

exsudações naturais das plantas, é proveniente do floema. Esse tecido de 

plantas vasculares é responsável pelo transporte de seiva elaborada, água e 

sais minerais por todas as células do vegetal (CRANE, 1975, 1983 

RODRIGUES et al. 2005 ). O mel mais produzido, comercializado e consumido 

no mundo é o mel oriundo do néctar, secretado pelos nectários das flores 

(Figura 4) (RODRIGUES et. al., 2005). 

 

 

 

Figura 6 - Ilustração da abelha coletado néctar em uma flor 

(fonte: http://www.daijiworld.com) 
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Crane define em dois estudos (1975, 1990) o néctar como uma solução 

aquosa com vários açúcares e alguns compostos nitrogenados, vitaminas, 

minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, pigmentos e substâncias aromáticas 

apresentando entre 90 e 95% de matéria sólida total. Crane divide os néctares 

em três grupos, sendo o critério de divisão os açúcares principais contidos na 

solução: o primeiro possui sacarose como açúcar principal; o segundo 

apresenta quantidades praticamente equimolares de sacarose, glicose e 

frutose; e o terceiro grupo possui glicose e frutose, com pouca sacarose. Estes 

últimos tendem a conter mais frutose do que glicose, o que pode influenciar as 

características do mel formado (CAC, 1989).  

As abelhas responsáveis pela coleta das matérias-primas de sua colméia 

são as operárias chamadas de "campeiras". Se o produto encontrado é o 

néctar, a abelha usa seu aparelho bucal para sugá-lo, fazendo-o passar pela 

faringe e esôfago para ser armazenada em um órgão anterior ao intestino 

chamado “bolsa melífera” que impede a passagem do néctar ao intestino pela 

contração do proventrículo (Figura 5). Este deixa de ser contraído apenas 

quando a abelha se alimenta (CRANE, 1990; SPÜRGIN, 1997). 

O néctar armazenado na bolsa melífera é liberado na colméia e ao redor 

dos favos de cria onde a temperatura está em torno de 34-35 °C. Quando a 

abelha coletora chega à colméia, carregando em sua vesícula melífera o 

produto coletado, o mesmo é entregue e começa a ser mesclado com saliva 

contendo secreções de várias glândulas hipofaringeanas, que contribuem com 

enzimas (invertase, diastase e glicose oxidase) para elaboração do mel. 
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Figura 7- Ilustração anatômica de uma abelha operária 

(Fonte: http://gomorra69.blogspot.com/2010_05_23_archive.html) 

 

Assim que a invertase entra em contato com o néctar, há a conversão 

dos seus açúcares para glicose e frutose. A partir desse momento o mel 

começa a ser maturado pela operária sendo depositado em um favo (CAMPOS, 

2003; CAMARGO e PEDRO, 1992 e CAMARGO, 1988). Esse processo tem a 

afinidade de reduzir a umidade do mel e termina com a operculação do favo, 

por uma camada de cera quando sua umidade encontra-se aproximadamente 

em 20%. Essa faixa de umidade o protege da deterioração microbiológica e 

principalmente fúngica (CRANE, 1990; WHITE, 1978). 

 A composição do mel é representada por água (20%) e açúcares (70), 

mas também são presentes sais minerais, aminoácidos, enzimas, vitaminas e 

proteínas, mas a concentração de tais substâncias depende de muitos fatores 

tais como: espécies de abelha, natureza do solo, estado fisiológico da colônia, 

estado de maturação do mel, condições meteorológicas, etc. (CRANE, 1983, 

VILHENA e ALMEIDA-MURADIAN, 1999; CRANE, 1975, 1990; SWALLOW e 

LOW, 1990). Os componentes citados são utilizados como padrões de 

qualidade e identidade exigidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2000), que 

dita os requisitos mínimos que um mel deve ter para que possa ser 

comercializado e consumido com segurança (D’ALBORE e ODDO, 1978 e 

MOORE e WEBB, 1978). 
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 A quantidade de mel produzida por meliponíneos é menor que a 

produzida por abelhas Apis mellifera, no entanto, suas características sensoriais 

diferenciadas lhe proporcionam grande procura, logo, os valores de mercado do 

produto são altos. (CARVALHO et al. 2006; BRUENING, 2001, ANACLETO et. 

al., 2009). 

 Baseado na legislação européia, que regulamenta os padrões de 

qualidade de seu mel a partir da análise de seus parâmetros físico-químicos, o 

mel de Apis mellifera é padronizado pela Instrução Normativa 11 de 20 de 

outubro de 2000 (BRASIL, 2000). Não existe no Brasil uma legislação para méis 

de abelhas sem ferrão, e normalmente sua caracterização físico-química é feita 

de acordo com a legislação para méis de Apis mellifera (BRASIL 2000), no 

entanto, ao revisar os trabalhos existentes com méis de meliponíneos, alguns 

autores (VIT, 1998, 2004; VILLAS-BÔAS e MALASPINA, 2005) propuseram 

padrões sugeridos para a comercialização legal e consumo desses méis. Ainda 

assim, percebe-se nos trabalhos principalmente de autores como Souza et. al. 

(2006) que utilizaram uma grande gama de amostras diferenciadas, que os 

méis de abelhas sem ferrão não só se diferenciam dos méis de Apis mellifera, 

mas também entre si (SOUSA, 2008; EVANGELISTA-RODRIGUES et, al., 

2005; ANACLETO et., al., 2009; ALVES, 2007; ALVES, 2008; BELUCCI, 2008, 

MACEDO, 2007 e MESQUITA, 2007). 

 Foram organizados em uma tabela os valores definidos pela Legislação 

Brasileira para o controle de qualidade de méis de Apis mellifera, os valores 

propostos para os méis de meliponídeos no Brasil (VILLAS–BÔAS e 

MALASPINA, 2005) e os valores propostos por VIT et. al. (2004) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Parâmetros estabelecidos para controle de qualidade do mel da abelha Apis mellifera 

e sugeridos para os méis Meliponíneos no Brasil, Guatemala, México e Venezuela 

 Apis melifera# 
Meliponinae## 

(Brasil) 

Meliponinae### 

(Guatemala, 

México e 

Venezuela) 

Açúcares Redutores (%) Min. 65,0 Min. 50,0 Mín. 50,0 

Umidade (%) Máx. 20,0 Máx. 35,0 Máx. 30,0 

Sacarose (%) Máx. 6,0 Máx. 6,0 Máx 6,0 

Sólidos Insolúveis (%) Máx. 0,1 Máx. 0,4 #### 

Sais Minerais (%) Máx. 0,6 Máx. 0,6 Máx. 0,5 

Acidez (meq/Kg) Máx. 50,0 Máx. 85,0 Máx 85,0 

Atividade Diastásica (EG) Min. 8,0 Min. 3,0 Mín 3,0 

HMF (mg/Kg) Máx. 60,0 Máx. 40,0 Máx 40,0 

# BRASIL, 2000 

## VILLAS – BÔAS e MALASPINA (2005) 

### VIT (2004)  

#### Parâmetro não considerado por VIT et. al. (2004) 

 

 Apesar da excelência e uso mais freqüente dos métodos físico-químicos 

tradicionais, outros mais seletivos estão sendo desenvolvidos, como a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) que é capaz de  identificar uma 

maior variedade de carboidratos na amostra, por ser mais sensível, seletiva 

obtendo-se uma redução do tempo de análise  (CANO e ALMEIDA-MURADIAN, 

1998). 

Um parâmetro importante para a determinação da qualidade do mel é a 

porcentagem de umidade, pois seu teor é responsável pela sua conservação, 

peso especifico e pela sua cristalização. Louveaux (1978) afirma que o teor de 

água no mel apresenta uma grande variação, de 14 % a 25%; o ótimo está 

entre 17 % e 18%, não sendo susceptível a fermentação (YAKUSHIJI et. al., 

1996). 
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A diastase é uma característica indicativa de adulteração do mel 

influenciada pela temperatura (especialmente o calor), assim como a 

quantificação de hidroximetilfurfural (HMF), que se forma pela decomposição da 

frutose na presença de ácido. O hidroximetilfurfural é um aldeído cíclico 

(C6H6O3), que se origina majoritariamente pela desidratação da frutose em meio 

ácido (pH 3,8-3,9), processo que está ligado ao grau de envelhecimento sendo 

sua quantidade modificada com o aquecimento (AOAC, 1990). A pesquisa 

desse composto é feita para verificar a adulteração com açúcar comercial, 

estocagem inadequada em lugares demasiadamente quentes ou se o mel foi de 

qualquer outra maneira superaquecido tendo o seu valor nutricional alterado 

(VILHENA e ALMEIDA-MURADIAN, 1999). A enzima diastase contida no mel e 

o conteúdo de HMF são utilizados como indicadores de qualidade e 

autenticidade para mel de Apis mellifera, sendo possível obter informações 

sobre a intensidade do superaquecimento e degradação natural do produto a 

partir dessas características (MALLIOS et. al., 2004). 

 A principal responsável pela transformação química do néctar em mel é 

a invertase, originada da glândula hipofaringeana das abelhas. A invertase 

hidrolisa a sacarose em glicose e frutose; outros açúcares mais complexos 

também se formam em pequena quantidade sob a ação dessa enzima e a sua 

diminuição pode ser provocada pelo processamento, calor e tempo de 

estocagem (ARAUJO et. al., 2006). 

A quantificação dos sólidos insolúveis é outro parâmetro exigido pela 

legislação para verificar a pureza do mel e a eficiência no processo de extração. 

(BAUER, 1966). O máximo permitido pela legislação brasileira de sólidos 

insolúveis em água no mel é de 0,1%, exceto em mel prensado que tolera até 

0,5% (BRASIL, 2000) e que graças aos constantes aumentos na rigidez dos 

padrões de qualidade (principalmente os europeus), está sendo cada vez 

menos produzido.  

Os méis brasileiros possuem grande diversidade em seus parâmetros 

físico-químicos e sensoriais (BERA, 2004) e, de acordo com a definição de 

CRANE (1975), nenhum mel é igual ao outro. Essa diversidade existe graças a 
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flora extensa do país e a fatores climáticos que permitem que o mel no Brasil 

possa ser produzido o ano inteiro (KERR e CARVALHO, 1996). 

Os méis escuros têm uma riqueza superior em minerais comparados aos 

mais claros. A porcentagem total dos elementos minerais (cinza total) varia de 

0,02 a 0,6% do mel. As cinzas se constituem principalmente de sais de cálcio, 

sódio, potássio, magnésio, ferro, cloro, fósforo, enxofre e iodo (WHITE, 1978). 

Ainda usado como complemento da origem botânica do mel, a condutividade 

elétrica pode apresentar correlação com os teores de cinzas, acidez, minerais e 

outras substâncias presentes no mel (BOGDANOV, et. al., 1997 e STEFANINI, 

1973). Sua determinação é vista mais frequentemente em trabalhos de 

determinação físico-química recentes (CARVALHO et. al. 2006; CAVALCANTE 

et. al. 2006, SOUSA, 2008; OLIVEIRA et. al. 2006, SOUZA et. al. 2006 e 

ANACLETO et. al., 2009). 

Além das características físico-químicas, o estudo da origem botânica é 

uma tendência atual utilizada para caracterização do mel. A partir da 

identificação botânica do mel é também possível a caracterização apícola de 

determinada origem geográfica, sendo ainda, utilizada para se detectar fraudes 

(SEIJO et al., 1992). 

1.1.4. Análise polínica 

 

 Uma das maneiras de caracterizar a flora visitada é através dos tipos 

polínicos encontrados nos méis, supondo que eles contêm elementos figurados 

microscópicos já existentes nas matérias primas das quais o mel provém que lá 

se depositaram durante o processo de maturação dentro da colmeia ou na 

extração (CANO, 2001). A análise do pólen indica a origem floral, permitindo a 

caracterização apícola de determinada região geográfica (DURKEE, 1971; 

SEIJO et al., 1992). 

É frequente a ocorrência de contaminação do mel com pólen quando a 

abelha visita a flor para a retirada do néctar; graças ao estreito contato das 

extremidades das anteras das flores com o corpo da abelha. As anteras contêm 
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os grãos de pólen, que por sua vez se aderem ao corpo da abelha. Outra 

contaminação de grãos de pólen no mel ocorre quando o pólen maduro cai 

sobre o néctar ao ser colhido pela abelha que já contém uma quantidade de 

pólen (CANO, 2005). 

As características de um mel são definidas por três tipos de pólen: 

dominante (primário), acessório e isolado (secundários), que definem o tipo do 

mel conforme suas combinações e proporções. Pode-se deduzir, então, a 

composição floral do mel por uma relação pólen/mel através de um espectro 

polínico no qual se conhece a porcentagem dos diferentes grãos de pólen 

identificados (SAWYER e PICHARD, 1988; LOUVEAUX et. al., 1978; BARTH, 

1989). 
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Capítulo 2: Comparação entre os parâmetros de qualidade de méis de 

Apis mellifera e Melipona subnitida (Jandaira) da mesma região botânica 

1. INTRODUÇÃO 

A Comunidade Européia (2001), assim como a legislação brasileira 

(BRASIL, 2000) definem mel como um alimento produzido por abelhas 

melíferas a partir da transformação de néctar floral ou secreções provindas de 

partes vivas de plantas ou de insetos sugadores que ficam sobre as partes 

vivas das plantas. Após recolherem o material, as abelhas o combinam com 

substâncias específicas próprias e então armazenam o produto transformado 

em favos da colméia.  

É descrito por Campos (2003) que o mel pode ser produzido de 

diferentes materiais coletados pelas abelhas: além do mel comumente 

comercializado, que é produzido a partir do néctar de flores, há o mel demelato 

que é produzido a partir do exsudado de insetos sugadores (como pulgões) e o 

mel de melado, que é um sinônimo para "mel de cana de açúcar". Há muitos 

fatores que influenciam as características físico-químicas e sensoriais do 

produto, como concentração do néctar, proporção de seus carboidratos e a 

quantidade de fontes disponíveis para coleta das abelhas (CRANE, 1975). 

A criação de abelhas no Brasil atualmente pode ser dividida em duas 

práticas distintas, a Apicultura e a Meliponicultura. A Apicultura é a atividade 

que consiste no manejo da abelha Apis mellifera e dos produtos provenientes 

de sua colméia. Como sua prática é amplamente difundida pelo mundo, é 

detentora de tecnologia desenvolvida e os métodos de sua produção são bem 

definidos e conhecidos, no Brasil existem legislações preconizando padrões de 

qualidade para mel (BRASIL, 2000), pólen, própolis e geléia real (BRASIL, 

2001), enquanto a Directiva 2001/110/CE (CE, 2001) preconiza apenas o mel. 

Nogueira-Neto (1997) define Meliponicultura como a arte de manejo de abelhas 

indígenas sem ferrão, sendo a obtenção de mel seu objetivo principal. 

As abelhas nativas variam em seu fenótipo, podendo ser ligeiramente 

maiores que as do gênero Apis, mas as espécies mais usadas na 
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meliponicultura são geralmente pequenas. Estão agrupadas em dois gêneros 

principais: Meliponini e Trigonini. Entre as mais conhecidas das Trigonini estão 

a irapuá (Trigona spinipes), a tiúba vermelha (Scaptotrigona xanthotricha) e a 

jataí (Tetragonisca angustula), a abelha sem ferrão mais criada no Estado de 

São Paulo. Algumas das que compõe o gênero Meliponini: uruçu (Melipona 

scutellaris), mandaçaia (Melipona quadrifasciata), tiúba (Melipona 

compressipes) e Jandaira (Melipona subnitida), a qual foi matéria do presente 

estudo. (VILLAS-BÔAS e MALASPINA, 2005). 

Ainda não há precisão quanto a área que a Jandaira (Melípona subnitida) 

ocupa, vivendo principalmente as regiões relativamente secas do nordeste 

como no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil,  produzindo um dos méis mais 

consumidos pela população do nordeste alcançando preço elevado no 

mercado, cerca de três a sete vezes o do mel de Apis. Como constatado pelo 

Padre Huberto Bruening (2001), a produção média de mel por colônia é de um 

ou dois litros por ano. 

As abelhas nativas se diferenciam das africanizadas em hábito e na 

composição geral de seus produtos (NOGUEIRA-NETO, 1997). Existem 

estudos que descrevem as características naturais dos méis provenientes das 

diversas espécies da Meliponicultura, mas são muito recentes e 

consequentemente não existe uma norma para controle de qualidade que 

assegure aos produtores uma comercialização legal e aos consumidores a 

compra de produtos idôneos (SOUZA e BAZLEN, 1998). 

 O conhecimento existente no Brasil sobre a Apicultura é vasto, com 

disponibilidade de legislações preconizando padrões de qualidade, métodos 

bem definidos para análises de todos os produtos da colméia, em contrapartida, 

a Meliponicultura é pouco conhecida. Quase todo o conhecimento da atividade 

envolve a produção de mel, e como foi citado anteriormente, não há legislação 

para os méis de abelhas sem ferrão. Os parâmetros físico-químicos utilizados 

para a caracterização deste mel muitas vezes tem que passar por adaptações 

dos métodos desenvolvidos para o mel tradicional de Apis (NOGUEIRA-NETO, 

1997; RODRIGUES et al., 2005). 
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Não existe uma legislação especifica para a caracterização dos produtos 

obtidos pela Meliponicultura, mas a padronização de métodos analíticos para os 

méis de abelhas sem ferrão foi objeto das reuniões da International Honey 

Commission (IHC) realizadas desde 2005. Existe um grupo específico para 

elaborar uma proposta de padrão de identidade e qualidade destes tipos de 

méis utilizando-se métodos de análise harmonizados e cuja coordenadora é a 

Profa. Assoc. Ligia Bicudo de Almeida Muradian. 

A composição exata de qualquer mel depende, principalmente, das 

fontes vegetais das quais ele é derivado, mas também do clima, solo e outros 

fatores, sendo assim, dois méis nunca serão iguais, estando suas 

características diretamente relacionadas ao local de produção.  Com isso, 

podemos observar a dificuldade de se estabelecer uma única norma para todo 

o Brasil, país rico em espécies de abelhas sem ferrão e caracterizado por 

possuir uma grande diversidade ambiental (CRANE, 1983). 

2.OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a composição e qualidade de méis de 

abelha Jandaira através de análises físico-químicas e comparar esses 

parâmetros de qualidade com os do mel de Apis mellifera de mesma região 

botânica. 

2.2 Objetivos específicos 

Realizar a caracterização físico-química indicada pela legislação para méis 

de Apis mellifera para os méis produzidos pelas abelhas Melipona subnitida 

(Jandaira), adaptando as metodologias, caso necessário; 

Investigar a composição nutricional de méis de Jandaira fornecendo dados 

para a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da FCF/USP; 
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Fornecer dados para uma futura legislação que inclua os parâmetros de 

qualidade para o mel de abelhas sem ferrão, especificamente para a abelha 

Jandaira ou Melípona subnitida; 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais  

Foram coletadas vinte e quatro amostras de mel de colméias de abelhas 

Jandaira (Melípona subnitida) provenientes do meliponário de propriedade de 

Ruy Sodré situado na cidade de Jandaira/RN/Brasil (Coordenadas 05° 21' 21" S 

36° 07' 40" O) e seis amostras de colméias de Apis mellifera da mesma região 

botânica. As amostras foram homogeneizadas e fracionadas em recipientes de 

vidro de 250 mL transparentes de tampa plástica de rosca. 

3.2 Métodos   

3.2.1 Umidade 

 

A determinação de umidade dos méis foi realizada pelo método 

refratométrico de Chataway, que é um método indireto, recomendado pela 

legislação brasileira (Brasil, 2000) e baseado na AOAC (1990 item 969.38b). 

O método consiste na análise da amostra para a determinação do índice 

de refração do mel a 20oC realizada no refratômetro de Abbe, os valores 

obtidos são convertidos para o conteúdo de umidade através de uma tabela de 

referência (Tabela de Chataway) a qual fornece a umidade como uma função 

do índice de refração. As leituras foram realizadas em refratômetro digital da 

marca Krüss, modelo DR201-95. 

3.2.2 Hidroximetilfurfural (HMF)  

 

Este método determina a concentração do 5-hidroximetil-furano-2-

carbaldeido (HMF) por espectrofotometria, no comprimento de onda de284nm. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Janda%C3%ADra_(Rio_Grande_do_Norte)&params=05_21_21_S_36_07_40_W_type:city_region:BR_scale:75000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Janda%C3%ADra_(Rio_Grande_do_Norte)&params=05_21_21_S_36_07_40_W_type:city_region:BR_scale:75000
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Para evitar interferência com outras substancias, é feita previamente uma 

clarificação da solução de mel com bissulfito de sódio a 0,20%. O conteúdo de 

HMF é calculado, após a subtração da absorbância de fundo a 366nm, 

conforme a legislação brasileira (BRASIL, 2000) e AOAC (1990- item 980.23). 

3.2.3 Acidez Livre 

 

A acidez livre do mel é o conteúdo de todos os ácidos livres, expressos 

em mEq/Kg (miliequivalentes/ Kilogramas de mel) (BOGDANOV et al., 1997). O 

método baseia-se na titulação potenciométrica de uma solução de 10g de mel 

em 75 mL de água livre de CO2 com solução de hidróxido de sódio, conforme 

descrito pela legislação brasileira (BRASIL, 2000) e pela AOAC (1990, item 

962.19). 

3.2.4 Sólidos insolúveis em água 

 

O método utilizado foi o gravimétrico descrito pela legislação brasileira 

(BRASIL, 2000) e o Codex Alimentarius (CAC 1989, item 7.4.) 

Utiliza-se 20 g de mel que é diluído com a mínima quantidade de água à 

80°C e transferido para um cadinho de vidro poroso previamente tarado. Após 

este procedimento, lava-se com água destilada à 80ºC até a amostra ficar livre 

dos açúcares. Depois, coloca-se o cadinho em uma estufa a 135°C durante 1 

hora. Após este tempo, o cadinho é retirado da estufa e após seu resfriamento 

é pesado novamente. Para o cálculo, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

% de subst. Insolúveis em água = diferença de peso no cadinho 

peso total da amostra 
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3.2.5 Atividade Diastásica 

O método utilizado foi o espectrofotométrico descrito pela legislação 

brasileira (BRASIL, 2000) e pelo Codex Alimentarius (CAC 1989 - item 7.7.).  

A determinação da atividade diastásica baseia-se no método de Schade 

modificado por White e Hadorn, onde a coloração azul desenvolvida pela 

reação de uma solução padrão de amido com solução de iodo varia de 

intensidade em função da concentração de enzima diastase contida na amostra 

de mel, em condições padrões estabelecidas. A diminuição na intensidade da 

coloração é medida em intervalos de 5 minutos. Com essa medida é feita uma 

plotagem da absorbância contra o tempo e, pela equação de regressão, é 

determinado o tempo requerido para alcançar o fator de absorbância de 0,235. 

O numero de diastase (DN) é calculado dividindo 300 pelo tempo encontrado. A 

unidade de atividade diastásica, também conhecida com unidade de Gothe, é 

definida como o volume (mL) de solução de amido a 1% hidrolisada pela 

enzima presente em 1 g de mel por 1 hora a 40oC . 

 

3.2.6 Cinzas 

 

O método utilizado foi o gravimétrico descrito pela legislação brasileira 

para méis de Apis mellifera (BRASIL, 2000) que é baseado no Codex 

Alimentarius (CAC 1989 - item 7.5). 

Para análise de cinzas das amostras, pesou-se 10g de mel liquefeito e 

transferiu-se para um cadinho de porcelana previamente tarado. Depois, 

aqueceu-se a amostra em chapa elétrica até a mesma ficar carbonizada. Em 

seguida, levou-se a amostra para a mufla aquecida a 550oC onde permaneceu 

por 5 horas. O cálculo foi obtido através da fórmula:  

 

% de cinzas no mel =  diferença de peso no cadinho 

         peso total  da  amostra utilizada 
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3.2.7 Cor 

Foi utilizado o fotômetro de bancada modelo HANNA HI- 83221 de 

medição direta, cubetas de 10 mm de passo óptico e glicerina grau analítico 

como branco.  Os valores foram analisados com base na escala de mmPfund 

(BRASIL, 1981). 

3.2.8 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é um método utilizado como complemento na 

determinação da origem botânica do mel (BOGDANOV et. al., 1997 e 

STEFANINI, 1973). É baseada na medida da resistência elétrica de uma 

solução a 20% de matéria seca de mel a 20 ºC (20 g de mel / 100 mL de água 

destilada), utilizando-se condutivímetro. Os dados são expressos em micro 

Siemens por centímetro (µS.cm-1) através do condutivímetro marca CRISON, 

modelo GLP 32, faixa de medição de 0,1 µS/cm a 1,999 mS/cm (BOGDANOV, 

et. al. 1997 e STEFANINI, 1973). 

3.2.9 Nitrogênio / Proteínas  

O teor de nitrogênio total foi determinado através do método Micro-

Kjeldahl, utilizando-se o fator 6,25 para transformação deste em proteínas 

(AOAC, 1990). 

3.2.10  Determinação de extrato etéreo (gorduras totais)  

A determinação de extrato etéreo foi realizada por gravimetria utilizando-

se extrator intermitente de Soxhlet e éter etílico como solvente (AOAC, 1990). 

 

3.2.11  Determinação de sacarose, glicose e frutose por    

  cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

A determinação de sacarose, glicose e frutose nas amostras de méis de 

Apis e de Jataí foram realizadas pela CLAE utilizando-se o detector de Índice 
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de Refração (IR) coluna amina (Shim Pack CLC-NH2) e fase móvel acetonitrila 

e água (80:20,v/v), conforme indicado pela International Honey Commission 

(BOGDANOV et. al. 1997). 

3.2.12 Teste de Fiehe 

 

O teste de Fiehe é qualitativo e baseia-se na detecção do 

hidroximetilfurfural (HMF) resultante da desidratação da frutose, obtida por 

hidrólise ácida da sacarose. Este derivado do furfural reage com a resorcina 

resultando em coloração que varia do rosa ao vermelho. Considera-se o teste 

positivo quando a coloração final é avermelhada (IAL, 2005; ALMEIDA-

MURADIAN e BERA, 2007). 

3.2.13 Reação de Lugol 

 

Esta determinação baseia-se na reação de iodo com iodeto de potássio 

na presença de glicose, resultando uma solução de coloração, de vermelho-

violeta a azul. A intensidade de cor depende da quantidade das dextrinas 

presentes na glicose. Considera-se a reação positiva quando a coloração é 

violeta ou azul (IAL, 2005; ALMEIDA-MURADIAN e BERA, 2007). 

 

3.2.14 Reação de Lund 

 

Esta reação baseia-se na precipitação de proteínas naturais do mel pelo 

ácido tânico, a leitura é feita após 24 horas, observando-se o precipitado no 

fundo da proveta. A reação é considerada positiva, indicando a presença de mel 

puro quando o precipitado variar de 0,6 a 3,0 mL no fundo da proveta (IAL, 

2005; ALMEIDA-MURADIAN e BERA, 2007). 
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3.2.15 Análise Polínica  

 

Para o preparo das amostras foram utilizados 10g de mel, seguindo o 

método padronizado, conforme indicado em literatura especializada 

(LOUVEAUX, 1978 e BARTH, 1989 e 2005). A identificação da origem botânica 

dos méis baseia-se na comparação do conteúdo polínico encontrado nas 

amostras com a coleção de referência do Laboratório de Palinologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

3.2.16 Análise estatística 

Os experimentos foram realizados de forma inteiramente casualizada e 

todos os dados obtidos foram testados quanto à distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e à homogeneidade das variâncias (testes de Levene e Brown-

Forsythe).  

Para todos os paramêtros foram realizadas comparações no que se refere à 

umidade, HMF, cor, acidez, diastase e condutividade elétrica.    

Na constatação de que foram satisfeitas as condições para aplicação dos 

testes estatísticos paramétricos de comparação de médias, foram realizadas as 

comparações entre as distintas variedades de mel (Apis e Jandaira) foram 

realizadas pelo teste t de Student para amostras independentes.  

Nos conjuntos de dados em que não foram observadas distribuição normal e, 

principalmente, a homogeneidade das variâncias, foi adotado o teste estatístico 

não paramétrico de Mann-Whitney. 

Os resultados foram expressos como média dos resultados ± desvio 

padrão. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa STATISTICA 8.0 e adotando-se nível de significância de 5% 

(p<0,05).  
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3.2.17 Tratamento dos resíduos químicos 

 

Os resíduos químicos gerados foram encaminhados para serem 

descartados, junto ao programa de tratamento de resíduos químicos da 

FCF/USP (Comissão de Descartes Laboratoriais). 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Análises físico-químicas dos méis Apis mellifera e Melipona 

subnitida (Jandaira) 

 A Tabela 2 mostra os resultados obtidos das análises físico-químicas 

obtidas das amostras de méis de Apis e jandaira. 
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Tabela 2. Resultados obtidos das análises físico-químicas obtidas das amostras de méis de 

Apis mellifera e Melipona subnitida (Jandaira) e valores preconizados pela legislação brasileira 

(Brasil, 2000) 

Análises 
Amostras Legislação 

brasileira 

Legislação 

européia Apis mellifera Melipona subnitida 

Umidade (%) 18,27 ± 0,4 24,80± 1,01* Máx. 20 Máx. 20 

HMF (mg/Kg mel) 10,82 ± 0,46 7,56 ± 0,26* Máx. 50 Máx. 40 

Acidez Livre (mEq/Kg) 26,47 ± 0,46 22,49 ± 1,13* Máx. 60 Máx. 50 

Atividade Diastásica 42,87 ± 2,85 0* Mín. 8 # Mín. 8 # 

Condutividade Elétrica 

(µS.cm
-1

) 
284 ± 5,00 102,77 ± 1,31* ## 

Máx. 0,8 

### 

Cor (mmPfund) 26,67 ± 0,58 7,00 ± 0,00* ## ## 

Cinzas (%) 0,13 ± 0,00 0,02 ± 0,00* Máx. 0,6 ## 

Sólidos Insolúveis (%) 0,01 ± 0,00 0,00 ± 0,00 Máx. 0,2 Máx. 0,1 

Lipídios (%) 0,38 ± 0,00 0,00 ± 0,00* ## ## 

Proteínas (%) 0,49 ± 0,01 0,28 ± 0,01* ## ## 

Glicose (%) 23,50 ± 0,73  21,76 ± 1,22 

 
 

## #### 

Frutose (%) 
38,78 ± 0,69 

 
29,21 ± 1,81* ## #### 

Sacarose (%) 5,72 ± 0,23 

 

4,86 ± 0,15* 

 

## ## 

Valores expressos como média (n=3)  desvio padrão de análises.  

Comparações entre as distintas variedades de mel (Apis e Jandaira) fixando-se o tempo, foram realizadas pelo teste t 

de Student para amostras independentes ou pelo seu equivalente não-paramétrico Mann-Whitney, quando apropriado.  

* diferenças estatisticamente significativas nas colunas em relação ao mel Apis (p<0,05). 

Neg. = Negativo 

# Atividade Diastásica (ND) Min 3 se HMF ≤ 15 mg/Kg.  

##Não existe valores estabelecidos pela legislação brasileira para mel (BRASIL, 2000). 

### Condutividade Elétrica (µS.cm
-1
) mín. 08 para Mel de melada, mel de flores de castanheiro e misturas desses méis. 

#### A legislação exige que a soma de Glicose e frutose sejam superiores a 60%, não exigindo valores individuais 

desses parâmetros 
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 A Tabela 3 expressa os resultados obtidos nas análises qualitativas 

descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005) de Fiehe, Lund e Lugol. 

 

Tabela 3 – Resultados das análises qualitativas de Lund, Fiehe e Lugol nas 

amostras de méis de Apis melífera e Jandaira 

  Lund (mL) Fiehe Lugol 

A. mellifera 1,4 ± 0,00 Neg. Neg. 

M. subnitida 0,5 ± 0,00 Neg. Neg. 

Mel puro* 
0,6 – 3,0 

mL 
Neg Neg 

  Neg. = Negativo 

As amostras de Apis mellifera encontraram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2000), também 

estando em conformidade com o recomendado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2005). Os méis de Melipona subnitida (Jandaira), com exceção dos parâmetros 

de umidade, atividade diastásica e Lund, estão de acordo com o preconizado 

pela legislação brasileira para méis de Apis (BRASIL, 2000) e IAL (2005). Com 

exceção da umidade, todos os parâmetros analisados dos méis de Jandaira se 

encontraram mais baixos que os de Apis. 

  Os méis de Apis mellifera apresentaram 18,27% de umidade, valor mais 

baixo que os de Jandaira (24,80%). Muitos autores (ALMEIDA-MURADIAN e 

MATSUDA, 2007; ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; ALVES et. al., 2007; 

ANACLETO et. al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; BELUCCI et. al. 2008; 

CARVALHO, 2006; CAVALCANTE, 2006; EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 

2005; KERR et. al. 1996, 2005; VILLAS-BÔAS e MALLASPINA, 2005; 

MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; POSEY e CAMARGO, 1985, 

RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; SOUZA e BAZLEN, 1998; 

SOUZA et. al. 2004) publicaram dados confirmando que geralmente a umidade 

de méis de abelhas sem ferrão é maior que a de Apis mellifera, além de superar 

20%, limite preconizado pela legislação brasileira para méis de Apis mellifera 

(BRASIL, 2000). Já foi constatado por Crane (1985) e Rodrigues et. al. (2005) 
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que em méis de Apis mellifera teores de umidade a partir de 19% os tornam 

susceptíveis a um processo de fermentação e deterioração (CRANE, 1985; 

RODRIGUES et. al., 2005). 

O hidroximetilfurfural encontrado em méis de Apis estava na média de 

10,82mg/Kg enquanto os de Jandaira apresentaram 7,56mg/Kg. É de comum 

acordo com diversos autores (ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; ALVES 

et. al., 2007; ANACLETO et. al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; CARVALHO, 

2006; CAVALCANTE, 2006; EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; VILLAS-

BÔAS e MALLASPINA, 2004; MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; 

POSEY e CAMARGO, 1985, RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; 

SOUZA e BAZLEN, 1998; SILVA, 2006) afirmam que os valores de HMF variam 

muito de acordo com o tipo de mel analisado, alguns sendo muito mais altos 

que os encontrados para Apis mellifera, enquanto outros se mantém mais 

baixos, como os citados por Vit et. al. (1998). Estes autores citam 0,4 a 

31,6mg/Kg para méis de Meliponini e 4,2 a 20,4mg/Kg para méis de Trigonini. 

Já Carvalho et al. (2006) apresenta a variação de  3,14 e 6,64mg/Kg para méis 

de  diversas espécies de meliponíneos e Camargo (2006) menciona que o HMF 

para méis de Jandaira (Melipona subnitida Ducke) variaram de 0,17 a 

28,06mg/Kg. 

Os méis de Jandaira apresentaram 22,49mEq/Kg de acidez livre e os de 

Apis 26,47mEq/Kg. Os valores de acidez variam muito de acordo com a espécie 

de meliponíneos, mas grande parte se encontra dentro do preconizado pela 

Legislação Brasileira para Méis de Apis mellifera (BRASIL, 2000), como é o 

caso dos diversos méis estudados por Souza et. al. (2006). No entanto, em 

trabalhos como o de Mesquita et. al.(2007) que encontraram 81,27 mEq/Kg em 

méis de Jandaira, o de Belucci et. al. (2008) que obtiveram valores de 

88mEq/Kg em méis de Jataí e Macedo (2007) que obteve 77,50mEq/Kg em 

méis de Mandaçaia, os resultados estão acima do permitido pela legislação, 

logo é necessária a revisão do limite deste parâmetro para o mel individual de 

cada espécie de abelha sem ferrão. 
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A atividade diastásica encontrada nos méis de Apis mellifera foi de 42,87, 

valor que se encontra dentro do preconizado pela legislação vigente (BRASIL, 

2000), enquanto em nenhum momento de análise pôde-se detectar atividade 

diastásica no mel de Jandaira. Este é um parâmetro utilizado para detectar 

superaquecimento do produto e muito comumente encontrado em trabalhos 

envolvendo méis de Apis mellifera, como os de Sousa (2008) e os de Marchini 

et. al. (2003). No entanto, como notado por Souza et. al. (2006), e outros 

pesquisadores (EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; ANACLETO et. al., 

2009) não existem muitos trabalhos com méis de abelhas sem ferrão que se 

utilizam da análise diastásica. Alguns dos trabalhos que aplicam essa análise 

são os de Sousa (2008) e Souza et. al. (2006).  

As análises de condutividade elétrica apresentaram valores de 

aproximadamente 102,77 µS.cm-1 para méis de Jandaira e  284 µS.cm-1 para 

méis de Apis mellifera. Esse parâmetro tem muita variação, tanto em méis de 

Apis quanto nos de abelhas sem ferrão (CARVALHO et. al., 2006; 

CAVALCANTE et. al., 2006; OLIVEIRA et. al., 2006, SOUSA, 2008, BERA, 

2004 e SOUZA et. al. 2006), não havendo uma relação visível entre os tipos de 

méis, mas os autores que trabalharam com méis de Tetragonisca angustula 

(SOUSA, 2008; SOUZA et. al., 2006 e ANACLETO et. al. 2009) encontraram 

valores mais altos de condutividade elétrica que os citados no presente 

trabalho, sendo eles superiores a 900 µS.cm-1.  

A análise de cor apresentou resultados de 7,00 mmPfund (classificado 

como branco água na escala Pfund) para méis de Jandaira e 26,67mmPfund 

(classificado como branco) para méis de Apis mellifera. Não foram citados pelos 

autores os valores exatos, sendo divulgados apenas suas classificações de 

acordo com a escala Pfund. Outros autores (ANACLETO et. al., 2009; SOUSA 

et. al., 2008, IWAMA, 1977; AZEREDO et. al., 2000; PAMPLONA, 1989; e 

CAVALCANTE et. al., 2006) obtiveram dados em suas pesquisas confirmando 

que eles que os méis de meliponíneos são mais claros que os méis de Apis 

mellifera. 
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Os méis de Jandaira e de Apis mellifera apresentaram 0,02% e 0,13% de 

cinzas respectivamente, estando assim, dentro do abaixo do limite preconizado 

pela legislação brasileira (BRASIL, 2000). Valores semelhantes aos obtidos 

para méis de Jandaira foram os de Alves et. al. (2008), que obtiveram 0,01% de 

cinzas para méis da mesma espécie de abelha. Os valores de cinzas de 

abelhas sem ferrão variam muito de acordo com a espécie que produziu o mel, 

como demonstrado por Souza et. al. (2006), que trabalhou com diversas 

espécies obtendo resultados que variaram de 0,01 a 1,18% de cinzas e por 

outros autores (SOUZA et. al., 2006; SOUZA et. al., 2004; BELUCCI et. al., 

2008, SOUSA et. al., 2008 e EVANGELISTA-RODRIGUES et. al., 2005). 

Existem diversos dados sobre análise de cinzas em méis de Apis mellifera 

como no trabalho de Sousa (2008) e Bera (2004) e de outros autores 

(ALMEIDA e MARCHINI, 2004; ALVES et. al., 2005; DENADAI et. al., 2002; 

EVANGELISTA-RODRIGUES et. al., 2005; VILLAS-BÔAS e MALASPINA, 

2005); Vale notar que mesmo com a variação na quantidade de cinzas nos méis 

de meliponíneos, quase todos se encaixaram no preconizado pela legislação 

brasileira (BRASIL, 2000) tendo até 0,6% de cinzas, com algumas exceções 

apresentadas no trabalho de Souza et. al. (2006), Sousa (2008) e Belucci 

(2008). 

Obteve-se 0,0032% na análise de sólidos insolúveis em méis de Jandaira 

e 0,01% em méis de Apis mellifera, ambos resultados estando dentro do 

preconizado pela legislação brasileira para méis de Apis mellifera (BRASIL, 

2000).  Poucos autores (ALVES et. al., 2008; SOUSA, 2008 e EVANGELISTA 

RODRIGUES, 2005) trabalharam com sólidos insolúveis em méis de abelhas 

sem ferrão, no entanto é comum encontrar dados desta análise em trabalhos 

envolvendo Apis mellifera (SOUSA, 2008; BERA, 2004; VILHENA E ALMEIDA-

MURADIAN, 1999, ALMEIDA-MURADIAN et. al., 2002). 

Os méis de ambas as abelhas demonstraram características que estão 

dentro dos valores esperados para mel puro, sendo negativos para análise de 

Lugol e Fiehe. Para Lund, os méis de Apis mellifera apresentaram 1,40mL de 

precipitado, no entanto, os méis de Jandaira tiveram a presença de apenas 
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0,05mL de precipitado, não podendo ser considerados (se fossem méis de Apis 

mellifera) como méis puros de acordo com o indicado pelo IAL (2005), que 

exige uma faixa de 0,6 – 3 mL de precipitado, logo, a metodologia é inadequada 

para analisar esse tipo de mel. 

Os resultados mostraram que não houve indicativa de adulteração dos 

méis com açúcar ou glicose comercial e que os méis não sofreram 

superaquecimento ou armazenamento inadequado (IAL, 2005). 

As porcentagens de proteínas encontradas para Apis mellifera foram de 

0,49% e 0,28% para Jandaira. Consta na literatura (ANKLAM, 1998; BERA, 

2004; BERA e ALMEIDA-MURADIAN, 2007, SOUSA, 2008, BOGDANOV et. al. 

1997 e CRANE, 1975, 1983) uma variação de 0,02 a 2,79% de proteínas nos 

méis de A. mellifera, no entanto, em relação às abelhas sem ferrão, são poucos 

os trabalhos que analisaram as porcentagens de proteínas (ANACLETO et. al., 

2009, SOUSA, 2008, DENADAI, et. al., 2002; SOUZA et. al. 2004. Para 

proteínas não existe valor estabelecido na legislação em vigor, tampouco 

sugestão para méis das espécies de abelhas sem ferrão. Talvez haja uma 

relação entre a baixa quantidade de proteínas encontradas e a atividade 

diastásica (que não foi detectada) em méis de Jandaira, já que essa análise é 

baseada na quantidade de enzimas presentes no mel. Não foram encontrados, 

no entanto, trabalho algum citando essa relação ou mesmo a baixa quantidade 

de proteínas em méis de Jandaira. 

A porcentagem de lipídios (extrato etéreo) encontrada para Apis mellifera 

foi de 0,38% e para Jandaira de 0,02%. São poucos os trabalhos que analisam 

as porcentagens de lipídios em méis de abelhas sem ferrão (SOUSA, 2008 e 

SOUZA et. al. 2004), sendo que esses valores variam de 0,01 a 0,36% nos 

trabalhos citados. Para Apis mellifera, resultados semelhantes foram obtidos 

por Bera (2004) e Sousa (2008). 

 Não houve diferenças (p>0,05) entre o teor de glicose encontrado nas 

duas variedades de mel: 23,50% em Apis e 21,76% em Jandaira. Houve 

diferenças (p<0,05) em frutose e sacarose, detectando-se respectivamente 

29,21% e 4,86% em méis de Jandaira e valores mais altos em Apis: 38,78% de 
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frutose e 5,72% de sacarose, resultados similares aos encontrados por Marchini 

et. al.(2003).  Sousa (2008) encontrou, no entanto, valores mais altos para 

glicose (variando de 29,49 a 37,45%) e frutose (faixa de 41,52 a 47,53%) e 

teores mais baixos de sacarose, entre 0 e 2,68%. Almeida-Muradian (2009) 

encontrou valores de 21,44%a 50,33% de frutose e 15,24% a 53,22% de 

glicose em diversas amostras de méis suíços. 

4.2 Análise polínica dos méis Apis mellifera e Melipona subnitida        

(Jandaira) 

A Tabela 4 mostra a análise polínica dos méis de Apis mellifera e Melipona 

subnitida e sua classificação botânica de acordo com os tipos polínicos 

encontrados (LOUVEAUX, 1978 e BARTH 1999, 2005). 

 

Tabela 4 - Porcentagens de pólen e caracterização polínica dos méis de Apismellifera e 

Meliponasubnitida 

Tipo de 

mel 
% de pólen Nome popular 

 

Jandaira 

 

Alternanthera sp.(PD 86,5%) da família 

Amaranthaceae. 
Quebra-panela 

 

Apis 

 

Mimosa verrucosa (PD 49,2%); 

Mimosa caesalpiniaefolia (PA 40,4%); 

e Piptadenia moniliforme (PI 5,0%) da 

família Fabaceae. 

Jurema-Branca, Sabiá e 

Pau-Jacaré 

PD=pólen dominante 

PA= pólen acessório 

PI= pólen isolado 

 

Os méis de Jandaira apresentaram predominância em 86,5% de pólen 

de Alternanthera sp., sendo classificado como mel monofloral de quebra-

panela, enquanto os méis de Apis mellifera, apresentaram-se como 

heteroflorais, com 49,2% de pólen de Mimosa verrucosa (pólen dominante), 



45 

STRAMM, K.M.  

popularmente como Jurema ou Jurema-Branca; 40,4% de pólen de Mimosa 

caesalpiniaefolia, popularmente conhecida como “sabiá”e 5% de Piptadenia 

moniliforme, popularmente conhecida como “Pau-Jacaré”. Pode-se notar que os 

dois tipos de abelha têm preferência botânica distinta pela flor visitada na 

mesma região botânica. Os tipos polínicos podem ser visualizados na Figura 6. 

 

Figura 6- Grão de pólen de A- Alternanthera B- Mimosa verrucosa e C - Mimosa 

caeselpiniaefolia 

(Fonte: http://www.geo.arizona.edu/palynology/polondc1.html) 

4. Conclusões 

 

 Os resultados das análises físico-químicas das amostras de méis 

de Apis mellifera apresentaram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela Legislação Brasileira e pela Comunidade 

Européia. 

 As amostras de méis de Jandaira apresentaram-se, em maioria, 

de acordo com o preoconizado pela Legislação Brasileira e a 

Comunidade Européia para Apis. Os parâmetros de umidade e 

atividade diastásica ficaram fora do permitido de ambas as 

legislações para Apis.  

 Mesmo encaixando-se nas legislações, nota-se que os únicos 

parâmetros que não demonstraram diferenças entre os méis foram 
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o teor de glicose e os sólidos insolúveis, logo, os méis são 

diferentes entre si. 
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Capítulo 3: Efeitos do tempo de estocagem frente aos parâmetros físico-

químicos de méis de Apis mellifera e Melipona subnitida (Jandaira) 

1.INTRODUÇÃO 

O mel, sendo composto basicamente de carboidratos, é considerado um 

alimento de alto valor energético para organismo humano. Possui ainda vários 

minerais, proteínas, ácidos orgânicos, vitaminas, hormônios e enzimas 

(CRANE, 1975). É descrito por Campos (2003) que o mel pode ser produzido 

de diferentes materiais coletados pelas abelhas: além do mel comumente 

comercializado, que é produzido a partir do néctar de flores, há o mel de melato 

que é produzido a partir do exsudado de insetos sugadores (como pulgões) e o 

mel de melado, que é um sinônimo para "mel de cana de açúcar".  

A apicultura apresenta um leque amplo de produtos a serem explorados 

de forma racional: mel, cera, pólen, geléia real, própolis e apitoxina além da 

comercialização de enxames e rainhas. Para o desenvolvimento apropriado são 

necessárias flora apícola (também conhecido por pasto apícola), disponibilidade 

de água limpa e mão-de-obra especializada. Enquanto as colméias produzem 

mel e os demais produtos, ainda é feita a polinização da flora local, o que 

aumenta a produção de frutos e sementes (CARVALHO, 2000). 

A meliponicultura é uma atividade mais recente, sustentável e 

ecologicamente correta: as abelhas tem um grande papel no ecossistema como 

polinizadoras e contribuem com a biodiversidade. Apesar da produção ser mais 

baixa que a da apicultura, a viabilidade econômica  é justificada pela cotação 

elevada do mel, além de mercado garantido (OLIVEIRA, 2006). 

Alguns autores (WHITE et. al.,1964; SANCHO et. al., 1992, BATH e 

SINGH, 1999, SÁNCHEZ et. al., 2001) fizeram estudos para avaliar a qualidade 

de diferentes méis usando como parâmetros a atividade diastásica, invertase e 

hidroximetilfurfural estocados por períodos de tempo e temperaturas diferentes, 

no entanto, não foi realizado um trabalho que tratou das características citadas 

acima, além das demais citadas na legislação brasileira (BRASIL, 2000) em 

méis de abelhas sem ferrão.  
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O crescente consumo do mel exige cada vez mais um controle de 

qualidade eficiente deste produto. Os mais importantes parâmetros para avaliar 

a qualidade do mel são seus parâmetros físico-químicos, origem floral, área de 

produção e tempo de prateleira. (SOUZA e BAZLEN, 1998). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a composição e qualidade de 

méis de abelha Jandaira através de análises físico-químicas e comparar esses 

parâmetros de qualidade com os do mel de Apis mellifera de mesma região 

botânica em quatro intervalos distintos de tempo. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 3.1 Material  

Foram coletadas vinte e quatro amostras de mel de colméias de abelhas 

Jandaira (Melípona subnitida) provenientes do meliponário de propriedade do 

senhor Ruy Sodré situado na cidade de Jandaira/RN e seis de colméias de Apis 

mellifera da mesma região botânica.  

As amostras foram homogeneizadas e depois cada amostra foi fracionada de 

acordo com cada tipo de armazenamento utilizando-se seis lotes armazenados 

em recipientes de vidro de 250 mL transparentes de tampa plástica de rosca. 

 

Preparo e armazenamento das amostras 

 

Os méis de Apis mellifera e Melipona subnitida foram analisados logo 

após o recebimento (Tempo 0) e estocados em temperatura ambiente com 

frasco transparente, havendo assim incidência de luz no produto. 
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Em três intervalos sucessivos de quatro meses após o recebimento (Tempos 1, 

2 e 3), os méis foram submetidos às mesmas análises do grupo Tempo 0. 

 

3.2 Métodos  

 3.2.1 Umidade 

A determinação de umidade dos méis foi realizada pelo método 

refratométrico de Chataway, que é um método indireto, recomendado pela 

legislação brasileira (Brasil, 2000) e baseado na AOAC (1990 item 969.38b). 

O método consiste na análise da amostra para a determinação do índice 

de refração do mel a 20oC realizada no refratômetro de Abbe, os valores 

obtidos são convertidos para o conteúdo de umidade através de uma tabela de 

referência (Tabela de Chataway) a qual fornece a umidade como uma função 

do índice de refração. As leituras foram realizadas em refratômetro digital da 

marca Krüss, modelo DR201-95. 

3.2.2 Hidroximetilfurfural (HMF) 

Este método determina a concentração do 5-hidroximetil-furano-2-

carbaldeido (HMF) por espectrofotometria, no comprimento de onda 284nm. 

Para evitar interferência com outras substancias, é feita previamente uma 

clarificação da solução de mel com bissulfito de sódio a 0,20%. O conteúdo de 

HMF é calculado, após a subtração da absorbância de fundo a 366nm, 

conforme a legislação brasileira (BRASIL, 2000) e AOAC (1990- item 980.23). 

3.2.3 Acidez Livre  

A acidez livre do mel é o conteúdo de todos os ácidos livres, expressos em 

mEq/Kg (miliequivalentes/ Kilogramas de mel) (BOGDANOV et al., 1997). O 

método baseia-se na titulação potenciométrica de uma solução de 10g de mel 

em 75 mL de água livre de CO2 com solução de hidróxido de sódio, conforme 

descrito pela legislação brasileira (BRASIL, 2000) e AOAC (1990, item 962.19).  
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3.2.4 Atividade Diastásica 

O método utilizado foi o espectrofotométrico descrito pela legislação 

brasileira (BRASIL, 2000) e pelo Codex Alimentarius (CAC 1989 - item 7.7.).  

A determinação da atividade diastásica baseia-se no método de Schade 

modificado por White e Hadorn, onde a coloração azul desenvolvida pela 

reação de uma solução padrão de amido com solução de iodo varia de 

intensidade em função da concentração de enzima diastase contida na amostra 

de mel, em condições padrões estabelecidas. A diminuição na intensidade da 

coloração é medida em intervalos de 5 minutos. Com essa medida é feita uma 

plotagem da absorbância contra o tempo e, pela equação de regressão, é 

determinado o tempo requerido para alcançar o fator de absorbância de 0,235. 

O numero de diastase (DN) é calculado dividindo 300 pelo tempo encontrado. A 

unidade de atividade diastásica, também conhecida com unidade de Gothe, é 

definida como o volume (mL) de solução de amido a 1% hidrolisada pela 

enzima presente em 1 g de mel por 1 hora a 40oC . 

3.2.5 Cor  

Foi utilizado o fotômetro de bancada modelo HANNA HI- 83221 de medição 

direta, cubetas de 10mm de passo óptico e glicerina grau analítico como 

branco.  Os valores foram analisados com base na escala de mmPfund 

(BRASIL, 1981). 

3.2.6 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é um método utilizado como complemento na 

determinação da origem botânica do mel, podendo apresentar correlação com 

outras variantes, tais como conteúdo de cinzas, pH, acidez, sais minerais, além 

das proteínas e outras substâncias presentes no mel (BOGDANOV et. al., 1997 

e STEFANINI, 1973). 

A determinação da condutividade elétrica é baseada na medida da 

resistência elétrica de uma solução a 20% de matéria seca de mel a 20ºC (20 g 

de mel / 100mL de água destilada), utilizando-se condutivímetro. Os dados 
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foram expressos em microSiemens por centímetro (µS.cm-1) através do 

condutivímetro marca CRISON, modelo GLP 32, faixa de medição de 0,1µS/cm 

a 1,999 mS/cm (BOGDANOV, et. al. 1997 e STEFANINI, 1973). 

3.2.7 Análise estatística 

Os experimentos foram realizados de forma inteiramente casualizada e 

todos os dados obtidos foram testados quanto à distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e à homogeneidade das variâncias (testes de Levene e Brown-

Forsythe).  

Para todos os paramêtros foram realizadas comparações no que se refere 

à umidade, HMF, cor, acidez, diastase e condutividade.    

Na constatação de que foram satisfeitas as condições para aplicação dos 

testes estatísticos paramétricos de comparação de médias, foram realizadas as 

comparações do efeito do armazenamento em diferentes tempos com 

condições ambientais fixadas (tempo 4, 8 e 12 meses pela Análise de Variância 

Unidimensional (ANOVA) seguida do teste Tukey; 

Nos conjuntos de dados em que não foram observadas distribuição normal 

e, principalmente, a homogeneidade das variâncias, testes estatísticos não-

paramétricos foram adotados. Para a comparação de dois grupos utilizou-se o 

teste de Mann-Whitney e para mais de dois grupos foi aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis.  

 Os resultados foram expressos como média dos resultados ± desvio 

padrão. Todos as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa STATISTICA 8.0 e adotando-se nível de significância de 5% 

(p<0,05).  

3.2.8 Tratamento dos resíduos químicos 

Os resíduos químicos gerados foram encaminhados para serem 

descartados, junto ao programa de tratamento de resíduos químicos da 

FCF/USP (Comissão de Descartes Laboratoriais). 



61 

STRAMM, K.M.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos foram organizados em duas tabelas. A Tabela 5 

compara os resultados dos diferentes tempos de análise de cada parâmetro, 

enquanto a Tabela 6 compara as alterações sofridas entre os dois méis 

analisados. 

Tabela 5 - Análise dos méis de Apis mellifera e Melipona subnitida com até doze meses de 
estocagem, valores preconizados pela legislação brasileira para méis de Apis mellifera 
(BRASIL, 2000) e valores sugeridos por Villas-Bôas e Malaspina (2005) 

Amostra 

Período 

de 

Análise 

Umidade (%) HMF (mg/Kg) 
Acidez 

(mEq/Kg) 

Condutividade 

Elétrica (µS.cm
-1

) 
Cor (mmPfund) 

Atividade 

Diastásica 

Apis 

 

Tempo 0 

 

18,27 ± 0,4
a
 10,82 ± 0,46

a
 26,47 ± 0,46

a
 284 ± 5,00

a
 26,67 ± 0,58

a
 42,87 ± 2,85

a
 

 

Tempo 1 

 

17,68 ± 0,25
bc

 25,78 ± 0,09
b
 36,82 ± 0,58

b
 466,33 ± 2,08

b
 53,67 ± 2,51

b
 43,32 ± 1,83

a
 

 

Tempo 2 

 

17,22 ± 0,26
bd

 31,2 ± 0,97
c
 36,82 ± 0,75

c
 635 ± 3,60

c
 80,67 ± 1,15

c
 40,95 ± 3,21

b
 

 

Tempo 3 

 

16,91 ± 0,1
d
 39,43 ± 1,27

d
 37,81 ± 0,28

b
 634,67 ± 6,43

c
 75,05 ± 2,41

d
 38,27 ± 0,4

c
 

Jandaira 

 

Tempo 0 

 

24,80 ± 1,01
a
 7,56 ± 0,24

a
 22,49 ± 0,50

a
 102,77 ± 1,31

a
 7,00 ± 0,00

a
 0 

 

Tempo 1 

 

24,20 ± 0,58
a
 16,20 ± 1,01

a
 28,65 ± 0,77

b
 240,58 ± 1,82

b
 21,72 ± 0,81

b
 0 

 

Tempo 2 

 

23,94 ± 1,32
ab

 30,58 ± 2,11
ab

 31,48 ± 0,61
c
 274,25 ± 1,42

c
 28,17 ± 1,51

c
 0 

 

Tempo 3 

 

23,68 ± 1,34
b
 52,87 ± 4,04

b
 31,42 ± 0,95

c
 292,11 ± 2,31

d
 32,44 ± 2,41

c
 0 

 

Legislação Brasileira 

 

Máx. 20 Máx. 60 Máx. 50 ## ## Mín. 8# 

 

Sugerido
### 

 

Máx. 35 Máx. 40 Máx. 85 ## ## Mín. 3 

Valores expressos como média (n= 3)  desvio padrão. Comparações do efeito surtido pelo 

armazenamento em temperatura ambiente fixando-se o tempo foram realizadas por ANOVA 

seguida de Tukey ou pelo seu equivalente não-paramétrico Kruskal-Wallis, quando apropriado.  

Diferenças estatisticamente significativas indicadas por letras diferentes nas colunas (p<0,05). 

# Atividade Diastásica (ND) Min 3 se HMF ≤ 15 mg/Kg.  

##Não existem valores estabelecidos pela legislação brasileira para mel (BRASIL, 2000), ou 

sugeridos por outros autores. 

###Valores sugeridos para méis de abelhas sem ferrão brasileiras por Villas-Bôas e Malaspina 

(2005). 
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Tabela 6 - Resultados das análises físico-químicas de méis de abelha Apis mellifera e Melipona 

subnitida (Jandaira) em diversos tempos de estocagem 

Tempo de 

Análise 
Tempo 0 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3                                              

Amostras Apis m. Melipona S. Apis m. Melipona S. Apis m. Melipona S. Apis m. Melipona S. Legislação 

Umidade 

(%) 
18,27±0,4 24,80±1,01* 17,68 ± 0,25 24,20±0,58* 17,22±0,26 23,94±1,32* 16,91±0,1 23,68±1,34* Máx. 20 

HMF 

(mg/Kgmel) 
10,82±0,46 7,56±0,26* 25,78±0,09 16,20±1,01* 31,2±0,97 30,58±2,11 39,43 ± 1,27 52,87±4,04* Máx. 60 

Acidez Livre 

(mEq/Kg) 
26,47±0,46 22,49±1,13* 36,82±0,58 28,65±0,77* 36,82±0,75 31,48±0,61* 37,81±0,28 31,42±0,95* Máx 50 

Atividade 

Diastásica 
42,87±2,85 0* 43,32±1,83 0* 40,95±3,21 0* 38,27±0,4 0* Min 8,0# 

Cond. 

Elétrica 

(µS.cm-1) 

284±5,00 102,77±1,31* 466,33± 2,08 240,58±1,82* 635±3,60 274,25±1,42* 634,67±6,43 292,11±2,31* ## 

Cor 

(mmPfund) 
26,67±0,58 7,00 ± 0,00* 53,67±2,51 21,72±0,81* 80,67±1,15 28,17±1,51* 75,05±2,41 32,44±2,41* ##                                                                  

Valores expressos como média (n=3)  desvio padrão de análises. Comparações entre as 

distintas variedades de mel (apis e Jandaira) fixando-se o tempo, foram realizadas pelo teste t 

de Student para amostras independentes ou pelo seu equivalente não-paramétrico Mann-

Whitney, quando apropriado. 

 * diferenças estatisticamente significativas nas colunas em relação ao mel apis (p<0,05). Neg. 

= Negativo #Atividade Diastásica (ND) Min 3 se HMF ≤ 15 mg/Kg. ##Não existe valores 

estabelecidos pela legislação brasileira para mel (BRASIL, 2000). 

As amostras de Apis mellifera se encontraram dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2000) em todos os 

tempos de análise, também estando em conformidade com as análises 

preconizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005). Os resultados obtidos das 

amostras de méis de Melipona subnitida (Jandaira), com exceção dos 

parâmetros de umidade e atividade diastásica estão todos de acordo com o 

preconizado pela legislação brasileira (BRASIL, 2000) para méis de Apis. 
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Os méis demonstraram similaridades nas alterações dos parâmetros 

analisados: foi detectado aumento gradativo de todas as características, com 

exceção de umidade, e no caso do mel de Apis, atividade diastásica. 

A umidade dos méis diminuiu em cada novo período de análises provavelmente 

devido a abertura dos frascos para coleta das amostras, no entanto não houve 

diferença expressiva entre a diferença dessa perda entre Apis e Jandaira. 

 Enquanto o mel de Apis apresentou queda de 18,27 para 16,91%, o de 

Jandaira caiu de 24,80 para 23,68%. Muitos autores (ALMEIDA-MURADIAN e 

MATSUDA, 2007; ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; ALVES et. al., 2007; 

ANACLETO et. al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; BELUCCI et. al. 2008; 

CARVALHO, 2006; CAVALCANTE, 2006; EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 

2005; KERR et. al. 1996, 2005; VILLAS-BÔAS e MALLASPINA, 2005; 

MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; POSEY e CAMARGO, 1985, 

RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; SOUZA e BAZLEN, 1998; 

SOUZA et. al. 2004) afirmam e publicam dados confirmando que geralmente a 

umidade de méis de abelhas sem ferrão é maior que a de Apis mellifera, além 

de superar a margem de 20%, preconizada pela legislação brasileira para méis 

de Apis mellifera (BRASIL, 2000). Os resultados obtidos no presente trabalho 

confirmam essa afirmação e mesmo após um ano de estocagem, os méis de 

Jandaira continuaram acima de 20%, o limite estabelecido  pela Legislação 

(BRASIL, 2000). Quanto à queda de umidade em méis de Apis, resultados 

similares foram encontrados por Azeredo et. al.(1999), que observou queda de 

1% de umidade em um período de um ano de estocagem em condições de 

temperatura ambiente. Em Burkina Faso, na Africa, Nombré et. al. (2010) 

obtiveram resultados que variaram de 14,8 a 19,9% de umidade em méis de 

Apis de diferentes tempos de estocagem, no entanto, as análises foram 

realizadas uma vez por amostra em intervalos de tempo diferentes. 

O hidroximetilfurfural detectado nos méis de Apis aumentou de 10,82 

para 39,43mg/Kg enquanto o de Jandaira aumentou de 7,56 para 52,87mg/Kg. 

O aumento do parâmetro foi gradativo, no entanto o aumento nos méis de 

Jandaira foi significativamente maior que nos méis de Apis mellifera, 
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apresentando valores inferiores nos Tempos 0 e 1, valores similares no Tempo 

2 e valores superiores no Tempo 3. É de comum acordo com diversos autores 

(ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; ALVES et. al., 2007; ANACLETO et. 

al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; CARVALHO, 2006; CAVALCANTE, 2006; 

EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; VILLAS-BÔAS e MALLASPINA, 

2005; MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; POSEY e CAMARGO, 1985, 

RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; SOUZA e BAZLEN, 1998) que 

os valores de HMF variam muito de acordo com o tipo de mel analisado, alguns 

sendo muito mais altos que os encontrados para Apis mellifera, enquanto outros 

se mantém mais baixos, como os citados por Vit et. al. (1998) sendo eles 0,4 a 

31,6mg/Kg para Meliponini e 4,2 a 20,4mg/Kg para Trigonini, pelos citados por 

Carvalho et al. (2006) de diversas espécies de meliponíneos que variaram entre 

3,14 e 6,64mg/Kg e por Camargo et. al. (2006) para méis de Jandaira que 

variaram de 0,17 a 28,06mg/Kg. No entanto, não existem trabalhos que façam a 

estocagem de méis para comparação desse parâmetro com a passagem do 

tempo. Sabe-se que um dos fatores que resulta na produção de HMF no mel é 

o armazenamento por longos períodos de tempo (ALVES et. al., 2007; 

ALMEIDA-MURADIAN e MATSUDA, 2007; BERA, 2004). Os méis de Apis 

demonstraram que conservam essa característica melhor que os de Jandaira 

em períodos de um ano de estocagem. Em um artigo publicado por Lemos et. 

al. (2010), observa-se diversos valores detectados de HMF por CLAE, apesar 

de não fazer as análises nos mesmos intervalos de tempo do presente trabalho, 

apresenta amostras de até 10 anos de estocagem, chegando a mais de 

400mg/Kg de HMF. Já Azeredo et. al. (1999) obteve aumentos menores de 

hidroximetilfurfural em suas amostras: de 3,90 a 7,18mg/Kg. 

A acidez livre detectada nos méis de Jandaira aumentou de 22,49 para 

31,48mEq/Kg, valores respectivamente mais baixos que os de Apis mellifera,  

que estiveram entre 26,47 e 37,81mEq/Kg. Não foi encontrada diferença 

(p<0,05) entre os aumentos de ambos os méis, portanto não é possível afirmar 

que em períodos de um ano um deles seja mais apto a conservar essa 

característica. Os valores de acidez variam muito de acordo com a espécie de 
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meliponíneos, mas grande parte se encontra dentro do preconizado pela 

Legislação Brasileira para Méis de Apis mellifera (BRASIL, 2000), como é o 

caso dos diversos méis estudados por Souza et. al. (2006) e por Souza et. al. 

(2004). Embora não seja o caso do presente trabalho, Mesquita et. al.(2007) 

encontraram 81,27mEq/Kg em méis de Jandaira, Belucci et. al. (2008) 

obtiveram valores de 88mEq/Kg em méis de Jataí e Macedo (2007) obteve 

77,50mEq/Kg em méis de Mandaçaia, resultados estão acima do permitido pela 

legislação, logo é necessária a revisão do parâmetro para o mel individualmente 

para cada espécie de abelha sem ferrão. Em uma comparação com outro 

trabalho de estocagem de mel de Apis mellifera por um ano, Azeredo et. 

al.(1999) obtiveram valores similares ao do presente trabalho. 

A atividade diastásica encontrada nos méis de Apis mellifera diminuiu 

constantemente, de 42,87 para 38,27 na escala Gothe, valores que se 

encontram dentro do preconizado pela legislação vigente (BRASIL, 2000), 

enquanto em nenhum dos momentos de análise pôde-se detectar atividade 

diastásica no mel de Jandaira. Este é um parâmetro utilizado para detectar 

superaquecimento do produto e é muito comumente encontrado em trabalhos 

envolvendo méis de Apis mellifera, como os de Sousa (2008) e os de Marchini 

et. al. (2003). No entanto, como notado por Souza et. al. (2006), e outros 

pesquisadores (EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; ANACLETO et. al., 

2009) não existem muitos trabalhos com méis de abelhas sem ferrão que se 

utilizam da análise diastásica. Alguns dos trabalhos que aplicam essa análise 

são Sousa (2008) e Souza et. al. (2006).  Sabe-se que a atividade diastásica 

tende a diminuir conforme o passar do tempo em méis de Apis (BERA, 2004). 

Azeredo et. al.(1999) detectaram queda muito mais brusca que a do presente 

trabalho, de 17,54 a 9,59 em suas amostras após um ano de estocagem. 

Os valores de condutividade elétrica de ambos os méis aumentaram 

muito com estocagem de um ano: houve aumento de 102,77 para 

292,11µS.cm-1 nos méis de Jandaira e de 284 para 635µS.cm-1 nos de Apis 

mellifera. Apesar de apresentar um valor final menor o mel de Jandaira ficou 

mais distante do seu original em relação ao de Apis (p<0,05). Esse parâmetro 
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tem muita variação, tanto em méis de Apis quanto nos de abelhas sem ferrão 

(CARVALHO et. al., 2006; CAVALCANTE et. al., 2006; OLIVEIRA et. al., 2006, 

SOUSA, 2008, BERA, 2004 e SOUZA et. al. 2006), não havendo uma relação 

visível entre os tipos de méis, mas os autores que trabalharam com méis de 

Tetragonisca angustula (SOUSA, 2008; SOUZA et. al., 2006 e ANACLETO et. 

al. 2009) encontraram valores mais altos de condutividade elétrica que os 

citados no presente trabalho, sendo eles superiores a 900 µS.cm-1. Assim como 

a condutividade elétrica é considerada o parâmetro mais eficiente  para 

diferenciação de méis florais e "honeydew" na Europa (BOGDANOV, S. e 

MARTIN, P., 2002), foi um dos parâmetros de maior diferença entre os méis de 

Apis mellifera e Melipona subnitida do presente estudo. 

As análises de cor detectaram aumentos nos dois méis, enquanto 

Jandaira aumentou de 7,00 (classificado como branco água) para 

32,44mmPfund (classificado como branco), os méis de Apis aumentaram de 

26,67 para 75,05mmPfund (classificado como âmbar claro). Os autores 

geralmente citam suas classificações sem publicar os valores atuais da escala 

Pfund. É de comum acordo com os autores que realizaram a análise de cor em 

méis de abelhas sem ferrão (ANACLETO et. al., 2009; SOUSA et. al., 2008, 

IWAMA, 1977; AZEREDO et. al., 2000; PAMPLONA, 1989 e CAVALCANTE et. 

al. 2006) que eles são mais claros que os méis de Apis mellifera, mesmo os de 

procedência mais clara como os méis monoflorais de laranjeira. Com o passar 

do tempo, os méis sofreram cristalização, notada com mais facilidade nos méis 

de Jandaira. Esse processo interfere com a detecção do colorímetro, apontando 

valores superiores ao real, portanto os méis foram aquecidos a 38oC por meia 

hora antes de cada leitura (IAL, 2005). A cristalização tornou-se cada vez mais 

persistente e difícil de dissolver. 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados das análises físico-químicos das amostras de méis de Apis 

mellifera apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos pela Legislação 

Brasileira em todos os tempos de análise. 
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 Os méis de Jandaira apresentaram umidade e atividade diastásica fora 

do preconizado pela Legislação Brasileira. Os demais parâmetros 

encontraram-se em conformidade. 

 

 Notam-se em ambas as variedades de mel que os parâmetros mais 

sensíveis a mudanças por estocagem foram HMF, Acidez Livre, 

condutividade elétrica, e no caso de Apis, Atividade Diastásica. 

 

 O HMF de Jandaira, apesar de mais baixo no Tempo 0, subiu com mais 

rapidez que o de Apis, tendo valor similar após oito meses de estocagem 

e chegando a ter valores mais altos em um ano de estocagem. 
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Capitulo 4: Efeitos de diferentes temperaturas de estocagem frente aos 

parâmetros físico-químicos de méis de Melipona subnitida (Jandaira) 

1.INTRODUÇÃO  

 O mel é um alimento natural produzido por abelhas melíferas, a partir do 

néctar ou secreções de plantas, modificado e armazenado em colmeias.1 É um 

produto semilíquido que contém uma mistura complexa de carboidratos 

(principalmente glicose e frutose), ácidos orgânicos, lactonas, aminoácidos, 

minerais, vitaminas, enzimas, pólen, cera e pigmentos (CARVALHO, 1999). 

O mel é conhecidamente um produto para ser consumido “in natura”, ou com o 

menor tempo de armazenamento possível, pois assim como outros alimentos 

sua deterioração ocorre conforme aumenta seu tempo de estocagem. No 

entanto, há grande interesse dos apicultores em geral, assim como para os 

consumidores de mel saber por quanto tempo o produto pode ser armazenado 

sem perder suas características originais. É de conhecimento geral que a 

estocagem de certos alimentos em baixas temperaturas aumenta o seu tempo 

de viabilidade para consumo, reduzindo em muitos casos a atividade 

microbiana no alimento. Além da temperatura ambiente, os dois meios mais 

comuns de estocagem de alimento são atualmente em geladeira e freezer 

domésticos (LEITE et. al., 2009). 

A viabilidade de um mel para consumo humano está ligada à Instrução 

Normativa 11 de 20 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000), que regula os 

parâmetros de identidade e qualidade de méis de Apis mellifera no Brasil. Não 

existe uma legislação para méis de abelhas sem ferrão, e normalmente sua 

caracterização físico-química é feita de acordo com a legislação para méis de 

Apis mellifera (BRASIL, 2000).  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes 

temperaturas na estocagem de méis de abelha Jandaira por um ano através de 

análises físico-químicas para méis de Apis mellifera,  

 

3.MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Material  

Foram coletadas sessenta amostras de mel de colméias de abelhas 

Jandaira (Melípona subnitida) provenientes do meliponário de propriedade do 

senhor Ruy Sodré situado na cidade de Jandaira/RN. 

As amostras foram homogeneizadas e fracionadas de acordo com cada tipo de 

armazenamento utilizando-se seis lotes armazenados em recipientes de vidro 

de 250 mL transparentes de tampa plástica de rosca. 

 

Preparo e armazenamento das amostras 

 

 As amostras de mel de Melipona subnitida receberam os seguintes 

tratamentos, após terem seus invólucros envoltos em papel alumínio 

(abrigo da luz): 

 Seis embalagens foram analisadas logo após o recebimento para compor 

o Grupo Tempo 0;  

 Seis embalagens foram envoltas por papel alumínio e armazenadas a 

temperatura ambiente protegidas da luz no período de quatro meses 

(Tempo 1), oito meses o (Tempo 2) e um ano após sua aquisição 

(Tempo 3); 
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 Seis embalagens foram armazenadas em geladeira, sendo realizadas 

análises quatro meses (Tempo 1), oito meses (Tempo 2) e um ano 

(Tempo 3)(1,7 ºC a 3,5 ºC);  

 Seis embalagens foram armazenadas em freezer, sendo analisadas 

quatro meses (Tempo 1), oito meses (Tempo 2) e um ano (Tempo 3)       

(-12ºC a -18ºC). 

 

3.2 Métodos   

 3.2.1 Umidade 

A determinação de umidade dos méis foi realizada pelo método refratométrico 

de Chataway, que é um método indireto, recomendado pela legislação brasileira 

(Brasil, 2000) e baseado na AOAC (1990 item 969.38b). 

O método consiste na análise da amostra para a determinação do índice de 

refração do mel a 20oC realizada no refratômetro de Abbe, os valores obtidos 

são convertidos para o conteúdo de umidade através de uma tabela de 

referência (Tabela de Chataway) a qual fornece a umidade como uma função 

do índice de refração. As leituras foram realizadas em refratômetro digital da 

marca Krüss, modelo DR201-95. 

3.2.2 Hidroximetilfurfural (HMF) 

Este método determina a concentração do 5-hidroximetil-furano-2-

carbaldeido (HMF) por espectrofotometria, no comprimento de onda 284nm. 

Para evitar interferência com outras substancias, é feita previamente uma 

clarificação da solução de mel com bissulfito de sódio a 0,20%. O conteúdo de 

HMF é calculado, após a subtração da absorbância de fundo a 366nm, 

conforme a legislação brasileira (BRASIL, 2000) e AOAC (1990- item 980.23). 

3.2.3 Acidez Livre  

A acidez livre do mel é o conteúdo de todos os ácidos livres, expressos 

em mEq/Kg (miliequivalentes/ Kilogramas de mel) (BOGDANOV et al., 1997). O 
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método baseia-se na titulação potenciométrica de uma solução de 10g de mel 

em 75 mL de água livre de CO2 com solução de hidróxido de sódio, conforme 

descrito pela legislação brasileira (BRASIL, 2000) e AOAC (1990, item 962.19).  

3.2.4 Atividade Diastásica 

O método utilizado foi o espectrofotométrico descrito pela legislação 

brasileira (BRASIL, 2000) e pelo Codex Alimentarius (CAC 1989 - item 7.7.).  

A determinação da atividade diastásica baseia-se no método de Schade 

modificado por White e Hadorn, onde a coloração azul desenvolvida pela 

reação de uma solução padrão de amido com solução de iodo varia de 

intensidade em função da concentração de enzima diastase contida na amostra 

de mel, em condições padrões estabelecidas. A diminuição na intensidade da 

coloração é medida em intervalos de 5 minutos. Com essa medida é feita uma 

plotagem da absorbância contra o tempo e, pela equação de regressão, é 

determinado o tempo requerido para alcançar o fator de absorbância de 0,235. 

O numero de diastase (DN) é calculado dividindo 300 pelo tempo encontrado. A 

unidade de atividade diastásica, também conhecida com unidade de Gothe, é 

definida como o volume (mL) de solução de amido a 1% hidrolisada pela 

enzima presente em 1 g de mel por 1 hora a 40oC . 

3.2.5 Cor  

Foi utilizado o fotômetro de bancada modelo HANNA HI- 83221 de 

medição direta, cubetas de 10mm de passo óptico e glicerina grau analítico 

como branco.  Os valores foram analisados com base na escala de mmPfund 

(BRASIL, 1981). 

3.2.6 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é um método utilizado como complemento na 

determinação da origem botânica do mel, podendo apresentar correlação com 

outras variantes, tais como conteúdo de cinzas, pH, acidez, sais minerais, além 
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das proteínas e outras substâncias presentes no mel (BOGDANOV et. al., 1997 

e STEFANINI, 1973). 

A determinação da condutividade elétrica é baseada na medida da 

resistência elétrica de uma solução a 20% de matéria seca de mel a 20ºC (20 g 

de mel / 100mL de água destilada), utilizando-se condutivímetro. Os dados 

foram expressos em microSiemens por centímetro (µS.cm-1) através do 

condutivímetro marca CRISON, modelo GLP 32, faixa de medição de 0,1µS/cm 

a 1,999 mS/cm (BOGDANOV, et. al. 1997 e STEFANINI, 1973). 

3.2.7 Análise estatística 

Os experimentos foram realizados de forma inteiramente casualizada e 

todos os dados obtidos foram testados quanto à distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e à homogeneidade das variâncias (testes de Levene e Brown-

Forsythe).  

Para todos os paramêtros foram realizadas comparações no que se refere 

à umidade, HMF, cor, acidez, diastase e condutividade.    

Na constatação de que foram satisfeitas as condições para aplicação dos 

testes estatísticos paramétricos de comparação de médias, foram realizadas as 

comparações do efeito de diferentes condições de temperatura (tempos 4, 8 e 

12 meses pela Análise de Variância Unidimensional (ANOVA) seguida do teste 

Tukey; 

Nos conjuntos de dados em que não foram observadas distribuição normal 

e, principalmente, a homogeneidade das variâncias, testes estatísticos não-

paramétricos foram adotados. Para a comparação de dois grupos utilizou-se o 

teste de Mann-Whitney e para mais de dois grupos foi aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis.  

 Os resultados foram expressos como média dos resultados ± desvio 

padrão. Todos as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa STATISTICA 8.0 e adotando-se nível de significância de 5% 

(p<0,05).  
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3.2.8 Tratamento dos resíduos químicos 

Os resíduos químicos gerados foram encaminhados para serem 

descartados, junto ao programa de tratamento de resíduos químicos da 

FCF/USP (Comissão de Descartes Laboratoriais). 

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos das diferentes temperaturas de estocagem podem 

ser visualizados abaixo na Tabela 7. 

Tabela 7. Resultados das análises físico-químicas nas amostras em diferentes condições de 

temperatura ao longo de um ano de estocagem, valores preconizados pela Legislação Brasileira 

(BRASIL, 2000) e valores sugeridos por Villas-Bôas e Malaspina (2005) 

Parâmetro 

Físico 

Químico 

Temperatura Tempo 0 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Legislação Sugerido## 

Umidade 

Ambiente 

24,80 ± 1,01 

24,20 ± 0,58
a
 23,94 ± 1,32

a
 23,68± 1,34

a
 

Máx. 20% Máx. 35% Geladeira 26,00 ± 1,31
ab

 25,99 ± 0,49
ab

 25,57 ± 0,17
b
 

Freezer 23,06 ± 1,34
ac

 23,24 ± 0,04
ac

 25,62 ± 0,18
b
 

HMF 

Ambiente 

7,56 ± 0,24 

18,08 ± 1,17
a
 33,36 ± 0,29

a
 42,98 ± 2,27

a
 

Máx. 60mg/Kg Máx. 40mg/Kg Geladeira 7,23 ± 0,28
b
 5,90 ± 0,54

b
 6,85 ± 0,37

b
 

Freezer 7,41 ± 0,46
b
 5,31 ± 0,26

b
 7,04 ± 0,30

b
 

Acidez Livre 

Ambiente 

22,49 ± 0,50 

29,31 ± 0,77
a
 31,74 ± 0,12

a
 31,04 ± 0,49

a
 

Máx. 50mEq/Kg Máx. 85mEq/Kg Geladeira 24,32 ± 0,61
b
 26,15 ± 0,18

b
 30,18 ± 0,39

a
 

Freezer 21,49 ± 0,96
c
 23,49 ± 0,28

c
 24,77 ± 0,16

c
 

Cor 

Ambiente 

7,00 ± 0,00 

22,00 ±0,80
a
 29,00 ± 0,45

a
 36,28 ± 0,49

a
 

# # Geladeira 74,78 ± 1,51
b
 117,06 ± 2,28

b
 150,00 ± 0,00

b
 

Freezer 75,05 ± 2,41
b
 120,78 ± 2,39

c
 150,00 ± 0,00

b
 

Condutividade 

Elétrica 

Ambiente 

102,77 ± 1,31 

203,33 ± 1,82
a
 229,50 ± 1,09

a
 285,67 ± 6,22

a
 

# # Geladeira 225,58 ± 1,42
b
 250,25 ± 0,25

b
 252,96 ± 0,44

b
 

Freezer 225,75 ± 2,31
b
 250,50 ± 1,56

b
 250,50 ± 1,31

b
 

Valores expressos como média (n= 3)  desvio padrão. Comparações do efeito surtido pelo armazenamento fixando-se 

a temperatura de estocagem. As análises foram realizadas por ANOVA seguida de Tukey ou pelo seu equivalente não-

paramétrico Kruskal-Wallis, quando apropriado.  

Diferenças estatisticamente significativas indicadas por letras diferentes nas colunas (p<0,05). 
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#Não existem valores estabelecidos pela legislação brasileira para mel (BRASIL, 2000), ou sugeridos por outros 

autores. 

##Valores sugeridos para méis de abelhas sem ferrão brasileiras por Villas-Bôas e Malaspina(2005). 

Temperaturas: Ambiente = entre 20e 25
o
C  Geladeira = entre 1,7 e 3,5

o
C  Freezer = entre -12 e -18

o
C 

As amostras de Melipona subnitida (Jandaira) com exceção dos 

parâmetros de umidade estão todos de acordo com o preconizado pela 

legislação brasileira (BRASIL, 2000) para méis de Apis mellifera. 

Os méis do grupo “geladeira” se comportaram de maneira similar ao 

grupo “freezer” sendo diferentes do mel estocado em temperatura ambiente em 

quase todos os parâmetros analisados, excetuando a umidade. 

Os méis em temperatura ambiente apresentaram umidade mais baixa 

que os de geladeira e mais alta que os de freezer nos tempos 1 e 2. No tempo 3 

os méis de freezer não apresentaram diferença dos de geladeira, enquanto 

ambos foram diferentes do grupo ambiente. Muitos autores (ALMEIDA-

MURADIAN e MATSUDA, 2007; ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; 

ALVES et. al., 2007; ANACLETO et. al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; 

BELUCCI et. al. 2008; CARVALHO, 2006; CAVALCANTE, 2006; 

EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; KERR et. al. 1996, 2005; VILLAS-

BÔAS e MALASPINA, 2005; MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; POSEY 

E CAMARGO, 1985, RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; SOUZA e 

BAZLEN, 1998; SOUZA et. al. 2004) afirmam e publicam dados confirmando 

que geralmente a umidade de méis de abelhas sem ferrão é maior que a de 

Apis mellifera, além de superar a margem de 20%, preconizada pela legislação 

brasileira para méis de Apis mellifera (BRASIL, 2000); os resultados obtidos no 

presente trabalho confirmam essa afirmação. As alterações de umidade 

provavelmente estão ligadas ao momento de coleta de amostra do frasco. As 

tampas foram abertas diversas vezes para coleta de amostra e consequente 

realização das analises, o que se confirma pela estabilidade maior do 

parâmetro nos grupos geladeira e freezer, cujas amostras estavam totalmente 

cristalizadas (perda de água para o ambiente é menor). 

Em todos os períodos de análises, os méis de geladeira e freezer não 

apresentaram diferenças de hidroximetilfurfural (p<0,05) entre si, mas foram 
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menores do que os méis estocados em temperatura ambiente. É de comum 

acordo com diversos autores (ALVES et. al. 2008; ALVES et. al. 2005; ALVES 

et. al., 2007; ANACLETO et. al., 2009; AZEREDO et. al., 2000; CARVALHO, 

2006; CAVALCANTE, 2006; EVANGELISTA-RODRIGUES et. al. 2005; VILLAS-

BÔAS e MALLASPINA, 2005; MESQUITA et. al. 2007; OLIVEIRA, 2006; 

POSEY E CAMARGO, 1985, RODRIGUES et. al. 2005; SOUZA et. al. 2006; 

SOUZA e BAZLEN, 1998) que os valores de HMF variam muito de acordo com 

o tipo de mel analisado, alguns sendo muito mais altos que os encontrados para 

Apis mellifera, enquanto outros se mantém mais baixos, como os citados por Vit 

et. al. (1998) sendo eles 0,4 a 31,6mg/Kg para Meliponini e 4,2 a 20,4mg/Kg 

para Trigonini, pelos citados por Carvalho et al. (2006) de diversas espécies de 

meliponíneos que variaram entre 3,14 e 6,64mg/Kg e por Camargo et. al.(2006) 

para méis de Jandaira que variaram de 0,17 a 28,06mg/Kg. Sabe-se que um 

dos fatores que resulta na produção de HMF no mel é o armazenamento por 

longos períodos de tempo (ALVES et. al., 2007; ALMEIDA-MURADIAN e 

MATSUDA, 2007; BERA, 2004). No entanto, não existem trabalhos que façam a 

estocagem de méis para comparação desse parâmetro com a passagem do 

tempo. Os únicos méis que apresentaram aumento do parâmetro com a 

passagem do tempo foram os estocados em temperatura ambiente, enquanto 

ambos os de geladeira e os de freezer mantiveram-se estáticos (p<0,05), 

conclui-se que estocagem em baixas temperaturas é eficiente na conservação 

do HMF em méis de Jandaira. 

Nos tempos 1 e 2 a acidez livre foi mais alta que a do grupo geladeira 

(p<0,05), que por sua vez foi mais alta que o do grupo freezer (p<0,05), no 

entanto, não foi detectada diferenças significativas entre ambiente e geladeira 

no tempo 3, apesar de ambos serem mais altos que o grupo freezer (p<0,05). 

Os valores de acidez variam muito de acordo com a espécie de meliponíneos, 

mas grande parte se encontra dentro do preconizado pela Legislação Brasileira 

para Méis de Apis mellifera (BRASIL, 2000), como é o caso dos diversos méis 

estudados por Souza et. al. (2006) e por Souza et. al. (2004). Embora não seja 

o caso do presente trabalho, Mesquita et. al.(2007) encontraram 81,27mEq/Kg 
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em méis de Jandaira, Belucci et. al. (2008) obtiveram valores de 88mEq/Kg em 

méis de Jataí e Macedo (2007) obteve 77,50mEq/Kg em méis de Mandaçaia, 

resultados estão acima do permitido pela legislação, logo é necessária a 

revisão do parâmetro para o mel individualmente para cada espécie de abelha 

sem ferrão. Como não foram encontrados trabalhos que façam comparações de 

acidez livre em diferentes métodos de estocagem em méis de quaisquer 

espécies de abelhas, não há parâmetro de comparação, no entanto, os méis 

estocados em freezer foram os que tiveram o parâmetro conservado mais 

próximo do seu original (Tempo 0). 

Detectou-se menor condutividade elétrica (p<0,05) na estocagem em 

temperatura ambiente nos tempos 1 e 2 quando comparada aos valores obtidos 

de geladeira e freezer. No tempo 3 os méis do grupo ambiente apresentaram 

condutividade elétrica superior. Notou-se que o parâmetro se comportou de 

maneira similar nos méis de geladeira e freezer em todos os tempos de análise. 

Esse parâmetro tem muita variação, tanto em méis de Apis quanto nos de 

abelhas sem ferrão (CARVALHO et. al., 2006; CAVALCANTE et. al., 2006; 

OLIVEIRA et. al., 2006, SOUSA, 2008, BERA, 2004 e SOUZA et. al. 2006), não 

havendo uma relação visível entre os tipos de méis, mas os autores que 

trabalharam com méis de Tetragonisca angustula (SOUSA, 2008; SOUZA et. 

al., 2006 e ANACLETO et. al. 2009) encontraram valores mais altos de 

condutividade elétrica que os citados no presente trabalho, sendo eles 

superiores a 900 µS.cm-1.   

Na análise de cor ficou mais evidente o efeito da cristalização 

"persistente" no mel, observado desde o início do trabalho. De acordo com 

metodologia pra descristalização de méis de Apis mellifera do Instituto Adolfo 

Lutz (2005), os méis de geladeira e freezer eram aquecidos em temperaturas 

de aproximadamente 38oC. Nas primeiras análises (Tempo 1), vinte minutos de 

aquecimento foram suficientes para liquefação cristalina do mel de Jandaira, no 

entanto, os méis do Tempo 3 tiveram que ser aquecidos por mais de sessenta 

minutos. Sabe-se que diversos fatores influenciam a cristalização em méis, 

como temperatura, índice glicose/frutose, índice frutose/água e formação de 
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bolhas de ar (ZAKARIA, 2007), no entanto, não era esperado que o processo se 

tornaria mais difícil de reverter. Os méis de geladeira e freezer não 

apresentaram diferenças entre si (p<0,05), mas foram diferentes dos méis de 

temperatura ambiente em todos os tempos de análise, principalmente no 

Tempo 3, em que os méis atingiram o limite superior de detecção do 

colorímetro utilizado. Os autores geralmente citam suas classificações sem 

publicar os valores atuais da escala Pfund. É de comum acordo com os autores 

que realizaram a análise de cor em méis de abelhas sem ferrão (ANACLETO et. 

al., 2009; SOUSA et. al., 2008, IWAMA, 1977; AZEREDO et. al., 2000; 

PAMPLONA, 1989; e CAVALCANTE et. al. 2006) que eles são mais claros que 

os méis de Apis mellifera, mesmo os de procedência mais clara como os méis 

monoflorais de laranjeira. Notou-se que apesar de ser óbvia a influência da 

temperatura baixa influenciar a cristalização, não houve diferença na 

conservação do padrão entre méis de geladeira e freezer, logo determina-se 

que estocagem em temperatura ambiente é a melhor das três no parâmetro em 

questão. Atribui-se o aumento da detecção de cor aos cristais de mel que 

devem ter influenciado a leitura óptica do colorímetro. 

 

5.CONCLUSÕES 

 Os méis de Jandaira apresentaram umidade e atividade diastásica fora 

do preconizado pela Legislação Brasileira para Apis. Os demais 

parâmetros encontraram-se em conformidade. 

 Nota-se que o comportamento das amostras em geladeira e freezer é 

similar na maioria dos parâmetros, enquanto ambos se diferenciam mais 

das amostras em temperatura ambiente conforme o tempo de estocagem 

aumenta. 

 Os parâmetros de qualidade se tornam mais distantes do Tempo 0 com 

mais rapidez no grupo de temperatura ambiente, quando comparados 

aos de geladeira e freezer. Esse fato é visto com mais clareza em HMF, 
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que não teve aumento significativo nas temperaturas geladeira e freezer, 

enquanto aumentou mais de cinco vezes. 

 Das temperaturas analisadas, “freezer” foi o método que melhor 

conservou as características físico-químicas originais dos méis de 

Jandaira. 

 As análises de cor em geladeira e freezer tornaram-se mais difíceis 

conforme o tempo passou, devido à persistência da cristalização das 

amostras conforme o tempo de estocagem aumentou. 

 

6.REFERÊNCIAS 

ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; MATSUDA, A.H. Physicochemical parameters of 

amazon melipona honey. Química Nova. v30. 2007. 707-708p. 

 

ALVES, D.F.S.; CABRAL JÚNIOR, F.C.; CABRAL, P.P.A.C.; OLIVEIRA JÚNIOR, R.M.; 

REGO, A.C.M. e MEDEIROS A.C. Efeitos da aplicação tópica do mel de 

Melipona subnitida em feridas infectadas de ratos. Rev. Col. Bras. Cir. 2008. 

v35. Disponível em URL: http://www.scielo.br/rcbc 

 

ALVES, R.M.O.; CARVALHO, C.A.L.; SOUZA, B.A.;SODRÉ, G.S.; MARCHINI, L.C. 

Características físico-químicas de amostras de mel de Melipona mandacaia 

smith(Hymenoptera: Apidae). Ciência e Tecnologia dos alimentos, Campinas. 

v25. 2005. 644-650p. 

 

ALVES, R.M.O.; SODRÉ, G.S.; SOUZA, B.A.; CARVALHO, C.A.L.; FONSECA, A.A.O. 

Desumidificação: Uma alternativa para a conservação do mel de abelhas sem 

ferrão. São Paulo, Mensagem Doce, v91. 2007. Disponível em URL: 

http://www.apacame.org.br/mensagemdoce/91/artigo.html. 

 

ANACLETO, D.A.; SOUZA, B.A., MARCHINI, L.C.; MORETI, A.C.C.C. Composição 

de amostras de mel de abelha Jataí (Tetragonisca angustula latreille, 1811). 

Campinas, Ciência e Tecnologia dos Alimentos. v29. 2009. 535-541p. 

 



87 

STRAMM, K.M.  

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of 

analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Arlington: AOAC, 

1990. 500p. 

 

AZEREDO, L.C.; AZEREDO, M. A. A.; BESER, L. B. O. Características físico-

químicas de amostras de méis de meliponas coletadas no Estado de 

Tocantins. In: Congresso Brasileiro de Apicultura, 13, 2000. Anais... Florianópolis: 

Confederação Brasileira de Apicultura, 2000. 1 CD-ROM. 

 

BELUCCI, G.; AZEREDO, L.; LORENZON, M.C. Análises Físico-Químicas de méis 

de Apis mellifera & Tetragonisca angustula da Costa Verde, Estado do Rio de 

Janeiro. Anais do 1o seminário sobre criação de abelhas & Economia Solidária. 

2008. 

 

BERA, A. Composição físico-química e nutricional do mel adicionado com 

própolis. Dissertação de mestrado em ciências dos alimentos - Universidade de 

São Paulo 2004. 

 

BOGDANOV, S.; MARTIN, P.; LULLMANN, C. Harmonized Methods of the 

European Honey Commission. Apidologie, Extra Issue. 1997. 1-59p. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa 11 

de 20 de outubro de 2000, Regulamento Técnico de identidade e qualidade do 

mel. Disponível em URL: http://www.agricultura.gov.br/sda/dipoa/in_11_2000.htm 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de defesa Agropecuária. 

LANARA: Métodos analísticos oficiais para controle de produtos de origem animal 

e seus ingredientes. Brasília: Laboratório Nacional de Referência Animal, 1981. 



88 

STRAMM, K.M.  

CAMARGO, R. C. R. Avaliação da qualidade do mel de Jandaira (Melipona 

subnitida DUCKE) produzido em área do Resex do delta do Parnaíba, por 

meio da análise físico-química. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

APICULTURA, 16, 2006. Resumo expandido... Aracajú: Confederação Brasileira 

de Apicultura, 2006. 1 CD-ROM.  

 

CARVALHO, C.A.L. Composição físico-química de méis de diferentes espécies de 

abelhas sem ferrão provenientes da ilha de Itaparica, Bahia. In: Congresso 

Brasileiro de Apicultura, 16, 2006. Anais... Aracajú: Confederação Brasileira de 

Apicultura, 2006. 1 CD-ROM. 

 

CARVALHO, M.C. Controle Sanitário dos Alimentos. v2. Rio de Janeiro. Revinter, 

1999. 

 

CAVALCANTE, S.M.P. Características físico-químicas de méis de 

Meliponascutellaris de diferentes municípios do Estado da Bahia. In 

Congresso Brasileiro de Apicultura, 16, 2006. Anais... Aracajú: Confederação 

Brasileira de Apicultura, 2006. 1 CD-ROM. 

 

EVANGELISTA-RODRIGUES, A.; SILVA E.M.S.; BESERRA, E.M.F. RODRIGUES, 

M.L. Análise físico-química dos méis das abelhas Apis melliferae Melipona 

scutellaris produzidos em duas regiões no Estado da Paraíba. Santa Maria, 

Ciência Rural . v35.  2005. 1166-1171p. 

 

IWAMA, S. Coleta de alimentos e qualidade do mel de Tetragonisca angustula 

latreille (Apidae, Meliponinae). São Paulo, Dissertação (Mestrado em Ciências) - 

Instituto de Biociências, Universidade de Pão Paulo – USP.   1977. 134p. 

 

KERR, W. E.; CARVALHO, G. A.; NASCIMENTO, V. A. Abelha Uruçu : Biologia, 

Manejo e Conservação. Belo Horizonte. Coleção Manejo da vida silvestre. 1996. 

144p. 

 



89 

STRAMM, K.M.  

KERR, W.E; CARVALHO, G. A.; SILVA, A. C. e ASSIS, M. G. P. Aspectos pouco 

mencionados da biodiversidade amazônica. Mensagem Doce, v80. 2005. 

 

LEITE, L.H.M.; MACHADO, P.A.N.; VASCONCELLOS, A.L.R.; de CARVALHO, I.M. 

Boas práticas de higiene e conservação de alimentos em cozinhas 

residenciais de usuários do programa saúde da família. Campinas, Rev. Ciênc. 

Méd. v18. 2009. 81-88p. 

 

MACEDO, L.N. Propriedades Prebióticas e Antimicrobianas de Mel de Abelha. 

Tese de mestrado em Ciência e tecnologia de Alimentos. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 2007. 

 

MESQUITA, L.X.; SAKAMOTO, S.M.; MARACAJÁ, P.B.; PEREIRA, D.S.; MEDEIROS, 

P.V.Q. Análises físico-químicas de amostras de mel de Jandaira puro 

(Melipona subnitida) e com misturas. Mossoró, Revista verde. v2,. 2007. 65-

68p. 

 

OLIVEIRA, G.A. Análises físico-químicas de Meliponaquadrifasciata do semi-árido 

da Bahia. In: Congresso Brasileiro de Apicultura, 16, 2006. Anais... Aracajú: 

Confederação Brasileira de Apicultura, 2006. 1 CD-ROM. 

 

PAMPLONA, B.C. Exame dos elementos químicos inorgânicos encontrados em 

méis brasileiros de Apis mellifera e suas relações físico-biológicas. São 

Paulo, 1989. 131p. Dissertação de Mestrado em Ciências - Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo - USP. 

 

POSEY, D. A.; CAMARGO, J. M. F. Additional Notes In The Classification And 

Knowledge Of Stingless Bees (Meliponinae, Apidae, Hymenoptera) By The 

Kayapo Indians Of Gorotire (Pará, Brazil). Annals of carnigie museum, v54. 

1985. 247-274p. 

 

RODRIGUES, A. E. ; SILVA, E.M.S.; BESERRA, E.M.F.; RODRIGUES, M.L. Análises 

físico-químicas dos méis das abelhas Apis mellifera e Melípona scutellaris 



90 

STRAMM, K.M.  

produzidos em duas regiões no Estado da Paraíba. Ciência Rural, Santa Maria, 

v35. 2005.  1166-1171p. 

 

SOUSA, G.L. Estudo comparativo sobre a composição e qualidade de méis de 

Apis mellifera e méis de abelha jataí (Tetragonisca angustula). Tese de 

mestrado em ciências dos alimentos - Universidade de São Paulo. 2008. 

 

SOUZA, D.C.; BAZLEN, K. Analises preliminares de características físico-químicas 

de méis de tiúba (Melípona compressipes) do Piauí. IN; Congresso Brasileiro 

de Apicultura,1 2: SALVADOR. Anais. SALVADOR, CONFERÊNCIA Brasileira de 

Apicultura. 1998. 267p. 

 

SOUZA, B.; ROUBIK, D.; BARTH, O.; HEARD, T.; ENRÍQUEZ, E.; CARVALHO, C.; 

VILLAS-BÔAS, J.; MARCHINI, L.; LOCATELLI, J.; PERSANO-ODDO, L.; 

ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; BOGDANOV, S.; VIT, P. Composition of stingless 

bee honey: setting quality Standards. Interciência. v31. 2006. 867-875p. 

 

SOUZA, R.C.S; YUYAMA, L.K.O.; AGUIAR, J.P.L.; OLIVEIRA, F.P.M. Valor 

nutricional do mel e pólen de abelhas sem ferrão da região Amazônica. Acta 

Amaz. v34. 2004. 333-336p. 

 

STATISTICA 8.0 for Windows, v. 1. Tulsa, OK: StatSoft Inc. Software, 2007. 

 

STEFANINI, R. Variability and analysis of Italian honeys. Apiacta v19, n.4, 1973. 21-

31p. 

 

VILLAS-BÔAS, J. K.; MALASPINA, O. Parâmetros fisico-químicos propostos para o 

controle de qualidade do mel de abelhas indígenas sem ferrão no Brasil. 

Apacame. 2005. Disponível em URL: http//: www.apacame.org.br 

 



91 

STRAMM, K.M.  

ZAKARIA, M. E. Factors affecting on the food metabolism in some honey bee 

races. Journal of Applied Sciences Research, v3. 2007. 311-316p. 

 

ZENEBON, O.; PASCUET, N.S. Métodos Físico-Químicos para Análise de 

Alimentos, Instituto Adolfo Lutz, Brasília 325p. 2005. 

 

CONCLUSÕES 

 Em relação às análises qualitativas de Lund, Lugol e Fiehe, as amostras 

de ambas as variedades de mel não apresentaram indicativos de 

adulteração. 

 As metodologias aplicadas no trabalho foram baseadas nas Legislações 

Brasileira e da Comunidade Européia e não foram necessárias 

adaptações dos métodos quando empregadas em méis de Jandaira. 

 Os resultados das análises físico-químicos das amostras de méis de Apis 

mellifera apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos pela 

Legislação Brasileira e Comunidade Européia em todos os tempos de 

análise. 

 Em relação às amostras de méis de Jandaira, a maioria de seus 

parâmetros encontra-se de acordo com as Legislações Brasileira e da 

Comunidade Européia para Apis mellifera. Os parâmetros discordantes 

foram umidade, atividade diastásica e, após um ano de estocagem em 

temperatura ambiente, HMF, evidenciando a necessidade de uma 

legislação própria para controle de qualidade dos méis de Jandaira, 

assim como outros meliponíneos. 

 Mesmo encaixando diversas características de seus méis nas 

Legislações usadas como referência, detectou-se diferença (p<0,05) em 

quase todos os parâmetros dos méis analisados de Jandaira e A. 

mellifera. 

 Apesar da abundância encontrada de dados de A. mellifera para 

comparação de quase todos os parâmetros utilizados em Tempo Zero e 
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temperatura ambiente, foram encontrados poucos trabalhos com foco 

físico-químico em méis de abelhas sem ferrão que não fossem Jataí. 

Ainda menos trabalhos de méis de Jandaira (M. subnitida).  

 Os poucos trabalhos encontrados tratando a estocagem para 

comparação de resultados tiveram foco apenas em méis de Apis em 

temperatura ambiente para avaliação de vida de prateleira. Não foram 

encontrados trabalhos de estocagem em temperaturas diferentes, além 

de não se encontrar nada relacionado a estocagem de méis de abelhas 

sem ferrão . 

 Constatou-se grande diferença polínica entre os méis de Apis e de 

Jandaira, o que demonstra a preferência botânica de cada espécie de 

abelha no momento da coleta. Os méis de Apis foram classificados como 

monoflorais, enquanto os de Jandaira foram classificados como 

heteroflorais, com maior variedade de pólen. 

 

 

 




