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CARACTERíSTICAS FíSICO-QuíMICAS E ANÁLISES POlÍNICAS DE 

AMOSTRAS DE MÉIS DE Apis mellifera L. 1758 (HYMENOPTERA: APIDAE) 

DA REGIÃO LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA 

RESUMO 

Autora: GENI DA SILVA SODRÉ 

Orientador: Prof. Dr. Luís CARLOS MARCHINI 

Com o objetivo de determinar as características físico-químicas e 

a origem floral de méis produzidos por Apis mellifera L., 1758, foram 

determinadas no Laboratório de Insetos Úteis do Setor de Entomologia da 

Escola Superior de Agricultura "Luz de Queiroz", USP a umidade, cor, proteína, 

pH, acidez, índice de formol, condutividade elétrica, cinzas, número de diastase, 

hidroximetilfurfural, açúcares totais, açúcares redutores, sacarose e análises 

polínicas de 36 amostras de méis colhidas na região litoral norte do Estado da 

Bahia, entre 01/1999 a 06/2000. Os resultados demonstraram que os valores 

médios para cada parâmetro físico-químicos das amostras analisadas 

encontram-se dentro da legislação vigente. Pelas análises polínicas dos méis 

foram encontrados 27 tipos polínicos, sendo considerados como espécies 

vegetais dominantes: Euca/yptus sp. (Myrtaceae) (38%), Mimosa scabrella 

Benth (Mimosaceae) (28%), M. verrucata Benth (Mimosaceae) (19%), tipo 

Arecaceae (3,1%), Citrus sp. (Rutaceae) (3,1%), tipo Lithrea (Anacardiaceae) 

(3,1%), tipo Cardia (Boraginaceae) (3,1%) e Psidium sp. (Myrtaceae) (3,1%). 



HONEY PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS ANO POLLEN 

SPECTRUM ANAL YSIS - Apis mellifera L. 1758 - (HYMENOPTERA: 

SUMMARY 

APIOAE) THE NORTHERN COAST OF BAHIA STATE 

Author: GENI DA SILVA SODRÉ 

Adviser: Prof. Dr. Luís CARLOS MARCHINI 

This paper deals with the physico-chemical characteristics and the 

floral origin of honey produced by Apis mellifera L., 1758. The humidity, color, 

protein, pH, formol index, electrical conductivity, ash, number of diastases, 

hydroxymethylfurfural, total sugars, reducing sugars, sucrose, and pollen 

analysis of 36 honey samples collected in the northern coast of Bahia state 

(Jan/1999 to Jun/2000) were determined in the laboratory of Beneficiai Insects 

at the ESALQ (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"), USP. The 

results showed that the mean values for each physico-chemical parameter are 

in agreement with the present legislation. Through the pollen analyses, twenty

seven typés of pollen were found and the following plant species were 

considered as dominant: Euca/yptus sp. (Myrtaceae) (38%), Mimosa scabrella 

Benth (Mimosaceae) (28%), M. verrucata Benth (Mimosaceae) (19%), 

Arecaceaetype (3.1%), Citrus sp. (Rutaceae) (3.1%), Lithrea type 

(Anacardiaceae) (3.1%), Cardia type (Boraginaceae) (3.1%), and Psidium sp. 

(Myrtaceae) (3.1%). 



1 INTRODUÇÃO 

o mel é uma substância natural, elaborada pelas abelhas a partir 

do néctar das flores ou de exsudações sacarínicas de outras partes vivas das 

plantas, que são coletadas e transformadas através da evaporação da água e 

da adição de enzimas (Hom et aI., 1996). É um alimento apreciado por seu 

sabor característico e seu considerável valor nutritivo. 

Segundo Trevisan et aI. (1981) o mel é um alimento importante 

para o homem, por ser de fácil digestão e assimilação, constituindo-se numa 

fonte de energia que contribui para o equilíbrio do processo biológico do corpo 

humano, principalmente por conter, em proporções adequadas, fermentos, 

vitaminas, ácidos, aminoácidos, substâncias bactericidas e aromáticas. Além do 

seu valor nutritivo, o mel apresenta funções diuréticas ou terapêuticas sendo 

largamente utilizado na indústria de cosméticos. Esse efeito terapêutico está 

relacionado com o princípio ativo das plantas visitadas. 

Atualmente são encontrados no mercado méis de diferentes 

origens florais, tais como de eucalipto, laranjeira, silvestres e méis de origens 

não florais como o mel de exsudato de cana-de-açúcar. 

É conveniente ressaltar que o mel é um produto biológico muito 

complexo, cuja composição varia notavelmente dependendo da flora visitada e 

das condições climáticas e edafológicas da região onde foi produzido. Esta 

grande diversidade constitui numa grande dificuldade para o controle de 

qualidade do mel, já que se trata de um produto natural. 

As características físico-químicas e polínicas do mel ainda são 

pouco conhecidas, principalmente nas regiões tropicais onde existe elevada 
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diversidade de flora apícola associada às taxas elevadas de umidade e 

temperatura. Nas regiões brasileiras existem uma grande variação da flora 

apícola, tornando-se necessária uma caracterização e criação de padrões do 

mel levando em consideração as diferenças regionais. No Estado da Bahia, 

apesar da sua diversidade floral e do potencial para exploração apícola, existem 

poucas informações sobre as características físico-químicas do mel, assim 

como as plantas importantes para a sua produção. 

É de fundamental importância a caracterização de méis visando a 

criação de padrões, segundo os fatores edafo-climáticos e florísticos da região, 

estabelecendo critérios comparativos nas análises, e controlando possíveis 

fraudes desse produto (Crane, 1990). 

Assim, a presente pesquisa teve como objetivo determinar as 

características físico-químicas, a origem floral e as porcentagens de méis que 

se enquadram nas especificações da legislação brasileira de amostras de méis 

de Apis melfifera L., 1758, provenientes do litoral norte do Estado da Bahia. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Análises físico-químicas 

A utilização dos métodos físico-químicos em trabalhos científicos 

visando a análise de mel, para fins de caracterização, tornou-se de grande 

importância nos últimos anos. Os estudos sobre méis vêm sendo desenvolvidos 

em vários países, destacando-se: Arábia Saudita (Mesallan & EI-Shaarawy, 

1987; AI-Khalifa & AI-Arify, 1999), Argentina (Archenti & Dasso, 1983; Baldi 

Coronel et alo, 1993; Uiiates et al.,1999), Brasil (Flechtmann et alo, 1963; Vidal & 

Fregosi, 1984; Komatsu, 1996; Marchini et alo 1996, 1998; Campos, 1998; 

Komatsu & Marchini, 1996, 1998; Azeredo & Azeredo, 1999; Costa et alo, 1999; 

Carvalho et alo, 1998, 2000), Canadá (Sporns et al.,1992; Gonzales et aI., 

1999), Egito (EI-Sherbiny et aI., 1980), Espanha (Fernandez-Salguero & 

Gomez, 1992; Sancho et aI., 1991, 1992), Grécia (Thrasyvoulou,1986; 

Thrasyvoulou et aI., 1995), Itália (Butta et alo, 1983; Spettoli, et aI., 1983), Uruguai 

(Rendón, 1996) dentre outros. 

Nos trabalhos de análises de méis os pesquisadores comparam os 

resultados obtidos pelos diferentes métodos com valores pré-estabelecidos 

(índices de qualidade), os quais são determinados por órgãos oficiais 

internacionais ou pelo próprio país. Assim, buscam manter a qualidade do mel 

produzido, como também a fiscalização do mel importado, evitando a entrada 

de produto adulterado. 
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2.1.1 Umidade 

o conteúdo de água no mel é sem dúvida uma das características 

mais importantes, por influenciar na sua viscosidade, peso específico, 

maturidade, cristalização e sabor, condicionando a sua conservação e 

palatabilidade (Seemann & Neira, 1988). 

Certos microorganismos osmofílicos (tolerantes ao açúcar) quando 

presentes no mel, multiplicam-se com o aumento da umidade, favorecendo o 

processo de fermentação. Estes microorganismos estão presentes nos corpos 

das abelhas, no néctar, no solo, nas áreas de extração e armazenamento do 

mel (White Júnior 1978). 

A umidade no mel é o segundo constituinte em quantidade, 

variando entre 15 e 20% do conteúdo total dependendo do clima, origem floral e 

colheita antes da completa desidratação. 

Natarajan & Yesuvadian (1978) observaram que mais da metade 

dos méis produzidos em Kerala e Tamitnadu (índia) continham no mínimo 23% 

de umidade e que é comum na índia encontrar méis com alto teor de umidade. 

Phadke (1967) determinou que os méis indianos e importados que possuíam 

maior quantidade de água e maior acidez mostraram baixo teor de frutose e 

levulose/frutose. 

Temiz (1983) encontrou na Turquia valores de umidade variando 

de 14,09 a 16,26% em 10 méis de flor de lavanda, 10 de citrus, 10 de algodão, 

10 de Pinus sp., e 7 multiflorais. 

Lower (1987) analisando a umidade de méis provenientes de 

diferentes países como: Brasil, Inglaterra, França, índia, Japão, Paquistão, 

Polônia, Romênia, África do Sul, Suécia, Uruguai, encontrou os valores de: 

17,60%; 17,00%; 20,64%; 14,17-26,67%; 17,23%; 14,30-28,60%; 21,00%; 

16,46%; 16,00%; 18,50%; 17,29%, respectivamente. 

Moraes et alo (1989) observaram que a umidade relativa em 

algumas regiões do Brasil pode ser superior a 90% e o conteúdo de água no 
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mel, em células operculadas, pode ser superior a 23%. Esses autores, 

reduziram com sucesso tal valor de umidade em 3-4% mantendo numa sala o 

mel a 40% de umidade relativa. 

Vit et alo (1994) trabalharam com amostras de méis 

comercializados na Venezuela e constataram umidade variando de 16 a 20% 

para as amostras não adulterados. 

Bastos & Silva (1994) obtiveram na região de Bragança Paulista 

(SP) os valores de 16 a 18% de umidade para méis de Apis mellifera e de 21% 

para méis de Tetragonisca angustula Oataí). 

Na legislação brasileira, a taxa máxima permitida para a umidade 

é 20%. Em trabalhos sobre umidade de méis brasileiros Flechtmann et alo 

(1963) encontraram 17,6%; Pamplona (1989) observou 17,9%; Stonoga & 

Freitas (1991) encontraram 17,9%; Cortopassi-Laurino & Gelli (1991) 

encontraram 19,2%; Komatsu (1996) verificou variações de 16,4 a 23,4% e 

Costa et alo (1999) constataram valores variando de 14,7 a 23%. 

Abdelnur et alo (1998) constataram alterações na qualidade de 

méis de flores de laranjeira, silvestre e de eucalipto, influenciadas pelo tempo e 

tipo de embalagem em que foram armazenados. 

Azeredo et aI. (1999) estudaram as características de méis 

armazenados em diferentes recipientes e temperatura ambiente variando de 26 

a 27°C. Constataram que as amostras armazenadas por um ano apresentaram 

uma redução de apenas 0,1% na umidade, e que os valores obtidos 

encontravam-se abaixo de 20%. 

Unates et alo (1999) em méis de San Luis (Argentina) encontraram 

valores que estão de acordo com as normas internacionais (21%) e normas da 

Argentina (18%). 
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2.1.2 Cor 

A cor do mel é uma característica sensorial, que pode variar desde 

o branco água até o âmbar escuro. Este parâmetro está relacionado com a sua 

origem floral, podendo ser influenciado pelo processamento e armazenamento. 

Por ser um produto natural, a cor de um mel novo, extraído da 

mesma flora apícola, varia de acordo com fatores climáticos durante o fluxo do 

néctar e a temperatura na qual o mel amadurecerá na colméia (Seemann & 

Neira 1988). 

Schade et aI. (1958) relataram que a proporção de frutose, glicose, 

conteúdo de nitrogênio e aminoácidos livres têm sido citados como possíveis 

fatores que determinam a velocidade de escurecimento do mel. 

Campos (1998) mencionou que o escurecimento do mel está 

relacionado com a reação de substâncias polifenólicas com sais de ferro e 

também com a instabilidade da frutose em solução ácida. 

Bath & Singh (1999) descreveram que a cor escura no mel é um 

indicador da presença de alto conteúdo de minerais. 

Escobar-Martínez et aI. (1992) em trabalho de caracterização do 

mel no Paraguai encontraram uma predominância da cor âmbar claro. 

Baldi Coronel et aI. (1993) trabalharam com méis da província de 

Entre Ríos (Argentina), dividindo-a em quatro zonas de acordo com a flora 

apícola existente e observaram uma forte predominância da coloração âmbar 

claro e âmbar extra claro, e em duas zonas uma maior variação de cores. 

Gomez et aI. (1993) encontraram como média a cor branco água 

em 25 amostras de méis comercializados na Espanha. 

Campos (1998) em amostras de méis misturados (mel de melato e 

mel floral) constatou que com o aumento do teor de melato na mistura, diminui 

a luminosidade, aumenta ligeiramente a cor vermelha e diminui sensivelmente a 

cor amarela, tornando-se o produto mais escuro. Nas amostras analisadas, o 
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mel classificado como mel de melato apresentou maior coloração amarela se 

comparado com o mel floral. 

Carvalho et aI. (1998) em 15 amostras de méis da Bahia 

provenientes dos municípios de Cruz das Almas (07), Floresta Azul (01), 

Itaparica (01), Rio Real (03), Santo Antônio de Jesus (01) e Sapeaçu (02) 

constataram uma variação de cor âmbar escuro a âmbar extra claro (60% 

âmbar, 20% âmbar escuro, 13,33% âmbar claro, 6,67% âmbar extra claro, 

respectivamente) . 

Azeredo et aI. (1999) em méis de São Fidélis (Rio de Janeiro) 

armazenados em diferentes tipos de recipientes, à temperatura de 26 a 27°C, 

constataram que, em intervalos regulares de 90 dias não houve variação com 

relação a cor entre as amostras. 

Uiiates et alo (1999) em méis de San Luis (Argentina) encontraram 

predominância das cores âmbar claro e âmbar, seguida da cor âmbar extra 

claro. 

Carvalho et aI. (2000) trabalharam com amostras de méis do 

Recôncavo da Bahia, onde encontraram variações da cor âmbar escuro a 

branco água (33,33% âmbar, 16.67% âmbar escuro, 41,67% âmbar claro, 

5,56% âmbar extra claro, 2,78% branco água). 

2.1.3 Proteína 

A proteína é um dos constituintes no mel que influencia em muitas 

de suas propriedades, apesar de estar presente em pequenas e variáveis 

quantidades (Komatsu, 1996). 

Dentre os aminoácido encontrados no mel, a prolina é o que está 

presente em maior quantidade, representando cerca de 50-85% do total (White 

Júnior, 1978). 
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White Júnior & Rudyj (1978) observaram variações de 0,2 a 0,99% 

para o teor de proteínas em amostras de méis dos Estados Unidos. 

Archenti (1984) encontrou uma média de 0,18% para proteína total 

dos méis obtidos em Chubut (Argentina). 

Imperatriz-Fonseca et aI. (1987) estudando amostras de méis da 

regiões norte, nordeste e sul do Brasil, encontraram um conteúdo médio de 

proteína igual a 1 ,58% para mel de flores de Citrus e 1 ,92-2,76% para mel de 

flores de Euca/yptus. 

Escobar-Martínez et aI. (1992) pretendendo estabelecer um 

padrão de qualidade para mel, dividiram o Paraguai em 5 zonas melíferas, onde 

realizaram um estudo sobre a composição físico-química, biológica e 

organoléptica de amostras representativas do país. Para a proteína bruta o 

valor médio encontrado foi de 1,63%. 

Baldi Coronel et aI. (1993) observaram variações de 0,05 e 0,2% 

de proteínas em méis de Entre Ríos (Argentina). 

Peng & Pan (1994) analisaram a proteína de méis de flores de 

Ziziphus jujuba, Astraga/us sinicus, Sesame sp. e de algodão, na China, 

encontrando variações entre 0,048 e 0,42%. 

Komatsu (1996) avaliou 96 amostras de méis silvestres de 

diferentes regiões do Estado de São Paulo, obteve valores que variaram de 0,0 

a 1,6% de proteína. 

Bath & Singh (1999) encontraram para proteínas os valores de 

0,036 e 0,6%, em méis de Helianthus annuus e Euca/yptus /anceo/atus, 

respectivamente. 
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2.1.4 PH 

o pH determinado nas análises de mel refere-se aos íons 

hidrogênio presentes na sua solução (Vidal & Fregosi, 1984). Todos os méis 

são ácidos, e o pH (inferior a 4,0 para méis de origem floral e superior a 4,5 

para mel de melato) é influenciado pela sua origem botânica (Frías & 

Hardisson, 1992). Os méis brasileiros de Apis têm o valor de pH variando de 

3,95 a 4,09 e os de meliponíneos de 3,39 a 4,63 (Cortopassi-Laurino & Gelli, 

1991). 

Seemann & Neira (1988) relataram que o valor do pH no mel é 

afetado pela concentração de diferentes ácidos e pelo cálcio, sódio, potássio e 

outros constituintes das cinzas. 

Segundo Vidal & Fregosi (1984), além da temperatura, o pH do 

mel tem importância para a velocidade de formação do hidroximetilfurfural 

(HMF). 

O Estado de São Paulo dispõe de uma variável flora apícola que 

influencia a qualidade do mel. Flechtmann et aI. (1963) encontraram em 17 

amostras de méis de flores de eucalipto, laranjeira e de outras espécies 

melíferas do município de Suzano, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Agudos, 

Bebedouro, Urupês e Aguaí o valor médio de pH 4,4. Enquanto Komatsu (1996) , 

encontrou uma média de 3,4 para méis de 94 municípios do Estado. 

Faraji-Haremi & Hosseini (1987) analisaram méis iranianos e 

encontraram valor médio de pH igual a 3,91, com intervalo de variação de 3,5 a 

4,3. 

Fernandez-Salguero & Gomez (1992) determinaram o pH de 38 

alimentos na Espanha mostrando que o mel foi o produto que apresentou o 

menor valor com uma faixa de 4,08-6,72. Crecente & Latorre (1993) também 

trabalharam com méis da Espanha onde encontraram para o pH valores entre 

3,46 e 4,77. Gomez et alo (1993) encontraram em méis de eucaliptos 

(Euca/ypfus sp.) o pH com uma média de 3,9. 
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Baldi Coronel et alo (1993) determinaram que os valores do pH de 

méis de Entre Rios (Argentina) variaram entre 3 e 5. 

Bastos & Silva (1994) encontraram pH variando de 3,26 a 4,12, 

para amostras de méis de Apis mellifera e pH de 3,66 para amostras de méis 

de Tetragonisca angustula. 

Hom et aI. (1996) analisaram méis de diferentes regiões 

brasileiras e encontraram a média do pH de 3,8 por região e por estado 3,9, 

embora tenham observado na região sul (Estado do Rio Grande do Sul) uma 

amostra atípica com valor de pH 5,7. 

Thrasyvoulou & Manikis (1995) encontraram valores para o pH 

entre 5,9 e 3,3 em méis uniflorais da Grécia. 

Andrade et aI. (1999) verificaram que os méis de Portugal 

apresentaram valores de pH entre 3,6 a 4,46. 

2.1.5 Acidez 

A acidez é um importante critério de qualidade por contribuir para 

a estabilidade do mel frente ao desenvolvimento de microrganismos. São 

encontrados no mel: ácido fórmico, acético, benzóico, butírico, cítrico, 

isovalérico, láctico, maléico, málico, oxálico, fenilacético, proplomco, 

piroglutânico, succínico, valérico e glicônico (Seemann & Neira,1988). Os 

ácidos dos méis estão dissolvidos na solução aquosa e produzem íons de 

hidrogênio que promovem a sua acidez ativa. O valor dessa acidez permite 

detectar o processo de fermentação comum em méis. 

Hom et aI. (1996) descreveram que dentre os ácidos encontrados 

nos méis, o mais comum é o glucônico que é produzido pela ação da enzima 

glicose oxidase sobre a glicose. Conforme Frías & Hardisson (1992), a ação de 

transformação é lenta em méis mais densos, porém, mais rápida em méis 

fluidos. É influenciada também, pela quantidade de ácido obtida no tempo que 
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transcorre entre a coleta do néctar e o máximo do volume do néctar que é 

depositado nos favos. Segundo Brasil (1997), a acidez máxima permitida para o 

mel e de 40 meq/kg. 

Com a finalidade de verificar se os méis comercializados em Milão 

(Itália) correspondiam ao padrão em vigor, Butia et aI. (1983) determinaram 

alguns parâmetros em 35 amostras nacionais e estrangeiras de diferentes 

floradas. Constataram que a acidez de 4 méis (11% das amostras) apresentou 

valores maiores que 40 meq/kg e valor médio de 25,60 meq/kg. 

Cornejo (1988), em um breve relato, descreveu que a acidez 

também dá indicações sobre as condições de armazenamento e fermentação 

do mel. Segundo o autor, o mel de boa qualidade deveria ter um conteúdo 

médio normal de 10 meq/kg. 

Na província de Zaragosa (Espanha), Peréz et aI. (1990) 

estudaram 27 amostras de méis monoflorais e encontraram como valor médio 

para a acidez de 19,45 meq/kg. Sancho et aI. (1991) analisaram a acidez de 

amostras de méis do norte da Espanha, das províncias Vizcaya, Alava e 

Guipúzcoa e encontraram, respectivamente 26,1; 25,9 e 23,8meq/kg. 

Rendón (1996) comparou a composição físico-química de méis 

importados da Austrália, Argentina, Cuba, China, URSS com os nacionais da 

Espanha. Constatou que os méis importados possuíam uma acidez mais elevada 

(32,74-46,66 meq/kg) do que os méis espan~óis (27,37meq/kg). 

Carvalho et aI. (1998) determinaram parâmetros físico-químicos de 

amostras de méis de Apis mellifera L. produzidos no Estado da Bahia onde 

encontraram o valor de 16,36 meq/kg para a acidez. Costa et aI. (1999) 

trabalharam com amostras de méis de diferentes origens florais e de diversas 

regiões do Brasil observando valores de 8,20 a 50,0 meq/kg. 

Mendes et aI. (1998) e Andrade et aI. (1999) determinaram valores 

de acidez dentro do limite estabelecido (40meq/Kg) em méis portugueses, 

indicando ausência da fermentação indesejável. 
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Ufíates et alo (1999) verificaram que os valores de 14,98 a 35,46 

para a acidez em méis de San Luis (Argentina), estavam de acordo com as 

normas nacional e internacional (40meq/kg). 

2.1.6 índice de formol 

o índice de formol é um parâmetro muito importante no mel por 

representar uma medida global dos compostos aminados, o que permite avaliar 

o conteúdo em peptídios, proteínas e aminoácidos. Segundo McGregor (1979) 

existem de 11 a 21 diferentes compostos aminados no mel, sendo a prolina o 

predominante. 

Um valor muito baixo para o índice de formo I pode manifestar a 

adulteração por meio de produtos artificiais, enquanto excessivamente alto 

indica que as abelhas foram alimentadas com hidrolizado de proteínas (Simal & 

Huidobro,1984). Frías & Hardisson (1992) relataram que diversos autores 

consideram que o índice de formo I poderia ser utilizado para comprovar a 

autenticidade do mel. Assim, em diversos procedimentos para analisar grupos 

aminos nesse produto encontraram uma média de 0,0034% para méis claros e 

0,0058% para méis escuros. 

Temiz (1983) estudou na região da Turquia 47 amostras de méis 

recém-colhidos encontrando uma variação de 4,5 a 8,6 mllkg para o índice de 

formol. Esses intervalos enquadraram-se na faixa aceitável estabelecida para 

padrão europeu e da Turquia. 

Trabalho realizado por Komatsu (1996) com análises físico

químicas de amostras de méis (de exsudado de cana-de-açúcar, de flores de 

eucalipto, de flores silvestres e flores de laranjeira) no Estado de São Paulo, 

encontrou variações de 5,0 a 21,5 mllkg para o índice de formol. . , 

Carvalho et alo (1998) em 15 amostras de méis da Bahia (Cruz das 

Almas=07; Floresta Azul=01; Itaparica=01; Rio Real=03; Santo Antônio de 
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Jesus=01 e Sapeaçu=02), obtiveram para o índice de formol o valor médio de 

16,49 mllkg. 

Andrade et aI. (1999) encontraram para o índice de formol 

variações entre 0,45 e 1,55 meq/100g em amostras de méis de Portugal. 

2.1.7 Número de diastase 

A diastase é um nome comum dado à enzima a-amilase, que tem 

por função digerir o amido e está presente em diferentes concentrações no mel 

(White Júnior, 1992). 

As enzimas presentes no mel são provenientes, principalmente, 

das glândulas hipofaringeanas das abelhas e, em menor proporção dos grãos 
-~----------~~------

de pólen nelas contidos (Pamplona, 1989). Segundo Vansell et aI. (1929), existe 

uma perfeita correlação entre a quantidade de pólen presente no mel e a 

atividade de diastase. 

Soloveve (1964) considerou a diastase como um importante 

critério para avaliar a qualidade do mel, podendo indicar o superaquecimento, o 

que compromete seriamente o produto; salienta ainda que a baixa atividade da 

diastase em méis claros não pode servir como índice de adulteração. 

Para o número de diastase, aceita-se um mínimo de 8 na escala 

de Gothe, exceção para aqueles méis com um baixo conteúdo enzimático, 

como os méis de citros, os quais podem possuir um mínimo de três na mesma 

escala, sempre que o conteúdo de HMF não exceda a 15mg/kg (Brasil, 1997). 

Balenovic et aI. (1988), em 44 amostras de méis, encontraram 

para o número de diastase valores maiores que 8 (escala de Gothe) e HMF 

menor que 40 mg/kg, observando em ambos os tipos de méis uma correlação 

entre esses dois parâmetros. 

Persano-Oddo et aI. (1990) estudaram a presença de enzimas de 

méis uniflorais italianos de diferentes origens botânicas com o objetivo de 



14 

apresentar a variação no valor da diastase. Concluíram que essa variabilidade 

se deve, provavelmente, a uma série de fatores extrínsecos e intrínsecos 

incontroláveis. 

White Júnior (1992) descreveu que méis das regiões quentes e 

secas apresentam menor quantidade de enzimas se comparados com as 

regiões frias e úmidas. 

Bastos & Silva (1994) encontraram na região de Bragança 

Paulista (SP) os valores de 10 e 9 (escala de Gothe) para diastase em méis de 

Apis mellifera e Tetragonisca angustula, respectivamente. 

Bonvehí & Cal! (1995) analisaram amostras de méis de Citrus sp. 

produzidos na Espanha onde encontraram uma variação do número de diastase 

de 10,3 a 20 (escala de Ghote). 

Komatsu & Marchini (1996) determinaram valor médio de 9,4 

(escala de Gothe) para o índice de diastase em 34 amostras de méis de flores 

de laranjeira no Estado de São Paulo. 

Komatsu (1996) em seu trabalho de caracterização físico-químicas 

de méis no Estado de São Paulo encontrou para o índice de diastase dos méis 

de flores silvestres, eucalipto, laranjeira e exsudato de cana-de-açúcar 

variações de 5,0 a 38,5 (escala de Gothe). 

Conforme Mendes et aI. (1998), amostras de méis de Portugal 

apresentaram variações de 8 a 22 (escala de Gothe) para o número de 

diastase. 

Azeredo et aI. (1999) avaliaram amostras de méis de São Fidélis 

(Rio de Janeiro) armazenadas em diferentes condições e constataram que com 

o passar do tempo, independentemente do tipo de recipiente e da forma de 

armazenamento, ocorreu uma diminuição no número de diastase. 

AI-Khalifa & AI-Arify (1999) analisaram amostras de méis da 

Arábia Saudita obtendo uma variação de 3,3 a 12 (escala de Gothe) para o 

número de diastase. 
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2.1.8 Hidroximetilfurfural 

o hidroximetilfurfural (HMF) é o produto formado através do 

aquecimento ou armazenamento do mel. É um parâmetro que além do 

superaquecimento também pode indicar a idade do mel (Salinas et aI., 1991). 

Conforme Veríssimo (1988), o HMF é um indicador de qualidade no mel, visto 

que, quando elevado, indica uma queda considerável no seu valor nutritivo, pela 

destruição através do aquecimento de algumas vitaminas e enzimas que são 

termolábeis. 

White Júnior (1978) cita que o HMF é formado pela reação de 

certos açúcares com ácidos. O HMF presente no mel pode aumentar com a 

elevação de temperatura, sendo ainda afetado pela acidez, pH, conteúdo de 

água e minerais. Seemann & Neira (1988) relataram que o HMF se forma por 

decomposição da frutose em presença de ácidos. Segundo esses autores, além 

do aquecimento e armazenamento, o HMF é formado por adição de açúcar 

invertido. 

Wootton & Ryall (1975) analisaram amostras de méis 

comercializados em Milão onde encontraram como valor médio de 37,42 mg/kg 

para HMF. 

A fim de verificar a adulteração dos méis vendidos na Suíça, Reio 

& Englund (1985) analisaram 55 amostras de méis importados de 14 países. 

Algumas amostras da Bulgária, Romênia, Cuba, Caribe, México e Estados 

Unidos (Califórnia), tinham HMF na faixa de 6,6 a 95,2mg/kg, sendo o último 

valor superior ao permitido pelo "Codex Alimentarius Commission" que é 40 

mg/kg; mostrando assim que o mel tinha sido aquecido ou armazenado por um 

longo tempo. 

Hase & Aida (1986) verificaram que os méis japoneses, 

geralmente apresentavam uma concentração de HMF menor que a dos 

importados. Méis processados tinham valores de HMF mais altos que os não 
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processados. Os autores propuseram que os padrões internacionais de 

conteúdo de HMF fossem alterados de 80 mg/kg para 49 mg/kg. 

Vit (1988), num trabalho para avaliar a extensão das fraudes no 

comércio de méis da Venezuela, considerou o HMF como um dos parâmetros 

mais úteis para detectar diferenças entre tipos de méis. 

Marchini et alo (1996) analisaram características qualitativas de 

méis florais (de eucaliptos, silvestre e de laranjeira) que passaram por 

descristalização (microondas, banho-maria e sol) encontrando os seguintes 

valores médios de HMF, para flores silvestre: 11,42; 15,36; 15,41; 15,50; flores 

de laranjeira: 22,08; 23,67; 23,57; 23,81; e flores de eucalipto: 22,66; 24,05; 

23,09; 23,28, respectivamente. 

Trabalho realizado por Rendón (1996), na Espanha, determinou os 

valores médios de 14,8 mg/kg para o HMF em méis importados e de 2,41 a 

6,03 mg/kg para os nacionais. 

Issa et alo (1998) constataram que os méis escuros apresentaram 

valores maiores de HMF em relação aos méis mais claros. Amostras aquecidas 

a 65°C apresentaram um pequeno aumento de HMF mostrando que a análise 

de HMF isoladamente não pode ser um indicador de qualidade. 

Costa et alo (1999) obtiveram variações para o HMF de 1,70 a 38,0 

mg/kg com méis de diferentes origens florais. 

8ath & Singh (1999) estudaram a composição de méis florais de 

Helianfus annuus e Euca/ypfus /anceo/afus e constataram os seguintes valores 

médios de HMF: 4,45 mg/100g e 1 ,23mg/100g, respectivamente. 

2.1.9 Cinzas 

O teor de cinzas é bastante utilizado nas determinações que visam 

verificar a qualidade do mel e expressa o conteúdo de minerais presentes nele. 
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Os sais minerais encontrados no mel podem ser modificados por fatores 

relativos às abelhas, ao apicultor, clima, solo e flora (Lasceve & Gonnet, 1974). 

Bogdanov (1999) relatou que o conteúdo de cinzas no mel é um 

critério de qualidade e que está relacionado com a sua origem botânica. O mel 

de origem floral tem um menor conteúdo de cinza se comparado com o mel de 

"honeydew ". 

Ibrahim et aI. (1977) encontraram na constituição química do mel 

de laranja um baixo conteúdo de cinzas. 

Accorti et aI. (1986) analisaram 279 amostras de méis de 

diferentes origem florais e obtiveram uma relação entre o teor de cinzas e a 

condutividade elétrica através de uma equação de regressão. Os autores 

sugeriram que a avaliação da condutividade elétrica poderia substituir o 

conteúdo de cinzas nos métodos analíticos oficiais. 

Ortiz (1988) constatou que méis com baixos conteúdos de cinzas 

tenderam para uma cor amarelo claro, ao passo que méis com conteúdo de 

cinzas relativamente alto eram mais escuros, e nenhuma correlação foi 

observada para os valores intermediários. 

Olek et aI. (1987) estudando a composição do mel coletado no 

Nepal, produzido por Apis laboriosa (1800m de altitude) e por Apis cerana 

(1200-1500m de altitude), determinaram um conteúdo de cinzas igual a 0,66% 

(A. cera na ) e 0,42% (A. laboriosa). 

Bastos & Silva (1994) ao estudarem o teor de cinzas, encontraram 

para o mel produzido por Apis mellifera teores variando de 0,95% a 0,024%, 

enquanto que para amostra de mel de Tetragonisca angustula teor médio de 

0,29%. 

Pamplona (1989) em amostras de méis de diferentes origens 

florais e de várias regiões do Brasil, encontrou diferentes concentrações de 

minerais para cada tipo de mel produzido por Apis mel/itera. A autora fez 

considerações sobre a influência do tipo de. clima de cada região no conteúdo 

mineral presente no mel. 
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Baldi Coronel et aI. (1993) constataram para o conteúdo de cinzas 

valores entre 0,05 a 0,65% em amostras de méis provenientes da província de 

Entre Ríos (Argentina). 

Rendón (1996) analisando amostras de méis da Espanha, 

verificou variações de 0,41 % a 0,82% para o teor de cinzas, sendo que esses 

valores diferiram de méis estrangeiros que apresentaram teor de 0,27%. 

Mendes et aI. (1998) trabalharam com amostras de méis 

portugueses encontrando valores que variaram de 0,1 a 0,5% para a cinza. 

Enquanto que Andrade et aI. (1999) obtiveram valores entre de 0,04-0,52%. 

Segundo AI-Khalifa & AI-Arify (1999) todos os méis têm 

normalmente baixo conteúdo de cinzas, sendo que o material coletado pelas 

abelhas durante a procura de alimento influencia na sua quantidade. Os autores 

analisaram amostras de méis da Arábia Saudita e constataram para o conteúdo 

de cinzas valores abaixo de 0,5%. 

Carvalho et aI. (2000) trabalharam com amostras de méis da 

Bahia obtendo para o conteúdo de cinzas valor médio de 0,14%. 

2.1.10 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é considerada um bom critério de 

identificação da origem floral do mel. Este parâmetro depende do conteúdo de 

cinzas e ácidos presentes no mel (Bogdanov, 1999). Aganin (1971) concluiu 

que a determinação da condutividade elétrica pode ser utilizada como método 

suplementar de determinação da origem botânica do mel. 

Crane (1990) relatou que a condutividade elétrica depende dos 

ácidos orgânicos e dos sais minerais, além da proteína e outras substâncias. 

Stefanini (1984) determinou a condutividade elétrica, entre outras 

características, de 262 amostras de méis. O autor observou certas correlações, 
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que através de regressão linear simples poderiam ser calculadas entre pares de 

3 variáveis: condutividade elétrica, cinzas e pH. 

Thrasyvoulou & Manikis (1995) encontraram valores de 

condutividade elétrica variando de 191 a 1540flS em amostras de méis gregos 

de diferentes origens florais. 

Persano-Oddo et aI. (1995) analisaram méis de diferentes origens 

florais provenientes da Itália e constataram para a condutividade elétrica valores 

de 90 a 2110flS. 

Hom et aI. (1996) em amostras de méis brasileiros não verificaram 

diferenças significativas nas análises de variância para a condutividade elétrica, 

embora tenham encontrado valor mínimo de 100J.tS e máximo de 2103flS. 

Rendón (1996) observou condutividade elétrica variando de 503flS 

a 993flS para méis produzidos na Espanha. 

Campos (1998) relatou que méis de mesma origem floral 

apresentam condutividade elétrica muito semelhante, mesmo que as origens 

geográficas e as condições climáticas sejam distintas. 

Carvalho et aI. (1998) trabalharam com amostras de méis da 

Bahia provenientes dos municípios de Cruz das Almas (07), Floresta Azul (01), 

Itaparica (01), Rio Real (03), Santo Antônio de Jesus (01) e Sapeaçu (02), 

encontrando, para a condutividade elétrica, o valor médio de 444,29 J.tS. 

Andrade et aI. (1999) trabalharam com amostras de méis de 

Portugal e encontraram uma média de 522flS para a condutividade. 

Carvalho et aI. (2000) constataram para a condutividade elétrica, 

valor médio de 591 ,85J.tS em amostras de méis provenientes da Bahia. 
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2.1.11 Açúcares totais, açúcares redutores e sacarose 

Os carboidratos são os componentes presentes em maior 

concentração no mel. Os monossacarídios, frutos e e glicose, são as frações 

dominantes, os quais são encontrados em torno de 85 a 95% sendo o restante 

representado por dissacarídios e trissacarídios (White JÚnior,1979). O mesmo 

autor descreveu que os açúcares influenciam na viscosidade, higroscopicidade, 

granulação e valor energético do mel. 

A glicose é um açúcar relativamente insolúvel e a sua quantidade 

no mel determina a tendência à cristalização. A frutose é responsável pela 

doçura do mel e a sua alta higroscopicidade faz com que absorva umidade do 

ar (Horn et aI., 1996). A proporção da sacarose presente no mel é em torno de 

2 a 3% e quando este valor for muito alto, indica mel verde ou adulterado. 

Na maioria dos tipos de méis predomina a frutose sendo que, em 

alguns, a quantidade de glicose é superior, como os méis da flor de Brassica 

napus (Seemann & Neira, 1988). 

Os açúcares redutores (glicose e frutose) são substâncias com 

capacidade de reduzir íons de cobre em solução alcalina. A sacarose é um 

açúcar não redutor oligossacarídeo, sendo passível de hidrólise pela ação de 

ácidos diluídos ou enzimas (invertase), resultando em dois monossacarídeos, 

frutos e e glicose (Vidal & Fregosi,1984). 

EI-Sherbiny et el. (1980) em análise de méis egípcios de flores de 

Citrus encontraram como valores médios de 75,3% e 3,6% para açúcares 

redutores e sacarose, respectivamente. Tabio et aI. (1987) obtiveram 68% de 

açúcares redutores e 2,2% de sacarose. 

Huidobro & Simal (1984) analisaram 91 amostras de méis da 

Galícia (Espanha), utilizando a combinação dos métodos redutiométrico, 

gravimétrico e enzimático, encontrando 62,9% de açúcares redutores e 11,0% 

de sacarose. 
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Amaral et aI. (1986) em 16 amostras de méis (9 de flores de 

eucalipto e 7 de flores de laranjeira) produzidas em várias regiões do Estado de 

São Paulo, obtiveram como resultados os valores médios de 77,6% para 

açúcares totais em méis de flores de eucalipto e 74,85% para méis de flores de 

laranjeira. 

Hankin (1987) analisou 58 amostras de méis norte-americano 

obtendo em média 37% de frutose e 31 % de glicose. 

Olek et aI. (1987) realizaram pesquisa no Nepal sobre a 

composição química de méis produzidos por Apis cerana, a uma altitude de 

1200-1500m, e para Apis laboriosa a uma altitude de 1800m. Encontraram os 

valores médios de 74,26% e 64,70% para açúcares redutores e 2,51% e 3,34% 

para sacarose, respectivamente. 

Cornejo (1988) observou que açúcares redutores, principalmente 

glicose e frutose, constituem cerca de 72-73% do mel, indicando riqueza de 

hidrato de carbono, responsável pela consistência pegajosa e viscosa. 

Martinez et aI. (1993) analisaram amostras de méis da Espanha, 

constatando para açúcares redutores um valor médio de 68,62 e para sacarose 

o valor médio de 2,02 %. 

Bastos & Silva (1994) encontraram variações de 71,42% a 86,07% 

em amostras de méis de Apis mellifera e 65,68% para Tetragonisca angustula. 

Komatsu (1996) estudou o teor de açúcares redutores de méis de 

flores de laranjeira, eucalipto, silvestre e de exsudato de cana-de-açúcar no 

Estado de São Paulo e encontrou valores médios de 74,6; 72,3; 72,6; 68,2, 

respectivamente. 

Rodrigues et aI. (1996) analisaram características qualitativas da 

parte cristalizada e do sobrenadante de amostras de méis de flores de eucalipto 

e flores silvestres. Obtiveram para açúcares totais, redutores e sacarose os 

valores de 73,10%; 47,27 e 1,11% (flores de eucalipto), 73,12; 72,67 e 0,43% 

(flores silvestres) na parte sobrenadante. Para a parte cristalizada constataram 

os seguintes valores de açúcares totais, redutores e sacarose: 76,52; 77,86 e 
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1,27% ( flores de eucalipto) e 81,38; 79,77 e 1,53% (flores silvestres), 

respectivamente. 

Analisando amostras de méis de flores silvestres no Estado de 

São Paulo, Komatsu & Marchini (1998) determinaram a concentração média de 

72,6% para os açúcares redutores e para a sacarose valor médio de 2,4. 

Andrade et aI. (1999) trabalharam com amostras de méis de 

Portugal e encontraram valores acima de 65% para açúcares redutores e valores 

abaixo de 5% para sacarose. Os dois parâmetros confirmaram que os méis 

analisados eram de origem floral. 

Costa et aI. (1999) analisaram amostras de méis de diferentes 

regiões do Brasil e encontraram para frutose valores de 27,8 a 47,2 e para 

glicose valores de 24,0 a 38,7%. 

Unates et aI. (1999) em amostras da méis de San Luis (Argentina) 

encontraram, para açúcares redutores, valores de 66,00 a 80,01 %, e para 

açúcares não redutores valores de 1,83 a 7,50%. 
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2.2 Análises polínicas 

/A análise polínica do mel auxilia no reconhecimento das plantas 

apícolas utilizadas pelas abelhas para produção de mel e é imprescindível para 

os apicultores, mostrando fonte adequada e de abundante suprimento de néctar 

e pólen (Hower, 1953). 

Barth (1989) relatou que a abelha, ao coletar o néctar das flores 

involuntariamente, coleta também o pólen, sendo este regurgitado juntamente 

com o néctar nos alvéolos melíferos. Desta maneira, o pólen aparecerá no mel 

constituindo importante indicador de sua origem botânica e geográfica. 

Através da análise quantitativa de grãos de pólen, é possível 

estabelecer a proporção com que cada planta nectarífera contribui para a 

constituição do mel (Iamaw & Melhem, 1979). " 

Estudos sobre análise de pólen de méis brasileiros, foram 

desenvolvidos por Santos (1961, 1964, 1974); Barth ( 1970 a,b,c 1971, 1989, 

1990); Cortopassi-Laurino & Gelli (1991); Bastos (1998); Marchini et aI. (1997); 

Moreti et aI. (1998, 2000); Carvalho et aI. (1999), dentre outros. 

I Freitas (1991) descreveu que o pólen e o néctar das flores 

constituem praticamente a única fonte de alimento das abelhas, desde a fase 

larval à adulta.' Bastos (1998) citou que o pólen é o fornecedor natural de 

proteínas, graxas, vitaminas e sais minerais para as abelhas. Sendo a única 

fonte de alimento nitrogenado disponível para a alimentação das larvas; a 

ausência de pólen pode levar a colmeia à extinção. 

Durkee (1971) & Seijo et al.(1992) relataram que o conhecimento 

do grão de pólen fornece a origem botânica e geográfica da planta, aumentando 

assim a utilização desses recursos tróficos. 

Bastos et aI. (1995) estudaram o espectro polínico de amostras de 

méis da Serra de Caraça (Minas Gerais) e constataram a presença de plantas 

nativas na região, dentre as quais 23 são espécies típicas da área antrópica e 

quatro são espécies nativas presentes na mata primária existente da região. 
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Brandão & Bastos (1995) em méis produzidos na Serra da 

Piedade, em Caeté (MG), constataram que as diversas espécies botânicas 

apresentaram floração em distintas épocas apícolas do ano, cada qual com 

suas espécies mais importantes para as colônias (estação seca: Euca/yptus sp., 

estação de transição seca/chuva: Euca/yptus sp. e Vernonia scorpioides e 

estação chuvosa: Euca/yptus sp.). 

Magalhães et aI. (1996), em levantamento preliminar da flora 

apícola do sul da Bahia, registraram 24 plantas produtoras de pólen e ou néctar 

destacando-se nos mangues a Laguncu/aria racemosa, e nas restingas: 

Tapirina guianemsis, Cocc%ba a/nifolia, Cuphea sessifolia, Mimosa pudica, 

Byrsonima sericea, Crata/aria pallida, Turnera candida, Sesanum indicum, 

Argeratum conyzoides, Guapira pernambucensis, /pomea pes-caprae, dentre 

outras, contribuindo assim para o desenvolvimento da apicultura da região. 

Moreti et aI. (1998) analisaram 14 amostras de méis do Estado da 

Bahia provenientes de apiários localizados em Cruz das Almas, Floresta Azul, 

Itaparica, Rio Real, Santo Antônio de Jesus e Sapeaçu. Foram encontrados 43 

tipos polínicos sendo considerados como dominantes: em Cruz das Almas, 

Mimosa verrucata e Euca/yptus sp. em Floresta Azul, Bauhinia sp. e o tipo 

Caesalpiniaceae, em Itaparica, M. scabrella, em Rio Real, M. scabrella e 

Euca/yptus sp., em Santo Antônio de Jesus, M. scabrella e em Sapeaçu, M. 

verrucata e M. scabrella. 

AI-Khalifa & AI-Arify (1999) estudaram o espectro polínico de 

amostras de méis da Arábia Saudita e constataram que os pólens que foram 

encontrados com maior freqüência foram os das famílias Rhamnaceae, 

Leguminosae, Malvaceae, Labiatae, Gutteferae e Helianthemum. 

Andrade et aI. (1999) avaliaram o espectro polínico de amostras 

de méis de Portugal e constataram a presença de Euca/yptus g/obu/us L. em 

todas as amostras e baixa porcentagem de pólen de Ericaceae. 
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Costa et aI. (1999) determinaram a origem botânica de amostras 

de méis brasileiros e constataram que 16% das amostras analisadas eram do 

tipo extra-floral, além de unifloral, bifloral e multifloral. 

Moreti et aI. (2000) em 94 amostras de méis do Estado de São 

Paulo declarados como méis silvestres constataram que 5 amostras eram de 

méis de eucaliptos, 1 amostra de mel de citros, 12 amostras apresentavam 

como pólen dominante um tipo pertencente às plantas silvestres (Cecropia, 

Bidens, Mimosa scabrella, Acacia, tipo Palmae) e as restantes (76) , uma 

mistura sem dominância de um tipo polínico. 

Na região litoral norte do Estado da Bahia, apesar da sua 

diversidade floral e do potencial para exploração apícola, existem poucas 

informações sobre as plantas melíferas e as características físico-químicas do 

mel produzido. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

As análises físico-químicas e polínicas dos méis, produzidos por 

Apis mellifera L. 1758 (Hymenoptera: Apidae), foram realizadas no laboratório 

de Insetos Úteis do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia 

Agrícola da Escola 8uperior de Agricultura "Luiz de Queiroz", campus de 

Piracicaba da Universidade de 8ão Paulo. 

As amostras de méis foram obtidas diretamente de apicultores da 

reglao litoral norte do Estado da Bahia, provenientes dos municípios de 

Alagoinhas (12°08'8, 38°26'W; altitude 150 m), Catu (12°21'8, 38°23'W; altitude 

100 m), Entre Rios (11°57'8, 38°05'W; altitude 150 m), Rio Real (11°29'8, 

37°56'W; altitude 160 m) e Inhambupe (11°47'8, 38°21 'W; altitude 154 m) 

colhidas entre 01/1999 a 06/2000, num total de 36 amostras (Figura 1). 

As análises físico-químicas realizadas foram: umidade (%), cor 

(mm), proteína (%), pH, acidez (meq/kg), índice de formo I (ml/kg), condutividade 

elétrica (J.l8) , cinzas (%), número de diastase (escala de Gothe), 

hidroximetilfurfural (mg/kg), açúcares redutores (%), açúcares totais (%), 

sacarose (%) e análise de pólen (análise polínica). 

Os dados obtidos foram avaliados por análise estatística e as 

informações geradas foram comparadas com as especificações estabelecidas 

pela legislação brasileira (Brasil, 1997) e internacional (Bogdavov et alo, 1997) 

(Tabela 1). 
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Figura 1- Estado da Bahia e região do litoral norte, com os seus respectivos 

municípios (Anuário Estátistico do Brasil, 1995). 
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Tabela 1. Especificações estabelecidas pela legislação brasileira e internacional 

como parâmetros para análise de mel. 

Parâmetros 

Umidade 

Cor 

Proteína 

PH 

Acidez 

índice de formol 

Condutividade elétrica 

Cinzas 

Número de diastase 

Hidroximetilfurfural 

Açúcares redutores 

Sacarose 

Especificações 

Brasileira 

Máxima de 20% 

De incolor a pardo escuro 

3,3 a 4,6 

Máxima de 40 meq/kg 

4,5 a 15,Ornlkg 

0,6% 

Mínimo de 8 (Gothe) ou 3, se HMF<15 

Máxima de 40 mg/kg 

Mínima de 65% 

Máxima de 5% 

Fonte: Brasil (1997); Bogdanov et aI. (1997). 

Especificações 

Internacionais 

0,26 % 

200 a 800 flS 

Os valores citados na Tabela 1 foram estabelecidos como 

requisitos para consumo humano do mel, destinado ao comércio nacional e 

internacional. 
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3.1 Análises físico-químicas 

3.1.1 Umidade 

A umidade dos diferentes méis foi determinada por meio de um 

refratômetro manual AT AGO específico para mel. Este aparelho foi adaptado a 

partir do refratômetro Abbe e possui um alto contraste no campo de visão 

(ATAGO Co., 1988). 

3.1.2 Cor 

Para a determinação da cor do mel utilizou-se o colorímetro de 

Pfund (Brice et aI., 1956). As leituras foram feitas logo após a colheita do mel. 

3.1.3 Proteína 

A proteína do mel foi determinada seguindo-se as normas 

analíticas do Instituto Adolfo Lutz (Pregnolato, 1985). 

3.1.4 pH, acidez e índice de formal 

o pH, a acidez e o índice de formol foram determinados segundo 

a metodologia adotada pelo Laboratório do Centro de Apicultura Tropical do 

Instituto de Zootecnia de Pindamonhangaba, SP (Moraes & Teixeira, 1998). 
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3.1.5 Número de diastase 

o número de diastase foi determinado conforme a metodologia de 

Schade (1958), modificada por Bagdanov et aI. (1997). 

3.1.6 Hidroximetilfurfural 

o hidroximetilfurfural foi determinado conforme a metodologia de 

White (1979), modificada por Bagdanov et aI. (1997). 

3.1.7 Cinzas 

A determinação de cinzas foi realizada por meio da calcinação em 

mufla a 550°C até um peso constante (Bogdanov et aI., 1997). 

3.1.8 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica foi obtida em uma solução a 20% de 

matéria seca de mel a 20°C (Rendón, 1996). Para sua determinação foi 

utilizado um condutivímetro HANNA HI 8820 N - DIGIMED. 

3.1.9 Açúcares totais, açúcares redutores e sacarose 

A determinação de açúcares totais (%), açúcares redutores (%) e 

sacarose (%) foi realizada por meio do método estabelecido por Somogyi 

(Nelson, 1944). 
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3.2 Análises polínicas 

A análise polínica constituiu-se da aplicação de dois métodos 

diferentes: 

3.2.1 Método qualitativo 

Determinou-se o tipo polínico presente no mel por meio do método de 

acetólise descrito por Louveaux et aI. (1978), modificado por Iwana & Mehlem 

(1979). 

3.2.2 Método quantitativo 

Após o reconhecimento do tipo polínico, processou-se a análise 

quantitativa, a qual foi realizada por meio da contagem consecutiva de 200 

grãos de pólen, onde foram determinadas as seguintes classes de freqüência: 

pólen dominante (PD) (mais de 45% do total); pólen acessório (PA) (16% a 

45%); pólen isolado importante (PIi) (3% a 15%) e pólen isolado ocasional (Pio) 

(menor que 3%) (Louveaux et aI., 1978). 

3. 3 Análise dos dados 

Os dados foram processados usando o SAS (1990), obtendo as 

médias, desvio padrão das médias das amostras, as análises multivariadas de 

Cluster e componentes principais. 



4 RESUL lADO E DISCUSSÃO 

4.1 Análises físico-químicas 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos analisados em 36 

amostras de méis, provenientes da região litoral norte do Estado da Bahia estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Valores médios encontrados nas análises físico-químicas de 36 

amostras de méis de Apis mellifera, da região litoral norte da Bahia. 

Amostras Umidade Cor Proteína pH Acidez *IF 
(%) (mm) (%) (meq/kg) (ml/kg) 

1 20,00 ÂMBAR CLARO 0,29970 3,58 34,33 6,33 
2 20,00 ÂMBAR CLARO 0,14691 4,05 32,33 4,00 
3 20,01 ÂMBAR 0,27996 3,98 39,33 9,67 
4 20,00 ÂMBAR 0,97100 3,98 40,00 19,00 
5 20,05 ÂMBAR CLARO 0,27724 4,18 21,33 3,33 

6 19,90 ÂMBAR CLARO 0,11186 4,28 20,67 1,67 
7 19,33 ÂMBAR CLARO 0,14973 4,17 16,67 1,67 

8 19,53 ÂMBAR CLARO 0,08197 4,13 27,67 3,17 
9 19,80 ÂMBAR 0,46194 3,74 37,33 12,00 
10 19,93 ÂMBAR CLARO 0,22315 3,39 43,00 7,67 
11 20,00 ÂMBAR 0,35924 3,65 39,00 8,67 
12 20,02 ÂMBAR CLARO 0,11445 4,07 24,67 3,00 

13 20,00 ÂMBAR CLARO 0,10512 4,22 24,33 4,33 

14 20,00 ÂMBAR CLARO 0,23282 3,46 34,53 11,00 

15 20,05 ÂMBAR CLARO 0,10909 4,00 29,33 6,67 

16 18,00 ÂMBAR CLARO 0,24756 3,62 22,67 12,67 
17 20,02 ÂMBAR CLARO 0,18556 3,54 13,67 11,00 

18 20,00 ÂMBAR CLARO 0,24849 3,53 29,00 11,67 

19 19,20 ÂMBAR 0,17509 3,62 22,67 11,67 

20 19,40 ÂMBAR CLARO 0,18473 3,58 32,67 10,33 

21 20,07 EXTRA BRANCO 0,05629 3,37 17,67 6,33 

22 19,67 Â. EXTRA CLARO 0,14694 3,56 27,00 9,33 

23 19,00 ÂMBAR CLARO 0,24808 3,83 35,33 10,67 

24 19,47 ÂMBAR CLARO 0,20183 3,72 31,67 8,67 

25 18,20 ÂMBAR CLARO 0,19217 3,58 39,00 10,33 

26 18,27 ÂMBAR CLARO 0,21985 3,58 39,00 8,33 
27 19,73 ÂMBAR CLARO 0,15657 3,59 34,67 11,33 

28 21,40 ÂMBAR CLARO 0,39000 3,49 14,33 13,00 

29 21,90 ÂMBAR CLARO 0,21000 3,57 13,00 29,00 

30 22,90 ÂMBAR CLARO 0,32000 4,46 14,33 10,67 

31 18,00 ÂMBAR CLARO 0,13732 3,54 33,00 6,00 

32 19,20 ÂMBAR CLARO 0,06129 3,65 33,67 4,67 

33 17,66 ÂMBAR CLARO 0,14682 3,47 29,67 3,00 

34 19,33 ÂMBAR CLARO 0,50556 3,73 30,00 10,00 
35 19,73 ESCURO 0,83611 3,92 40,00 20,00 

36 18,47 ÂMBAR 0,51042 4,00 30,00 11,00 
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Tabela 2. Valores médios encontrados nas análises físico-químicas de 36 

amostras de méis de Apis mellifera, da região litoral norte da Bahia. 

Amostras *N O *HMF Cinzas *C E *AT *AR *S 
(Gothe) (mg/kg) (%) (I:!S) (%) (%) (%) 

1 31,00 74,85 0,265795 430,67 71,75 69,60 2,05 
2 18,64 63,22 0,468446 1102,33 71,51 70,40 1,06 
3 30,00 136,68 0,369465 672,33 73,26 69,75 3,34 
4 62,81 109,58 0,436441 1494,67 69,05 65,21 3,65 
5 38,43 16,77 0,384377 1022,67 72,96 71,75 1,15 
6 20,05 5,34 0,435092 1142,67 70,03 69,17 0,82 
7 39,67 6,84 0,529202 1146,00 73,86 71,29 2,44 
8 36,40 3,99 0,532324 1216,67 71,23 68,55 2,55 
9 27,68 49,95 0,357803 933,33 75,62 68,89 6,39 
10 40,24 20,16 0,298952 481,67 73,88 68,89 4,73 
11 19,30 44,66 0,301924 637,00 74,27 69,82 4,23 
12 24,45 18,86 0,346990 1117,33 70,86 69,76 1,05 
13 39,66 2,30 0,435497 1303,67 70,30 69,53 0,73 
14 25,42 18,26 0,284933 311,00 70,67 69,53 1,09 
15 22,64 6,49 0,474053 1100,67 71,04 70,47 0,54 
16 37,50 28,99 0,269232 304,67 71,05 70,19 0,81 
17 45,33 16,87 0,274379 361,67 73,76 72,53 1,17 
18 35,15 16,17 0,367093 371,67 71,57 69,85 1,64 

19 27,61 10,58 0,295209 562,33 75,33 70,75 4,36 
20 54,99 18,26 0,257632 509,67 71,47 69,78 1,61 
21 32,67 8,83 0,094312 208,67 74,91 71,97 2,79 
22 37,40 9,73 0,107948 486,67 75,99 71,59 4,18 
23 62,51 11,98 0,277332 795,67 71,86 70,15 1,63 
24 56,70 1,50 0,226352 675,67 68,70 65,50 3,04 
25 20,60 24,50 0,318481 815,67 70,90 70,51 0,38 
26 29,25 18,61 0,204748 584,33 70,34 69,56 0,74 
27 29,83 19,46 0,209494 583,00 73,69 69,12 4,34 
28 25,46 12,86 0,370608 271,67 70,17 66,82 3,18 
29 16,66 22,46 0,450588 692,67 66,96 59,18 7,39 
30 34,17 8,26 0,665464 1269,67 66,05 65,38 0,64 
31 32,00 15,32 0,252402 735,33 72,95 72,13 0,78 
32 35,18 18,43 0,329873 975,67 71,86 70,90 0,92 
33 34,15 14,83 0,189699 657,67 72,45 69,85 2,47 
34 41,00 4,45 0,323730 629,00 72,85 71,62 1,17 
35 34,13 7,70 0,668227 1635,00 66,14 61,70 4,22 
36 29,40 8,09 0,390903 869,00 72,76 69,45 3,15 
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*1. F. = índice de formol, NO = número de diastase, HMF = hidroximetilfurfural, 
CE = condutividade elétrica, AT = açúcares totais AR = açúcar redutor, S = 
sacarose. 

Na Tabela 3 observa-se os valores estabelecidos pelas normas 

vigentes, as médias, os desvios padrão das médias, os valores máximo e mínimo 

de cada um dos parâmetros. 

Tabela 3. Valores médio e o desvio padrão da média encontrados nas análises 

físico-químicas de 36 amostras de méis de Apis mel/itera, do litoral 

norte do Estado da Bahia. 

Parâmetros analisados Norma vigente Média Máximo Mínimo 

Umidade % Máxima 20 19,77 ± 0,77* 17,66 22,9 
Proteína % Máximo 0,26 0,26 ± 0,13* 0,056 0,971 
PH 3,3 - 4,6 3,77 ± 0,25* 3,37 4,46 

Acidez meq/kg Máxima 40 29,10 ± 7,04* 13 43 
índice de formol ml/kg 4,5-15 9,22 ± 3,84* 1,67 29 
Número de diastase (Gothe) Mínimo 8 34,11 ± 8,41* 16,66 62,81 
HMF mg/Kg Máximo 40 24,33 ± 18,77* 1,5 136 
Açúcares redutores % Mínimo 65 69,20 ± 1,82* 61,7 72,53 
Sacarose % Máximo 5 2,40 ± 1,42* 0,38 7,39 
Açúcares totais 71,72 ± 1,83* 66,05 75,62 

Condutividade elétrica /-lS 200-800 780,7 ± 302,70* 271,67 1634 

Cinzas % Máximo 0,6 0,3 ± 0,10* 0,094 0,668 

* desvio padrão da média 

Os valores médios obtidos estão de acordo com as normas 

vigentes, e estão próximos aos de White Júnior & Rudyj (1978); Pamplona. 

(1989); Baldi Coronel et alo (1993); Hom te alo (1996); Komatsu (1996); Carvalho 

et aI. (1998,2000) e Unãtes et alo (1999). 
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4.1.1 Umidade 

A umidade (%) para as 36 amostras de méis analisadas variaram 

de 17,66 a 22,9%, com uma média de 19,77% (Tabelas 2 e 3) a qual está 

dentro do limite permitido pela norma vigente que é de 20%. 

A Figura 2 representa as 36 amostras em porcentagem que são 

aceitas (91,66%) e não aceitas (8,33) pela legislação brasileira. 

8,33 

~Aceitável 

D Não aceitável 

91,66 

Figura 2 - Porcentagem de amostras que apresentam umidade aceitável ou não 

aceitável segundo, a legislação brasileira, em 36 amostras de méis 

da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Os valores obtidos estão próximos aos de Horn et aI. (1996) que 

analisando amostras de méis do Brasil constataram valor médio para a umidade 

de 18,7%. Entretanto, encontraram no Estado da Bahia amostras com 22,4% de 

umidade. Conforme o autor, isto confirma a observação dos apicultores, que 

méis da região nordeste são mais líquido. Carvalho et aI. (1998) constataram 

em amostras de méis da Bahia valores médios de 21,58% de umidade. 

Pamplona (1989) trabalhando com méis brasileiros de Apis 

mel/itera, constatou como média geral das amostras 17,9% e para região 

nordeste valor médio de 21,5% de umidade. Costa et aI. (1999) trabalharam 

com amostras de méis de alguns estados brasileiros e encontrou valor médio 

de 18,37%. Entretanto, para o Estado da Paraíba (Nordeste) os valores 

variaram de 21-23%. 
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Komatsu (1996) analisando amostras de méis do Estado de São 

Paulo, encontrou valores para a umidade variando de 16,4 a 23,4%. 

4.1.2 Cor 

As cores das 36 amostras de méis analisadas são apresentadas 

na Tabela 2 e as porcentagens de amostras classificadas nas diferentes cores 

na Figura 3. 

2,80% 2,80% 2,80% 

75% 

.ESCURO 
IIÂMBAR 
[?JJÂMBAR CLARO 
ImÂMBAR EXTRA CLARO 
o EXTRA BRANCO 

Figura 3- Porcentagem de amostras classificadas nas diferentes classes de cor, 

em 36 amostras de méis de Apis mellifera, da região litoral norte do 

Estado da Bahia. 

Observou-se, para as amostras analisadas, uma predominância 

da cor âmbar claro (75%) sendo ainda encontrado âmbar (16,6%), escuro 

(2,8%), âmbar extra claro (2,8%) e extra branco (2,8%) (Figura 2). As cores 

encontradas estão dentro da norma vigente que pode variar desde o branco 

água até o âmbar escuro (Brasil, 1997). Smith (1967) relata que o tempo de 

estocagem, a luz, o calor e as possíveis reações enzimáticas podem afetar esta 

propriedade física. 
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Segundo Seemann & Neira (1988) a cor do mel está relacionada 

com a sua origem floral, e é influenciada por fatores climáticos durante o fluxo 

do néctar e a temperatura da colméia. 

A predominância da cor âmbar claro obtida nas amostras de méis 

da região litoral norte do Estado da Bahia coincide com as de Carvalho et alo 

(2000) que também constataram a predominância da cor âmbar claro. 

8aldi Coronel et aI. (1993) em trabalho realizado com amostras de 

méis da Argentina constataram a predominância da cor âmbar claro. 

Escobar-Martínez et alo (1992) analisando amostras de méis do 

Paraguai também encontraram a predominância da cor âmbar claro. 

4.1.3 Proteína 

o conteúdo de proteínas para as 36 amostras de méis analisadas 

variaram de 0,056 a 0,971 % (Tabelas 2 e 3). O valor médio de 0,26% obtido 

encontra-se dentro dos padrões internacionais que é de 0,26% (Tabela 3). 

Observou-se que 78% (Figura 4) das amostras de méis analisadas 

estão dentro do limite estabelecido. 
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Iio:1lAceitável 
O Não aceitável 

Figura 4 - Porcentagem de amostras que apresentam proteína aceitável ou não 

aceitável, segundo a legislação internacional, em 36 amostras de 

méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Os valores obtidos estão semelhantes aos de White Júnior & 

Rudyj (1978) que encontraram nos Estados Unidos variação de 0,2 a 0,99% 

para o teor de proteína. Carvalho et aI. (1998) encontraram em amostras de 

méis do Estado da Bahia valor médio de 0,44% para a proteína. 

Conforme Bath & Singh (1999) a variação para o valor de proteína 

ocorre em função da origem floral. Os autores constataram 0,036 e 0,65% para 

flores de Helianthus annuus e Euca/yptus /anceo/atus, respectivamente. Peng & 

Pan (1994) encontraram para flores de Ziziphus jujuba, Astraga/us sinicus, 

Sesame sp., flor de algodão dentre outras, variações entre 0,048 a 0,42%. 

4.1.4 pH 

O pH das 36 amostras de méis analisadas variaram de 3,37 a 

4,46, com um valor médio de 3,77 (Tabelas 2 e 3). Os valores encontrados para 

o pH em 100% das amostras estão dentro da norma vigente que é de 3,3 a 4,6 

(Figura 5). 
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~Aceitável 

100% 

Figura 5 - Porcentagem de amostras que apresentaram pH aceitável, segundo 

a legislação brasileira, em 36 amostras de méis da região litoral norte 

do Estado da Bahia. 

Os valores encontrados são bastante próximos aos constatados 

por Azeredo et aI. (1999) que em amostras de méis de São Fidélis (RJ) 

obtiveram valores médios de pH 3,65. 

Os maiores valores para o pH foram obtidos em amostras de méis 

de flor de eucaliptos (amostras 2, 5, 6, 7,8, 12, 13, 15,30), com uma média de 

4,07. Flechtmann et aI. (1963) obtiveram valor médio de 4,1 para méis de flor de 

eucaliptos. 

Horn et aI. (1996) analisaram amostras de méis brasileiros e 

constataram uma média de 3,8 por estado e de 3,9 por região. Os autores 

citaram que o maior valor de pH foi obtido na região sul (4,3) e o menor valor na 

região nordeste (3,4). 

Andrade et aI. (1999) encontraram em méis portugueses valores 

de pH variando de 3,6 a 4,46. 

Baldi Coronel et alo (1993), em amostras de méis de Entre Rios 

(Argentina), obtiveram valores variando entre 3 a 5. 

Pamplona (1989) analisando amostras de méis brasileiros 

encontrou valores variando de 3,10 a 5,3, obtendo como valor médio pH de 

3,81. 
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4.5 Acidez 

A acidez das 36 amostras de méis analisadas apresentaram 

valores variando de 13 a 43 meq/kg com uma média de 29,10 meq/kg (Tabelas 

2 e 3). O valor médio encontrado para as amostras analisadas estão em 

conformidade com a norma vigente que é de no máximo 40meq/kg. 

Na Figura 6 observa-se que 97% das amostras estavam dentro 

das especificações estabelecidas. Apenas uma amostra (3%) apresentou valor 

acima da norma vigente (43 meq/kg). 

3% 

~Aceitável 

D Não aceitável 

97% 

Figura 6 - Porcentagem de amostras que apresentaram acidez aceitável e não 

aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 amostras de méis 

da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Pamplona (1989) descreve que o ácido glucônico, formado através 

da glicose pela ação da enzima glicoseoxidase, tende sempre a aumentar, 

mesmo durante o armazenamento do mel, pois, esta enzima permanece em 

atividade no mel, mesmo após seu processamento. Desta forma, a acidez do 

mel aumenta durante o armazenamento e, consequentemente, o pH diminui. 

Campos et aI. (1999) analisando amostras de méis brasileiros 

encontraram valores variando de 8,20 a 50,0 meq/kg. Carvalho et aI. (2000) 
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analisando méis do Estado da Bahia encontraram como acidez média 35,2 

meq/kg, valor este próximo ao encontrado no presente trabalho. 

4.1.6 índice de formol 

Os valores encontrados para o índice de formol das 36 amostras 

de méis analisadas variaram de 1,67 a 29 ml/kg com um valor médio de 9,22 

(Tabelas 2 e 3). O valor médio das amostras analisadas está dentro da norma 

vigente que é de 4,5-15 ml/kg. Na Figura 7 observa-se a porcentagem das 

amostras que se enquadra na norma vigente. 

~Aceitável 

o Não aceitável 

Figura 7 - Porcentagem de amostras que apresentaram índice de formol 

aceitável e não aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 

amostras de méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

O valor mais alto de índice de formo I foi encontrado em amostras 

de méis de Mimosa verrucata, tipo Asteraceae e tipo Arecaceae (amostras 4, 

29,35). E os valores mais baixos foram encontrados em amostras de méis de 

flor de Euca/yptus sp. (2, 5, 6, 7, 8, 12, 13) e em uma amostra de Psidium sp. 

(33). 

Komatsu (1996) analisando amostras de méis do Estado de São 

Paulo encontrou para o índice de formol os seguintes valores médios: 13,9 (mel 
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de cana-de-açúcar), 10,1 ( mel de flores silvestres), 6,9 (mel de flor de 

eucaliptos), 6,3 (mel de flor de laranjeira). 

Temiz (1983) encontrou, na Turquia, em amostras recém-colhidas 

variações do índice de formo I de 4,5 a 8,6 ml/kg. 

Carvalho et alo (1998) analisaram amostras de méis do Estado da 

Bahia e constataram um valor médio de 16,49 ml/kg para o índice de formol. 

4.1.7 Número de diastase 

o número de diastase das 36 amostras de méis analisadas variou 

de 16,66 a 62,81 (escala de Gothe) com valor médio de 34, 11(escala de Gothe) 

(Tabelas 2 e 3). 

Analisando-se os valores encontrados, verifica-se que todos os 

méis (100%) estão de acordo com a norma vigente, ou seja, todos os valores 

encontram-se acima de 8 (escala de Gothe) que é o valor mínimo estabelecido 

(Figura 8). 

~Aceitável 

100% 

Figura 8 - Porcentagem de amostras que apresentaram número de diastase 

aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 amostras de méis 

da região litoral norte do Estado da Bahia. 
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Costa et ai. (1999) encontraram em amostras de méis brasileiros 

de diferentes origens florais valores variando de 5,9 a 66,7 (escala de Gothe) 

para o número de diastase. 

Andrade et alo (1999) encontraram em méis portugueses valores 

variando de 13 a 51, 1 (escala de Gothe). 

Persano-Oddo et alo (1990) estudando a presença de enzimas em 

méis uniflorais de diferentes origens botânicas encontraram valores para o 

número de diastase muito diferente dentro da mesma florada. Resultados 

semelhantes foram observados no presente trabalho (Tabela 2). 

4.1.8 Hidroximetilfurfural 

As quantidades de Hidroximetilfurfural (HMF) encontradas nas 36 

amostras de méis analisadas, variaram de 1,5 a 136 mg/kg, com o valor médio 

de 24,33 mg/kg (Tabelas 2 e 3). 

Com base no valor médio encontrado para o HMF 100% das 

amostras analisadas no presente trabalho estão abaixo do valor máximo 

estabelecido pela norma vigente que é de 40 mg/kg (Tabela 3). 

Na Figura 9 observa-se a porcentagem de méis (84%) que 

enquadra-se na norma vigente. 
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16% 
~------, 

~Aceitável 

D Não aceitável 

84% 

Figura 9 - Porcentagem de amostras que apresentaram Hidroximetilfurfural 

aceitável ou não aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 

amostras de méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Dayrell & Vital (1991) analisaram amostras de méis brasileiros 

pelo método AOAC encontraram valores variando de 1,1 a 248,2 mg/kg. Os 

autores mencionam que os méis de países tropicais possuem alto teor de HMF, 

tornando-se fundamental a quantificação desse componente para a verificação 

da qualidade do produto. 

Horn et aI. (1996) analisando amostras de méis brasileiros 

encontraram para a região nordeste valor médio de 113,7, valor esse muito 

acima do estabelecido pela norma vigente. 

Semelhantemente aos altos valores encontrados no presente 

estudo, Mendes et aI. (1998) também determinaram para méis portuguêses 

valores de 1,7 a 94,9 mg/kg. 

O HMF no mel é um indicador de superaquecimento, 

armazenamento e adulteração com açúcar invertido. White Júnior (1992) 

menciona que méis de países subtropicais pode ter naturalmente um alto 

conteúdo de HMF sem que o mel tenha sido superaquecido ou adulterado, 

devido as altas temperaturas. 
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4.1.9 Cinzas 

Os valores de cinzas encontrados nas 36 amostras de méis 

analisadas, variaram de 0,094 a 0,67% com um valor médio de 0,35% (Tabelas 

2 e 3). Desta forma observa-se que os valores médios obtidos estão de acordo 

com a legislação brasileira que estabelece o limite máximo de 0,6%. Na Figura 

10 representa a porcentagem das amostras de méis (94%) que se enquadra 

nas normas vigente . 

6% 

~Aceitável 

o Não aceitável 

94% 

Figura 1 O-Porcentagem de amostras que apresentaram teor de cinzas 

aceitável ou não aceitável, segundo a legislação internacional, 

em 36 amostras méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Bogdanov et alo (1999) mencionam que o conteúdo de cinzas é 

influenciado pela origem botânica. Lasceve & Gonnet (1974) citam que além da 

origem botânica podem ocorrer variações por motivos relacionados às abelhas, 

ao apicultor e ao clima da região onde foi produzido. 

Uiiates et alo (1999) analisando amostras de méis de San Luis 

(Argentina) encontraram variação de 0,052 a 0,623 %. Baldi Coronel et alo 

(1993) também em méis da Argentina encontraram valores variando de 0,05 a 

0,65%. 
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4.1.10 Condutividade elétrica 

Os valores de condutividade elétrica para as 36 amostras de méis 

analisadas variaram de 271,67 a 1634 I-1S, com uma média em 780,7 I-1S. (Tabelas 

2 e 3). O valor médio observado para a condutividade elétrica encontra-se 

dentro das normas internacionais que é de 200 a 800I-1S, no entanto, foram 

encontrados valores acima do estabelecido. Na Figura 11 observa-se que 61 % 

das amostras enquadram-se nas normas internacionais. 

~Aceitável 

o Não aceitável 

Figura 11 - Porcentagem de amostras que apresentaram condutividade elétrica 

aceitável ou não aceitável, segundo as normas internacionais, em 

36 amostras méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Dentre as amostras que se encontram acima das normas 

internacionais foi observada a grande presença de méis de flor de eucaliptos 

(amostras 2,5,6,7,8, 12, 13, 15,25,30, 32) (Tabela 2). Segundo Bogdanov et 

aI. (1997) para méis de flor de eucaliptos aceita-se de 200 a 1800l-1S para a 

condutividade elétrica. 

Os dados observados são semelhantes aos de Horn et aI. (1996) 

que analisaram amostras de méis de diferentes regiões do Brasil e constataram 

para a condutividade elétrica valores variando de 100 a 2103 I-1S. 
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Persano-Oddo et aI. (1995) encontraram variações de 90 a 2110 /-LS 

em méis italianos de diferentes origens florais. 

Thrasyvoulou & Manikis (1995) encontraram em amostras de méis 

da Grécia valores variando de 420 a 1260 /-LS para a condutividade elétrica. 

4.1.11 Açúcares totais 

A quantidade de açúcares totais encontrada nas 36 amostras de 

méis analisadas variaram de 66,05 a 75 %, com o valor médio de 71,72 % 

(Tabelas 2 e 3). Para os açúcares totais não existe valor estabelecido na norma 

vigente. 

Os valores observados estão próximos aos obtidos por Komatsu 

(1996) que em méis de diferentes origens florais do Estado de São Paulo 

observou para os açúcares totais, uma variação de 67 a 88,3 %; de Rodrigues 

et aI. (1996), em méis de flores de eucaliptos e de flores silvestres que 

encontraram 73,10 e 73,12%, respectivamente e de Campos (1998) que 

encontrou para méis de origem floral valores variando de 62 a 77,8 %. 

4.1.12 Açúcares redutores 

O conteúdo de açúcares redutores das 36 amostras de méis 

analisadas variou de 61,7 a 72,53%, com a média de 69,20% (Tabelas 2 e 3). A 

norma vigente estabelece um mínimo para açúcares redutores de 65%. No 

trabalho em estudo observou-se que o valor médio está acima do estabelecido 

como limite mínimo. A Figura 12 representa a porcentagem (97%) das amostras 

de méis analisadas que se enquadra dentro da norma vigente. 
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3% 

~Aceitável 

O Não aceitável 

97% 

Figura 12 - Porcentagem de amostras que apresentaram açúcares redutores 

aceitável ou não aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 

amostras de méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Os valores obtidos estão próximos aos encontrados por Komatsu 

(1996) que analisando amostras de méis do Estado de São Paulo encontrou 

valores para açúcares variando de 53,2 a 80,3%; os de Campos (1998) que 

analisando méis de origem floral em Minas Gerais observou variações de 60,41 

a 77,10%. 

Baldi Coronel et aI. (1993) analisando amostras de méis da 

Argentina encontraram valores variando de 55 a 85% para açúcares redutores. 

Os padrões europeus, conforme Bogdanov et aI. (1997) aceita, para 

açúcares redutores dos méis de origem floral, valores maiores que 60%. Para 

as amostras da presente pesquisa 100% delas enquadram-se nos padrões 

europeus. 

4.1.13 Sacarose 

Os valores de sacarose (%) encontrados nas 36 amostras de méis 

analisadas variaram entre 0,38 a 7,39 com um valor médio de 2,40. (Tabelas 2 

e 3). Os valores médios não excederam o valor máximo (5%) permitido, 
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entretanto, foram observadas em duas amostras (9 e 29) valores acima do 

permitido pela norma vigente. Na Figura 13 observa-se a porcentagem de 

amostras de méis (94%) que está dentro da norma vigente. 

6% 

ImAceitável 
o Não aceitável 

94% 

Figura 13 - Porcentagem de amostras que apresentaram sacarose aceitável ou 

não aceitável, segundo a legislação brasileira, em 36 amostras de 

méis da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Os valores observados estão próximos aos verificados por Vit et 

aI. (1994) em méis da Venezuela que constataram para a sacarose valores 

variando de 0,00 a 4,73. Sporns et aI. (1992), em méis do Canadá observaram, 

valores para a sacarose de 0,0 a 6,5%. 

Baldi Coronel et aI. (1993) encontraram na Argentina valores para 

a sacarose de 1 a 13%. Unates et aI. (1999), também na Argentina, observaram 

valores para a sacarose variando de 1,31 a 7,5%. 

Vit (1988) analisando amostras de méis da Venezuela obteve 

17,4% das amostras analisadas fora das especificações estabelecidas. 

Foi observado um baixo valor para a sacarose das amostras de 

méis de flor de eucaliptos (0,54 a 2,55%). 
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4.2 Análise de agrupamento 

Pela análise de agrupamento das 36 amostras de méis, chegou-se 

aos resultados de 99% de explicação pela análise de Cluster e de 67% de 

explicação pela análise de componentes principais. Os dados da análise de 

Cluster podem ser observados no fenograma da Figura 14. 
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0,1 

0,0 

10 22 20 26 2719 1 33 34 24 1129 31 3 14 16 8 17 18 21 6 7 12 15 2 13 30 8 5 32 9 23 25 36 4 35 

Amostras de méis analisadas 

Figura 14 - Fenograma por UPGMA e distância euclidiana média de 36 

amostras de méis de Apis mel/itera, da região litoral norte do 

Estado da Bahia, 
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Pelo fenograma foi possível encontrar 3 grupos, os quais podem 

ser identificados a seguir: no grupo 1 encontram-se 20 amostras (nº 10, 22, 20, 

26,27,19,1,33,34,24,11,29,31,3,14, 16,8,17, 18,21), no grupo 2, 14 

amostras (nº 6, 7, 12, 15, 2, 13, 30, 8, 5, 32, 9, 23, 25, 36) e no grupo 3, 2 

amostras(nº 04,35), num nível de explicação de 99%. 

Esse resultado pode sugerir que os caracteres condutividade 

elétrica, o pH e a origem floral tenham tido maior influência nos agrupamentos 

(Tabela 2), já que Bogdanov.(1999) menciona que a condutividade elétrica é 

considerado um bom critério de origem floral do mel, e que é influenciada pelos 

ácidos e o conteúdo de cinzas presentes no mesmo, pois os méis de diferentes 

origens florais têm valores diferentes de condutividade elétrica. 

Assim, no grupo 1 foram observados os seguintes valores médios 

para os caracteres: condutividade elétrica 498~S; pH 3,57 e predominância de 

méis de origem floral da família Mimosaceae. O grupo 1 foi subdividido em 3 

grupos menores (Figura 14) os quais apresentaram para a condutividade 

elétrica e para o pH os seguintes valores médios: grupo 1 (a) (nº 10, 22, 

20,26,27,19,01) 519~S e 3,55, grupo 1 (b) (nº 33,34,24,11,29,31, 03) 671~S 

e pH 3,66 e para grupo 1 (c) (nº 14, 16, 28, 17, 18, 21) 304,33~S e 3,50, 

respectivamente. 

Para o grupo 2 foram encontrados os valores médios de 1 038 ~S 

para a condutividade elétrica e 4,0 para o pH, sendo observado a 

predominância para a origem floral do gênero Eucalyptus. O grupo 2 também foi 

subdividido (Figura 14), encontrando-se os seguintes valores médios para a 

condutividade elétrica e para o pH: grupo 2 (a) (nº 6, 7, 12, 15, 2, 13, 30, 8) 

1174,8~S e 4,17 e para o grupo 2 (b) (nº 5, 32, 9, 23, 25, 36) 902~S e 3,83, 

respectivamente. 

No grupo 3 (amostras 4, 35) foi encontrado para a condutividade 

elétrica valor médio de 1564,8~S e para o pH 3,95 e como origem floral Mimosa 
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verrucata e o tipo Asteraceae. Para esse grupo observou-se os maiores valores 

de proteínas (0,971 e 0,836) (Tabela 2). 

Pela análise de componentes principais também separaram-se 3 

grupos distintos (Figura 15 e Tabela 4), os quais são explicados em 67% pelos 

3 eixos principais (X, Y, Z) (Tabela 5). 

Para o grupo 1 tem-se 23 amostras (nº 21,22, 31, 33, 17,26, 16, 

20, 27, 10, 19, 14, 25, 34, 1, 23, 18, 11, 24, 28, 36, 9, 3); no grupo 2, 10 

amostras (nº 32, 12, 7, 5, 15, 6, 2, 13, 8 30) e no grupo 3, 3 amostras (nº 29, 

04,35). 

Para os eixos analisados foi possível observar que o eixo X foi o 

que mais contribuiu explicando 32,2% do agrupamento; o eixo Y explicou 19,7% 

e o eixo Z explicou 15,1% (Tabela 5). Dos caracteres analisados para cada eixo 

foi possível observar que o hidroximetilfurfural (HMF), no eixo X, foi o que mais 

contribuiu para o agrupamento; no eixo Y os açúcares redutores e no eixo Z a 

acidez (Tabela 6). 

Quimicamente o caracter (HMF) que mais contribuiu no eixo X 

pode estar associado com a grande importância que tem esse componente em 

análise de mel, já que é um indicador de qualidade. White Júnior (1978) 

menciona que o HMF é formado pela reação de certos açúcares com ácidos, e 

que ele pode aumentar com a elevação da temperatura e o armazenamento do 

mel. 

Os açúcares redutores foram os que mais contribuíram no eixo Y, 

provavelmente devido a grande concentração encontrada no mel. White Júnior 

(1979) relata que os açúcares influenciam na viscosidade, higroscopicidade, 

granulação e valor energético do mel. 

A acidez foi o caracter que mais contribuiu no eixo Z, sendo um 

caracter de qualidade pois está associada à estabilidade do mel com relação ao 

desenvolvimento de microrganismos. 
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Tabela 4 Valores dos eixos ortogonais 
Amostras X Y Z Z corrigido 
1 -0,56396 0,99991 0,28949 6,28949 
2 0,40377 -1,59355 0,95976 6,95976 
3 1,02777 1,43252 1,80232 7,80232 
4 4,78761 2,3257 2,30648 8,30648 
5 -0,09638 -2,09436 0,35204 6,35204 
6 0,45245 -3,09202 -0,16995 5,83005 
7 -0,14409 -2,53307 0,43580 6,43580 
8 0,68645 -2,16773 0,35985 6,35985 
9 0,95238 2,19084 0,95720 6,95720 
10 -0,96999 1,91983 0,23450 6,23450 
11 -0,01596 1,62565 0,81307 6,81307 
12 -0,06292 -2,11307 0,09546 6,09546 
13 0,61155 -2,75383 0,34038 6,34038 
14 -0,90248 0,76446 -0,56581 5,43419 
15 0,35632 -2,14771 -0,11458 5,88542 
16 -1,27768 0,53647 -0,07910 5,92090 
17 -1,76251 -0,03203 -1,01866 4,98134 
18 -0,47120 0,45766 -0,82694 5,13060 
19 -0,90519 1,02188 -0,29574 5,70426 
20 -1,01654 0,65718 0,27604 6,27604 
21 -4,35003 0,14456 -2,66912 3,33088 
22 -2,74498 1,09796 -0,83019 5,16910 
23 -0,53677 0,22607 1,13074 7,13074 
24 0,20167 0,52491 -0,39860 5,60140 
25 -0,89654 0,08932 0,96997 6,96997 
26 -1,28518 0,53547 0,81392 6,81392 
27 -1,00719 1,44811 -0,38928 5,61072 
28 0,59349 0,69242 -2,80897 3,19103 
29 3,83654 2,16993 -5,18762 0,81238 
30 4,00571 -3,44808 -2,01025 3,98975 
31 -2,10827 -0,09274 1,12393 7,12393 
32 -1,11041 -0,83641 0,82856 6,82856 
33 -2,10631 0,43405 0,69108 6,69108 
34 -0,63431 0,20243 0,63321 6,63321 
35 6,22050 1,09022 0,86430 6,86430 
36 0,83265 0,31706 1,08671 7,08671 
Z corrigido = +6 
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Tabela 5 Autovalores calculados 

x = 32,2% 
Y = 19,7% 
Z = 15,1% 
Total = 67,0% 

Tabela 6 Autovetores calculados para as 36 amostras de méis analisadas 

Parâmetros Analisados Eixos 
X y Z 

Cor 0,319009 0,261089 0,025824 
PH 0,142682 -0,452843 0,291329 
Acidez 0,335980 0,167131 0,513485 
índice de formol 0,133292 0,122306 0,013798 
Proteína -0,269709 0,178234 -0,174010 
Umidade 0,135229 0,173863 -0,270354 
Cinzas 0,389245 -0,050491 -0,432430 
Condutividade elétrica -0,091883 -0,180630 0,495553 
HMF 0,613511 -0,045891 0,083537 
Número de diastase -0,165522 -0,071838 0,175498 
Açúcares totais 0,173836 0,522522 0,115221 
Açúcares redutores -0,249457 0,553539 0,252212 
Sacarose % -0,000486 0,000043 -0,000044 

- 1Q componentes nos eixos (X,Y,Z) - 2Q componentes (X,Y,Z) - 3Q componentes (X, Y,Z) 
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4.3 Análises polínicas 

Em geral as análises pol ínicas qualitativas das 36 amostras de 

méis, demonstraram uma grande quantidade de grãos de pólen, sendo 

encontrados 27 tipos pólinicos, que contribuiram com importantes dados para a 

caracterização dos méis da região em estudo quanto a sua origem botânica e 

regional. 

Com as análises quantitativas dos grãos de pólen das amostras foi 

possível demonstrar a importância das espécies vegetais na formação dos 

méis, classificando-as como pólen dominante (>45%), pólen acessório ( 16 a 

45%), pólen isolado importante (3 a 15%) e pólen isolado ocasional « 3%) 

(Louveaux et aI., 1978)(Tabela 7, Figura 15). 



Tabela 7. Espectro polínico de 36 amostras de méis de Apis mellifera, da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Espécies de plantas Amostras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A/ternanthera sp. Pii Pli 
tipo Arecaceae Pii PIi PA Pio PIi Pio Pio Pio 
Baccharis sp. Pio 
Bidens sp. Pio Pio Pli 
Borreria sp. Pli Pli Pli 
Cecropia sp. Pli Pli 
Citrus sp. PIi Pii PO Pli PA 
Croton sp. Pio Pio 
Euca/yptus sp. Pio PO Plj Pii PO PO PO PO PIi PIi Plj PO PO Pio PO Pio PIi PIi 
Eupatorium sp. Pio Pio 
Schinus sp. Pio 
Hyptis sp. PA 
Mimosa caesa/piniaefolia Pio Pio Pio Pio 
Mimosa scabrella PO PO Pii Pio Pio PA PA PO PO PO PO 
Mimosa verrucata PIi PD PA PA 
Mikania sp. Pio 
Psidium sp. Plj pjj Plj 
Richardia sp. Pio 
Ricinus sp. PIi 
Vernonia sp. Pio Pio PIi Pio Pio 
Tibouchina sp. Pio 
Não identificado PA Pli PIi PIi pjj Plj Pii Pio Pli PA PIi Pli PA 

01 
()) 



Tabela 7. Espectro polínico de 36 amostras de méis de Apis mellifera, da região litoral norte do Estado da Bahia. 

Espécies de plantas Amostras 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A/ternanthera sp. Plj Pio PIi pjj Pio Pio Pio Pio 
ti po Arecaceae Pio Pio Plj PD Pio 
tipo Asteraceae PA Pio 
Baccharis sp. Pio Pli 
Bidens sp. Pio 
Borreria sp. Pli Plj PIi PA 
Cecropia sp. Pio 
Croton sp. Pio Plj Pio Pio Pio 
Euca/yptus sp. Pli PIi Pio Pli PD PA Plj PIi PA PD PD PD PA Pio Pio Plj 
Eupatorium sp. Pio Pli Pii Pio PIi Pio 
Schinus sp. Plj Pli 
tipo Lithrea PD 
tipo Cardia PD 
Hyptis sp. PIi Pio Pio Pio 
Mimosa caesa/piniaefolia PIi Plj Pio Pio PA 
Mimosa scabrella Pio Pio Pio Pio PD Pli Pio Pli Pio PD Pli PD 
Mimosa verrucata PD PD PD PD PIi Pio Plj PD PA Pio Pio Plj 
Myrcia sp. PIi 
tipo Poaceae Pio 
Psidium sp. PIi PIi PA PA PA PA PD 
Richardia sp. Plj Pio Pio Pio 
Vernonia sp. Pli PA Pii Pio Pio PA 
Não identificado Plj Plj Pij Pli Pij Pii Pio PIi 
PD = pólen dominante maior que 45% do total de grão de pólen, PA = pólen acessório de 16 a 45%, Pli = 
pólen isolado impÇ>rtante de 3 a 15% e Pio = pólen isolado ocasional menor que 3 %. 

(Jl 
co 
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Figura 15 - Tipos polínicos de 36 amostras de méis de Apis mellifera, da região 
litoral norte do Estado da Bahia 1- Altemanthera sp.; 2- tipo 
Arecaceae; 3- tipo Asteraceae; 4- Baccharis sp.; 5- Bidens sp.; 6-
Borreria sp.;7- Cecropia sp.; 8- Citrus sp.; 9- Croton sp.; 10-
Euca/yptus sp.; 11- Eupatorium sp.; 12- Schinus sp.; 13- tipo 
Lithrea; 14- tipo Cardia; 15- Hyptis sp.; 16- Mimosa 
caesalpiniaefolia; 17- M. scabrella; 18- M. verrucata; 19- Mikania 
sp.; 20- Myrcia sp.; 21- tipo Poaceae; 22- Psidium sp. 23- Richardia 
sp 24- Ricinus sp.; 25- Vernonia sp. 26- Tibouchina sp.; 27- não 
identificado. 
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Nas Figuras 16 e 17 observam-se as porcentagens e 

fotomicrografia dos tipos polínicos dominantes de 36 amostras de méis 

caracterizando-as pelas seguintes espécies vegetais: Euca/yptus sp. 

(Myrtaceae) (38%), Mimosa scabrel/a Benth (Mimosaceae) (28%), M. verrucata 

Benth (Mimosaceae) (19%), tipo Arecaceae (3,1%), Citrus sp. (Rutaceae) 

(3,1 %), tipo Lithrea (Anacardiaceae) (3,1 %), tipo Cardia (Boraginaceae) (3,1 %) 

e Psidium sp. (Myrtaceae) (3,1%). 

3% 3% 

19% 

28% 

I§'l Euca/yptus sp. 
11 Mimosa scabre/la 
• Mimosa verrucata 
D tipo Arecaceae 
• Citrus sp. 
E2l Psidium sp. 
Iilll tipo Cardia 
liI! tipo Lithrea 

Figura 16 - Porcentagens de pólens dominantes encontrados em 36 amostras 

de méis de Apis mel/itera, da região litoral norte do Estado da 

Bahia. 
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Figura 17 - Fotomicrografia dos tipos polínicos dominantes encontrados em 36 
amostras de méis de Apis mellifer4i,da região litoral norte do Estado 
da Bahia (1000x): 
1-Euca/yptus sp. (Myrtaceae) (a , b, c); 2- M. verrucata 
(Mimosaceae); 3- Mimosa scabrella (Mimosaceae); 4- tipo Cardia 
(Boraginaceae ); 5 tipo Lithrea (Anacardiaceae); 6- tipo Arecaceae; 
7 - Psidium sp. (Myrtaceae); 8- Citrus sp. (Rutaceae). 
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Observou-se que as espécies mais freqüentes foram Euca/yptus 

sp., presentes em 32 das 36 (94%) amostras, Mimosa scabrella presente em 23 

das 36 (64%) amostras e M. verrucata presente em 16 das 36 (44%) amostras 

(Tabela 7). A grande freqüência das espécies Euca/yptus sp., Mimosa scabrella 

e M. verrucata reitera o potencial apícola destas espécies na região estudada. 

Barth (1989) analisando os tipos polínicos de amostras de méis do 

Estado da Bahia, relata que os méis característicos desse estado são aqueles 

que contém, como pólen dominante ou acessório, grãos das mimosáceas: 

Mimosa scabrella, M. verrucata, M. caesa/piniaefolia e Acacia sp., mencionando 

a espécie Euca/yptus sp. como pólen acessório. Barth (1970a) cita que o pólen 

de Euca/yptus sp. é característico nos méis do Brasil meridional. 

A grande utilização das diferentes espécies de Euca/yptus para 

reflorestamento no Estado da Bahia justifica o grande aumento da participação 

desse tipo polínico nas amostras de méis analisadas. 

Através da análise quantitativa foi possível observar uma menor 

freqüência dos pólens acessórios se comparados com os pólens dominantes 

(Tabela 7, Figura 15 ), entretanto, Barth (1970b) relata que os méis com pólens 

acessórios são mais freqüentes que os com pólen dominante, devido ao fato de 

que a apicultura brasileira é realizada de maneira rudimentar. A autora salienta 

a importância do pólen acessório e do dominante quanto à quantidade de 

néctar fornecida, ao contrário do pólen isolado. 

Com relação ao tipo de pólen acessório foram observados dois 

tipos de méis: um que além do pólen acessório apresentou também pólen 

dominante (amostras 1, 9, 13, 14, 16, 18,23,25,26,31,33,35,36) e o outro 

que apresentou uma ou mais espécies de pólen acessório sem presença de 

pólen dominante (amostra 10, 11, 27, 29) (Tabela 7). Para o tipo polínico 

acessório foram encontrados as seguintes espécies vegetais: tipo Asteraceae; 

Borreria sp.; Citrus sp.; Euca/yptus sp.; Hyptis sp.; Mimosa caesa/piniaefolia; M. 

scabrella; M. verrucata; Psidium sp. e Vernonia sp. 



64 

As análises polínicas das amostras estudadas mostraram uma 

grande participação dos pólens isolados importantes e ocasionais, sendo 

encontrados em quase todas as amostras (Tabela 7, Figura 15). Barth (1989) 

menciona que quanto à quantidade de néctar fornecido, estas espécies têm 

pouca importância, entretanto, quanto à origem e procedência geográfica das 

amostras podem ser significativos. 

Uma identificação completa dos tipos polínicos, exceto para as espécies 

mais conhecidas, torna-se difícil pela falta de conhecimento polínico da 

vegetação melífera da região em estudo. Barth (1970b) relata que por este 

motivo recorre-se ao "tipo polínico" o qual engloba todas as espécies que 

possuem grãos de pólen iguais ou muito semelhantes, pertencendo ou não, à 

espécie do mesmo gênero. 



5 CONCLUSÃO 

As características dos méis do presente estudo são estabelecidas 

pelas seguintes faixas de variações: umidade de 17,66 a 22,9%; cor escuro a 

extra branco; proteína de 0.056 a 0,971%; pH de 3,37 a 4,46; acidez de 13 a 

43meq/kg; índice de formo I de 1,67 a 29ml/kg; número de diastase de 16,66 a 

62,81 Gothe; hidroximetilfurfural de 1,5 a 136mg/kg; cinzas de 0,094 a 0,668%; 

condutividade elétrica de 271,67 a 1634f.1S; açúcares totais de 66,05 a 75,52%; 

açúcares redutores de 61,7 a 72,53%; sacarose de 0.38 a 7,39%. 

As porcentagens das amostras para cada parâmetro físico

qUlmlco que se enquadram nas especificações permitidas pela legislação 

brasileira são: umidade 91,66%; cor 100%; proteína 78%; pH 100%; acidez 

97%; índice de formol 78%; condutividade elétrica 61 %; cinzas 94%; número 

de diastase 100%; hidroximetilfurfural 84%; açúcares redutores 97%; sacarose 

94%. 

Os méis da região litoral norte do Estado da Bahia contém como 

pólens dominantes Euca/yptus sp., Mimosa scabrella e M. verrucata, 

principalmente. 

O hidroximetilfurfural e os açúcares redutores foram os caracteres 

que mais influenciaram para o agrupamento das amostras. 

Existem dois grupos de espécies vegetais que predominam na 

região como planta apícola. 
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