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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas e 
microbiológicas de amostras de méis de abelhas comercializados no município de 
Soure – Ilha do Marajó – Pará. Doze amostras de méis foram analisadas através dos 
parâmetros físico-químicas e microbiológicas. Obtendo-se os seguintes resultados: 
umidade (18,81 a 24,04%), pH (3,35 a 4,00), acidez livre (15,50 a 42,50 meq.kg-1), 
açúcares redutores (49 a 73%), cor predominante foi âmbar-claro (42%), teor de 
fenóis (15,73 – 64,99 mg (EAG)/100g mel). Todas as amostras estavam dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação em vigor para os parâmetros microbiológicos. 
Entretanto, todas as amostras apresentaram sujidades. Diante destes resultados, 
sugere-se a adoção de boas práticas apícolas para os produtores de forma a 
assegurar uma boa qualidade higiênico-sanitária dos méis comercializados na 
cidade de Soure. 
PALAVRAS-CHAVE: Amostras comerciais, Controle de qualidade, Parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos 
 
PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBOLOGICAL EVALUATION OF H ONEY BEE 

MARKETED IN THE MUNICIPALITY OF SOURE - MARAJÓ – PA RÁ 
 

ABSTRACT 
This study objective was evaluate the physicochemical and microbiological 
characteristics of samples of honey sold in the town of Soure - Marajó Island, Pará. 
Twelve samples of honey were analyzed for the physicochemical and microbiological 
parameters. Obtaining the following results: moisture (18.81 to 24.04%), pH (3.35 to 
4.00), free acidity (15.50 to 42.50meq.kg-1), reducing sugars (49 to 73%), 
predominant color was amber light (42%), phenol content (15.73 to 64.99 mg 
(EAG)/100g honey). All samples were within the limits set by law for microbiological 
parameters. However, all samples showed dirt. Given these results, we suggest the 
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adoption of good beekeeping practices for producers in order to ensure good sanitary 
conditions of honey marketed in Soure city. 
KEYWORDS:  Commercial samples, Physicochemical and microbiological 
parameters, Quality control 
 

INTRODUÇÃO 
O mel é o adoçante mais antigo utilizado pelo homem, tendo em sua 

composição a predominância dos açúcares glicose e frutose (KUROISHI et al., 
2012). Quando somadas suas frações monossacarídicas, chega-se a média 
representativa de 65% da sua composição total (SILVA et al., 2009a). É um produto 
natural que resulta do processamento do néctar das flores e partes extraflorais, feito 
por enzimas digestivas específicas das próprias abelhas, sendo armazenado e 
amadurecido em favos de suas colmeias para servir-lhes de alimento (ESCOBAR & 
XAVIER, 2013). 

Devido seu apreciável sabor e valor energético, o mel é um produto 
amplamente consumido em todo mundo. É comum encontrar variações nos valores 
das propriedades físicas e químicas, pois vários fatores interferem na sua qualidade, 
como espécie de abelha, disponibilidade de recursos florais, composição química do 
solo, condições climáticas da região, processamento e condicionamento (GÓIS et 
al., 2013). Nos últimos anos, trabalhos científicos com méis de abelhas (GÓIS et al., 
2013, SCHLABITZ et al., 2010; SOUZA et al., 2010; MATOS et al., 2011; RICHTER 
et al., 2011; SANTOS et al., 2011; SOUZA et al., 2012a; SOUZA et al., 2012b 
MENEZES et al., 2014) visam traçar um perfil físico-químico e microbiológico que 
subsidie um monitoramento adequado de ações de controle de qualidade, visando à 
produção de méis mais competitivos em um mercado cada vez mais exigente. Além 
de monitorar as ocorrências de fraudes e/ou alterações na composição dos méis 
oriundas do processamento e/ou armazenamento inadequado,  

A utilização do mel não deve se limitar apenas as suas propriedades 
adoçantes e nutricionais, mas por este se tratar de um alimento funcional, 
proporciona benefícios à saúde, como, por exemplo, a prevenção e tratamento de 
doenças crônico-degenerativas (BERTOLDI et al., 2012). KRPAN et al. (2009) e 
HUSSEIN et al. (2011) atribuem que a capacidade antioxidante do mel se dá em 
virtude da presença de compostos fenólicos, que desempenham um papel na 
inibição dos efeitos deletérios causados pelos radicais livres advindos do 
desequilíbrio funcional de um organismo. A quantificação do teor de compostos 
fenólicos em méis de abelhas pode servir de indicativo para empregar os melhores 
produtos na aplicação na apiterapia, que é o uso clínico dos produtos apícolas na 
prevenção e/ou tratamento de doenças.  

Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL, 2015), 
a produção brasileira exportou aproximadamente 25,32 toneladas de mel no ano de 
2014, mantendo o Brasil no Ranking dos maiores produtores mundiais de mel e seus 
subprodutos apícolas. A produção de mel na região do Marajó-PA ainda é baixa, 
pois a maioria dos apicultores ainda pratica a apicultura de forma extrativista, 
utilizando técnicas rudimentares como o esmagamento dos favos a próprio punho e 
filtração do mel em tecidos inadequados, bem como o armazenamento em 
recipientes reutilizado (Figura 01).  

Existem alguns microrganismos (bolores, leveduras e bactérias) advindos do 
processo de obtenção e processamento da matéria-prima que conseguem resistir ao 
fator osmótico exercido pela alta concentração de açúcares presente no mel, mas 
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não interferem na integridade do produto e nem são patogênicos (SOUZA, 2010). 
Contudo, as ínfimas condições de higiene empregadas no processo de 
beneficiamento e a contaminação das áreas em torno da colmeia, são indicadores 
de irregularidade sanitária, o que poderá oferecer risco à saúde dos consumidores 
(MATOS et al., 2011; GÓIS et al., 2013).  

Dessa forma, este trabalho objetivou determinar as características físico-
químicas e microbiológicas de méis de abelhas comercializados na cidade Soure – 
Marajó – PA, visando subsidiar informações que contribuam para ações de controle 
de qualidade do mel produzido na região do Marajó-PA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Área de estudo e amostras 

 
O município de Soure,  Estado do Pará, está localizado na mesorregião do 

Marajó,  microrregião Arari,  latitude 00º43'00" sul e longitude 48º31'24" oeste; 
estando a 10 m de altitude e à distância de 80 km da capital paraense, Belém. 
Segundo dados do IBGE (2015), sua população estimada até o fim de 2015 será de 
24.286 habitantes.  

O presente estudo foi desenvolvido com doze amostras de méis de abelhas 
(FIGURA 1) adquiridas através da compra direta no comércio local do referido 
município. Posteriormente, as amostras foram conduzidas aos Laboratórios de 
Tecnologia de Alimentos e Microbiologia da Universidade do Estado do Pará, 
Campus XIX– Salvaterra. 

 

 
FIGURA 1 – Amostras de méis comercializados no município de Soure - PA, 

acondicionadas em suas respectivas embalagens de origem. 
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Análises físico-químicas 
 
Determinação de umidade 

 
A determinação de umidade no mel foi obtido em triplicata pelo método 

refratométrico da AOAC (2000) - método 969.38b. Este método consiste na 
determinação do índice de refração do mel a 20º C que é convertido para o conteúdo 
de umidade através de uma tabela de referência, a qual fornece a concentração 
como uma função do índice de refração. Fez-se a calibração do refratômetro 
utilizando água destilada, posteriormente adicionou-se duas gotas da amostra de 
mel e realizou-se a leitura, levando em conta o reajuste do valor lido, devendo-se 
acrescentar 0,00023 para cada grau acima de 20ºC, ou subtrair para cada grau 
abaixo.  
 
Quantificação de açúcares redutores 

 
Os açúcares redutores (AR) foram determinados pelo método do ácido 3,5-

dinitrossalicílico (ADNS) de acordo com SOUZA (2010). O teste de ADNS baseia-se 
na reação entre o açúcar redutor e o ácido 3,5-dinitrosalicílico, que é reduzido a um 
composto de coloração avermelhada, o ácido 3-amino-5-nitrosalicílico. A intensidade 
desta cor é medida a 540 nm, sua absorbância é diretamente proporcional à 
concentração de AR presente na solução original. No momento da análise foi 
preparada uma solução de mel 2 mg/mL. Alíquota de 0,2 mL desta solução foi 
misturada com 1,3 mL de água destilada e 1 mL do reagente ADNS, esta mistura foi 
aquecida a 100 °C durante 5 minutos, em seguida, ad icionado 10 mL de água 
destilada. Esta mistura foi realizada a 540 nm em espectrofotômetro (Bel-
photonics®). 
 
Potencial hidrogeniônico (pH) 

 
O pH foi determinado com auxílio de um phmetro da marca Nova-

instruments®, previamente calibrado.  No momento da análise, 2,0 g de mel foi 
diluido em 15 mL de água deionizada, em seguida foi realizada a leitura (AOAC, 
2000). 
 
Acidez livre 

 
Os ácidos orgânicos totais presentes nos méis foram determinados de acordo 

com o método oficial da AOAC (2000); o qual baseia na titulação da amostra com 
solução de NaOH 0,05 N, até atingir o pH = 8,5; método recomendado pelo 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do mel (BRASIL, 2000). Uma 
massa de 2 g foi transferida para um erlenmeyer de 250 mL com auxílio de 15 mL de 
água deionizada, como indicador foi usado duas gotas de fenolftaleína 1% (m/v). A 
solução foi titulada com hidróxido de sódio 0,05 N até atingir um pH = 8,5. Para o 
cálculo da acidez utilizou-se a fórmula: Aci = (V x fc x N x 1000) / A, onde V = volume 
gasto de solução de NaOH 0,05N (mL); fc = fator de correção da solução de NaOH 
(adimensional); A = massa da amostra (g); N= concentração normal da solução de 
NaOH, os valores foram expressos em mqEg/Kg. 
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Determinação da Cor 
 
As determinações de cor das amostras de méis foram foram realizadas de 

acordo com o método descrito por Bianchi (1981), a 635 nm de uma solução 50% 
(m/v) de mel em água deionizada. Após a diluição, a solução foi mantida em repouso 
durante 15 minutos antes da leitura no espectrofotômetro (Bel-photonics®). Os 
valores encontrados foram interpretados em cor segundo a escala de Pfund.  
 

Teor de fenóis totais 
 
O teor de fenóis foi realizado pelo método descrito por Silici et al. (2010) 

utilizando-se o reagente de Folin-Ciocalteau. Foram preparadas soluções de méis 
em água destilada na concentração de 50 mg/mL. Alíquota de 0,5 mL dessa solução 
foi misturada com 2,5 mL de reagente de Folin-Ciocalteau 10% e, após 5 minutos, 
acrescentou-se 2 mL de carbonato de sódio 7,5% recém preparado. A mistura foi 
homogeneizada e deixada em repouso por 2 horas. Em seguida foi realizada a 
leitura em 760 nm. O ácido gálico foi utilizado como padrão. Os resultados foram 
expressos em mg de equivalentes de ácido gálico (EAG)/100 g de mel.  

 
Análises microbiológicas 
 
Contagem de bolores e leveduras 

 
Para a contagem de bolores e leveduras utilizou-se a técnica de semeadura 

em superfície, utilizando meio de cultura GPA da marca Fluka® (15 g/L de Agar; 20 
g/L de Dextrose e 4 g/L de Extrato de levedura) e incubado invertido por 5 dias a 25º 
C. A contagem das colônias seguiu normas descritas nos “Procedimentos para a 
contagem de colônias” (BRASIL, 2003), os resultados foram expressos em UFC/g. 

 
Contagem de coliformes totais e termotolerantes 

 
Esta análise foi realizada através da técnica de fermentação em tubos 

múltiplos proposto por BRASIL (2003), sendo inicialmente realizado o teste 
presuntivo utilizando o caldo lauryl sulfato triptose (LST) para incubação das 
diluições, mantidos a uma temperatura de 37 °C por 48 horas. Para os tubos da 
série LST que apresentaram resultados positivos (formação de gás no interior do 
tubo de Durham) foi realizado o teste confirmatório utilizando o caldo verde bile 
brilhante para coliformes a 35 °C e o caldo Escherichia coli para termotolerantes a 
45 °C. O número mais provável (NPM/g) foi obtido a partir no número de tubos 
positivos pela tabela de Hoskins. 

 
Análise microscópica 

 
Para análise microscópica, buscando identificar a presença de possíveis 

sujidades (órgãos de abelhas, cera, vestígios vegetais, etc) nas amostras, foi 
preparada uma lâmina contendo uma gota de mel, juntamente com uma gota de 
fucsina, em seguida foi observada a um microscópico óptico. Os resultados foram 
registrados via imagens fotográficas (SOUZA et al., 2012a). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios dos parâmetros físico-químicos (umidade, acidez livre, pH, 

açúcares redutores e Fenóis Totais) das doze amostras de mel comercializadas no 
município de Soure-PA (Figura 02). Verifica-se que o valor médio de umidade foi de 
21,53%, valor acima do recomendado pelas legislações brasileira (BRASIL, 2000) e 
internacional (CODEX, 2001).  

A quantidade de água presente no mel pode influenciar consideravelmente na 
sua qualidade, onde 58,33% das amostras analisadas excedem o valor máximo 
permitido pelas legislações vigentes, que sugerem um valor máximo de 20%; valores 
acima do estabelecido comprometem a qualidade do mel de abelha, uma vez que 
favorece o crescimento de microrganismo patogênicos. BETTAR et al. (2015) ao 
analisarem 27 amostras de mel, constataram um índice de reprovação de 10%. 
Segundo SAXENA et al. (2010) o alto teor de água pode levar a fermentação 
indesejável do mel durante o armazenamento, causada pela ação de leveduras. 
Este fator pode estar correlacionado com os métodos de extração e/ou com as 
etapas de processamento do produto.  
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FIGURA 2 – Padrão médio dos parâmetros (Umi: Umidade (%), Aci: 
Acidez livre (meq.kg-1), pH: Potencial Hidrogeniônico, 
AR: Açucares Redutores (%) e FT: Fenóis Totais mg 
(EAG)/100g de mel) das doze amostras de mel 
analisadas  

 
Os valores médios obtidos para açucares redutores foram 61,75%, com faixa 

de variação de 49 – 73% (TABELA 01). As amostras M01, M03, M04 e M12 
apresentaram-se abaixo do padrão permitido pela legislação nacional (BRASIL, 
2000), que determina um valor mínimo de 65% e internacional (CODEX, 2001) com 
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um mínimo de 60%. Assim, 33,33% das amostras estão fora dos padrões para 
açúcares redutores. RICHTER et al., (2011), ao estudarem 19 amostras de méis 
produzidas na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, constataram que 10,5% das 
amostras analisadas estavam em desacordo com a legislação nacional (BRASIL, 
2000) e 5,2% com a internacional (CODEX, 2011). Segundo MENDES et al. (2009) a 
proporção de açúcares presentes no mel determina sua viscosidade, densidade, 
higroscopicidade e cristalização.  

 
 
TABELA 1 - Resultados (amédia ± bdesvio padrão) dos parâmetros físico-químicos 

das amostras de méis do município de Soure - PA. 

 
a:média das três repetições, bDesvio padrão da média, AR: Açucares Redutores (%); pH: 
Potencial Hidrogeniônico; Aci: Acidez livre (meq.kg-1); Umi: Umidade(%); FT: Fenóis Totais 
mg (EAG)/100g de mel (760nm); Cor (Abs635); 

1Leg.: Legislação Brasileira (BRASIL, 2000); 
2Leg.: Legislação Internacional (CODEX, 2001); * ausência de limites nas legislações;  

 
O valor médio de pH encontrado para as 12 amostras foi de 3,70, com 

variação de 3,35 – 4,00 (Tabela 01). O pH do mel pode estar diretamente 
relacionado à composição florística e a composição do solo nas áreas de coleta, 
assim como depende das associações de espécies vegetais para a composição final 
do produto e substâncias mandibulares, das abelhas, acrescidas ao néctar (GÓIS et 
al., 2013).  

Segundo SOUZA (2010) baixos valores de pH são considerações importantes 
em relação à ação antimicrobiana, visto que a grande maioria de organismos 
patogênicos necessitam de uma faixa de pH maior que 7 para se reproduzir. Em 
contrapartida, SILVA et al. (2008) demonstram preocupação com uma faixa de pH 
muito baixa, pois a acidificação do substrato pode acelerar a desidratação das 
hexoses promovendo a formação do 5-hidroximetilfurfural (HMF), que é um dos 
produtos da degradação do mel, o que resulta na perda de sua qualidade para os 

Amostras Umi Aci pH AR FT 
M01 23,85 ± 0,10 30,00 ± 1,47 3,47 ± 0,10 58,00 ± 1,12 35,96 ± 0,61 
M02 22,78 ± 0,20 17,50 ± 1,69 3,81 ± 0,11 73,00 ± 1,02 23,90 ± 0,81 
M03 18,97 ± 0,10 12,50 ± 1,68 3,92 ± 0,20 56,00 ± 0,88 23,46 ± 1,58 
M04 23,33 ± 0,30 20,00 ± 1,70 3,67 ± 0,15 58,00 ± 1,44 19,00 ± 0,69 
M05 19,09 ± 0,44 25,00 ± 0,50 3,65 ± 0,66 61,00 ± 1,45 18,03 ± 1,40 
M06 22,78 ± 0,23 30,00 ± 0,10 4,00 ± 0,34 63,00 ± 0,80 20,50 ± 0,88 
M07 19,61 ± 0,15 30,00 ± 1,05 3,78 ± 0,45 64,00 ± 0,15 27,86 ± 2,48 
M08 22,78 ± 0,85 30,00 ± 0,05 3,86 ± 0,10 63,00 ± 0,01 15,73 ± 1,76 
M09 23,05 ± 0,10 35,00 ± 0,70 3,79 ± 0,05 66,00 ± 0,03 48,79 ± 0,87 
M10 18,81 ± 0,97 42,50 ± 1,27 3,35 ± 0,01 61,00 ± 0,45 47,55 ± 1,87 
M11 19,29 ± 0,55 25,00 ± 1,22 3,81 ± 0,05 69,00 ± 0,66 64,99 ± 0,23 
M12 24,04 ± 0,50 35,00 ± 0,98 3,36 ± 0,48 49,00 ± 0,77 41,80 ± 0,81 
Méd. 21,53 27,70 3,70 61,75 31,43 
Mín. 18,81 15,50 3,35 49,00 15,73 
Máx. 24,04 42,50 4,00 73,00 64,99 
1Leg. ≤20,0 ≤50,0 * ≥65 * 
2Leg. ≤20,0 ≤50,0 *          ≥60 * 
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mais diversos fins. Segundo LEAL et al. (2001), o pH do mel de abelhas indica o 
estado de conservação e qualidade deste produto que é naturalmente ácido, com 
valores normais entre 3,3 e 4,6. Quando esses Valores de pH são muito baixos, 
podem indicar adulteração por xarope de sacarose ou amido invertido por hidrólise 
ácida, enquanto valores muito altos evidenciam caldas de sacarose sem adição de 
ácido, desta forma o mel passou pelo processo de fermentação ou que este foi 
adulterado provocando a formação de HMF em alta quantidade. 

Os valores encontrados para acidez total em meq/kg mostram que todas 
amostras estão de acordo com os valores estabelecidos pela legislação nacional 
(BRASIL, 2000) e internacional (CODEX, 2001), com variação de 15,50 – 42,50 
meq/kg, com média de 27,70 meq/kg (Tabela 01). ALMEIDA-FILHO et al. (2011), 
examinaram oito amostras de méis comercializados no município de Pombal – PB, 
verificaram que todas estavam dentro dos limites pré-estabelecidos pelas 
legislações vigentes para acidez livre. SANTOS & OLIVEIRA (2013) relataram valor 
médio de acidez 38,51 meq/kg, variação de 24,41 – 49,97 meq/kg, destacando que 
a grande variação pode estar possivelmente relacionada à composição do néctar ou, 
em menor influência, às condições dos solos. Sugerindo a conclusão de que, como 
o mel é proveniente do néctar de várias flores, este vai conferir-lhe características 
específicas, embora se considere também que o manejo e as condições climáticas 
tenham suas contribuições. 

As cores encontradas para as doze amostras estão dentro dos padrões da 
legislação nacional (BRASIL, 2000), que estabelece uma variação que vai desde o 
branco-água até o âmbar-escuro. Pela interpretação dos resultados obtidos na figura 
3, verificou-se a predominância da cor âmbar-claro representando 42% das 
amostras. Em seu estudo SOUZA (2010) encontrou para 10 amostras de méis do 
Estado do Pará, a predominância da cor extra-branco (30%), o que pode estar 
relacionada com o tipo de flor, néctar, vegetação etc. 

 

 
FIGURA 3 - Representação percentual da variação da cor das 

amostras de méis     comercializados no município 
de Soure – Marajó – Pará.  
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A cor é considerada um indicador de qualidade do mel, visto que méis mais 
claros têm uma melhor aceitação no mercado nacional e internacional. O 
escurecimento de mel pode estar associado ao tempo de armazenamento, assim 
como às condições de temperaturas exaustivas que pode promover a formação de 
HMF e à contaminação por metais (ALVES et al., 2005). 

Para os resultados do teor de fenóis totais, verificou-se um valor mínimo de 
15,73 e máximo de 64,99 mg (EAG)/100g mel, apresentando valor médio de 31,43. 
Esses valores se assemelham ao teor encontrado por MESQUITA et al. (2012), que 
ao analisarem amostras de méis das cidades de Itaparé e Granja, Estado do Ceará, 
encontraram valores de 20,02 e 55,34 mg, respectivamente. MENEZES et al. (2014), 
encontraram valores variando de 30,15 a 56,30 mg (EAG). Em estudos do teor 
fenólico de méis do Estado de Roraima mostram valores entre 25 a 50,9 mg para 
cada 100 g de mel (PONTIS et al., 2014). Os compostos fenólicos vêm sendo 
objetos de pesquisas e reportados como possuidores de importantes propriedades, 
incluindo atividade anti-inflamatória, estrogênica, inibidora enzimática e antitumoral 
(HUSSEIN et al., 2011). 

De todas as amostras analisadas, é pertinente a comparação da coloração e 
do teor total de fenóis, onde se percebeu que os quatro maiores valores encontrados 
estão presentes nos méis de tonalidade mais escura (âmbar-escuro). RIBEIRO et al. 
(2015), ao analisarem o teor de compostos fenólicos em seu trabalho, constataram a 
mesma relação comparativa, o que implica à conclusão de que quanto mais escuro 
o mel, maior será seu teor de fenólicos totais. 

Quanto à qualidade microbiológica, os resultados mostram que nenhuma das 
amostras analisadas verificou-se a presença de microrganismos do grupo 
coliformes, dispensando a necessidade de realização dos testes para EC. A 
legislação Nacional (BRASIL, 2000) e Internacional (CODEX, 2001) não exigem a 
realização de testes microbiológicos em mel, entretanto estabelecem o padrão 
máximo permitido equivalente a <3,0 NMP/g, sugerindo que sejam seguidas boas 
práticas higiênico-sanitárias nas etapas de extração, manipulação, processamento e 
armazenamento do produto. 

SANTOS et al. (2011) desenvolveram um trabalho no qual os valores 
coincidem com os resultados aqui encontrados, apresentando valores abaixo de 
<3,0 NMP/g, estando em conformidade com a legislação. SOUZA et al. (2012a), ao 
avaliarem as características microbiológicas de 21 méis produzidos na Região 
Nordeste do Estado da Bahia encontraram valores <3,0 NMP/g. 

Para contagem padrão de bolores e leveduras, foi possível observar que das 
12 amostras, apenas duas apresentaram unidades formadoras de colônia, mas são 
valores desconsideráveis. Porém, ao estudarem a qualidade microbiológica de méis 
produzidos na Paraíba, MELO et al. (2011) detectaram uma alta presença de 
bolores e leveduras em até 14,2 x102 UFC/g. NERIS et al. (2013), também 
encontraram valores parecidos em méis comercializados no estado do Maranhão 
com resultados superiores a 738 (UFC/g).  

As amostras de méis comercializadas em Salvaterra – Marajó – PA, município 
vizinho a Soure mostram que 70% apresentaram contaminação por fungos e 
leveduras e 80% das amostras também apresentaram valores elevados para 
bactérias aeróbias mesófilas (MODESTO JUNIOR et al., 2014). Diante disso, os 
méis comercializados na cidade de Soure possuem melhor qualidade higiênico-
sanitária de que os méis comercializados na cidade de Salvaterra. 
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Para as análises microscópicas pode-se inferir que geralmente as amostras 
apresentam sujidades (FIGURA 4) algumas decorrentes do processo natural de 
obtenção da matéria-prima feito pelas próprias abelhas e outras são decorrentes das 
técnicas de extração, que ainda são rudimentares. Nessa segunda, o mel é extraído 
pelo “esmagamento” dos favos, o que implica inevitavelmente na contaminação por 
órgãos do inseto, vestígios de cera etc. SOUZA et al. (2012b), ao analisarem cinco 
amostras da região do Vale Médio do Araguaia não encontraram partículas 
estranhas além daquelas de sua composição natural (grão de pólen, partículas de 
areia, larvas etc.), e ainda afirma que isso não afeta a qualidade primária do mel. 

 

 
FIGURA 4 - A) pernas de abelha, B) grãos de pólen, colorizado com 

fucsina fenicada artificialmente - aumento 400x. 
 

 
CONCLUSÕES 

A maioria das amostras avaliadas apresentaram valores para os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos dentro dos padrões do Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade do Mel (Ministério da Agricultura e do Abastecimento) e 
legislação internacional.  

Entretanto, todas as amostras de méis apresentaram sujidades, havendo 
necessidade de realização de cursos de capacitação em extração e processamento 
de mel com o intuito de melhorar o nível tecnológico dos apicultores e 
meliponicultores marajoaras. 
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