
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

 
Mel amargo: quantificação de fenólicos e flavonoides, análise da cor e 
atividade antioxidante.  
 

Iolete do N. A. Maciel
1
* (PG), Gilmar Prado

1
 (IC), Adriana Flach

1
 (PQ), Luiz A. M. A. da Costa

1
 (PQ), 

Silvio J. R. da Silva
2
 (PQ). 

 
1 

Universidade Federal de Roraima – Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais - Laboratório de Química 

Fina e Biotecnologia 
2 
Museu Integrado de Roraima –Universidade Estadual de Roraima 

 

ioletemaciel@yahoo.com.br 

Palavras chave: Mel amargo, flavonoides, atividade antioxidante, quantificação. 

Introdução 

O mel apícola geralmente possui um sabor doce e 
agradável ao paladar humano. No entanto, o mel 
amargo, eventualmente produzido pelas abelhas 
Apis, apresenta-se como um produto diferenciado 
dos demais tipos de mel, devido ao sabor pouco 
apreciado. Em Roraima, a análise 
melissopalinológica  
do mel amargo produzido no município do Cantá 
indicou que o mesmo é da planta Voquisia 
guianensis Aubl

1
. Contudo, não existem estudos 

acerca da constituição química desse tipo de mel. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar o 
teor dos compostos fenólicos e flavonoides, 
verificar a cor do mel e a atividade antioxidante de 
uma amostra de mel amargo proveniente do 
município do Cantá-RR (01° 52.879’ N; 060° 35.978’ 
O), coletado em novembro de 2011.  

Resultados e Discussão 

As análises espectrofotométricas foram realizadas 
em triplicata utilizando-se o reagente Folin-
Cioalteu

2
, na quantificação de compostos fenólicos 

(λ = 798nm), cloreto de alumínio para quantificar 
flavonas e flavonóis (λ = 437nm) e o reagente 2,4-
dinitrofenil-hidrazina (DNP), na quantificação das 
flavononas e diidroflavonois

3
 (λ= 493 nm). O teor de 

antocianinas (ANT) seguiu o método descrito por 
Francis apud Araújo

4
, mediante equação 

apresentada abaixo. 
 

ANT (mg/100 g) = [(Abs.). (100/conc. da amostra)]

98,2  

 

A cor foi analisada colorimetricamente a 635 nm e 
determinada em mm pela escala de Pfund

5
. A 

atividade antioxidante (AA), expressa pelo IC50 foi 
determinada espectrofotometricamente a 515 nm, 
pelo método de capacidade sequestrante do radical 
livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH)

6
, para 

tanto, utilizou-se a equação a seguir, na 
determinação do percentual antioxidante. 

Abscontrole

%AA = 100 -     Absamostra  - Absbranco     x 100  

 
 
Os resultados das análises de fenólicos e 
flavonoides encontram-se na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Quantificação de fenólicos e flavonoides 
 

Classe mg/100g (Média ± DP
*
) 

Fenólicos 94,6400 ± 0,8240 
Flavonas e flavonóis  2,3875 ± 0,0125 
Flavononas e  diidroflavonois 82,7300 ± 0,7000 
Antocianinas    1,1200 ± 0,0050 
*
desvio padrão 
A amostra de mel amargo, identificada como 
branca, segundo a escala de Pfund, apresentou 
teores de flavonoides totais de 86,2375 mg e  
compostos fenólicos de 94,64 mg por 100 g de mel. 
Tais valores estão dentro da faixa determinada por 
outros pesquisadores, apesar dos dados literários 
não citarem a caracterização de méis com sabor 
amargo. A atividade antioxidante da amostra 
analisada apresentou IC50=16,94 mg/mL, esse 
resultado pode estar associado aos teores de 
fenólicos e flavonoides presentes na amostra.  

Conclusões 

A análise dos compostos secundários e a atividade 
antioxidante do mel amargo apresentaram 
resultados significativos. Assim, novas análises 
serão realizadas com o fim de se conhecer melhor 
a composição e as potencialidades desse mel.  
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