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Introdução

O mel é uma mistura complexa, de muitos
componentes onde se destacam os carboidratos, 
além de estarem presentes enzimas, aminoácidos, 
minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, ceras e grãos 
de pólen1. Apesar de o mel ser basicamente uma 
solução saturada de açúcares e água, as variações 
em sua composição têm origem nas características 
específicas das diferentes fontes florais, que por sua 
vez são responsáveis por suas propriedades físico-
químicas, sensoriais e terapêuticas. Inúmeras 
pesquisas indicam que o mel tem propriedades 
funcionais em humanos promovendo dessa forma, 
melhorias na saúde, e muitos desses benefícios 
estão relacionados, em grande parte, à presença de 
substâncias fenólicas. Assim, a análise de 
substâncias fenólicas por cromatografia líquida tem 
sido sugerida como uma técnica promissora para o 
estudo da origem floral e/ou geográfica do mel2.

Resultados e Discussão

Nesse trabalho foram analisados 21 extratos de 
méis monoflorais, sendo 12 de eucalipto e 9 de 
laranjeira obtidos do comércio local ou diretamente 
de apicultores no estado do Rio de Janeiro. As 
substâncias fenólicas foram extraídas do mel 
segundo metodologia descrita previamente na 
literatura3 com algumas modificações4. 
A identificação e quantificação das substâncias
fenólicas foram realizadas utilizando CLAE-DAD em
coluna de fase reversa (C18, 250 x 4.6, 5µm, 
Betasil). De acordo com a tabela 1 pode ser 
observado que os flavonoides: hesperidina, 
naringenina e canferol estão presentes apenas nos 
méis de laranjeira, enquanto o ácido protocatecuico 
está presente apenas nos méis de eucalipto. Além 
disso, através das análises das curvas de 
ultravioleta, os méis de eucalipto apresentaram um 
maior percentual de substâncias derivadas do ácido 
benzóico quando comparados com os méis de 
laranjeira. A diferenciação do perfil químico dos méis
de laranjeira em relação ao de eucalipto torna essa 
análise uma ferramenta alternativa à
melissopalinologia que determina a origem floral do 
mel por análise de pólen, visto que o mel de

laranjeira tem baixo teor de pólen e o mel de 
eucalipto tem um alto teor. Em geral, a análise 
polínica nesses casos, pode levar a resultados 
equivocados se não for auxiliada por outras técnicas
para a determinação da origem floral.

Tabela 1. Percentuais de substâncias fenólicas 
identificadas nos extratos dos méis de laranjeira e 
eucalipto por CLAE-DAD.

Substâncias Eucalipto Laranjeira

Ác.gálico 2,36 1,36

Ác.cinâmico 3,79 0,62

Naringenina 0 0,26

Hesperidina 0 5,60

Ac. vanílico 8,18 0,00

Canferol 0 2,17

Galangina 0,41 0,31

Ac.p-metoxi benzóico 7,82 0,02

Ac.protocatecuico 17,71 0,00

Ac.p-hidroxi benzoico 26,01 13,32

c,t ABA 19,84 44,99

HMF 13,87 31,35

Conclusões

A análise das substâncias fenólicas por CLAE-DAD
possibilitou distinguir os méis de laranjeira e 
eucalipto produzidos no estado do Rio de Janeiro 
através de biomarcadores florais.
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