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Introdução 

O mel é um produto alimentício de grande valor 

nutritivo e terapêutico, sendo muito utilizado pela 

população. Para seu uso, entretanto, é necessária 

a garantia da qualidade do produto, bem como a 

manutenção de suas principais propriedades.O mel 

é um produto bastante apreciado e que costuma 

ser usado em compostos como forma de agregar-

lhe  valores nutritivos e comercial.  No comércio há 

uma procura por méis compostos, com adição de 

extrato de própolis, pólen ou geleia real que são 

produtos autorizados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA).Alguns 

compostos carecem de avaliação de autenticidade, 

como o mel com própolis que não apresenta 

orientação em seu regulamento técnico de 

identidade e qualidade. O objetivo deste trabalho foi 

proceder à avaliação dos parâmetros de qualidade 

do mel de Apis mellifera  e do mel composto com 

extrato de própolis comercializados no estado do 

Rio de Janeiro. 

Resultados e Discussão 

Nesse trabalho foram feitas análises de vinte e 

trêsamostras de mel e oito de mel com própolis 

adquiridas do comércio da região metropolitana do 

Rio de Janeiro.  A caracterização físico-química das 

amostras foi feita de acordo com os critérios de 

identidade e qualidade do mel puro
1
. As amostras 

foram submetidas às análises de cor, pH, HMF (5-

hidroximetilfurfural), acidez, açúcares totais e 

sacarose aparente, de acordo com a legislação 

brasileira vigente preconizados pelo Codex 

Alimentarius Commission
2
. Na Tabela 1 encontram-

se os resultados obtidos para as amostras de mel e 

de mel com extrato de própolis. 

 
Tabela 1- Parâmetros físico-químicos dos méis e méis 
compostos, representados em média e desvio padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

*EAC: Extra Âmbar-Claro; AC: Âmbar-Claro; B: Branco; AE: Âmbar escuro 

 

Os resultados obtidos para os teores de acidez livre 

e HMF para as amostras de mel puro estão dentro 

dos parâmetros estabelecidos pela legislação 

brasileira (acidez máx. 50 meq.kg
-1

 e HMF máx. 60 

mg.kg
-1

), com exceção das amostra âmbar claro que 

estão acima do permitido (HMF 64,37mg.k
-1

) . Em 

relação à concentração de açúcares redutores em 

glicose, todas as amostras foram reprovadas, pois a 

norma vigente estabelece um mínimo de 65% de 

teor de açúcar. Já em relação ao teor de sacarose, 

apenas as amostras de coloração branco 

encontram-se dentro dos padrões (máx. 6%). No 

caso das amostras do mel com própolis não existe 

legislação específica para efetuar a comparação dos 

dados. Os resultados mostraram que houve um 

aumento significativo na concentração média de 

HMF (258,1mg kg
-1

) quando há adição da própolis. 

Já a concentração de açúcares redutores passou de 

57,3% para 38,6% com a adição de própolis, 

sofrendo uma redução significativa no valor. 

Conclusões 

A identidade e qualidade do mel puro (cor, pH, 

acidez livre, açúcares redutores e sacarose 

aparente) deve ser mantida dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente. Para os 

referidos parâmetros, os resultados obtidos para os 

compostos de mel mostraram concordância com a 

legislação brasileira com exceção da análise de 

HMF, que apresentou valores muito superiores ao 

permitido para mel puro. 
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Composto

EAC (n=10) AC (n=10) B (n=3) AE (n=8)

pH 3,89 ± 0,03 4,02 ± 0,05 3,67 ± 0,01 4,00 ± 0,02

Ac. 17,9 ± 0,63 20,1 ± 0,25 16,5 ± 0,50 32,7 ± 0,60

HMF 55,1 ± 3,10 64,4 ± 1,40 52,3 ± 0,40 258,1 ± 4,2

% Glic. 56,4 ± 0,70 57,3 ± 0,67 52,9 ± 1,30 38,6 ± 7,34

% Sac. 8,06 ± 0,60 6,33 ± 4,40 5,79 ± 0,40 4,09 ± 7,34

Mel


