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RESUMO 

 

Sendo o principal alimento apícola conhecido mundialmente, o mel é considerado um 

alimento completo e um dos alimentos mais puros encontrados na natureza, tendo grande 

importância na manutenção do nosso organismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 

compostos bioativos e atividade antioxidante, para caracterização da qualidade do mel de 

Apis mellifera de municípios do Oeste paranaense.  Foram analisadas 66 amostras de mel, 

no período de outubro de 2018 a agosto de 2019.  Foram analisados os compostos 

bioativos e atividade antioxidante, sendo observados valores médios de 16,34±7,41 

mg.EAG.100 g
-1

 para Fenóis Totais, 21,35±9,63 mgEQ.100 g
-1 

para
 

Flavonoides e 

0,09±0,03 µmol ET. g
-1

 para atividade antioxidante (DPPH). Conclui-se que o mel da 

região Oeste paranaense possui semelhança em sua composição e características, ficando 

comprovada sua boa qualidade, também indicando a padronização pelos apicultores na 

produção deste alimento. Além disso, as amostras de mel analisados, apresentaram bom 

resultados para os teores de compostos bioativos. 

 

Palavras-chaves: abelhas, compostos fenólicos, flavonoides. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando-se os serviços agrossistêmicos produzidos pelas abelhas por meio da 

polinização, a apicultura possui um papel fundamental na reprodução e conservação de 

várias espécies vegetais, contribuindo com a preservação do meio ambiente. 

A produção de mel no Brasil, no ano de 2019, foi de 46 mil toneladas, tendo um 

pequeno crescimento comparado ao ano de 2018, no qual a produção foi de 42,4 mil 

toneladas de mel produzido (IBGE, 2019). A região Sul foi a principal produtora, 

responsável por 38,21% do total nacional, totalizando quase 17 toneladas de mel 

produzidas. Os estados que se destacaram foram o Paraná, sendo o maior produtor do 

Brasil, com 15,72% da produção nacional seguido pelo Rio Grande do Sul com 13,61%, 

Piauí com 10,92%, São Paulo com 9,85%, Minas Gerais com 9,19% e Santa Catarina com 

8,87% (IBGE, 2019). Segundo dados do mesmo senso, a região oeste do Paraná foi 

responsável por 780 toneladas, sendo que a maior parte da produção se concentra nos 

municípios lindeiros ao lago de Itaipu, no rio Paraná. 

Além da produtividade regular no Estado, o mel paranaense possui características 

que vêm comprovando as suas qualidades e diferenciações, como tem demonstrado pela 

obtenção do selo de Denominação de Origem (DO) na região de Ortigueira, sendo a 

primeira região nacional a obter esse selo, e o selo de Indicação de Procedência (IP) mais 

recentemente obtido na região Oeste do Paraná (INPI, 2017). O direito à utilização deste 



 
selo foi pleiteado em dezembro de 2015 e a concessão foi aprovada e publicada na Revista 

de Propriedade Industrial, número 2426, em 04 de julho de 2017 (INPI, 2017), tendo esta 

IP o nome “OESTE do PARANÁ”.                                            

 A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) trabalha em parceria 

com a Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores da Costa Oeste do Paraná 

(COOFAMEL), desde a sua fundação no ano de 2006, realizando projetos com 

transferência de tecnologia, avaliações físico-químicas, de composição botânica do mel, de 

índices produtivos e de geoprocessamento, com a criação de sistema de informação 

geográfica (SIG), indispensável para o reconhecimento de indicação geográfica. 

Além disso, a próxima demanda por parte dos apicultores da região é a obtenção do 

selo de Denominação de Origem, que agregará mais reconhecimento ao produto. Uma das 

principais exigências para a conquista desse selo, além das que já foram cumpridas, é a 

comprovação da relação entre as características do produto e o seu local de origem (INPI, 

2017).  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi realizar a caracterização dos 

componentes fenólicos e propriedades antioxidantes, de amostras de mel de Apis mellifera, 

de produtores, cujas colônias estão localizadas em diversos municípios do Oeste 

paranaense. Os resultados serão importantes para o controle de qualidade e caracterização 

do produto, corroborando informações de outras pesquisas, para traçar um perfil dos méis 

obtidos na região, validando a utilização do selo de IP pelos produtores aptos e buscando 

vínculos com suas origens fitogeográficas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Localização e coleta das amostras 

 

A pesquisa foi realizada com amostras de mel provenientes de municípios da região 

Oeste do Paraná. O clima da região é classificado como Cfa, segundo Köppen (1948), 

subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes com tendência de concentração de 

chuvas, inverno com geadas pouco frequentes (temperatura média inferior a 18°C), sem 

estação seca definida. A temperatura média anual é de aproximadamente 22°C, 

concentrando-se os valores médios mensais mais elevados nos meses de janeiro e 

fevereiro, em torno de 28°C, e os períodos mais frios concentram-se nos meses de junho, 

julho e agosto, com temperaturas médias mínimas mensais em torno de 18°C.  

O índice pluviométrico médio anual é de 1.700 milímetros, com os menores valores 

em junho, julho e agosto, apresentando média de 287 mm. Os meses mais chuvosos são 

dezembro, janeiro e fevereiro, com precipitação média de 450 mm. O solo da região é 

composto de Latossolo roxo eutrófico (45%), terra roxa estruturada eutrófica (45%) e solos 

litólicos eutróficos (10%) (EMBRAPA, 2006).  As atividades das cidades estão baseadas 

no setor agrícola, destacando a produção de leite, soja, milho, frangos, suínos e indústrias. 

Nos municípios do Oeste paranaense predominam as coberturas designadas por 

Veloso et al. (1991) de Floresta Estacional Semidecidual, denominadas também por 

Floresta Pluvial Subtropical, Floresta dos Planaltos Interiores ou Floresta Tropical, 

revestindo grandes porções do Estado do Paraná, como o Oeste e o Norte (MAACK, 

2002).  

Como característica fitogeográfica relevante, o Lago Artificial de Itaipu está 

localizado na região Oeste do Paraná, sendo este trecho de represamento do rio Paraná 



 
conhecido como bacia do Paraná III. A vegetação que margeia o lago é formada por 

reflorestamento de áreas de mata ciliar antropizada, realizado a partir de 1979, com a 

construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, denominada de cinturão verde. Essa 

faixa de proteção possui em média 217 metros de largura em ambas as margens, e extensão 

em torno de 2,9 mil km, além de áreas de mata ciliar nas bacias de rios que formam a 

Bacia do Paraná III (BP III – área represada) e de Reserva Legal (OSTROVSKI, 2014). 

Porém, o uso do solo é intenso nesta região e a agricultura é altamente mecanizada, 

predominando as culturas de grãos: soja, milho e trigo, tornando os componentes da 

paisagem contrastantes em alguns municípios.  

Para esta pesquisa foram analisadas 66 amostras de mel produzidas por abelhas 

africanizadas (Apis mellifera L.), provenientes de apicultores associados à COOFAMEL de 

quatro municípios da região oeste do Paraná, sendo assim distribuídas: Santa Helena (17) 

(Latitude 24º5’37’’S e Longitude 59º19’58”W), Entre Rios do Oeste (17) (Latitude 24º42’ 

16’’S e Longitude 54º14’03’’W), Terra Roxa (16) (Latitude 24º09’25’’S e Longitude 

54º06’02’’W) e Marechal Candido Rondon (16) (Latitude 24º33’22’’S e Longitude 

54º03’24’’W). 

Estes municípios são considerados municípios Lindeiros, pois possuem todo, ou 

parte de seu território, às margens do Lago de Itaipu. Porém, pela diversidade de paisagens 

encontradas na região, para efeito de comparação das características físico-químicas das 

amostras de mel, estas foram classificadas em Beira Lago e Afastadas do Lago. 

Assim, de acordo com a posição geográfica dos apiários dos produtores 

fornecedores das amostras avaliadas, foram considerados como municípios Beira Lago os 

municípios de Entre Rios do Oeste e Santa Helena, pela disposição das colmeias dos 

apicultores, mais próximas às áreas de reflorestamento que margeiam o lago. Os 

municípios de Marechal Cândido Rondon e Terra Roxa foram considerados Afastados do 

Lago, uma vez que os produtores que doaram as amostras têm suas colmeias alocadas em 

regiões mais afastadas deste.  

As amostras recebidas foram coletadas pelos apicultores na época de safra 

2018/2019, sendo enviadas para a cooperativa. Durante o período de outubro de 2018 a 

março de 2019, as amostras foram identificadas e separadas em embalagens plásticas de 

500 gramas, transparentes e com tampa de rosca. As amostras foram armazenadas em 

temperatura ambiente, fora de luminosidade, sem sofrerem nenhum tipo de processamento, 

sendo posteriormente transferidas para o laboratório de Tecnologia de Alimentos do 

Centro de Ciências Agrárias do campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, onde foram novamente armazenadas para posteriores 

análises. 

 

Análises de controle de qualidade e caracterização de mel 

 

As análises de compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante foram 

realizados no período de 2018 a 2019 no laboratório de Tecnologia de Alimentos, onde 

foram pesados e congelados 50 gramas de mel de cada amostra, neutralizando alteração 

dos compostos bioativos.  

 

 

Compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante - Preparo do extrato 

 



 
Os extratos foram obtidos pelo método de extração hidroalcóolica a frio, proposto 

por Vedana et al. (2008), sendo pesado 1 g de mel e feita à diluição em 10 ml de metanol 

80%, seguidos da homogeneização de vortex. A mistura foi então submetida ao banho 

ultrassônico por 20 minutos, passando posteriormente por processo de centrifugação a 

20.000 rpm, em temperatura 4º C por 20 minutos, sendo filtrada em papel qualitativo e 

armazenada a 18º C, permanecendo neste estado por no máximo 10 dias até o término das 

análises. 

 

Fenólicos totais 

 

Para a determinação de compostos fenólicos totais, foi utilizado método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton, Orthofer e Lamuela (1999) 

com adaptações de Rotili et al. (2018). Para este procedimento foi utilizado 0,5 mL do 

extrato de mel, preparado inicialmente, sendo misturado com 2,5 mL de solução de Folin-

Ciocalteau água (1:10), permanecendo em repouso por um tempo de 3 minutos. 

Sequencialmente foram adicionados 2,0 mL da solução de carbonato de sódio: água (m:v) 

permanecendo em repouso no escuro e incubado a uma temperatura de 50º C. Após este 

seguimento, as amostras foram para banho de gelo seguindo as leituras de 760 nm em 

espectrofotômetro. 

 Foi construída uma curva de calibração para com ácido gálico como padrão (y= 

0,1632x+0,0041; R² = 0,9917), sendo que os resultados foram expressos em equivalente 

ácido gálico (mg EAG mL
-1

 amostra). Todas as análises foram construídas em triplicatas. 

 

Atividade antioxidante  

  

A atividade antioxidante do extrato de mel foi medida através de sua capacidade de 

sequestro de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), conforme Rotili et al. (2018). Foram 

adicionados 0,5mL de extrato de mel e 0,3mL de radical DPPH (0,5 mmol. L
-1

) em 3,0mL 

de metanol 80%, deixados em repouso no escuro por 60 minutos. Após este período as 

amostras foram lidas em espectro UV-visível (Shimadzu UV-1800) em absorbância de 517 

nm. Foi utilizado como branco 3,5mL de metanol 80% adicionados a 0,3mL de solução 

DPPH. Os resultados foram expressos em mg. g
-1

 do peso seco, em equivalente Trolox 

(ET), calculados por meio do ajuste da curva de calibração para Trolox nas concentrações 

que variaram de 20,0 a 200,0 mg. Eq. ET mL
-1

. 

 

Determinação de flavonoides totais 

  

Para a determinação de flavonoides totais foi utilizado o método descrito por Meda 

(2005), com algumas modificações. Para isto foram utilizados 0,5mL do extrato do mel, no 

qual foram adicionados 4,3mL da solução a 2% de tri cloreto de alumínio (AlCl3), solução 

preparada inicialmente, diluídos em etanol 80%, sendo homogeneizadas no vortex. Após 

este procedimento, as amostras foram armazenadas no escuro em temperatura ambiente por 

40 minutos, tempo necessário que as soluções entrem em reações com extrato. Passado 

este tempo, foram realizadas as leituras de absorbância de 415nm, onde foi utilizada uma 

mistura de 2,5mL do extrato com 2,5mL de etanol 80%. Os flavonoides totais foram 

determinados usando o padrão quercetina em concentrações variando de 10-70 mg. L
-1

 



 
para calibração da reta de calibração (R²: 0,9972), por meio da média, de três leituras, o 

teor de flavonoides foi expresso em mgEQ.100 g
-1

 de mel. 

 

Análises estatísticas 

 

Todos os parâmetros avaliados foram conduzidos em triplicata. Foram calculados o 

maior e o menor valor, mediana, 1° e 3° quartis, média e desvios-padrão (DP), para os 

parâmetros analisados do mel. O teste t para amostras independentes foi utilizado para 

verificar possíveis diferenças estatísticas entre os municípios próximos ao lago (Santa 

Helena e Entre Rios do Oeste) e aqueles mais distantes (Marechal Cândido Rondon e Terra 

Roxa). O teste t para amostras independentes foi realizado após verificar a homogeneidade 

de variâncias. Além disso, foi utilizada a análise de componentes principais para verificar a 

associação entre as variáveis e os elementos amostrais. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas com o software R, RStudio Team (2020). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados dos parâmetros avaliados nas amostras de mel, considerando-se 

conjuntamente os quatro municípios pertencentes à região Oeste do Paraná, estão 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos em amostras de mel do Oeste do Paraná. 

Parâmetros Máx. Mín. Med. Q1 Q3   Média 

Fenól total 

(mgEAG. 100g
-1

) 

30,50 1,56 16,34 10,32 20,81 16,34±7,41 

Flavonoides 

(mgEQ.100 g
-1

) 

52,80 9,35 18,94 15,27 22,86 21,35±9,63 

DPPH (µmol 

ET. g
-1

) 

0,22 0,01 0,10 0,08 0,11 0,09±0,03 

Q1: 25% das amostras estão abaixo da mediana. Q3: 75% das amostras estão acima da 

mediana. Máx.: valor máximo encontrado. Mín.: valor mínimo encontrado. 

 

Na tabela 1 pode-se observar que a quantidade média de fenóis totais variou de 1,56 

a 30,50 mgGAE.100 g
-1

,
 
com média de 16,34±7,41 mgGAE.100 g

-1
, valores esses menores 

do que os obtidos por Galhardo et al. (2020), que encontrou valor médio de 36,3 com uma 

amplitude de 11,39 a 61,27 para a quantidade de fenóis na região Oeste paranaense. Em 

trabalho realizado por Ferreira et al. (2009), avaliando mel de Portugal, observaram que os 

teores de fenóis totais aumentavam conforme as amostras de mel ficavam mais escuras, o 

que pode explicar os baixos valores de fenóis totais encontrados neste presente trabalho, 

uma vez que a cor do mel variou de extra âmbar claro a âmbar escuro, em análises previas. 

A quantidade de flavonoides totais observados na tabela 1 variou de 9,35 a 52,80 

mgEAG.100 g
-1

, com média de 21,35±9,63 mgEAG.100 g
-1

. Bueno Costa (2016) avaliou 

amostras de mel de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, obtendo resultados de 2,98 a 

10,46 mgEAG.100 g
-1

, resultados menores do que aqueles encontrados neste trabalho. De 

acordo com Ferreira et al. (2009), ocorre uma relação entre teor de flavonoides totais e cor, 

uma vez que este observou um aumento para a quantidade de flavonoides de 12,60, 34,20 e 



 
58,7 mgEAG.100 g

-1
 no mel, para cores âmbar claro, âmbar e âmbar escuro, 

respectivamente. 

O valor médio encontrado para atividade antioxidante (Tabela 1), frente à captura 

do radical DPPH, foi de 0,09±0,03 µmol ET. g
-1

, corroborando com Galhardo et al. (2020), 

que encontrou valor semelhante ao analisar mel da mesma região. Os autores justificaram 

que este aumento pode ter correlação com a degradação do mel, através das reações 

enzimáticas sofridas ao longo do período de armazenamento, ou por reação de Maillarde, 

na qual liberam grupos químicos que podem fazer essa redução. 

 A atividade antioxidante, assim como os compostos bioativos podem ter sofrido 

variação, de acordo com a época da colheita do mel, devido ao tipo de florada, uma vez 

que esta interfere diretamente na sua coloração. Ferreira et al. (2009) observaram maior 

atividade antioxidante em amostras de mel com tonalidades mais escuras quando 

comparadas com amostras mais claras. No caso da pesquisa atual, as amostras de mel 

analisadas apresentaram variação de cor, sendo predominantes as cores claras, o que pode 

estar associado aos baixos valores para atividade antioxidante.  

 

Tabela 2. Comparação entre os grupos de amostras distantes do lago e beira lago para 

parâmetros do mel. 

Parâmetros Distante (n = 31) Beira lago (n = 30) t p-value 

Cor (nm) 0,35±0,214 0,38±0,28 -0,47 0,637 

Fenóis totais (mgEAG.100 g
-1

) 14,11±7,404 18,14±6,66 -2,23 0,03 

Flavonoides (mgEQ.100 g
-1

) 20,04±7,360 22,69±11,72 -1,05 0,296 

DPPH (µmol ET. g
-1

) 0,09±0,045 0,09±0,018 -0,48 0,63 

 

De acordo com Kuçuk et al. (2007), os altos teores dos compostos fenólicos nos 

produtos apícolas, podem ter correlação com a localização geográfica dos apiários, 

podendo sofrer interferência em altas temperaturas que podem ocasionar acúmulos destes 

compostos. As diversidades da flora e temperatura de ambas as regiões podem conferir a 

estes produtos variação nesta composição, explicando a diferença para fenóis totais dos 

municípios afastados do lago e beira lago apresentados na Tabela 2.                                                                                                                                  

Com relação à análise de componentes principais, a proporção da variância 

explicada pelos dois primeiros componentes foi de 44% (Figura 1). O eixo I explica 26% 

da variância dos dados, ele é positivamente associado a todas as variáveis, exceto pH. A 

variável flavonoides é a que melhor explica os parâmetros físico-químicos no eixo I 

(0,524), seguido de cor (0,515) e acidez (0,459). O eixo II explica 18% da variação total, é 

formado pela contribuição positiva das variáveis cor, HMF, condutividade, DPPH, 

fenólicos e pH, sendo esta última a que melhor explica a variância dos dados no eixo II 

(0,549). O eixo II também é associado negativamente às variáveis umidade (-0,457) e 

acidez (-0,198). Assim, podemos afirmar que flavonoides, cor, acidez e pH são as variáveis 

que melhor explicam as diferenças entre as amostras de mel. 



 

 
Figura 1. Escores dos dois primeiros componentes principais de uma PCA de variáveis 

físico-químicas do mel de A. mellifera.   

X1 = pH, X2 = cor, X3 = umidade, X4 = HMF, X5 = acidez, X6 = condutividade, X7 = 

flavonoides, X8 = DPPH, X9 = componentes fenólicos 

                                                                                                                                                

Com estudos do mel realizados em anos anteriores, a região Oeste paranaense 

recebeu o selo de Indicação de Procedência, ponto de grande importância para os 

produtores. Os parâmetros que foram avaliados neste trabalho confirmam a qualidade do 

produto em termos de ausência de adulterações, de compostos fenólicos e propriedades 

antioxidantes, justificando a utilização deste selo pelos apicultores avaliados.  Além disso, 

essa caracterização valida às informações que relacionam estas características do produto a 

sua origem fitogeográfica, proporcionando elementos importantes para a solicitação de 

Denominação de Origem ao mel da região. 

 

 

 

 



 
CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o mel da região Oeste do Paraná possui semelhança em sua 

composição e características e fica comprovada sua boa qualidade, também indicando a 

padronização pelos apicultores na produção deste alimento. Além disso, as amostras de 

mel analisados, apresentaram bons resultados para os teores de compostos bioativos e 

atividade antioxidante. 
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