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Resumo: A conservação dos méis produzidos pelas abelhas sem ferrão é o fator que limita a comercialização, 
considerando que esses méis apresentam altos teores de umidade. A qualidade do mel pode ser mensurada pelas 
suas características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais, tendo sido atualmente empregadas diversas 
técnicas para aumentar a vida de prateleira deste produto. A análise sensorial pode ser considerada como um 
instrumento para determinar o grau de aceitação do produto pelo consumidor. Diante do exposto o presente 
trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade dos métodos de conservação aplicados ao mel de Melipona 
quadrifasciata, por meio de avaliação sensorial. As amostras foram submetidas a quatro tratamentos: mantida em 
temperatura ambiente 25 ± 2,0 °C; mantida em gelade ira por sete dias; amostra desumidificada com o auxílio do 
desumidificador e amostra submetida ao processo de desumidificação em B.O.D. (Demanda Biológica de 
Oxigênio) Os métodos de conservação de mel com desumidificação em sala e em B.O.D. são viáveis por 
apresentarem maior aceitabilidade quando comparados aos outros métodos avaliados. 
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Evaluation of conservation methods of honey of Melipona quadrifasciata based on the sensory 

profile and acceptability 

Abstract:  The conservation of honey produced by stingless bees is the factor that limits its commercialization, 
considering that these honeys have high moisture content. The quality of honey can be measured by its physical, 
chemical, microbiological and sensory characteristics, and currently various techniques have been employed to 
increase the shelf life of this product. Sensory analysis can be considered as a means to determine the 
acceptability of the product by consumer. The objective of this study was to analyse the viability of application of 
conservation methods in honey of Melipona quadrifasciata by sensory evaluation. The samples were submitted to 
four treatments: maintained at 25 ± 2,0 °C; kept in  the refrigerator for seven days; dehumidified sample  using a 
dehumidifier and a sample submitted to the dehumidification process in BOD. The conservation methods of honey 
using dehumidification in room and in B.O.D. are viable because they present better acceptability compared to 
other methods evaluated. 
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Introdução 
 

Existem aproximadamente 300 espécies de 
abelhas sem ferrão que produzem méis para o 
consumo e que são amplamente apreciados (Alves et 
al., 2005a). Apesar da produção apresentar 
abrangência limitada, os meliponíneos têm o 
importante papel de fornecer um produto que se 
distingue do mel de Apis mellifera, especialmente no 

sabor e no aroma, alcançando altos preços no 
mercado (Alves et al., 2005b).  

A conservação do mel tornou-se um fator 
limitante para os meliponicultores, visto que o alto 
teor de umidade altera suas qualidades sanitárias. 
Para o mel de abelhas com ferrão Apis mellifera, o 
teor de umidade não deve ser superior a 20% (Brasil, 
2000). Acima desse valor ocorre a fermentação e, 
consequentemente, a deterioração do produto 
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(Venturini et al., 2007). Como as qualidades 
sanitárias, organolépticas e nutricionais são 
instrumentos fundamentais para se obter vantagens 
no mercado, é necessário empregar técnicas que 
garantam maior vida de prateleira desse produto. 
Segundo Silva (2000), técnicas como a 
desumidificação, pasteurização e refrigeração são 
utilizadas para conservação dos alimentos. Estudos 
mostram que estes métodos não interferem no perfil 
sensorial e na aceitabilidade de méis de abelhas sem 
ferrão (Sodré et al., 2008). 

De acordo com Miele (2006) a análise sensorial 
é um método para verificar o grau de aceitabilidade 
do produto pelo consumidor, a qual é definida como a 
avaliação das propriedades organolépticas através 
dos órgãos dos sentidos. É também uma importante 
ferramenta para avaliar a durabilidade dos produtos 
alimentícios, pois representa as percepções e 
opiniões do consumidor, aliada aos dados obtidos nos 
estudos físicos, químicos e microbiológicos 
(Biedrzycki, 2008). 

Fonseca et al. (2006) enfatizam a existência de 
dificuldades enfrentadas pelos meliponicultores para 
conservação do mel em função da sua alta umidade, 
causando a sua fermentação e, consequentemente a 
sua deterioração, tornando-se evidente a grande 
importância do domínio de técnicas de conservação. 
Os conhecimentos atuais sobre a conservação do mel 
são, ainda, insuficientes para o impulso da 
meliponicultura, principalmente porque há escassez 
de pesquisas referente à análise sensorial desse 
produto. Considerando a importância do mel para 
incrementar a renda familiar do meliponicultor, bem 
como garantir um produto de qualidade para o 
consumo, o presente trabalho teve como objetivo 
analisar a viabilidade dos métodos de conservação 
aplicados ao mel de M. quadrifasciata, por meio de 
avaliação sensorial. 

 
 

Material e Métodos 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório do 
Núcleo de Estudo dos Insetos (Insecta) do Centro de 
Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB). A amostra de mel de Melipona quadrifasciata 
foi coletada no período de setembro de 2006 no 
município de Quijingue - BA e transportada seguindo 
as boas práticas de fabricação de acordo com 
Fonseca et al. (2006). 

Foi realizada divisão da amostra em quatro sub 
amostras, as quais foram submetidas a quatro 
tratamentos: T1 - amostra mantida em temperatura 
ambiente 25 ± 2,0 °C, T2 - mantida em geladeira em 
temperatura de aproximadamente 5 ± 0,5 ºC por sete 
dias, T3 - desumidificada em sala com o auxílio do 
desumidificador de ar e termo-higrômetro com 
temperatura a 30 ± 3,2 °C e umidade a 40 ± 2,5% 
(Alves et al., 2006). Com relação ao tratamento T4 a 
amostra foi submetida ao processo de 
desumidificação em Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (B.O.D.) conforme Carvalho et al. (2009) 
com temperatura de 35 ± 2,3 °C e umidade de 40 ± 
2,6 %.    

Para cada amostra submetida aos seus 
respectivos tratamentos foi feita avaliação sensorial. 
A equipe foi composta por 20 provadores não 
treinados, de ambos os sexos, com faixa etária entre 
20 e 60 anos. As amostras foram servidas em copos 
plásticos codificadas com números de três dígitos, 
sendo a ordem de apresentação aleatória. Para 
limpeza do palato entre as avaliações das amostras 
foram fornecidos água mineral e biscoito “água e sal” 
(Ferreira, 2000). Para facilitar a identificação do 
aroma, foi utilizado grãos de café entre as inalações 
das amostras. Os horários dos testes foram entre às 
9:00 e 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. A 
metodologia adotada foi preconizada por Grosso 
(2006), a partir da qual foram realizadas as seguintes 
avaliações: fluidez, cor, aroma, cristalização, sabor e 
aceitabilidade (Figura 1).  

Os dados obtidos da avaliação sensorial foram 
submetidos a estatísticas descritivas e cálculo do 
coeficiente de correlação linear de Pearson a fim de 
verificar as correlações entre as variáveis. Foi 
realizada a análise do perfil sensorial dos tratamentos 
pelo gráfico aranha. Todas as análises foram 
realizadas utilizando o software XLSTAT Versão 
2011.1.02 (ADDINSOFT SARL, 2011). 
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OBS. Marcar com um círculo o valor que considera mais apropriado 
Avaliador:____________________ ___________________/____/_____Amostra:_________ 

Fluidez 
0         1           2            3             4            5          6            7            8           9             10 

Liquida                                                      Pouco densa                                           Muito densa 
Cor 

0         1           2            3             4            5          6            7            8           9              10 
Branco                                                           Âmbar                                                       Negra 
Aroma  

0         1           2            3             4            5          6            7            8           9              10 
Desagradável                                         Pouco agradável                                          Agradável 
Cristalização 

0         1           2            3             4            5          6            7            8           9             10 
Sem cristais                                              Cristais finos                                        Cristais grossos 
Sabor 

0         1           2            3             4            5          6            7            8           9             10 
Fraco                                                       Pouco intenso                                                Intenso 
Aceitabilidade 

0         1           2            3             4            5          6            7            8           9             10 
Nula                                                           Pouco aceito                                             Muito aceito 
Figura 1 - Ficha de avaliação sensorial para amostra de mel (Grosso, 2006) 

 
 
 

Resultados e Discussão 
 

Na tabela 1 são apresentadas as médias dos 
atributos para cada tratamento. O atributo fluidez 
apresentou um alto coeficiente de variação, sendo 
que os maiores valores foram apresentados pelos 
tratamentos T3 e T4 que diferiram estatisticamente 
dos tratamentos T1 e T2 para esse parâmetro quanto 
maior o valor mais denso é o produto. Isso pode ter 
ocorrido, porque a desumidificação em sala e em 
B.O.D. (T3 e T4) favorece a retirada de umidade das 
amostras, em comparação com os métodos de 
conservação em temperatura ambiente e em 
geladeira. Alves et al. (2005b) enfatizam que a alta 
fluidez é uma característica marcante de méis de 
abelhas sem ferrão, fator justificado pelo alto teor de 
água, o qual proporciona uma facilidade no 
envasamento e decantação. Em contrapartida, 
Rodrigues (1998) ressalta que méis com teores mais 
elevados de umidade podem fermentar mais 
facilmente. 

Entre os tratamentos foi observado pouca 
variação na cor, não havendo diferença significativa, 
onde todos os méis apresentaram coloração variando 
entre o branco e o âmbar. De acordo com Carvalho et 
al. (2003, 2006), a cor é uma característica 
influenciada pela origem botânica, e está diretamente 
relacionada com preço deste, de forma que méis mais 

claros podem alcançar preços mais elevados. Para o 
atributo aroma, também não houve diferença 
significativa entre os tratamentos, sendo a média 
encontrada de 7,31. Os valores encontrados indicam 
que os méis foram avaliados com aromas variando de 
6,9 a 7,8 não diferindo entre si e próximo ao 
agradável, demonstrando que as diferentes 
metodologias de conservação utilizadas 
proporcionaram pouca variação tanto na cor, como no 
aroma. 

Para cristalização, observou-se que não 
houve diferença significativa entre as médias dos 
quatro tratamentos, sendo que os valores obtidos 
foram baixos, que de acordo com a ficha de avaliação 
indica ausência de cristais. Considerando o atributo 
Sabor, observa-se que o tratamento T1 diferiu 
significativamente dos T3 e T4, apresentado o menor 
valor para este atributo. Neste parâmetro destaca-se 
as sub amostras tratadas com diferentes tipos de 
desumidificação que apresentaram os maiores 
valores para sabor (7,40 para o tratamento T3 e 7,80 
para o T4, respectivamente). Estes tratamentos 
reduzem o teor de água presente nas amostras, 
elevando a concentração dos compostos presentes 
no mel, tornando o sabor mais intenso. 
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Tabela 1 - Valores médios dos atributos sensoriais em méis de Melipona quadrifasciata, submetidos a quatro 
diferentes formas de conservação. 

Tratamento Atributo 

 Fluidez Cor Aroma Cristalização Sabor Aceitabilidade 

T1 1,75a 1,90a 7,80a 0,25a 5,10b 7,00b 

T2 2,45a 2,45a 6,90a 1,05a 6,15ab 7,35b 

T3 6,90b 2,10a 7,40a 0,60a 7,40a 8,35ab 

T4 7,45b 2,30a 7,15a 0,80a 7,80a 8,70a 

Média 4,64 2,19 7,31 0,68 6,61 7,85 

Desvio Padrão 2,95 0,24 0,38 0,34 1,23 0,81 

C.V.* (%) 63,67 10,94 5,25 50,06 18,59 10,26 

*C.V.= Coeficiente de variação. As médias seguidas de mesma letra nas colunas não são diferentes estatisticamente pelo teste 
de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade; T1: amostra mantida em temperatura ambiente 25 ± 2,0 °C; T2: m antida em geladeira 
em temperatura de aproximadamente 5 ± 0,5 ºC por sete dias, T3: amostra desumidificada em sala com o auxílio do 
desumidificador de ar e termo-higrômetro com temperatura a 30 ± 3,2 °C e umidade a 40 ± 2,5%; T4: amos tra submetida ao 
processo de desumidificação em Demanda Bioquímica de Oxigênio (B.O.D.) com temperatura de 35 ± 2,3 °C e umidade de 40 
± 2,6 %. 

 
 A aceitabilidade dos méis variou entre 7,00 a 

8,70, com média de 7,85. O mel mantido em 
temperatura ambiente (T1) teve a menor aceitação 
entre os provadores, diferindo estatisticamente do mel 
submetido ao tratamento T4. Devido à exposição 
desta sub amostra a condições ambientais naturais, 
as características associadas a umidade e a 
consequente fermentação destes méis de 
meliponíneos foi destacada. Assim, características 
originais foram alteradas, como o aroma e 
principalmente o sabor que apresentaram 
características azedas. Entretanto, méis submetidos a 
processos de desumidificação em sala e em B.O.D. 
(T3 e T4) demonstraram teores de umidade entre 16 
e 18 % além de concentrarem os açúcares, 
diminuindo a possibilidade de fermentação e 
influenciando positivamente no atributo sabor. Sodré 
et al. (2008), avaliando o perfil sensorial de méis de 
abelhas sem ferrão, utilizando pasteurização e 
desumidificação, verificaram resultados opostos ao 
presente estudo, onde os métodos de conservação 
não interferiram na aceitabilidade e sabor dos méis 
analisados. Possivelmente, os métodos utilizados não 
interferiram de forma discrepante na aceitabilidade, 
ao contrário dos métodos utilizados no presente 
estudo. 

Na figura 2, pode-se verificar o perfil sensorial 
dos méis submetidos aos diferentes tratamentos, 
considerando todos os atributos simultaneamente. 
Nota-se que o mel conservado em sala de 
desumidificação e em B.O.D. (T3 e T4) obteve os 
maiores valores para os atributos sabor e 
aceitabilidade, sendo este último resultante da 
interação dos outros atributos e assim considerado 
mais relevante na análise sensorial do produto. 

Carvalho et al. (2009) avaliando o perfil sensorial de 
meis de abelhas sem ferrão submetidos ao processo 
de desumidificação, não encontraram diferenças 
significativas na aceitabilidade, sendo esta 
considerada alta.  

Na tabela 2 são apresentados os coeficientes 
de correlação entre os atributos de méis de Melipona 
quadrifasciata avaliados para os quatro tratamentos. 
Observa-se que a maior parte das correlações não foi 
significativa. Entretanto, verificam-se seis correlações 
significativas entre as variáveis.  

Com relação às correlações, o atributo 
aceitabilidade e as variáveis, fluidez (0,991) e sabor 
(0,984) foram altamente significativas a 1% e 5% de 
probabilidade respectivamente. Considerando a 
relação existente entre aceitabilidade e fluidez, 
observa-se que a maior aceitabilidade está associada 
a méis que possuem maior valor para fluidez, que 
foram os méis que passaram por processos de 
desumidificação (T3 e T4).  

A correlação entre aceitabilidade e sabor foi 
alta e significativa (0,984), indicando que existe uma 
estreita relação entre estes dois atributos. Os méis 
que obtiveram maiores notas para sabor foram os 
mais aceitos (T3 e T4). Dessa maneira os processos 
de desumidificação tornam os méis mais 
concentrados em seus compostos devido à redução 
da umidade e proporcionaram características 
sensoriais mais agradáveis para os provadores. 
Portanto, o meliponicultor pode escolher o método de 
desumidificação para conservação de mel com base 
na praticidade e viabilidade econômica, a 
desumidificação em sala e B.O.D. proporcionam 
resultados semelhantes. 



Oliveira et al. 

Magistra, Cruz das Almas-BA, v. 25, n. 1, p. 1-6, jan./mar. 2013. 

5 

 

 
Figura 2 - Perfil sensorial de amostras de méis de Melipona quadrifasciata submetidas a métodos de conservação. T1: amostra 

mantida em temperatura ambiente 25 ± 2,0 °C; T2: ma ntida em geladeira em temperatura de aproximadamente 5 ± 
0,5 ºC por sete dias, T3: amostra desumidificada em sala com o auxílio do desumidificador de ar e termo-higrômetro 
com temperatura a 30 ± 3,2 °C e umidade a 40 ± 2,5% ; T4: amostra submetida ao processo de desumidificação em 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (B.O.D.) com temperatura de 35 ± 2,3 °C e umidade de 40 ± 2,6 %. 

 
 

Tabela 2 – Correlação linear entre os atributos sensoriais avaliados em méis de Melipona quadifasciata. 

Atributo Cor Aroma Cristalização Sabor Aceitabilidade 

Fluidez 0,177ns -0,225ns 0,197ns 0,965* 0,991** 

Cor  -0,996** 0,994** 0,428ns 0,285ns 

Aroma   -0,999** -0,474ns -0,326ns 

Cristalização    0,448ns 0,297ns 

Sabor         0,984* 
* e ** Correlação significativa a 5% e a 1% de probabilidade, respectivamente. ns Não significativo. 
 

 
Conclusão 

 
 Os métodos de conservação de mel com 

desumidificação em sala e em Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (B.O.D.) são viáveis por apresentarem 
maior aceitabilidade quando comparados aos outros 
métodos avaliados. 
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