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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DA FALSIFICAÇÃO DO MEL EM MUNICIPIOS PERTENCENTES A REGIÃO 
METROPOLITANA DO VALE DO PARAIBA -SP- BRASIL Naldi, V,S. ¹; Rombenso, M. N.¹; 
Carvalho, T.F.¹; Uchoas, M.H.¹; Barreto, L. M. R. C. ¹; Nordi, J. C.¹; ¹ Centro de Estudos 
Apícolas da Universidade de Taubaté. Est. Dr. José Cembranelli, 5000. Itaim, Taubaté, SP. 
Brasil lidiaunitau@gmail.com Produzido pelas abelhas Apis mellifera L., APIDAE, o mel sempre 
foi alvo de atenção do homem por apresentar sabor agradável e de alto valor nutricional. 
Consiste em uma solução aquosa concentrada de açúcares, geralmente com predominância de 
frutose e glicose, e de pequenas quantidades de dextrinas, enzimas, ceras, óleos voláteis, 
ácidos orgânicos, éteres, substâncias gomosas, albuminóides e minerais, podendo ser 
classificado quanto à sua origem em mel floral ou mel de melato (melato). O mel floral é obtido 
dos néctares das flores, e ainda pode ser classificado em: mel unifloral ou monofloral (quando o 
produto procede principalmente da origem de flores de uma mesma família, gênero ou espécie 
e possua características sensoriais, físico-químicas e microscópicas próprias) ou mel multifloral 
ou polifloral (obtido a partir de diferentes origens florais). O mel de melato é formado 
principalmente a partir de secreções de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos 
sugadores de plantas que se encontram sobre elas. Os processos de falsificação e adulteração 
do mel podem constituir em adição de xarope de açúcar, de outros carboidratos, principalmente 
açúcares comerciais como a glicose, solução de xarope de sacarose, melado e solução de 
sacarose invertida ou simplesmente a elaboração de um produto a base de açúcar, amido com 
adição de substância aromáticas de mel. A pesquisa foi realizada a partir da aquisição de 50 
amostras adquiridas nas principais redes de comercialização em 8 municípios da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista – SP, a saber: Taubaté, Tremembé, 
Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São José dos Campos e São Bento do Sapucaí, 
As análises foram realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Apícolas da 
Universidade de Taubaté, localizada no Departamento de Ciências Agrárias. A metodologia 
adotada para as análises consistiu em se realizar uma diluição de água e mel. Na proporção de 
50% de cada um dos componentes, adicionou-se 3 gotas de tintura de lugol, agitando com um 
bastão de vidro e observando a mudança ou não de coloração. Como resultados, do total das 
amostras analisadas apenas 14% apresentaram combinação positiva para lugol – amido, 
apontando a utilização da modalidade mais grosseira de fraude para o referido produto. Os 
índices obtidos demonstram tendência de redução dessa prática na região se comparado com 
levantamentos anteriores indicando a atuação mais intensiva dos órgãos fiscalizadores 
regionais ou o desenvolvimento e inicio da consolidação de políticas publicas para o incentivo 
da produção e legalização por parte dos apicultores. Palavras chave: Mel, Falsificação, 
Qualidade 


