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RESUMO 

 

Dentre os produtos apícolas o mel é considerado o principal por se destacar 

como alimento natural e ter várias aplicações farmacológicas, podendo ser produzido 

por abelhas Apis mellifera a partir do néctar, secreções das plantas e frutos, excreções de 

afídeos e outras soluções adocicadas. Seu poder nutritivo, farmacológico e valor 

comercial dependem de sua origem botânica, a qual pode ser obtida através de métodos 

clássicos como a avaliação sensorial, a melissopalinologia ou análises físico-químicas, 

porém estes métodos exigem muita experiência do analista e são dispendiosas. Em 

virtude das dificuldades atuais em realizar essas análises os métodos baseados no estudo 

dos constituintes voláteis têm surgido como uma alternativa na procura de compostos 

marcadores da origem floral de méis. Para a identificação destes compostos, técnicas 

como a microextração em fase sólida (SPME) e “headspace” dinâmico (HSD) seguido 

de análise em cromatógrafo em fase gasosa/espectrômetro de massas (CG/EM) são 

sugeridas. Neste trabalho foram estudados méis de diferentes regiões produtoras do 

estado de Sergipe, bem como amostras de méis adquiridos em supermercado de Aracaju 

oriundas de outros estados do Brasil através da análise dos componentes voláteis 

obtidos por “headspace” dinâmico utilizando Porapak Q® e Turfa in natura como 

materiais adsorventes. Para tanto foram otimizados parâmetros como quantidade de 

amostra, adição de sal, tempo e temperatura de extração. Nas condições otimizadas foi 

possível identificar 112 diferentes compostos pertencentes às classes dos álcoois 

alifáticos, benzenóides, aldeídos alifáticos, hidrocarbonetos lineares, monoterpenos, 

monoterpenos oxigenados, sesquiterpenos, sesquiterpenos oxigenados, norisoprenóides, 

ácidos carboxílicos e outros. Dentre estes, um grupo de compostos majoritários foram 

estudados por análise de componentes principais e análise de agrupamento hierárquico. 

Com estas análises foi possível identificar os componentes de maiores pesos das 

amostras e agrupá-las em cinco grupos com uma similaridade de 48%, tendo como base 

a distância Euclidiana. Dentre os compostos de maiores pesos estão o furfural, 

benzaldeído, cis-óxido de linalol (furanóide), trans-óxido de linalol (furanóide), linalol, 

hotrienol, 4-ceto-isoforona, lilac aldeído (isômero I), cis-óxido de linalol (piranóide) e o 

α-terpineol. 

Palavras-chave: mel; constituintes voláteis; headspace dinâmico; análise de 

componentes principais; análise de agrupamento hierárquico. 
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ABSTRACT  

 

 

Among the products of the hive, honey is considered the principal, standing out as 

natural food and for having multiple pharmacological applications. Honey can be produced 

by honey bees (Apis mellifera, L.) from the nectar, fruit, plant secretions and excretions of 

aphids or other sweetened solutions.Their nutritive power, pharmacologic and commercial 

value depends on its botanical origin, which can be obtained through classical methods as 

sensory evaluation, physicochemical analyses or melissopalynology. Although, these 

methods require much experience of the analyst and are costly.In view of the current 

difficulties in conducting these analyses, methods based on the study of volatile constituents 

have emerged as an alternative in the search for the source of compound markers of floral 

honeys. For the identification of these compounds, techniques such as solid in solid phase 

(SPME) and dynamic headspace (HSD) followed by analysis on gas chromatography 

coupled to mass spectrometer (GC-MS) are suggested. In this work, different honey-

producing regions in the State of Sergipe were studied, as well as samples of honey 

originated from other states of Brazil, purchased in local supermarkets. Analyses of volatile 

components were obtained by dynamic headspace using Porapak Q® and Peat in natura as 

adsorbent materials. For both, parameters such as amount of sample, salt addition, time and 

temperature of extractionhave been optimized. Optimization, made possible the 

identification of 112 different compounds belonging to classes of aliphatic alcohols, 

aliphatic aldehydes, benzene derivatives, monoterpene hydrocarbons, oxygenated 

hydrocarbons, norisoprenoids, sesquiterpenes, oxygenated sesquiterpenes, carboxylic acids 

and others. Among these, a group of senior compounds were studied by principal 

components analysis and hierarchical cluster analysis. With these analyses was likely to 

identify the components with biggest weights in the samples and cluster them into five 

groups with a similarity of 48% based on Euclidean distance. Among the weighty 

compounds are furfuraldehyde, benzaldehyde, cis-linalool oxide (furanoid), trans-linalool 

oxide (furanoid), linalool, hotrienol, 4-ketoisoforone, aldehyde lilac (isomer I), cis-linalool 

oxide (pyranoid) and α-terpineol. 

 

Keywords: honey; volatile constituents; dynamic headspace; principal components 
analysis; Hierarchical Clustering analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. O Mel 

 

Dentre os produtos produzidos pelas abelhas o mel é considerado o principal por 

se destacar como alimento natural. De maneira simplificada ele pode ser definido como 

uma solução aquosa supersaturada de açúcares1. Segundo Guimarães (1989)2, o mel é 

definido como sendo um produto das abelhas, preparado por meio de processos 

complicados a partir de matérias-primas ricas em açúcares, colhidas nas plantas vivas, 

as quais são depois engrossadas e enriquecidas pelas secreções de suas glândulas.  

A natureza nos oferece o mel nas formas líquida, sólida e em favos1. Quando 

líquido, tem uma composição que varia entre 13 e 20% de água, em média 32% de 

glicose e 38% de frutose, possui ainda pequenas quantidades de sacarose, maltose, 

outros dissacarídeos e açúcares superiores, sais minerais (potássio, sódio, cloro, enxofre, 

cálcio, fósforo, silício, ferro e magnésio), aminoácidos e enzimas (invertase, diastase, 

glicose oxidase e fosfatase), ocorrendo também traços de vitaminas (tiamina, 

riboflavina, ácido nicotínico, vitamina K, ácido fólico, biotina, piridoxina), além de 

alguns ácidos, pigmentos e substâncias que compõem o aroma3. 

O mel pode ser produzido por abelhas Apis mellifera a partir do néctar, secreções 

das plantas e frutos e excreções de afídeos4, 5. Elas ainda podem coletar dentre outras 

substâncias líquidas adocicadas, soluções de açúcares que em alguns casos lhes são 

servidas e posteriormente transformadas em mel. 

Após serem coletadas pelas abelhas, essas matérias passam pela faringe e o 

esôfago até chegar à vesícula melífera. Na colméia as abelhas campeiras regurgitam 

esse material na boca das receptoras ou em um alvéolo vazio2, 3. No processo de entrada 

e saída da vesícula melífera o material transportado sofre adições de enzimas como 

invertase e glicose oxidase, dentre outras2. A invertase converte a sacarose em glicose e 

frutose, e pode continuar atuando após o envasamento de méis não aquecidos3. A 

glicose oxidase oxida a glicose no mel não maturado, quando ele ainda possui um alto 

teor de água. Quando a densidade do mel aumenta com a maturação, essa enzima se 

torna inativa, porém, torna-se novamente ativa em méis diluídos gerando ácido 

glicônico e peróxido de hidrogênio2. 
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Para maturar o mel as abelhas produzem uma corrente de ar dentro da colméia, 

fazendo com que o material coletado perca água até que a concentração dos açúcares 

esteja em torno de 75 e 87%3. Neste ponto, o mel é operculado nos favos, processo esse 

que marca o amadurecimento do mel1. Diante do apresentado pode-se dizer que o mel 

resulta de transformações físicas, químicas e fisiológicas desempenhadas pelas abelhas. 

Esse produto das abelhas pode ser classificado de acordo com a fonte de matéria 

prima utilizada na sua produção. Dessa maneira, quando é produzido a partir de néctar 

de flores é classificado como floral, quando essa fonte não é a principal, então, é 

caracterizado como extrafloral. Quando floral, pode ser classificado de acordo com o 

número de espécies de plantas visitadas pelas abelhas para a coleta do néctar como 

monofloral, polifloral e silvestre. O mel monofloral é aquele que o néctar de flores de 

uma única espécie de planta contribui, majoritariamente, para sua produção; enquanto 

mel polifloral ou de mistura é composto de néctar de flores de várias espécies distintas. 

Inseridos na classificação de poliflorais estão os méis silvestres que são poliflorais, 

porém, produzidos a partir de néctar de flores de espécies nativas6. 

 

 

1.2. Alguns aspectos anatômicos e fisiológicos das abelhas Apis 

mellifera 

 

O corpo das abelhas se divide em três partes: Cabeça, tórax e abdome (Figura 1). 

Essas regiões são protegidas por um exosqueleto duro formado por seguimentos 

recobertos de pelos que além de proteção contra predadores e perda de água ele 

possibilita livre movimentação por meio de uma complexa estrutura de interligação com 

músculos e membranas finas3, 7. Da referida divisão serão destacados os órgãos que 

mais contribuem para a produção do mel. 

 

1.2.1. Cabeça 

  

Na parte externa da cabeça está localizado o aparelho bucal que é constituído 

pela mandíbula e probóscide. Essa última é formada pelo maxilar e pela língua ou 

glossa, que mede de 5,3 a 7,2 mm e é revestia por muitos pelos (Figura 1). Dentre outras 

funções, a probóscide é utilizada para coleta e ingestão de líquidos e desidratação do 
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néctar ou de outras substâncias usadas na produção de mel3. A agilidade com que esse 

aparelho trabalha faz confundir as abelhas, que são insetos lambedores, com insetos 

sugadores1. Na parte interna posterior, desembocando na cavidade bucal, estão 

localizadas as glândulas salivares cefálicas (glândulas exócrinas), essas glândulas têm 

como principal função contribuir para a transformação das matérias primas em mel pela 

produção de enzimas como invertase, diastase e glicose oxidase2, 7. Na parte interna da 

cabeça, logo acima da faringe, ainda há as glândulas hipofaringeanas, responsáveis pela 

produção das enzimas invertase e glicose oxidase em operárias velhas (Figura 2)3.  

 

 

FIGURA 1: Morfologia externa de Apis mellifera3. 

 

 

 

FIGURA 2: Morfologia interna de Apis mellifera3. 
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1.2.2.  Tórax 

 

Na parte interna do tórax estão localizadas as glândulas salivares torácicas, ela 

participa do processo de obtenção do mel da mesma forma que as cefálicas7. Nessa 

região ainda há o canal esofagiano ou esôfago que ajuda a transferir o material coletado 

para a vesícula melífera ou papo (Figura 2)3. 

 

1.2.3.  Abdômen 

 

Internamente, situado na parte anterior do abdômen, componente do aparelho 

digestivo, merece destaque a vesícula melífera ou papo, esse aparelho se liga a boca por 

meio de um tubo longo denominado esôfago, que por sua vez se liga a faringe, presente 

na cabeça (Figura 2). O papo é o órgão responsável pelo transporte do néctar e da água e 

auxilia ainda na formação do mel3, 7. Segundo Jerkovic et al.( 2010)8, a abelha pode 

estocar até 60 µL de líquido em seu papo e transportá-lo para ser armazenado na 

colméia. Quando cheio a vesícula melífera ocupa quase toda cavidade abdominal. O seu 

conteúdo pode ser regurgitado pela contração da musculatura3. 

As abelhas operárias até o vigésimo primeiro dia de vida só desenvolvem 

funções dentro da colméia, após esse período elas saem em seu primeiro vôo a procura 

de água para servir as crias e, ao mesmo tempo, aprender a arte de transportar; só então 

coletam matérias-primas para a elaboração dos produtos da colméia1. Na procura de 

alimentos elas percorrem um raio de até 1.500 m em torno da colméia7. Antes de deixar 

a colméia as abelhas ingerem mel estocando-o no papo e com 30 mg desse produto 

podem voar aproximadamente 60 km a uma velocidade média de 24 km/h3. 

 

 

1.3. Principais matérias-primas para produção de mel 

 

1.3.1. Néctar 

 

O néctar é gerado durante o processo de respiração e alimentação das plantas, 

em sua composição estão presentes minerais e substâncias orgânicas2, ele pode conter 

de 5 a 75% de açúcares, sendo que o teor de açúcar na maioria das vezes está entre 25 e 
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40%. Nas plantas ele é encontrado nos chamados nectários florais, quando localizados 

nas flores, e extraflorais quando localizados em outras partes das plantas. Os nectários 

são distribuídos estrategicamente, para atrair, em especial, insetos polinizadores como, 

por exemplo, as abelhas3. 

 

1.3.2. Melato 

 

O melato pode ser obtido de secreções de partes vivas das plantas ou de 

excreções de insetos sugadores de plantas que se alimentam da seiva dos vegetais tal 

como, hemípteros, afídeos (pulgões), cochonilhas e cigarrinhas2, 3. A seiva fará o trajeto 

no organismo do inseto pelo aparelho bucal, aparelho digestivo, atingindo o exterior na 

forma de gotículas. Este líquido expelido é denominado de melato2. O melato é coletado 

pelas abelhas quando o néctar de flores atrativas para elas estão escassos2, 3. Os méis 

produzidos a partir dessas secreções são denominados pseudo-mel, melato, mel de 

melato ou honeydew. Esse mel é mais rico em açúcar e superior no conteúdo de sais 

minerais e nitrogênio. Possui menos quantidade de frutose e glicose e pH mais elevado 

que o mel do néctar floral3. 

No Brasil ocorre no Rio Grande do Sul e, principalmente, no Paraná, onde se 

produz o melato da bracatinga2. No Sul do Paraná e Santa Catarina os apicultores tem 

produzidos grandes quantidades de pseudo-mel que são aplicados principalmente na 

confeitaria3.  

 

 

1.4. Determinação da origem botânica do mel 

 

Atualmente, a determinação da origem botânica de méis é ainda uma questão em 

aberto, sendo importante para o controle de qualidade deste alimento. Comumente, a 

determinação da origem botânica do mel é feita através de análises baseadas na 

identificação do pólen pelo exame microscópico (melissopalinologia)9. Estas análises 

são demoradas e requerem um analista experiente para interpretação dos dados e, em 

algumas situações, os resultados não permitem uma identificação confiável da origem 

botânica, especialmente no caso de méis caracterizados pela baixa quantidade de pólen. 

Além disso, para alguns tipos de produtos, a avaliação da origem botânica com base na 
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análise de pólen é particularmente difícil, em virtude da presença de pólens secundários. 

Consequentemente, devido às dificuldades nas análises de pólen, a identificação de 

marcadores químicos específicos para determinar a origem botânica do mel tornou-se 

relevante para pesquisas relacionadas à apicultura. Alguns destes parâmetros têm sido 

extensivamente investigados para reconhecimento da origem floral e geográfica de 

méis, tais como minerais e elementos traço10, compostos voláteis4, 11, perfil de 

proteínas12, flavonóides13, 14, além de parâmetros físico-químicos como condutividade 

elétrica, pH, acidez total e atividade de água15, 16. 

Uma vez que o aroma é uma das características mais típicas do mel e um dos 

atributos sensoriais mais apreciados pelos consumidores deste alimento, este tem sido 

objeto de estudo há vários anos. A composição da fração volátil está diretamente 

relacionada com sua origem floral, com os habitats de coleta e a fisiologia das abelhas, 

além do processamento pós-coleta e condições de armazenamento do produto. Assim, a 

análise da fração volátil do mel através da caracterização dos compostos voláteis é uma 

das alternativas para sua tipificação (caracterização da origem floral), os quais podem 

ser usados como marcadores químicos específicos, fornecendo uma origem botânica. 

Em particular, o perfil químico obtido através de cromatografia em fase gasosa (CG) 

pode ser considerado como uma “impressão digital” química, uma vez que a natureza e 

a quantidade relativa dos compostos presentes na fração volátil são características 

distintas de diferentes fontes florais17. Atualmente, mais de 300 compostos foram 

identificados e descritos como voláteis em méis de diferentes tipos florais. Contudo, um 

número cada vez maior de novos compostos voláteis surge em virtude de existirem 

muitos tipos de méis ainda não estudados4, 11. 

No Brasil, apesar da imensa variedade climática e uma flora extremamente rica o 

que torna possível a produção de mel com propriedades únicas (p.ex. méis de caju, 

marmeleiro, assa-peixe, morrão-de-candeia, etc.), é relativamente recente os estudos 

sobre o perfil dos compostos voláteis de méis e, portanto, os resultados são escassos18, 

19. Desta forma, a composição do aroma merece uma atenção especial.  

O perfil dos compostos voláteis representativos do aroma do mel serviria como 

método complementar para atestar a autenticidade do mel monofloral, bem como 

auxiliar no monitoramento da qualidade básica do produto. A caracterização de um mel 

monofloral, em alguns casos, já pode ser feita pela determinação dos componentes 

voláteis. Vários estudos em diversos países mostram que alguns tipos específicos de 

compostos podem ser utilizados como marcadores químicos em méis monoflorais20. 
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Embora o mel seja uma matriz aparentemente pouco complexa, existem dificuldades 

para o isolamento de compostos voláteis, responsáveis pelo aroma do mel. A mais 

comum é a grande quantidade de monossacarídeos que favorece as reações de 

escurecimento não enzimático. Portanto, o isolamento e o enriquecimento da fração 

volátil não devem ser realizados com aquecimento, sob risco de se obter compostos que 

não estão presentes no aroma original do mel. 

Na maioria dos casos, a extração desta fração volátil é feita utilizando solventes 

orgânicos, o que pode originar artefatos e, assim, os resultados podem não ser 

relevantes. Alguns trabalhos utilizam sistemas livres de solventes como a Micro 

Extração em Fase Sólida (SPME). A habilidade para definir a origem floral do mel 

usando parâmetros que podem identificar sua qualidade e autenticidade requer uma 

metodologia simples e rápida que forneça essa informação a partir da fração volátil do 

mel. 

 

 

1.5. Cenário atual da apicultura brasileira e sergipana 

 

O Brasil possui mais de 350 mil apicultores e cerca de um milhão de pessoas 

envolvidas na atividade melífera em todo território nacional, gerando 450 mil ocupações 

no campo e 16 mil empregos diretos no setor industrial. O país está no 11º lugar no 

ranking mundial de produtores e no 5º entre os exportadores21. 

No ano de 2009 o Brasil exportou 25.987.193 kg de mel gerando uma receita 

total de US$ 65.791.416,00 para o país. Neste ano o mel foi exportado a um preço 

médio de 2,53 US$/kg. Já no ano de 2010 o Brasil exportou 18.632.149 kg de mel a um 

preço médio de 2,95 US$/kg, gerando uma receita total de US$ 55.055.677,00 e em 

2011 as exportações de mel alcançaram a marca dos 20.650.315 kg a um preço médio 

de 3,16 US$/kg, o que possibilitou a geração de uma receita de US$ 65.232.528,0022. 

De acordo com esses dados pode-se notar uma considerável valorização do mel 

brasileiro com o passar dos anos. 

Segundo dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL), 

em 2009 e 2010 o mel produzido no Estado do Ceará foi exportado a um preço acima da 

média nacional pela sua classificação botânica como silvestre23, significando que uma 
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certificação do mel, de acordo com a origem floral, agrega valor ao produto, gerando 

dessa forma, uma receita maior para os estados produtores.  

O Estado de Sergipe possui 75 municípios divididos em 8 territórios: Alto 

Sertão, Agreste Central, Médio Sertão, Sul, Centro Sul, Grande Aracaju, Baixo São 

Francisco e Leste Sergipano. A atividade de apicultura caracteriza-se como Arranjo 

Produtivo em seis destes territórios: Alto Sertão, Leste Sergipano, Grande Aracaju, 

Agreste, Baixo São Francisco e Centro Sul (Figura 3). Dentre as 75 cidades sergipanas 

25 já desenvolvem a apicultura, estando assim distribuídas: 6 no Alto Sertão, 2 no 

Leste, 4 na Grande Aracaju, 4 no Agreste, 5 no Centro Sul e 4 no Baixo São 

Francisco24.  

De acordo com a Federação Apícola de Sergipe (FAPISE), hoje no estado, há 

aproximadamente 1.000 apicultores distribuídos em 29 associações, 1 federação e 1 

cooperativa. A produção de mel que nos anos 90 chegava apenas a 30 toneladas, hoje 

chega a mais de 500 toneladas por ano24. Apesar da considerável produção anual o 

Estado de Sergipe não está incluso nos estados exportadores de mel do país. 

 

 

 
FIGURA 3: Territorialização do APL de Apicultura no Estado de Sergipe24 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Geral:  

 

Melhoria da qualidade do mel produzido no Estado de Sergipe como forma de 

agregar valor ao produto final através do desenvolvimento de metodologias para sua 

tipificação e controle de qualidade. 

 

 

Específicos:  

 

1. Desenvolver metodologias para extração dos compostos voláteis de méis 

utilizando “headspace” dinâmico (HSD); 

2. Avaliar a aplicação da turfa como material alternativo para a adsorção de 

compostos voláteis em méis por HSD frente ao Porapak Q®, um adsorvente comercial. 

3. Obter o perfil químico cromatográfico dos voláteis de méis do Estado de 

Sergipe através de CG/EM e encontrar possíveis marcadores químicos; 

4. Caracterizar méis de diferentes regiões produtoras do estado através de 

dados obtidos pelas análises dos compostos voláteis; 

5. Realizar análise exploratória de dados com os dados obtidos da 

composição química dos voláteis de méis para verificar estatisticamente se há 

dissimilaridade entre as amostras; 

6. Correlacionar o perfil químico cromatográfico obtido a partir da 

composição volátil de cada mel com os resultados obtidos a partir da análise 

exploratória de dados.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. Headspace dinâmico (HSD) 

 

A técnica de extração por headspace foi desenvolvida na década de 1970 por 

Roman Kaiser, perfumista Suíço, que fez suas primeiras aplicações na captura de 

aromas de plantas tropicais com a intenção de recompor estes aromas para aplicar em 

seus perfumes25. O termo “headspace” é usado para designar a fase gasosa 

imediatamente acima da fase sólida ou líquida, armazenada em um recipiente 

hermeticamente fechado6, 26. Com o uso desta técnica os estudos são baseados na 

composição do vapor sobre e em equilíbrio com a matriz de interesse, de maneira 

similar ao percebido por nosso olfato, podendo então ser avaliado qualitativamente, 

quantitativamente e sensorialmente pelos pesquisadores27.  

Atualmente, a técnica de headspace é utilizada na captura dos voláteis das mais 

variadas matrizes como nos casos das análises do furaneol em tomates28, de queijo de 

ovelhas29, de leite30 e até de algas vermelhas comestíveis31, dentre outras. Em méis, esta 

técnica já foi utilizada por Rodovic et al.(2001)32, Ampuero et al. 200433, Bianchi et 

al.(2005)34, De Maria et al. (2005)35, entre outros. 

A análise por “headspace” é geralmente definida como a extração da fase de 

vapor, envolvendo a partição dos constituintes voláteis entre a matriz e a fase gasosa. 

Esta técnica pode ser executada em sua configuração estática ou dinâmica36. No modo 

estático, a matriz, que pode ser sólida ou líquida, entra em equilíbrio com o seu vapor 

no espaço livre de um recipiente fechado. Nesse ponto, a concentração dos analitos no 

headspace não muda com o passar do tempo. Desse vapor presente nesse espaço livre 

um volume pequeno e bem definido é retirado através de um septo e analisado 

diretamente, em geral por cromatografia em fase gasosa (CG). Esta configuração requer 

um rígido controle da temperatura37.  

Na modalidade dinâmica, o equilíbrio e a composição da fase gasosa são 

alterados a todo o momento, pois um gás inerte remove os compostos voláteis da 

matriz, enquanto durar a extração, e arrasta-os para serem coletados por meio de uma 

armadilha36. Essa armadilha pode ser criogênica, onde os voláteis são coletados em um 

recipiente refrigerado, ou pode ser um adsorvente como carvão ativo, sílica gel, 
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Chromosorbs® 101, 102 e 105, Tenax GC® e Porapak Q®38, que são polímeros porosos, 

este último é composto por etilvinilbenzeno-divinilbenzeno.  

O headspace dinâmico tem as vantagens de pouco manuseio da amostra, coleta 

contínua dos compostos voláteis mediante uma armadilha, envolve isolamento e 

enriquecimento dos voláteis em temperatura ambiente, evita a destruição da amostra 

(quando a dessorção não é térmica), permite estudos qualitativos e quantitativos, 

proporciona alta reprodutibilidade e apresenta baixo custo26. Esta modalidade ainda 

apresenta alta sensibilidade para compostos com alta volatilidade. Sua principal 

desvantagem é que ela não é muito sensível aos compostos de baixa e média 

volatilidade. Contudo, essa modalidade apresenta maior sensibilidade aos compostos de 

qualquer grau de volatilidade comparado ao modo estático. Para eliminar ou diminuir as 

limitações da técnica é necessário o ajuste das condições experimentais de acordo com a 

matriz de interesse36. Para tanto, parâmetros como temperatura, volume da amostra, 

força iônica, tipo de armadilha, escolha do adsorvente (no caso de armadilha não 

criogênica) e tempo de extração devem ser avaliados38. A Tabela 1 resume algumas 

condições já utilizadas na análise de compostos voláteis em méis por headspace. 

O Porapak Q® foi escolhido como adsorvente para este trabalho por ser 

adequado a hidrocarbonetos e outras substâncias de baixa polaridade e massa 

molecular39.  Outro material que foi testado neste trabalho para a adsorção é a turfa. Ela 

é um material poroso, altamente polar, formado a partir da decomposição parcial da 

matéria vegetal em um ambiente úmido, ácido e de pouca oxigenação40. A turfa é 

comumente aplicada na adsorção de metais41, porém ao nosso conhecimento, não há 

relatos na literatura do uso deste material como adsorvente de compostos voláteis em 

méis. As pesquisas sobre compostos voláteis em méis por headspace continuam 

aumentando e, apesar do uso da técnica de SPME, acreditamos que a extração por HSD 

utilizando adsorventes pode ser útil para a determinação da origem botânica de méis e 

também para a análise de rotina36.  
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TABELA 1: Condições de extração por headspace utilizadas para análise de voláteis em méis descritas na literaturaa. 

a espaço marcado com – significa dado não disponível na literatura. 

 

  

Configuração Adsorvente/ 
Armadilha 

Volume 
da 
amostra 

Volume 
do frasco 

Tratamento Gás carreador 
 

Extração Dessorção Referências 
Temp. 
(°C) 

Tempo 
 

Headspace 
dinâmico 

Porapak Q® 
(50/80 mesh) 

20 g 500 mL A massa de mel foi diluída 
para 100 mL em água. 

Nitrogênio 
purificado 

30 3 h Acetona MOREIRA e 
DE MARIA 
(2005)35 

Headspace 
dinâmico 

Porapak Q® 
(50/80 mesh) 

300 g - Adição de 200 mL de água.  - - 3h Acetona 
300µL 

BASTOS et al. 
(2002)27 

Headspace 
estático 

Coletado diretamente 
no frasco através de 
uma microsseringa. 

3 g 5 mL Acréscimo de 1 mL de 
água.  

- 70 - Injeção direta 
no CG 

CAMPOS et al. 
(2000)42 

Headspace 
dinâmico (purge-
and-trap) 

Tenax TA® 5 g - Adição de 2 mL de água. Hélio (37,5 
mL/min.) 

80 15 
min. 

Dessorção 
térmica a 
200°C 

SORIA et al. 
(2007)43e 
(2008)44 

Headspace 
dinâmico 
 

CarbopackTM B (60/80 
mesh) 

1,5 g 50 mL - Hélio (40 
mL/min.) 

40 30 
min. 

Dessorção 
térmica a 
240°C 

BIANCHI et al. 
(2005)34 

Headspace 
dinâmico 
 

Tenax TA® 
(20-35 mesh) 

25 g 200 mL - Hélio (60 
mL/min.) 

45 30 
min. 

Dessorção 
térmica a 
240°C 

RADOVIC et 
al. (2001)32 

Headspace 
dinâmico 

Porapak Q® 
 

10g - Após a extração a amostra 
foi metilada com 
diazometano e concentrada 
em nitrogênio. 

- - 3h CH2Cl2 SILVA (2007)45 

Headspace 
dinâmico 

Porapak Q® 
(50/80 mesh) 

100 mL  500 mL Foi utilizada uma solução 
de mel (20% m/v) 

Nitrogênio 
(0,9-1,0 
L/min) 

30 3h Acetona 
100mL 

RIBEIRO et al. 
(2008)19 
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3.2. Compostos voláteis como marcadores da origem floral do mel 

 

A composição química do mel é altamente dependente da fonte de néctar e de 

sua origem botânica4. Os componentes do aroma estão presentes no mel em 

concentrações muito baixas, como misturas complexas de componentes voláteis 

pertencentes a diferentes classes químicas, geralmente monoterpenos, norisoprenóides, 

sesquiterpenos e benzenóides46. Também são encontrados álcoois de cadeia longa, 

ésteres, ácidos graxos, cetonas, outros terpenos e aldeídos. Alguns desses compostos 

estão presentes no néctar coletado pelas abelhas, portanto, podem ser relatados como 

característicos da planta, enquanto outros, como alguns álcoois, aldeídos ramificados e 

derivados do furano podem ser artefatos atribuídos a impurezas microbianas do 

processamento e condições de estocagem do mel47. 

Como visto os compostos voláteis presentes nos méis podem ser úteis como 

marcadores da origem floral (principalmente quando são provenientes do néctar), como 

indicadores das condições de higiene no processamento (quando são provenientes de 

contaminação microbial ambiental), como indicadores das condições de armazenamento 

(quando são originados por aquecimento) e, consequentemente, no controle de 

qualidade, dentre outras aplicações. Na Tabela 2, estão listados os marcadores da 

origem floral de vários tipos de méis de acordo com os dados disponíveis na literatura. 
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TABELA 2: Dados da literatura sobre constituintes do aroma de méis apontados como marcadores florais. 

Compostos Origem geográfica Origem floral Comentário adicional Referência 
 
Nonanal e nonanol. 
 
Fenilacetaldeído e benzaldeído. 

 
Brasil 

 
Eucalipto 

 
Laranja 

 
Os voláteis foram extraídos por Headspace 

Dinâmico. Os compostos citados foram relatados 
como importantes contribuintes do aroma dos 

referidos méis. 
 

 
BASTO et al. 

(2002)27 

Benzaldeído, ácido-2,3-metillbutanoico, benzonitrila, 
2-feniletanol. 1-fenil-1,2-propanodiono, ácido 
benzóico e ácido fenilacético. 

Brasil Gochnatia 
velutina 

Os compostos citados foram relatados como 
importantes contribuintes do aroma e sabor do mel 

de cambará. 

MOREIRA E DE 
MARIA (2005)35 

Furfuril mercaptana, álcool benzílico, δ-octalactona, γ-
decalactona, eugenol, ácido benzóico, ácido 
isovalérico, 2-feniletanol e 2-metoxifenol. 

Brasil Anacardium 
occidentale 

Compostos citados como contribuintes para o 
aroma característico dos méis de cajueiro e 

marmeleiro. 

MOREIRA 
(2002)18 

Ácido isovalérico, γ-decalactona, ácido benzóico e 
vanilina. 

 Croton sp.   

 
8,9-desidroteaspirona e 3-oxo-α-ionona. 

 
Austrália 

 
Eucaliptus 
leucoxylon 

 
Os compostos foram isolados por extração com 

solvente. 

 
D’ ARCY et al. 

(1997)46 

Ácidos benzóico e decanóico; 4-metoxibenzaldeído; 
ácido 4-metoxibenzóico e vanilato de metila. 

França, Bélgica, 
Reino Unido, 

Noruega Alemanha, 
França, Grécia e 

Itália. 

Erica arborea Ácidos benzóico e decanóico são indicativos da 
família Ericaceae. Todos os compostos foram 
extraídos pelo método de Likens-Nickerson. 

GUYOT et al. 
(1999)48 

Ácido fenilacético, desidrovomifoliol; 4-(3-oxo-1-
butinil)3,5,5-trimetil ciclohexan-2-en-1-ona; 3,5,5-
trimetil ciclohexanona; 4-metoxibenzaldeído; ácido 4-
metoxibenzóico e vanilato de metila2. 

Calluna 
vulgaris 

 

Borneol e desidrocarveol. Itália 
(Sicília Oriental) 

Eucalyptus 
camaldulensis 

L. 

Os compostos foram extraídos por SPME. VERZERA et 
al.(2001)49 

Antranilato de metila. Citrus sinensis 
L. 

Mircenol e cis-carveol. Silvestre 

Acetofenona; 2-aminoacetofenona; 1-feniletanol.   Castanea sativa 
L. 
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Alto percentual de ácido benzóico; ácido fenilacético; 
ácido 2-hidroxibenzóico; em menor percentagem, 
ácido 4-metoxibenzóico; 4-hidroxifeniletanol, ácido 4-
hidroxibenzóico e salicilato de metila.  

Croácia Mel de melato 
de Salix spp. 

Os compostos foram extraídos por SPME. JERKOVIC et al. 
(2010)50 

3-hidroxi-2-butanona; 3-oxo-α-ionona; 3-oxo-α-ionol; 
oxoisoforona e 4-hidroxi-isoforona. 

Espanha Eucalyptus 
globulus. 

Os compostos foram isolados por extração em fase 
sólida (SPE). 

VÁZQUEZ et al. 
(2006)51 

Desidrivomifoliol e isoforona. Polônia 
 

Erica spp. O mel de rape tem cromatogramas com poucos 
picos, por isso ele é caracterizado pela ausência e 
não pela presença particular de compostos como 

ocorrem, normalmente, nos demais méis.  Os 
compostos foram extraídos por SPME. 

PLUTOWSKA et 
al. (2011)52 ρ-metilacetofenona; carvacrol; timol; metilestireno e 

óxido de rosa. 
Tilia spp. 

Furfural aldeído; 2-metilbutiraldeído; 3-
metilbutiraldeído; ácidos 2-metilbutanóico, 3-
metilbutanóico, butanóico e pentanóico. 

Fagopyrum 
esculentum 

Óxido de rosa; óxido de linalol; furfural e 
fenilacetaldeído. 

Brassica napus 

1-hexanol; 1-octanol; 1-nonanol,; 1-decanol. honeydew 
(melato) 

Nonanal; heptanal; octanal; decanal.  Acácia (Acacia 
sp.) 

Acetofenona, 1-feniletanol, 2-aminoacetofenona, França e Itália Castanha 
(Castanea 

sativa) 
 

Os voláteis foram isolados pelo método de Likens-
Nickerson. 

GUYOT et al. 
(1998)53 

Isômeros do etilmetilfenona; 4-tert-butilfenol; 
estragol; ρ-metilacetofenona; mentol; timol; ρ-
menteno-1,2-diol; carvacrol; α-metilestireno.. 

Tilia spp. 

1,3-difenil-2-propanona; (3-metilbutil)benzeno; 3,4,5-
trimetoxi benzaldeído; 3,4-dimetoxi benzaldeído; 
vanilina; timol. 

Palestina Thymus 
capitatus 

Os voláteis foram extraídos por HS-SPME. ODEH et al. 
(2007)54 

Benzeno propanol; álcool benzílico; nonanol; hexanol; 
4-metoxifenol. 

Thymelaea 
hirsuta 

 

3,5-dihidroxitolueno; tridecano. Tolpis virgata  
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α–isoforona, β-isoforona, 4-oxoisoforona. Itália 
(Sardenha) 

Morango 
(Arbutus unedo 

L.). 

Os voláteis foram extraídos por Headspace 
Dinâmico (HSD). 

BIANCHI et al. 
(2005)34 

Cis-óxido de linalool; heptanal; ausência de 
fenilacetaldeído e dimetil dissulfeto. 

Alemanha, Itália, 
França, Holanda, 

Espanha, Dinamarca, 
Portugal e Inglaterra 

Acácia (Acácia 
sp.) 

Os voláteis foram extraídos por Headspace 
Dinâmico (HSD). 

RADOVIC et al. 
(2001)32 

2-metil dihidrofuranona; 1-feniletanol; 3-hexen-1-ol e 
dimetilestireno. 

Castanha  
(Castanea 

sativa) 
1-octeno; 2,3-pentanodiona. Eucalipto 
4-metil-biciclo[2,2,2]-octan-1-ol e acetato de 4-
etilfenila. 

Erica spp. 
 

2-metilfurano; α-terpineno; óxido de α-pineno; 2,3-
dimetilenobiciclo[3,2,1]-octano; metil isopropil 
benzeno; 3-ciclohexen-1-ol-5-metileno-6-
isopropileno; 4-metilacetofenona e ausência de 3-
metil-1-butanol. 

Tilia spp. 
 

Heptanal e ausência de 4-oxoisoforona. Lavanda  
(Lavandula 
officinalis) 

Dimetil dissulfeto e ausência de 2-metil-1-propanol. Brassica napus 

Ausência de 2-acetilfurano. Rosmarinus 
offinalis 

α-pineno; 3-metil-2-butanol; ausência de heptanal e 4-
oxoisoforeno. 

Girassol  
(Heliantrus 
annuus L.) 
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4. MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

 

4.1. Amostras de méis 

 

Neste trabalho foram analisadas treze (13) amostras de méis, destas nove (09) 

são provenientes de apiários sergipanos e quatro (04) provenientes de outros estados 

(Alagoas, Bahia, Ceará e São Paulo). Das amostras do estado de Sergipe duas (02) são 

originárias do Alto Sertão (cidades de Canindé do São Francisco e Porto da Folha); duas 

(02) são provenientes do Centro Sul (cidades de Lagarto e Poço Verde); duas (02) são 

originárias do Baixo do São Francisco (cidades de Brejo Grande e Santana do São 

Francisco) uma (01) é proveniente do Médio Sertão (cidade de Nossa Senhora das 

Dores) e duas (02) são da cidade de Aracaju, sendo uma delas produzida em um apiário 

localizado em área de manguezal. A Figura 4 mostra os territórios e a localização das 

cidades sergipanas citadas acima. 

 

 

FIGURA 4: Territórios e a localização das cidades em Sergipe onde as amostras de méis 
foram coletadas24. 

Canindé do São Francisco 

Porto da Folha 

Brejo Grande 

Santana do São Francisco 

Aracaju 

Poço Verde Lagarto 

Nossa Senhora das Dores 

Médio 
Sertão 

Sul 
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As amostras provenientes das cidades de Santana do São Francisco (SE1), 

Canindé do São Francisco (SE2), Aracaju, produzida em áreas de manguezal (SE3), 

Porto da Folha (SE5), Brejo Grande (SE6) e Poço Verde (SE7) foram cedidas pela 

Federação Apícola de Sergipe; os méis originários das cidades de Nossa Senhora das 

Dores (SE4) e Lagarto (SE8) foram cedidos pelo Apiário Mimo do Céu e Apiário 

Campo florido, respectivamente; as amostras provenientes de Aracaju (SE9), Alagoas 

(AL), Bahia (BA), Ceará (CE) e São Paulo (SP) foram adquiridos em supermercados de 

Aracaju. Os códigos das amostras estarão acompanhados da letra “p” ou “t”, por 

exemplo, SE8p e SE8t, para indicar que a captura dos compostos voláteis da amostra 

ocorreram em Porapak Q® e ou em Turfa in natura respectivamente. 

Todas as amostras foram armazenadas a temperatura ambiente e ao abrigo da luz 

no Laboratório de Pesquisa em Química Orgânica de Sergipe (LABORGANICS), 

localizado no Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe.  

 

 

4.2. Otimização da extração por headspace dinâmico (HSD) para 

compostos voláteis em méis 

 

Para a otimização da técnica de extração foram estudados os seguintes 

parâmetros: massa de mel (10,0; 25,0; 50,0 e 75,0 g), tempo de extração (0,5; 1,0; 2,0 e 

3,0 h), efeito salting out, pela adição de soluções de cloreto de sódio (NaCl 0,0; 10,0; 

20,0 e 30%) e temperatura de extração (ambiente=29°C e 40° C). Todas as etapas de 

condicionamento da técnica foram realizadas utilizando uma mesma amostra de mel 

originário do estado de Alagoas adquirida em um supermercado de Aracaju.  

Para captura dos compostos voláteis foi utilizado ca. 40 mg de Porapak Q® 

(SUPELCO 80-100 mesh)  empacotado em um tubo de vidro (5 cm de comprimento e 

0,5 cm de diâmetro) com as extremidades fechadas com lã de vidro silanizada. Estes 

cartuchos foram condicionados pela lavagem do polímero com 2 mL de diclorometano 

(TEDIA, 99,9% grau HPLC) seguido de 2 mL de metanol (TEDIA, 99,9% grau HPLC), 

posteriormente aquecido com pistola de aquecimento (SMART Mod. Q1F-TL-15000) 

sob pressão reduzida até total evaporação dos solventes e resfriado em fluxo de N2. 

No processo de extração dos voláteis, além dos cartuchos montados e 

condicionados como descrito anteriormente utilizou-se também, NaCl (MERCK, 
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99,5%), 1 mL de diclorometano (TEDIA, 99,9% grau HPLC), um fluxômetro (KEY 

INSTRUMENTS), uma bomba de aeração (BOYU-Air-pump, mod. U-3600), um frasco 

lavador de gases (120 mL), mangueiras de silicone, água destilada e um suporte 

universal.  

 

4.2.1. Modo de operação da HSD para sua otimização na captura de compostos 

voláteis em méis  

 

A massa do mel foi pesada e misturada a 30 mL de uma solução de NaCl, exceto 

quando a extração ocorreu sem adição de sal, nesse caso o mel foi misturado com 30 

mL de água destilada, posteriormente a solução recém preparada foi transferida para o 

frasco lavador. Nos tubos de entrada e saída de ar do frasco lavador foram acoplados 

dois cartuchos, por meio de pequenas mangueiras de silicone. Na extremidade de 

entrada de ar a coluna tem a função de filtrar o ar atmosférico que entra no sistema 

impulsionado pela bomba e na extremidade de saída a função da coluna é capturar os 

voláteis das amostras que saem do sistema juntamente com o ar atmosférico. O volume 

de ar que entra no sistema foi regulado para 0,5 L/min por meio de um fluxômetro. Essa 

vazão além de dirigir os voláteis até o tubo de saída, neste sistema, também permitindo 

a agitação da amostra, pois o tubo de entrada foi prolongado até o fundo do frasco 

lavador possibilitando que o ar atmosférico borbulhe no interior da amostra gerando 

bolhas de ar em toda a solução, excluindo assim o possível uso de um agitador 

magnético (Figura 5). 

Após o período de extração, passou-se 1 mL de dicloro metano no interior de 

cada uma das colunas utilizada no processo a fim de dessorver os voláteis capturados 

pelo polímero. Este volume de solvente é passado nas colunas no sentido contrário ao 

fluxo de ar. Os extratos destas colunas foram coletados em frascos âmbar e 

armazenados em freezer a 4°C até as análises por cromatografia em fase 

gasosa/espectrometria de massas (CG/EM). A análise por CG/EM do extrato do 

cartucho que filtrou o ar atmosférico, o branco, tem a importância de garantir que todos 

os compostos voláteis atribuídos ao mel sejam realmente provenientes do mel e não de 

contaminação da atmosfera do laboratório. 
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FIGURA 5: Esquema de funcionamento do 
voláteis em méis. 
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As condições cromatográficas e 
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4.4. Extração de voláteis em méis por headspace dinâmico utilizando 

turfa in natura como adsorvente (HSD-T) 

 

A amostra de turfa foi coletada no município de Santo Amaro das Brotas, 

Sergipe (S 10° 48’ 56.2’’; W 36° 58’ 46,6’’) a uma profundidade de 10–20 cm da 

superfície do solo. O transporte da turfa até o Laboratório de Estudo da Matéria 

Orgânica Natural (LEMON), localizado na Universidade Federal de Sergipe, foi feito 

em saco de polietileno para evitar ação da luz e umidade. Posteriormente a amostra foi 

seca ao ar livre por aproximadamente três semanas em bandejas de polietileno 

previamente tratadas com ácido nítrico a 50%, em seguida triturou-se a amostra em gral 

de porcelana e passou-a em peneira de 115 mesh. Este procedimento foi realizado em 

colaboração com a Profa. Dra. Luciane Pimenta Cruz Romão (DQI/UFS). 

Em um tubo de vidro (5 cm de comprimento e 0,5 cm de diâmetro interno) 

foram colocadas 40 mg da turfa in natura (115 mesh) com extremidades fechadas com 

lã de vidro silanizada. Estas colunas foram então condicionadas pela passagem de 4 mL 

de hexano (TEDIA, 95% grau HPLC) e, posteriormente, os cartuchos foram deixados 

em estufa a 100°C por 24 h. 

Os méis analisados por HSD tendo a turfa in natura como adsorvente foram os 

provenientes de Lagarto (SE8t), Aracaju (SE9t), Alagoas (ALt), Bahia (BAt) e Ceará 

(CEt). O procedimento experimental na extração com a turfa foi o mesmo usado para a 

extração com o Porapak Q®, deve-se ressaltar, porém, que o solvente utilizado para a 

dessorção dos compostos capturados foi hexano (TEDIA, 95% grau HPLC), pois, a 

turfa se mostrou solúvel em solventes com maior polaridade. 

As condições cromatográficas e identificação dos constituintes das amostras 

ocorreram como descritas abaixo no item (4.5), exceto que o CG-EM operou no modo 

splitless (0,5 min).  

 

 

4.5. Condições de análise por cromatografia em fase gasosa 

 

Para as análises qualitativa dos componentes voláteis dos méis foi empregado 

um CG/EM (Shimadzu, Kyoto, Japão) modelo QP5050A, utilizando uma coluna capilar 

de sílica fundida (AGILENT J&W Scientific DB-5MS) 5% fenilmetilpolissiloxano 
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(30m x 0,25mm d.i. e 0,25µm espessura do filme) e, como gás de arraste utilizou-se o 

hélio (99,995%) com uma vazão de 1,2mL/min. O volume de injetado foi 1µL do 

extrato pré-concentrado em N2.; razão do split de 1:20; temperatura do injetor de 250 

ºC; temperatura do detector 280 °C. A temperatura do forno foi programada para 40 °C 

por 4 min, seguida de 4 °C.min-1 até 220 °C, então 20 °C.min-1 até 240 °C. Os espectros 

de massas foram obtidos por impacto de elétrons a 70 eV com velocidade de varredura 

de 0,5 scan.s-1 na faixa de massas de 40 a 550 Da. 

Os componentes das amostras foram identificados através da comparação de 

seus espectros de massas com espectros existentes na literatura55, 56 e com aqueles do 

banco de dados do equipamento (NIST05, NIST21, NIST107 e WILEY), bem como, 

pela comparação dos respectivos índices de retenção. Os índices de retenção (IR) foram 

determinados utilizando uma série homóloga de n-alcanos (C8 a C18) injetados nas 

mesmas condições cromatográficas das amostras, utilizando a equação de van den Dool 

e Kratz57 (Equação 1). 

 

 

 t(X) – t(HA) 

IR = 100i  + 100N (Equação 1) 

 t(HD) – t(HA) 

 

Onde:  

t(X) = tempo de retenção do composto não identificado; 

t(HA) = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui antes do composto X; 

t(HD) = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui depois do composto X; 

i = diferença do número de carbonos entre os hidrocarbonetos que elui antes e depois; 

N = número de carbonos do hidrocarboneto que elui antes do composto X.  

 

 

4.6. Análise exploratória de dados 

 

Dentre os compostos voláteis majoritários extraídos por Porapak Q® das treze 

amostras de méis, onze foram estudados e utilizados para análise exploratória de dados. 

Ao percentual médio das áreas obtidas nos cromatogramas de cada componente volátil 
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majoritário, aplicou-se as técnicas de análise dos componentes principais (PCA) e 

análise de agrupamentos hierárquicos (HCA). Para ambas as técnicas utilizou-se o 

software STATISTICA® versão 6.0 para realizar os cálculos e gerar os gráficos. 

A análise de PCA é comumente realizada para verificar se as amostras em 

questão estão incluídas em um intervalo definido ou grupo, usando somente tendências 

ou classificação ao invés de todos os constituintes das amostras58, já a HCA investiga as 

relações existentes dentro de um conjunto multivariado de dados onde, a priori, 

nenhuma caracterização é conhecida. Os resultados desta investigação são expressos por 

meio de um gráfico bidimensional chamado dendrograma. Por meio do dendrograma 

pode-se visualizar os agrupamentos e similaridade entre as amostras e/ou variáveis59. 

Para a análise exploratória a matriz de dados foi construída através das amostras 

colocadas em linhas e os compostos voláteis como colunas (13x11). Os dados foram 

pré-processados através do autoescalonamento.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Otimização da extração por headspace dinâmico (HSD) para 

compostos voláteis em méis 

 

Avaliando a quantidade da massa de mel utilizada em cada extração, notou-se 

um aumento no número de picos e na intensidade desses quando se elevou a massa da 

amostra utilizada em cada extração (Figura 6). A intensidade variou de 

aproximadamente 1,5x106, quando a massa foi 10 g, para 1,5x107 quando os voláteis 

foram extraídos a partir de 75 g de mel. Considerando somente as extrações em 50 e 75 

g, apesar de ocorrer um acréscimo na intensidade dos picos, a utilização de 50 g de mel 

foi considerada uma quantidade adequada para cada extração, uma vez que resultou em 

boa resolução cromatográfica, intensidade do sinal superior a 1,0x107 e um número de 

picos representativo do perfil da amostra (Figura 7).  

 

 

 

FIGURA 6: Cromatogramas de íons totais (TIC) comparativos da quantidade de mel 
utilizada nas extrações por HSD: 10g (preto), 25g (vermelho), 50g (azul) e 75g (verde). 
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FIGURA 7: Cromatograma de íons totais (TIC) representativo da extração dos voláteis 
por HSD utilizando 50g de mel. 

 

Com relação à adição de sal (efeito salting-out) verificou-se um acréscimo muito 

significativo na intensidade e no número de picos, quando comparados à extração sem 

adição de sal. Com a adição de 30 mL de uma solução NaCl 30%, verificou-se que a 

intensidade do sinal elevou-se de 5,0x106, intensidade obtida da extração sem adição de 

sal, para 1,7x107. Contudo, nas extrações utilizando apenas 30 mL de solução de NaCl 

10% obteve-se picos com intensidade do sinal acima de 1,0x107 e observou-se o mesmo 

número de picos revelados nas extrações com adição de solução de NaCl a 30% (Figura 

8).  

O aumento do número de picos e da intensidade destes, após a adição de sal, já 

era esperado, pois o efeito salting-out é comumente conhecido por diminuir a 

solubilidade dos analitos na fase aquosa60
 facilitando assim sua passagem para a fase de 

vapor. 

Como a adição de solução de NaCl 10 % revelou um cromatograma com picos 

contendo boa intensidade do sinal e como o número de picos não variou, comparando as 

extrações com NaCl 10 e 30%, considerou-se que a adição de 30 mL de solução de 

NaCl 10%  é adequada para cada extração de compostos voláteis em méis. Além disso, 

a baixa concentração de sal garante a reprodutibilidade da técnica, o que não ocorre 

quando é utilizado sal em altas concentrações, pois com a formação de soluções 

supersaturadas pode haver a adsorção de moléculas da amostra na superfície dos cristais 

do sal52. 
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FIGURA 8: Cromatogramas de íons totais (TIC) representativos das extrações sem 
adição de NaCl (preto), com adição de solução NaCl 10% (vermelho) e com adição de 
solução de NaCl 30% (azul). 

 

 

Com relação ao tempo de extração, como esperado verificou-se que o número de 

compostos capturados foi aumentando de acordo com o aumento do tempo. Em 30 

minutos foram detectados somente oito (08) picos, em 1 h detectou-se onze (11), sendo 

que com extrações de 2h esse número aumentou para dezesseis (16) e não foi observado 

variação quando realizou-se a extração em 3 h (Figura 9). Dessa forma, o tempo de 

extração de 2 h foi utilizado como tempo ótimo para as extrações de compostos voláteis 

em méis utilizando headspace dinâmico. Nestes experimentos de otimização do tempo 

de extração foram empregadas massa (50 g) e concentração de sal (30 mL de NaCl 

10%). 

O efeito da temperatura foi averiguado realizando-se extrações à temperatura 

ambiente e com aumento da temperatura para 40 °C. Nesta última, parte da água contida 

no interior do frasco lavador evaporou-se, o que pode ter contribuído para a diminuição 

da interação entre o adsorvente e os compostos voláteis presente na amostra, pois parte 

da água evaporada ficou retida no Porapak Q®. Dessa forma, no cromatograma relativo 

a essa condição de extração observou-se um número menor de picos e menor 

abundância relativa dos mesmos (Figura 10). Assim, utilizou-se a temperatura ambiente 

(29-32 °C) para as extrações dos compostos voláteis nas amostras de méis (Figura 10). 
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FIGURA 9: Cromatogramas de íons totais (TIC) representativos dos compostos voláteis de 
mel variando-se o tempo de extração. 
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FIGURA 10: Cromatogramas de íons totais (TIC) representativos das extrações dos 
voláteis do mel por HSD com o aquecimento a 40°C (a) e a temperatura ambiente (b). 
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armazenamento ou aquecimento, além de não produzir essa classe de compostos, podem 

inclusive ser responsáveis pela diminuição de seu percentual nesta matriz através de 

evaporação, no caso dos compostos de menor massa molecular, ou por processos 

oxidativos que converteria os hidrocarbonetos maiores em álcoois de cadeia curta e 

facilmente volatilizáveis. 

Dos 112 compostos voláteis extraídos das treze amostras de méis, 21 se 

apresentaram como majoritários (Tabela 4). Além dos já mencionados cita-se ainda 

furfural, 1,8-cineol (eucaliptol), acetofenona, linalol, isoforona, benzenoacetonitrila, 4-

ceto-isoforona, lilac aldeído (isômero I), cis-óxido de linalool (piranóide), α-terpineol, 

3-hidroxi-4-fenil-2-butanona, (E)-cariofileno, α-trans-bergamoteno, δ-cadineno, 

espatulenol e junenol (Figura 12).  

De acordo com a análise da amostra do mel de Santana do São Francisco (SE1p) 

foi possível verificar a presença de 37 picos, 30 destes foram identificados 

correspondendo a 96,50% da área total. O perfil químico dos voláteis desta amostra é 

caracterizado principalmente pela presença de monoterpenos oxigenados (56,44% do 

total), seguido de benzenóides (13,84%, do total), norisoprenóides (10,96% do total), 

derivados do furano (10,56% do total) e aldeídos alifáticos juntamente com lilac 

aldeídos (3,63% do total) (Tabela 3).  

Na amostra de mel de Canindé do São Francisco (SE2p) foram identificados 35 

compostos correspondendo a 96,42% do total, sendo a maioria monoterpenos 

oxigenados (82,24% do total). Do mel de Aracaju produzido na região de manguezais 

(SE3p), foram identificados 23 compostos, equivalendo a 99,36% da área total dos 

voláteis extraídos da amostra. Destes, 94,18% é composta de monoterpenos oxigenados 

seguida por benzenóides (2,52%) e outros compostos minoritários. Já na amostra do mel 

de Nossa Senhora das Dores (SE4p) foram identificados 16 compostos, correspondendo 

a 90,24% da área total, pertencendo a três classes distintas: benzenóides (10,00%), 

monoterpenos oxigenados (28,55%) e norisoprenóides (46,31%) (Tabela 3). 

A análise da amostra do mel produzido em Porto da Folha (SE5p) permitiu 

identificar 23 compostos (96,43% do total), destes  92,68% pertencem a classe dos 

monoterpenos oxigenados (Tabela 3). Na amostra do mel de Brejo Grande (SE6p) 

foram identificados 25 compostos (93,97% do total), sendo que este percentual é 

formado, principalmente, por monoterpenos oxigenados (82,79%) e benzenóides 

(3,60%). Na amostra do mel de Poço Verde (SE7p) foram identificados 24 compostos 

(83,40% da área total) pertencendo principalmente a classe dos benzenóides (34,24%), 
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monoterpenos oxigenados (23,08%) e derivados do furano (12,25%). De modo 

semelhante, na amostra de mel originário de Lagarto (SE8p) foi possível identificar 16 

componentes voláteis (85,40% do total) (Tabela 3). Destes 45,40% são benzenóides e 

35,77% são de monoterpenos oxigenados. A partir da extração dos voláteis do mel de 

Aracaju (SE9p) foi possível a identificação de 22 compostos (95,47% da área total). Os 

monoterpenos oxigenados são predominantes com 78,99% do total, seguidos por 

benzenóides (7,19%) e aldeídos alifáticos juntamente com os lilac aldeídos (7,07%) 

(Tabela 3).  

Com relação às análises dos méis provenientes de outros estados, no mel de 

Alagoas (ALp) foram identificados 56 compostos voláteis (98,85% da área total), dentre 

eles, monoterpenos oxigenados (71,01%) e sesquiterpenos (23,01%) são predominantes. 

A análise da amostra do mel oriundo do estado do Ceará (CEp) permitiu a identificação 

de 20 compostos (97,12% da área total), com predomínio de monoterpenos oxigenados 

(95,55%). Na amostra de mel oriunda da Bahia (BAp) foram identificados 20 

compostos correspondendo a 97,99% da área total dos voláteis obtidos. Estas 

substâncias pertencem principalmente à classe dos monoterpenos oxigenados (47,30%) 

e dos benzenóides (43,40%). Por fim, a amostra de mel do estado de São Paulo foi a que 

apresentou o menor número de compostos voláteis identificados, apenas 12 (79,45% to 

total), sendo monoterpenos oxigenados (47,38%), benzenóides (19,14%), aldeídos 

alifáticos e lilac aldeídos (11,87%) os mais abundantes (Tabela 3).  
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FIGURA 11: Cromatogramas de íons totais (TIC) dos voláteis dos méis extraídos por 
HSD-P. Os números sobre os picos estão de acordo com a Tabela 3. Nestas extrações 
empregou-se as condições otimizadas: 50 g de mel; 30 mL de solução de NaCl a 10%; 2 h 
de extração e temperatura ambiente. 
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TABELA 3: Composição percentual relativa dos compostos voláteis identificados de méis por HSD-P e HSD-T. 

N° Componentes % das áreas dos picos (n=3) 

IR-lit.  IR-exp. SE1p SE2p SE3p SE4p SE5p SE6p SE7p SE8p SE8t SE9p SE9t ALp ALt BAp BAt CEp CEt SPp 

1 Hex-1-en-3-ola 769 765 - tr - - - - 0,36 - - - - - - - - - - - 

2 Toluenob 767 767 - - - - - tr - - - - - - - - - - - - 

3 4-Metilpent-3-en-2-onac 792 796 - 0,14 0,16 0,36 - - 0,73 - - - - - - - - - - - 

4 Octanoe 800 800 0,57 0,59 0,11 1,70 0,30 0,91 2,75 0,66 - 0,33 - tr - 0,39 - tr - 1,06 

5 2.Metiltetraidrofuran-3-onaf 806 806 0,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Acitolm 813 810 - - - - 0,12 - - - - - - - - - - - - - 

7 Furfuralf 828 828 9,14 3,25 0,17 1,90 0,32 0,14 10,71 0,75 - 1,16 - - - 0,89 - - - - 

8 4-Metil-pentan-1-ola 830 835 - - - - - 1,21 - - - - - - - - - - - - 

9 2-Furanometanolf 845 849 0,44 0,22 - - 0,23 1,56 1,10 - - - - - - - - - - - 

10 (Z)-Hexen-3-ola 850 852 - 0,11 - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Hexanola 863 867 - 0,60 - - 0,21 0,14 - - - - - - - - - - - - 

12 Nonanoe 900 900 - 0,22 - - 0,12 0,28 0,87 0,66 - tr - - - 0,42 - - - - 

13 Heptan-2-ola 894 901 - 0,10 - - - - 0,63 - - - - - - - - - - - 

14 2-Acetilfuranof 909 905 0,77 0,32 - - tr 0,16 0,44 - - - - - - - - - - - 

15 Triciclenog 921 929 - - - - - - - - - - - 1,28 - - - - - - 

16 Canfenog 946 945 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

17 Benzaldeídob 952 959 6,06 1,88 0,81 5,08 0,88 0,26 28,77 12,11 - 0,57 - tr - 16,75 - tr - 0,97 

18 β-Pinenog 974 973 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

19 Oct-1-en-3-ola 974 979 - 0,82 - - 0,20 - - - - - - - - - - - - - 

20 Desidroxi-trans-óxido de linalolh 991 988 0,12 0,16 - - - - 0,94 - - 0,27 - - - - - tr - - 

21 Mircenog 988 988 0,13 - - - - - - - - - - 0,16 - - - - - - 

22 3-Octanola 988 996 - 0,31 - - - - - - - - - - - - - - - - 

23 Desidroxi-cis-óxido de linalolh 1006 1003 - tr - - tr - 0,91 - - 0,39 - - - - - tr - - 

24 ρ- Metil anisolb 1015 1018 - - - - - - - 1,09 - - - tr - - - - - - 

25 ρ-Cimenog 1020 1023 - - - - - - - - - - - 0,82 - - - - - - 

26 Limonenog 1024 1027 0,37 0,36 - - - - - - - - - - 0,18 - - - - - 

27 2-Etil-hexan-1-ola 1025 1029 - - - - - - 0,59 0,39 - - - - - - - - - - 

28 1,8-Cineol (eucaliptol)h 1026 1031 - - - - - - - - - - - 58,21 3,07 - - 0,24 - - 

29 Álcool benzílicob  1026 1033 - - - - - - - 0,38 - - - - - - - - - - 

30 (Z)- β-Ocimenog 1032 1036 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

31 Benzenoacetaldeidob 1036 1042 1,42 1,06 0,29 4,92 0,44 0,83 4,98 29,66 13,92 3,84 - 0,57 0,63 16,06 13,72 0,43 - 14,60 

32 γ- Terpinenog 1054 1056 - - - - - - - - - - - 0,52 - - - - - - 

33 Acetofenonab 1059 1063 tr - - - - - - 0,66 - - - - - - - - - 3,57 
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N° Componentes KI-L KI-E SE1p SE2p SE3p SE4p SE5p SE6p SE7p SE8p SE8t SE9p SE9t ALp ALt BAp BAt CEp CEt SPp 
34 cis-Óxido de linalol (furanóide) h 1067 1069 28,83 33,41 7,49 17,06 64,79 3,20 9,15 16,32 6,47 37,08 36,66 6,51 5,11 17,51 14,80 54,60 48,42 24,17 

35 Terpinolenog 1086 1082 - - - - - - - - - - - 0,39 - - - - - - 

36 trans-Óxido de linalol (furanóide)h 1084 1085 9,22 4,78 6,96 3,68 24,42 2,63 2,05 6,61 3,38 10,51 13,63 2,63 2,63 6,37 6,61 29,52 29,86 4,61 

37 ρ-Cimenenog 1089 1088 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

38 Linalolh 1095 1099 4,10 5,18 0,30 0,88 0,52 18,39 - - - 0,51 - 0,25 tr 0,60 - 0,19 - - 

39 Hotrienolh 1101 1102 10,38 36,78 77,35 4,10 2,08 57,40 7,11 11,85 6,41 27,52 20,61 1,65 1,55 22,11 27,82 8,46 10,79 18,60 

40 Nonanald 1100 1104 - - - 0,73 - - 0,80 - - - - 0,11 - 0,28 - - - 2,59 

41 Benzeno etanolb 1106 1110 0,37 0,19 0,36 - 0,20 1,90 - 0,52 - - - - - 0,49 - - - - 

42 Isoforonal 1118 1118 6,79 0,53 0,28 43,03 - 0,82 - - - - - 0,31 0,17 - - - - - 

43 (E,E)-2,6-Dimetilocta-1,3,5,7-tetraenog 1130 1128 - 0,28 0,52 - - 0,40 - - - - - - - - - - - - 

44 Benzenoacetonitrilab 1134 1136 5,95 - 0,30 - - - - - - 2,78 8,83 - - 9,25 21,06 - - - 

45 trans-Pinocarveolh 1135 1137 - - - - - - - - - - - 0,19 - - - - - - 

46 Lilac aldeído (isômero II)d 1141 1140 0,97 0,17 0,25 - - 0,15 1,29 - - 2,04 2,08 - - 1,07 - tr - 2,72 

47 4-Ceto-isoforonal 1140 1143 2,21 1,99 0,29 2,04 0,23 0,39 3,03 1,77 - 0,55 - 0,17 0,30 1,98 1,33 0,26 0,39 - 

48 Lilac aldeído (isômero I)d 1154 1148 1,89 0,40 0,42 - - 0,52 2,49 - - 3,40 3,26 tr - 1,17 - 0,19 - 4,56 

49 Óxido de nerolh 1154 1150 1,08 1,06 0,73 - - 0,52 - - - 1,43 - tr - 0,47 - 0,19 - - 

50 3-Fenil propanalb 1162 1161 - - - - - - - 0,98 0,71 - - - - - - - - - 

51 Lilac aldeído (isômero IV)d 1163 1162 0,77 tr 0,15 - - - 1,11 - - 1,63 2,02 - - 0,91 - tr - 2,00 

52 cis-Óxido de linalol (piranóide)h 1170 1168 0,21 - 0,93 - 0,30 - - - - 0,74 2,89 tr 0,29 - - 1,45 4,06 - 

53 Borneolh 1165 1170 - - - - - - - - - - - 0,22 - - - - - - 

54 Nonanola 1165 1171 - - 0,18 - - - - - - - - - - - - - - - 

55 trans-Óxido de linalol (piranóide) h 1173 1173 0,45 0,14 0,42 - 0,21 - - - - - - - - - - 0,57 1,99 - 

56 Mentolh 1167 1176 - - - - - - - - - 0,16 - - - - - - - - 

57 Terpinen-4-olh 1174 1178 - - - - - - - - - - - 0,44 0,77 - - - - - 

58 3,9-Epoxi-ρ-ment-1-enoh 1178 1183 - - - - - - - - - 0,21 - - - - - - - - 

59 ρ-Cimen-8-olb 1179 1185 - - - - - - - - - - - - 0,23 - - - - - 

60 2,6-Dimetilocta-3,7-dien-2,6-diolh 1186 1187 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,15 - 

61 α-Terpineolh 1186 1193 1,07 0,48 - - 0,12 0,65 - 0,99 2,33 0,17 - 0,83 4,99 0,24 2,35 0,13 0,63 - 

62 Safranalh 1197 1196 0,74 0,21 - 2,83 0,16 - 2,10 - - - - - - - - tr - - 

63 Decanald 1201 1205 - 0,12 0,13 0,35 - 0,33 - - - - - - - 0,18 - - - - 

64 Carvometenalh 1217 1216 0,24 - - - - - 0,82 - - - - - - - - - - - 

65 4-Metileno-isoforonal 1216 1217 1,51 - - 1,24 0,30 - - - - - - - - - - 0,36 0,92 - 

66 Acetato de etil feniab 1243 1241 - - - - 0,17 0,57 - - - - - - - - - - - - 

67 ρ-Anis-aldeído b 1247 1252 - - 0,76 - - - - - - - - - - 0,85 - - - - 

68 Ácido nonanóicon 1267 1268 - - - - - - - - - - - - tr - - - 0,34 - 

69 3,4,5-Trimetil fenolb 1320 1311 - 0,30 - - - - 0,49 - - - - - - - - - - - 
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N° Componentes KI-L KI-E SE1p SE2p SE3p SE4p SE5p SE6p SE7p SE8p SE8t SE9p SE9t ALp ALt BAp BAt CEp CEt SPp 
70 δ- Elemenoi 1335 1331 - - - - - - - - - - - 0,18 - - - - - - 

71 3-Hidroxi-4-fenil-butan-2-onab 1339 1340 - - - - - - - - 12,80 - - - - - - - - - 

72 α-Cubebenoi 1345 1343 - - - - - - - - - - - 0,13 1,33 - - - - - 

73 Ciclosativenoi 1369 1364 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

74 α-Copaenoi 1374 1372 - - - - - - - - - - - 2,29 - - - - - - 

75 (E)-β-Damascenonal 1383 1378 0,45 tr - - - 0,57 - - 0,34 tr - - - - - - - - 

76 β-Elemenoi 1389 1385 - - - - - - - - - - - 0,66 0,60 - - - - - 

77 (E)-Jasmonac 1390 1388 - - - - - - - - 0,55 - - - - - - - - - 

78 Metil eugenolb 1403 1395 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,65 - 

79 Ciperenoi 1398 1399 - - - - - - - - - - - 0,16 - - - - - - 

80 α-cis-Bergamotenoi 1411 1409 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

81 (E)-Cariofilenoi 1417 1419 - - - 0,34 - - - - - - - 6,99 6,96 - - - - - 

82 β-Copaenoi 1430 1425 - - - - - - - - - - - tr 0,21 - - - - - 

83 α-trans-Bergamotenoi 1432 1429 - - - - - - - - - - - 3,84 5,32 - - - - - 

84 Aromadendrenoi 1439 1433 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

85 β-Humulenoi 1436 1439 - - - - - - - - - - - 0,10 - - - - - - 

86 Neril acetonac 1445 1442 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,26 - 

87 epi-β-Santalenoi 1445 1443 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

88 α-Humulenoi 1452 1451 - - - - - - - - - - - 0,97 1,36 - - - - - 

89 allo-Aromadendrenoi 1458 1455 - - - - - - - - - - - 0,16 - - - - - - 

90 γ-Muurolenoi 1473 1470 - - - - - - - - - - - 0,39 0,85 - - - - - 

91 Germacreno Di 1474 1476 - - - - - - - - - - - 1,55 2,04 - - - - - 

92 (E)-β-Farnesenoi 1479 1479 - - - - - - - - - - - 0,30 0,79 - - - - - 

93 β-Selinenoi 1489 1484 - - - - - - - - - - - 0,87 2,49 - - - - - 

94 γ-Amorfenoi 1495 1487 - - - - - - - - - - - tr - - - - - - 

95 α-Selinenoi 1498 1491 - - - - - - - - - - - 0,55 1,68 - - - - - 

96 α-Muurulenoi 1500 1493 - - - - - - - - - - - 0,20 0,84 - - - - - 

97 (Z)-α-Bisabolenoi 1506 1496 - - - - - - - - - - - 0,17 - - - - - - 

98 β-Bisabolenoi 1505 1503 - - - - - - - - - - - 2,15 11,50 - - - - - 

99 γ-Cadinenoi 1513 1508 - - - - - - - - - - - 0,24 - - - - - - 

100 δ-Cadinenoi 1522 1513 - - - - - - - - - - - 0,64 3,15 - - - - - 

101 β-Sesquifelandrenoi 1521 1519 - - - - - - - - - - - 0,16 1,31 - - - - - 

102 α-Cadinenoi 1537 1530 - - - - - - - - - - - - 0,22 - - - - - 

103 Espatulenolj 1577 1570 - - - - - - - - - - - - 3,03 - - - - - 

104 Hexadecanoe 1600 1600 - - - - - - - - - - - - 1,16 - - - - - 

105 Rosifoliolj 1600 1601 - - - - - - - - - - - - 0,26 - - - - - 
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N° Componentes KI-L KI-E SE1p SE2p SE3p SE4p SE5p SE6p SE7p SE8p SE8t SE9p SE9t ALp ALt BAp BAt CEp CEt SPp 
106 Junenolj 1618 1617 - - - - - - - - - - - 0,17 8,48 - - - - - 

107 1-epi-Cubenolj 1627 1622 - - - - - - - - - - - - 1,57 - - - - - 

108 epi-α-Cadinolj 1638 1636 - - - - - - - - - - - - 1,50 - - - - - 

109 epi-α-Muurololj 1640 1638 - - - - - - - - - - - - 0,58 - - - - - 

110 Cubenolj 1645 1639 - - - - - - - - - - - - 1,32 - - - - - 

111 α-Cadinolj 1652 1645 - - - - - - - - - - - - 1,98 - - - - - 

112 Selin-11-en-4-α-olj 1658 1651 - - - - - - - - - - - - 0,39 - - - - - 

a Álcoois alifáicos - 2,01 0,18 - 0,41 1,35 0,76 0,39 - - - - - - - - - - 

b Benzenóides 13,84 3,43 2,52 10,00 1,69 3,60 34,24 45,40 27,43 7,19 8,83 0,66 0,86 43,40 34,78 0,51 0,65 19,14 

c Cetonas alifáticas - 0,14 0,16 0,36 - - 0,73 - 0,55 - - - - - - - 0,26 - 

d Aldeídos alifáticos e lilac aldeídos 3,63 0,76 0,95 1,08 - 1,00 5,69 - - 7,07 7,36 0,15 - 3,61 - 0,35 - 11,87 

e Hidrocarbonetos lineares 0,57 0,81 0,11 1,70 0,42 1,19 3,62 1,32 - 0,42 - tr 1,16 0,81 - tr - 1,06 

f Derivados do furano 10,56 3,79 0,17 1,90 0,58 1,86 12,25 0,75 - 1,16 - - - 0,89 - - - - 

g Monoterpenos 0,50 0,64 0,52 - - 0,40 - - - - - 3,34 0,18 - - - - - 

h Monoterpenos Oxigenados  56,44 82,24 94,18 28,55 92,68 82,79 23,08 35,77 18,59 78,99 73,79 71,01 18,49 47,30 51,58 95,55 95,90 47,38 

i Sesquiterpenos - - - 0,34 - - - - - - - 23,01 40,65 - - - - - 

j Sesquiterpenos Oxigenados - - - - - - - - - - - 0,17 19,11 - - - - - 

l Norisoprenoides  10,96 2,60 0,57 46,31 0,53 1,78 3,03 1,77 0,34 0,64 - 0,48 0,47 1,98 1,33 0,62 1,31 - 

m Ésteres - - - - 0,12 - - - - - - - - - - - - - 

n Ácidos carboxílicos - - - - - - - - - - - - tr - - - 0,34 - 

TOTAL 96,50 96,42 99,36 90,24 96,43 93,97 83,40 85,40 46,91 95,47 89,98 98,85 80,97 97,99 87,69 97,12 98,46 79,45 
SE1p: Santana do São Francisco; SE2p: Canidé; SE3p: Mangue-AJU; SE4p: Dores; SE5p: Porto da Folha; SE6p: Brejo Grande; SE7p: Poço Verde; SE8p: Lagarto; 
SE8t:Lagarto Turfa; SE9p: Aracaju; SE9t: Aracaju Turfa; ALp: Alagoas; ALt: Alagoas Turfa; BAp: Bahia; BAt: Bahia Turfa; CEp: Ceará;CEt: Ceará Turfa; SPp: São Paulo. 
-: não detectado; tr: traço (menor que 0,1%) ; As letras p e t associadas aos códigos das amostras referem-se ou Porapak® e a turfa respectivamente.  
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TABELA 4: Constituintes voláteis majoritários identificados de méis por HSD-P e HSD-Ta. 

N° Componentes % das áreas dos picos (n=3) 

IR-Lit.  IR-Exp. SE1p SE2p SE3p SE4p SE5p SE6p SE7p SE8p SE8t SE9p SE9t ALp ALt BAp BAt CEp CEt SPp 

7 Furfuralf 828 828 9,14 3,25 0,17 1,90 0,32 0,14 10,71 0,75 - 1,16 - - - 0,89 - - - - 

17 Benzaldeídob 952 959 6,06 1,88 0,81 5,08 0,88 0,26 28,77 12,11 - 0,57 - tr - 16,75 - tr - 0,97 

28 1,8-Cineol (eucaliptol)h 1026 1031 - - - - - - - - - - - 58,21 3,07 - - 0,24 - - 

31 Benzenoacetaldeídob 1036 1042 1,42 1,06 0,29 4,92 0,44 0,83 4,98 29,66 13,92 3,84 - 0,57 0,63 16,06 13,72 0,43 - 14,60 

33 Acetofenonab 1059 1063 tr - - - - - - 0,66 - - - - - - - - - 3,57 

34 cis-Óxido de linalol (furanóide)h 1067 1069 28,83 33,41 7,49 17,06 64,79 3,20 9,15 16,32 6,47 37,08 36,66 6,51 5,11 17,51 14,80 54,60 48,42 24,17 

36 trans-Óxido de linalol (furanóide)h 1084 1085 9,22 4,78 6,96 3,68 24,42 2,63 2,05 6,61 3,38 10,51 13,63 2,63 2,63 6,37 6,61 29,52 29,86 4,61 

38 Linalolh 1095 1099 4,10 5,18 0,30 0,88 0,52 18,39 - - - 0,51 - 0,25 tr 0,60 - 0,19 - - 

39 Hotrienolh 1101 1102 10,38 36,78 77,35 4,10 2,08 57,40 7,11 11,85 6,41 27,52 20,61 1,65 1,55 22,11 27,82 8,46 10,79 18,60 

42 Isoforonal 1118 1118 6,79 0,53 0,28 43,03 - 0,82 - - - - - 0,31 0,17 - - - - - 

44 Benzenoacetonitrilab 1134 1136 5,95 - 0,30 - - - - - - 2,78 8,83 - - 9,25 21,06 - - - 

47 4-Ceto-isoforonal 1140 1143 2,21 1,99 0,29 2,04 0,23 0,39 3,03 1,77 - 0,55 - 0,17 0,30 1,98 1,33 0,26 0,39 - 

48 Lilac aldeído (isômero I)d 1154 1148 1,89 0,40 0,42 - - 0,52 2,49 - - 3,40 3,26 tr - 1,17 - 0,19 - 4,56 

52 cis-Óxido de linalol (piranóide)h 1170 1168 0,21 - 0,93 - 0,30 - - - - 0,74 2,89 tr 0,29 - - 1,45 4,06 - 

61 α-Terpineolh 1186 1193 1,07 0,48 - - 0,12 0,65 - 0,99 2,33 0,17 - 0,83 4,99 0,24 2,35 0,13 0,63 - 

71 3-Hidroxi-4-fenil-butan-2-onab 1339 1340 - - - - - - - - 12,80 - - - - - - - - - 

81 (E)-Cariofilenoi 1417 1419 - - - 0,34 - - - - - - - 6,99 6,96 - - - - - 

83 α-trans-Bergamotenoi 1432 1429 - - - - - - - - - - - 3,84 5,32 - - - - - 

100 δ-Cadinenoi 1522 1513 - - - - - - - - - - - 0,64 3,15 - - - - - 

103 Espatulenolj 1577 1570 - - - - - - - - - - - - 3,03 - - - - - 

106 Junenolj 1618 1617 - - - - - - - - - - - 0,17 8,48 - - - - - 

TOTAL * 80,47 83,40 91,80 77,87 89,21 78,99 63,75 76,55 42,98 82,35 82,99 75,55 40,11 88,05 84,01 92,58 93,13 70,11 
SE1p: Santana do São Francisco; SE2p: Canidé; SE3p: Mangue-AJU; SE4p: Dores; SE5p: Porto da Folha; SE6p: Brejo Grande; SE7p: Poço Verde; SE8p: Lagarto; 
SE8t:Lagarto Turfa; SE9p: Aracaju; SE9t: Aracaju Turfa; ALp: Alagoas; ALt: Alagoas Turfa; BAp: Bahia; BAt: Bahia Turfa; CEp: Ceará;CEt: Ceará Turfa; SPp: São Paulo. 
-: não detectado; As letras p e t associadas aos códigos das amostras referem-se ou Porapak e a turfa respectivamente; b: benzenóides; d: aldeídos e lilac aldeídos; f: furanos; 
h: monoterpenos oxigenados; i: sesquiterpenos; j: sesquiterpenos oxigenados; l: norisoprenóides. *: valor leva em consideração somente as áreas maiores ou iguais a 3,00%. a 
Os números estão de acordo com a Tabela 3.
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FIGURA 12: Estrutura dos compostos 
de méis. 
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5.3. Análise exploratória de dados 

 

5.3.1. Análise de componentes principais (PCA) 

 

Os compostos voláteis majoritários presentes no aroma da maioria das amostras 

de mel foram submetidos à análise do componente principal (PCA) através da matriz de 

dados 13x11 (Tabela 5). A análise de PCA mostra que as três primeiras componentes 

principais explicam 66,5% da variabilidade total entre as amostras de méis, sendo que a 

primeira componente principal (PC1) explica 32,6%, a segunda (PC2) 21,1% e a 

terceira componente (PC3) 12,8% da variância total, sendo suficiente para explicar a 

variabilidade dos dados.  

Analisando os resultados mostrados no gráfico de escores PC1 versus PC2 

(Figura 13) e na Tabela de pesos (Tabela 6), pode-se observar pelo eixo da PC1 que as 

amostras mais a esquerda (lado negativo), como CEp e SE5p sofrem maiores 

influências do trans-óxido de linalol (furanóide), cis-óxido de linalol (piranóide) e cis-

óxido de linalol (furanóide), já as amostras que estão localizadas mais a direita da PC1 

(lado positivo), como a SE7p e SE8p, tem maiores relação com 4-ceto-isoforona, 

benzaldeído e furfural. Com relação ao eixo da PC2, nota-se que as amostras localizadas 

na parte superior do gráfico, lado positivo de PC2, como a SE6p e SE3p estão 

relacionadas a concentrações elevada do linalol e do hotrienol e as amostra que estão no 

lado negativo de PC2 sofrem maiores influências do cis-óxido de linalol (furanóide). 

Analisando agora os resultados expressos no gráfico de escores PC1 versus PC3 

(Figura 14) e seus respectivos pesos (Tabela 6) pode-se notar, no eixo de PC3, que as 

amostras localizadas no lado positivo, como SE3p e SPp estão relacionadas com 

maiores concentrações do lilac aldeído (isômero I), enquanto as amostras localizadas no 

lado negativo de PC3 estão mais relacionadas com o α-terpineol. 

 

5.3.2. Analise de agrupamento hierárquico (HCA)  

 

A matriz de dados (Tabela 5) também foi submetida à análise de agrupamento 

hierárquico. A Figura 15 mostra o dendrograma que apresenta uma similaridade de 

48%, com a formação de cinco grupos. O primeiro grupo é formado pelas amostras de 

méis CEp e SE5p, o segundo pelas SPp e SE9p, o terceiro pelas SE6p e SE3p, o mel 
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SE7p forma por si só o quarto grupo, e o quinto grupo é formado pelos méis SE8p, 

ALp, BAp, SE4p, SE2p e SE1p. 
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FIGURA 13: Gráfico de escores PC1xPC2 das amostras de méis estudadas por HDS-P. 
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FIGURA 14: Gráfico de escores PC1xPC3 das amostras de méis estudadas por HDS-P. 
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TABELA 5: Matriz utilizada para as análises exploratória de dados montada a partir dos percentuais das áreas dos compostos voláteis 
majoritários dos méis estudados por HDS-P. 

SE1p: Santana do São Francisco; SE2p: Canidé do São Francisco; SE3p: Mangue-AJU; SE4p: Dores; SE5p: Porto da Folha; SE6p: Brejo Grande; SE7p: Poço Verde; SE8p: 
Lagarto; SE9p: Aracaju; ALp: Alagoas; BAp: Bahia; CEp: Ceará; SPp: São Paulo. A letra p associada aos códigos das amostras refere-se ao Porapak. 

 

 

Variáveis e % das áreas dos picos (n=3) 
Amostras Furfural Benzaldeído Benzenoacetaldeido cs-Óxido de linalol 

(furanóide) 
trans-Óxido de 
linalol (furanóide) 

Linalol Hotrienol 4-Ceto-
isoforonal 

Lilac aldeído 
(isômero I) 

cis-Óxido de linalool 
(piranóide) 

α-Terpineol 

SE1p 9,14 6,06 1,42 28,83 9,22 4,1 10,38 2,21 1,89 0,21 1,07 

SE2p 3,25 1,88 1,06 33,41 4,78 5,18 36,78 1,99 0,4 0,0 0,48 

SE3p 0,17 0,81 0,29 7,49 6,96 0,3 77,35 0,29 0,42 0,93 0,0 

SE4p 1,9 5,08 4,92 17,06 3,68 0,88 4,1 2,04 0,0 0,0 0,0 

SE5p 0,32 0,88 0,44 64,79 24,42 0,52 2,08 0,23 0,0 0,3 0,12 

SE6p 0,14 0,26 0,83 3,2 2,63 18,39 57,4 0,39 0,52 0,0 0,65 

SE7p 10,71 28,77 4,98 9,15 2,05 0,0 7,11 3,03 2,49 0,0 0,0 

SE8p 0,75 12,11 29,66 16,32 6,61 0,0 11,85 1,77 0,0 0,0 0,99 

SE9p 1,16 0,57 3,84 37,08 10,51 0,51 27,52 0,55 3,4 0,74 0,17 

ALp 0,0 0,0 0,57 6,51 2,63 0,25 1,65 0,17 0,0 0,0 0,83 

BAp 0,89 16,75 16,06 17,51 6,37 0,6 22,11 1,98 1,17 0,0 0,24 

CEp 0,0 0,0 0,43 54,6 29,52 0,19 8,46 0,26 0,19 1,45 0,13 

SPp 0,0 0,97 14,6 24,17 4,61 0,0 18,6 0,0 4,56 0,0 0,0 
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TABELA 6: Tabela de pesos das três primeiras componentes principais. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Os valores destacados em negritos são os maiores pesos de cada uma  
das três componentes principais. 
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FIGURA 15: Dendrograma das amostras de méis estudadas por HDS-P: método de 
ligação Ward´s com medida da distância Euclidiana. 

 

 

Compostos PC1 PC2 PC3 
Furfural 0,637 -0,377 0,069 
Benzaldeído 0,772 -0,436 0,124 
Benzenoacetaldeído 0,430 -0,152 -0,130 
cis-óxido de linalol (furanóide) -0,652 -0,579 -0,211 
trans-óxido de linalol (furanóide) -0,775 -0,493 -0,236 
Linalol 0,064 0,752 -0,151 
Hotrienol -0,146 0,721 0,439 
4-ceto-Isoforona 0,801 -0,343 -0,109 
Lilac aldeído (isômero I) 0,194 -0,207 0,679 
cis-óxido de linalol (piranóide) -0,762 -0,209 0,204 
α-Terpineol 0,298 0,319 -0,737 
%Total de variância  32,6 21,1 12,8 
%Total de variância  
Acumulada 32,6 53,7 66,5 
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Comparando a composição volátil desses méis (Tabelas 3 e 4) com os grupos 

formados pela análise de HCA e suas localizações nos gráficos de escores pela análise 

de PCA, pode-se notar que os méis CEp e SE5p foram agrupados, principalmente, 

devido a suas elevadas concentrações de trans-óxido de linalol (furanóide) e cis-óxido 

de linalol (furanóide). No caso do mel SE5p as áreas desses dois constituintes somadas 

correspondem a 89,21% da área total dos voláteis extraídos dessa amostra, e no caso do 

mel CEp, este valor corresponde a 84,12% da área total. É perceptível que os compostos 

voláteis majoritários nestes méis são derivados de linalol, o que foi associado com a 

origem floral de méis cítricos por Alissandrakis et al. (2003)62 e por Vázquez et al. 

(2009)63.  

Outros derivados de linalol também encontrados nestes méis foram hotrienol, 

cis- e trans-óxidos de linalol (piranóide), desidroxi-cis-óxido de linalol e lilac aldeídos, 

todos citados por Alissandrakis et al. (2007)64 como compostos voláteis marcadores da 

origem floral de méis cítricos coletados na Grécia. No Brasil o cis-óxido de linalol 

(furanóide) foi citado como marcador do mel de cajueiro (Anacardium occidentale)18.  

É interessante mencionar que a presença de alguns destes compostos também 

pode ser um indicativo de adulteração, pois Alissandrakis et al. (2010)65 alimentaram 

abelhas com xarope de açúcar enriquecido com linalol a fim de verificar a produção de 

seus derivados no mel obtido dessas abelhas e concluíram que as enzimas secretadas por 

elas favorecem a produção dos óxidos de linalol (furanóides e piranoides), bem como 

terpenodiol I, porém derivados importantes como lilac aldeídos, desidroxi-cis- e trans-

óxidos de linalol, (E,E)-2,6-dimetil-6-hidroxi-2,7-octadienal e (Z)-8-hidroxilinalol não 

foram produzidos, sugerindo assim que para tal conversão é preciso a presença de 

enzimas derivadas de plantas.   

Os cis- e trans-óxidos de linalol (formas furanóide e piranóide) são 

provavelmente formados a partir do linalol via 6,7-epoxilinalol. Essa transformação 

requer a ação de uma enzima secretada pelas abelhas, muito provavelmente uma 

hidroxilase64, 65 (Figura 16). Alguns derivados de linalol podem ser produzidos durante 

o armazenamento do mel, inclusive os referidos óxidos61. 
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FIGURA 16: Proposta de formação do 
furanóide e piranóide a partir do linalol 
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As amostras SE3p 
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extraídos dessas amostras, 

comumente citado como produto de degradação térmica, porém considerando os 

estudos de Jerkovic et al. (2010)

natural, contudo devido as condições da colméia (temperatura, pH e ação enzimática), 

sua concentração pode aumentar de forma muito significativa durante o 

amadurecimento do mel por 

ligações glicosídicas. Hotrienol pode ser derivado também do 2,6

2,6-diol (ou de sua forma glicoconjugada), do rearranjo alílico do 3,7

octadien-3,6-diol ou da desidrat
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: Proposta de formação do cis- e trans-óxidos de linalol nas formas 
nóide a partir do linalol via 6,7-epoxilinalol64. 

Analisando a composição dos méis SPp e SE9p é possível que estes tenham 

por apresentarem as maiores concentrações de lilac aldeído 

(isômero I) dentre os méis aqui estudados. Isto está mais evidente quando se analisa a 

localização destes méis no gráfico de escores de PC1 versus PC3, (Figura 

PC1 versus PC2 (Figura 13) estas amostras estão localizadas 

muito próximas do cruzamento do zero do eixo de PC1 com o de PC2, isso mostra que 

os demais constituintes voláteis desses méis são menos expressivos comparado

demais méis que tem um deslocamento maior em relação a este ponto. 

 e SE6p apresentam as maiores concentrações de hotrieno

dentre os méis aqui estudados, estes valores ultrapassam 50% da área total dos voláteis 

extraídos dessas amostras, isso pode justificar este agrupamento. Hotrienol tem sido 

comumente citado como produto de degradação térmica, porém considerando os 

. (2010)8, este composto pode ocorrer no mel de maneira 

natural, contudo devido as condições da colméia (temperatura, pH e ação enzimática), 

sua concentração pode aumentar de forma muito significativa durante o 

amadurecimento do mel por meio de degradação oxidativa do linalol ou clivagem de 
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apresentam as maiores concentrações de hotrienol 

dentre os méis aqui estudados, estes valores ultrapassam 50% da área total dos voláteis 

Hotrienol tem sido 

comumente citado como produto de degradação térmica, porém considerando os 

, este composto pode ocorrer no mel de maneira 

natural, contudo devido as condições da colméia (temperatura, pH e ação enzimática), 

sua concentração pode aumentar de forma muito significativa durante o 

meio de degradação oxidativa do linalol ou clivagem de 
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diol (ou de sua forma glicoconjugada), do rearranjo alílico do 3,7-dimetil-1,7-

(Figura 17). 
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FIGURA 17: Proposta de formação do hotrienol a partir do 2,6
2,6-diol, de sua forma glicoconjugada, do rearranjo alílico do 3,7
3,6-diol e da desidratação do (
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elevadas em méis cítricos da espanha66 e no Brasil, foi identificado em mel de cambará 

(Gochnatia velutina)35 e de laranjeira27.  

As amostras SE1p, SE2p, SE4p, SE8p, BAp e ALp formaram um só grupo. 

Esses méis não apresentaram nenhuma tendência forte para os pesos de PC1 ou PC2, 

estando todos localizados muito próximos do eixo de cruzamento da linha que marca os 

zeros dessas duas PCs. Analisando separadamente estas amostras com base no seu perfil 

de voláteis pode-se destacar algumas características dessas amostras. Da amostra SE1p 

destacam-se como constituintes voláteis majoritários o cis-óxido de linalol (furanóide), 

hotrienol, trans-óxido de linalol (furanóide), furfural, isoforona, benzaldeído, 

benzenoacetonitrila e linalol (Tabela 4) (Figura 11). Estes compostos são muito comuns 

em méis florais, existindo relatos de suas presenças em méis de flores silvestres 

originários de diferentes regiões da Sicília Oriental49 na Itália e também em méis de 

tomilho originários de várias regiões da Grécia67.  

A 2-metiltetraidrofuran-3-ona foi encontrada somente na amostra do mel SE1p, 

contudo este composto já foi relatado como componente do aroma em amostras de méis 

cítricos, de melato, de alecrim, de eucalipto, de lavanda, tomilho e urze (Erica arborea), 

todos originários da Espanha63, 68, 69 . 

Na amostra SE2p os compostos majoritários são monoterpenos oxigenados, tais 

como hotrienol, cis-óxido de linalol (furanóide), linalol e trans-óxido de linalol 

(furanóide) (Tabela 4). Além destes, pode-se mencionar a presença álcoois alifáticos 

como 1-octen-3-ol, benzenóides como benzaldeído, derivados do furano como furfural, 

norisoprenóides como 4-ceto-isoforona, dentre outros. 

Este conjunto de compostos presentes em méis de mesma origem floral é muito 

comum, por exemplo, eles apareceram em méis Australianos de Eucalyptus leucoxylon 

e Eucalyptus melliodora46, também em mel de tomilho da Grécia67, porém nestes méis 

eles apareceram como constituintes minoritários. 

O mel SE4p apresentou um alto teor de norisoprenóides (Tabela 3), sendo a 

isoforona o componente majoritário deste mel (Tabela 4) (Figura 11). Norisoprenóides 

são constantemente citados como marcadores da origem floral de méis. Esta classe de 

compostos é relatada em méis de duas espécies de eucalipto (Eucalyptus leucoxylon e E. 

melliodora)46 e méis de castanheira (Castanea sativa)70. 

A isoforona, juntamente com outros norisoprenóides foram citados como 

marcadores do mel de urze originários da Polônia52. Este composto foi encontrado 

também em méis de Medicago sativa, Helianthus annuus, Melilotus albus, Prosopis 
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spp., Prosopis caldenia59, castanheira (Castanea sativa), Tilia spp.53, Erica arborea e 

Calluna vulgaris48. Nesta última, ela foi encontrada em concentração elevada, contudo 

não foi citado como marcador por aparecer em méis de outras origens em concentrações 

também elevadas, como em alguns méis de eucalipto. 

Na amostra SE8p encontrou-se o maior teor de benzenóides dentre os méis aqui 

estudados. O composto majoritário foi o benzenoacetaldeído (Tabela 4) (Figura 11), o 

qual juntamente com outros benzenóides já foram encontrados como majoritários no 

mel brasileiro de laranja27 e em outros tipos de méis monoflorais. 

A amostra do mel ALp foi a mais rica em números de compostos voláteis, sendo 

possível identificar 56 compostos, dos quais mais de 20 % são sesquiterpenos (Tabela 

3). O componente majoritário neste mel foi o 1,8-cineol (Tabela 4) (Figura 11), o qual 

foi relatado ocorrer em concentrações elevadas em méis de eucalipto49, 51 sendo 

encontrado também como um dos principais componentes voláteis de várias espécies de 

eucalipto, especialmente E. globulus51.  

A amostra do mel BAp apresenta proporções próximas de benzenóides e 

monoterpenos oxigenados, 43,40 e 47,30% da área total dos voláteis, respectivamente 

(Tabela 3). Os componentes majoritários encontrados nesta amostra foram hotrienol, 

cis-óxido de linalol (furanóide), benzaldeído, benzenoacetaldeído, benzenoacetonitrila e 

trans-óxido de linalol (furanóide) (Tabela 4) (Figura 11). Todos estes compostos citados 

acima presentes neste mel, exceto benzenoacetonitrila, foram encontrados também em 

méis de castanheira originários da Espanha, incluindo o teor elevado dos derivados do 

benzeno e dos derivados de linalol70. 

 

 

5.4. Perfil dos compostos voláteis extraído por headspace dinâmico 

utilizando a turfa como adsorvente (HSD-T) 

 

Utilizando a turfa como adsorvente foram estudadas as amostras SE8t, SE9t, 

ALt, BAt e CEt. A letra t junto aos códigos das amostras diferencia as análises 

realizadas utilizando turfa como adsorvente das análises utilizando Porapak Q®. Os 

compostos voláteis dessas amostras de méis capturados por headspace dinâmico 

utilizando turfa como adsorvente, em sua maioria foram os mesmos adsorvidos no 

Porapak Q® (Tabela 3, Figura 18-22). No entanto, com Porapak Q® obtive-se um 
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número maior e maior percentual relativo de compostos comparado com a turfa. Por 

outro lado, alguns dos compostos capturados pela turfa não foram detectados quando 

utilizamos Porapak Q®. Assim, estes compostos podem servir como complemento ao 

perfil dos méis obtido por Porapak Q®. 

Na amostra de mel oriunda de Alagoas (ALt) os compostos que foram 

capturados apenas pela turfa são: limoneno (0,18% do total), α-cadineno (0,22% do 

total), espatulenol (3,03% do total), hexadecano (1,16% do total), rosifoliol (0,26% do 

total), 1-epi-cubenol (1,57% do total), epi-α-cadinol(1,50% do total), epi-α-muurolol 

(0,58% do total), cubenol (1,32% do total), α-cadinol (1,98% do total), selin-11-en-4-α-

ol (0,39% do total), ρ-cimen-8-ol (0,23% do total) e ácido nonanóico (tr). Da amostra de 

mel originária do Ceará (CEt) foram capturados em turfa e não foram detectados em 

Porapak Q® o 2,6-dimetil-3,7-octadieno-2,6-diol (0,15% do total), ácido nonanóico 

(0,34% do total) e metil eugenol (0,65% do total). Do mel originários de Sergipe (SE8t) 

foram capturados em turfa e não foram em Porapak Q® o 3-hidroxi-4-fenil-2-butanona 

(12,80% da área total), (E)-β-damascenona (0,34%) e (E)-jasmona (0,55%). As 

amostras de méis dos estados da Bahia (BAt) e Sergipe (SE9t) não revelaram nenhum 

composto capturado em turfa que não tivesse sido capturado em Porapak Q®. 

Como o perfil volátil de cada uma das cinco amostras de méis obtidos tendo a 

turfa como adsorvente apresentou baixa intensidade relativa e um número pequeno de 

picos, quando comparados aos perfis obtidos com o Porapak Q® como adsorventes, 

optou-se por não aplicar a HSD-T para as demais amostras que foram então, somente 

estudadas por HSD-P.  

 

 

 

 

FIGURA 18: Cromatograma de íons totais (TIC) do mel originário do estado de 
Alagoas extraído por HSD-T. 
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FIGURA 19: Cromatograma de íons totais (TIC) do mel originário do estado de Sergipe 
(SE8t) extraído por HSD-T. 

 

 

 

 

FIGURA 20: Cromatograma de íons totais (TIC) do mel originário do estado de Sergipe 
(SE9t) extraído por HSD-T. 

 

 

 

 

FIGURA 21: Cromatograma de íons totais (TIC) do mel originário do estado da Bahia 
extraído por HSD-T. 
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FIGURA 22: Cromatograma de íons totais (TIC) do mel originário do estado do Ceará 
extraído por HSD-T. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho, foi possível a otimização de uma metodologia por headspece 

dinâmico utilizando Porapak Q® e turfa in natura como adsorventes para a extração dos 

compostos voláteis em méis oriundos do estado de Sergipe e de outros estados da 

Federação. 

Nestas análises verificou-se que Porapak Q® como adsorvente capturou um 

número maior e mais diversificado de compostos voláteis quando comparado à turfa 

fornecendo, dessa forma, mais informação sobre as amostras em questão do que a turfa 

in natura, a qual por sua vez, capturou compostos que não foram detectados em 

Porapak Q®, podendo assim ser utilizada como adsorvente complementar neste tipo de 

análise. 

Um total de 112 compostos voláteis foram identificados nas amostras de méis. 

Destes, 21 compostos estão distribuídos entre as amostras como majoritários. Os 

monoterpenos oxigenados foram os mais abundantes para a maioria das amostras 

estudadas neste trabalho, exceto o mel originário de Nossa Senhora das Dores (SE4p), o 

qual apresentou maiores proporções de norisoprenóides; e os méis originários de Poço 

Verde (SE7p) e Lagarto (SE8p), os quais apresentaram maiores proporções de 

benzenóides.  

Com o estudo dos compostos voláteis majoritários presente na maioria das 

amostras por análise de componentes principais foi possível identificar os compostos 

voláteis de maiores pesos, dente os constituintes identificados, e relacionar a 

composição volátil de cada uma das amostras com as demais estudadas e com dados da 

literatura. A análise de agrupamentos hierárquicos colocou as amostras em cinco grupos 

com uma similaridade de 48% possibilitando a correlação entre os perfis voláteis das 

amostras.  

Por fim, os resultados obtidos neste trabalho podem ser úteis para diferenciação 

da origem geográfica e, em alguns casos, fornecer informações sobre uma possível 

origem floral dos méis analisados. Contudo, para esse fim se faz necessário um estudo 

mais amplo, correlacionando o perfil de compostos voláteis de méis monoflorais com o
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 perfil dos voláteis de plantas fornecedoras de néctar pertencentes à flora apícola do 

estado, bem como com os resultados de análise melissopalinológica. Ao nosso 

conhecimento, ainda são tímidas as iniciativas sobre este tipo de análise no Brasil e, 

portanto, são escassas as informações sobre a composição química dos voláteis da flora 

apícola brasileira. 
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