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RESUMO

APICULTURA NA REGIÃO DO PAMPA GAÚCHO: PRODUÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA

AUTORA: Suzy Elizabeth Bandeira Pinheiro
ORIENTADOR: Altemir José Mossi

A apicultura é uma atividade em expansão, que vem crescendo e ganhando destaque no
cenário nacional. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a produção apícola do
bioma Pampa por meio da relação entre indicadores socioeconômicos, produtivos e técnicos,
caracterização e contaminação do mel produzido. De acordo com os apicultores entrevistados,
o maior problema identificado é a comercialização, seguida da gestão financeira, utilização de
práticas de manejo mais eficientes, novas tecnologias e gestão empresarial para agregar valor
ao mel e aos produtos oriundos dele, e usufruir dos recursos ofertados pelas universidades.
Foram investigados alguns atributos como, umidade, cinzas, pH, acidez total, açúcares e teor
de HMF e alguns minerais, todos de acordo com os padrões estabelecidos, com exceção da
acidez total um pouco elevada. A aplicabilidade desta metodologia mostrou que apenas o
fungicida Carbendazin com uma concentração de 0,017 mg kg-1 foi encontrado entre os 80
pesticidas analisados nas 23 amostras de mel. Isso mostra que a pesquisa realizada em
diferentes cidades da região de Pampa gaúcho, para análise de resíduos de pesticidas em
amostras de mel, apresentou um resultado negativo em relação à contaminação das abelhas e
consequentemente do mel, de diferentes culturas que estão próximas da colmeia. Mostra que o
mel da região do Pampa apresenta características físico-químicas dentro dos valores de
referência no Brasil. Portanto, a pesquisa demonstrou significativa contribuição positiva da
apicultura na produção de alimentos seguros para a região do pampa e um ganho em
conhecimento científico para a comunidade local.

Palavras-chave: Mel. Resíduos. Apicultura.

ABSTRACT

BEEKEEPING IN THE PAMPA GAÚCHO REGION: CHAIN PRODUCTION AND
CHARACTERIZATION

AUTHOR: SUZY ELIZABETH BANDEIRA PINHEIRO
ADVISOR: ALTEMIR JOSÉ MOSSI

Beekeeping is an expanding activity that has been growing and gaining prominence in the
national scenario. The present work aims to characterize the apicultural production of the
Pampa biome through the relationship between socioeconomic, productive and technical
indicators, characterization and contamination of honey produced. According to the
beekeepers interviewed, the biggest problem identified is marketing, followed by financial
management, use of more efficient management practices, new technologies and business
management to add value to honey and its products, and to enjoy the resources offered by the
beekeepers universities. Some attributes were investigated, such as moisture, ash, pH, total
acidity, sugars and HMF content and some minerals, all according to established standards,
with the exception of a slightly high total acidity. The applicability of this methodology
showed that only the Carbendazin fungicide with a concentration of 0.017 mg kg-1 was found
among the 80 pesticides analyzed in the 23 honey samples. This shows that the research
carried out in different cities of the region of Pampa gaucho, for the analysis of pesticide
residues in samples of honey, presented a negative result in relation to the contamination of
the bees and consequently of the honey of different cultures that are close to the beehive. It
shows that honey from the Pampa region presents physical-chemical characteristics within the
reference values in Brazil. Therefore, the research demonstrated a significant positive
contribution of beekeeping in the production of safe food for the pampa region and a gain in
scientific knowledge for the local community.
Keywords: Honey. Waste. Beekeeping.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A apicultura é considerada como uma das grandes opções para a agricultura familiar
por proporcionar o aumento de renda, por intermédio do aproveitamento das potencialidades
naturais e capacidade de produção, e quando comparada a outras atividades, apresenta bases
que justificam seus aspectos técnicos, gerenciais, financeiros e operacionais, com um aspecto
importante de inclusão social.
A apicultura vem crescendo gradativamente, onde cada vez mais a produção cresce.
Um cenário em que a Região Sul, recebeu destaque por ser a região maior produtora de mel e
foi responsável por 37,3% do total nacional, seguida pelas Regiões Nordeste 32,6%, Sudeste
23,4%, Centro-Oeste 4,2% e Norte 2,5%.
O bioma Pampa, sendo um dos biomas menos explorados, apresenta características
exuberantes, sendo uma fonte de recursos inestimáveis e fontes naturais de alimento, como
uma flora bastante rica.
O presente estudo aborda aspectos do perfil dos apicultores do bioma Pampa e faz uma
caracterização do apicultor na região, através de suas características socioeconômicas; nível
tecnológico da produção; oferta de insumos e assistência técnica; extração, beneficiamento e
comercialização; quantidade e produtividade e características dos apiários. Seguido da
caracterização físico-química, polínica e mineral do mel e os possíveis pesticidas encontrados
no mel nesta região.
Inicialmente é apresentado a revisão bibliográfica sobre o cenário da apicultura,
parâmetros físico-químicos do mel, análise polínica e a ocorrência de agrotóxicos, que visam
resumidamente demonstrar o estágio do conhecimento sobre os temas abordados no presente
estudo.
A seguir, a descrição dos objetivos geral e específicos, os resultados foram
apresentados, discutidos e ilustrados com figuras, gráficos e tabelas, organizados no formato
de artigos.
Artigo 1, intitulado “Perfil dos apicultores do bioma Pampa”, este trabalho tem por
objetivo principal, caracterizar o perfil dos apicultores da região do pampa, avaliando suas
características socioeconômicos, nível tecnológico e produção, através da aplicação de
questionários com perguntas fechadas baseado em Vieira (2009) (ANEXO A).
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Artigo

2,

intitulado

“Physicochemical,

melissopalynological

and

mineral

characterization of honeys from Brazilian Pampa biome”, este trabalho tem como objetivo de
caracterizar os parâmetros fisicoquímicos e melissopanológicos desse produto, bem como a
avaliação dos seus conteúdos minerais.
Artigo 3, intitulado “Evaluating residues of pesticides in honey Pampa’s Bioma”, o
objetivo deste capítulo foi avaliar e quantificar resíduos de pesticidas encontrados no mel do
bioma Pampa.
Este trabalho busca contribuir para um melhor embasamento técnico e cientifico a
todos os que trabalham com a apicultura, em especial aos apicultores da região do Pampa que
contribuíram com suas amostras e seu tempo para a aplicação dos questionários, a
caracterização do mel através de suas análises laboratoriais demostrado aqui neste projeto, o
progresso desta pesquisa, por meio, do conhecimento científico gerado.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Caracterizar a produção apícola do Bioma Pampa por meio da relação entre
indicadores socioeconômicos, produtivos e técnicos, caracterização e contaminação do mel
produzido.

1.2.2 Objetivos específicos
 Descrever o perfil dos apicultores do Bioma pampa
 Relacionar as características físico-químicas do mel, origem polínica e mineral.
 Descrever o teor de contaminação por agrotóxicos.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

O mel é um produto muito apreciado por suas características organolépticas e
nutracêuticas extremamente dependente das condições ambientais e constituição florística de
onde o mesmo é proveniente (ALVAREZ-SUAREZ, 2013). O mel é um adoçante natural, que
é valorizado como alimento devido ao seu alto teor de carboidratos energéticos, considerado a
melhor fonte de energia e calor (DURRANI et al., 2011).
O mel é um produto natural muito importante em alimentos humanos, produzido por
abelhas por meio de forrageamento de flores de néctar ou partes vivas de plantas,
transformando o material coletado em seus corpos em um líquido e depositando o líquido nas
células dos favos de mel (JAAFAR et al., 2017).
As propriedades medicinais do mel natural são variadas. Contém antioxidantes,
fitoquímicos e outras substâncias bioativas que produzem efeitos benéficos desejados em
quase todos os órgãos do corpo humano e animal (AJIBOLA, 2015).
O conteúdo do mel varia em diferentes locais geográficos. Essas variedades de
composição são fortemente influenciadas pela origem botânica do mel, que é conseqüência da
dieta das abelhas (AJIBOLA, 2015), sendo a determinação da origem botânica e geográfica
do mel de grande interesse em todo o mundo (SILVA et al., 2017).
O conteúdo do mel varia em diferentes locais geográficos. Essas variedades de
composição são fortemente influenciadas pela origem botânica do mel, que é conseqüência da
dieta das abelhas (AJIBOLA, 2015), sendo a determinação da origem botânica e geográfica
do mel de grande interesse em todo o mundo (SILVA et al., 2017).
Existe um aumento no consumo e demanda de mel em todo o mercado mundial. Por
isso, muitas pessoas adotaram a apicultura como uma das suas vocações. Concomitante com
este aumento na produção há preocupações sobre a qualidade do produto. Assim, torna-se
importante caracterizar a identidade e qualidade de méis de regiões distintas ao redor do globo
(CRUZ et al., 2014).
O Brasil é um grande beneficiário da produção melífera por sua abastada flora, que
nos últimos anos vêm permitindo uma maior competitividade com relação aos grandes centros
produtores e exportadores mundiais de mel (VIDAL, 2010).
Em proporção à produção e a exportação de mel, o Brasil ocupou o 11º lugar nas
últimas pesquisas, obtendo a China a liderança no ranking mundial, em seus últimos anos,
conforme a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).
Conforme (Tabela 1), que apresenta o posicionamento dos países exportadores de mel
no ranking mundial, no ano de 2013 (ABEMEL, 2015).
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Tabela 1 – Países Exportadores de mel no ranking mundial

Posicionamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

País exportador

Volume exportado
(toneladas/ano)

Exportação mundial

594.218

China
Argentina
Vietnã
México
Índia
Alemanha
Bélgica
Ucrânia
Espanha
Hungria
Brasil
Bulgária
Romênia
Uruguai
Canadá
Tailândia
Itália
Nova Zelândia
Polônia
Chile

124.901
65.180
35.313
33.458
30.099
22.628
22.020
21.674
21.284
20.724
16.181
12.658
12.649
12.352
12.287
11.600
11.463
9.592
9.216
8.195

Fonte: Associação Brasileira de Exportadores de mel (ABEMEL, 2015).

Entretanto o Brasil está representado pelo Rio Grande do Sul, com a sua parcela do
Pampa ocupando 63% do território do estado. A região sul, por sua vez, destaca-se das demais
regiões em função do seu clima e vegetação, com uma representatividade de 49% da produção
de mel no país (ARRUDA, 2013).
No cenário nacional, o Estado do RS contribui com uma parcela de aproximadamente
19% da produção, e o Bioma Pampa, corresponde aproximadamente 15% da produção do
Estado do Rio Grande do Sul, tendo como maior pólo produtor, o município de Dom Pedrito
(IBGE, 2016).
O bioma Pampa brasileiro é um dos seis biomas que ocorrem no Brasil e cobre uma
grande área compartilhada com Argentina e Uruguai na região sul da América do Sul. Ele
apresenta características distintivas de vegetação, clima e tipos de solo, tornando-o um
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ecossistema único no planeta (LUPATINI et al., 2013). Exibindo características exuberantes,
sendo uma fonte de recursos inestimáveis e fontes naturais de alimento, como uma flora
bastante rica (MMA, 2017).
O bioma pampa é composto de regiões pastoris de planícies nos três países da América
do Sul, contempla dois terços do Estado do Rio Grande do Sul, com as províncias argentinas
de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entrerríos e Corrientes e a República Oriental do
Uruguai. Conforme (Figura 1) a sua localização está entre 34° e 30° latitude sul e 57° e
63° latitude oeste.
Figura 1 – Mapa do Bioma Pampa

Fonte: Livro Campos Sulinos – conservação e uso sustentável da biodiversidade/ Valério de Patta Pillar [et al.].
Editores. 403p.; Brasília: MMA, 2012.

O Pampa é caracterizado como bioma, e denomina-se uma região de formações
ecológicas que se intercruzam em uma formação eco paisagística única de campos, matas
ciliares (de galeria), capões de mato e matas de encostas. Abrangendo uma área de
176.496Km2, 2,07% da parcela do território brasileiro (PILLAR et al., 2012).
Neste contexto a produção de mel apresenta uma grande importância econômica,
ambiental e social para este bioma, pois as abelhas são indicadores de qualidade ambiental e
de sustentabilidade nos ecossistemas beneficiando-se com a floração de plantas e o que resta
da vegetação (WOLFF, 2008).
O conhecimento sobre a flora visitada pelas abelhas, no Brasil é em parte empírico e
está limitado a certas regiões (BARTH, 2004), embora nos últimos anos este país tenha
aumentado a demanda constante, com o consequente crescimento das exportações (PAULA
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et al., 2015). Vários estudos que apresentam os parâmetros fisicoquímicos e o conteúdo
mineral para caracterizar os méis em várias regiões já foram desenvolvidos (ZHOU et al.,
2013; BELAY et al., 2017; JAAFAR et al., 2017; SILVA et al., 2017).
Sabe-se que a caracterização e padronização está inteiramente ligada a qualidade de
um produto. Com isso, a preocupação com a manutenção da qualidade do mel produzido no
Brasil vem crescendo, bem como o conhecimento da variação das características que são
utilizadas como requisitos de qualidade. Portanto, a importância do estudo e a qualificação do
comportamento dos parâmetros que indicam qualidade, em todas as etapas do fluxograma da
produção, logo, obtendo-se informações onde é possível e através delas minimizar as chances
de deterioração e deste modo elevar a vida de prateleira deste produto (MOURA, 2010).

2.1

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DO MEL

A Legislação brasileira que regulamenta a padronização do mel para fins de
comercialização só atende às características do mel de A. melífera, não contemplando o mel
das abelhas nativas do país (AZEREDO et al., 2000). No entanto, esta Legislação, baseada em
padrões internacionais, dificulta em muitos casos, a inserção do mel destas espécies nativas.
Tabela 2 – Valores de referência dos parâmetros físico-químicos para o mel
PARÂMETROS
Umidade (%)
Açúcares redutores/ invertido (%)
Sacarose (%)
Cinzas (%)
Hidroximetilfurfural (mg/Kg)
Acidez meq/Kg
Sólidos insolúveis em água (%)

CONCENTRAÇÃO
máx. 20,0
mín. 65,0
máx. 6,0
máx. 0,6
máx. 60,0
máx. 50,0
máx. 0,1

Fonte: Instrução normativa N° 11, de 20 de outubro de 2000.

No entanto, as análises físico-químicas indicadas pela Legislação brasileira para a
identidade e qualidade do produto mel são a umidade, a sacarose aparente, os açúcares
redutores, os sólidos insolúveis em água, os minerais, a acidez, a atividade diástica e o
hidroximetilfurfural (BRASIL, 2000). Dentre as análises citadas como parâmetros para serem
utilizados no sentido de fornecer informações que possam colaborar no conhecimento deste
produto, os mais conhecidos são citados a seguir:
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2.1.1 Umidade

Considerada como o segundo maior componente na composição do mel (15 a 20%), a
água, com seu potencial influenciado pela origem botânica da planta, por condições climáticas
e pelo manejo durante a colheita. É considerada uma das características mais importantes por
influenciar em várias características do mel, como viscosidade, peso específico, maturidade,
sabor e cristalização (SILVA et al., 2010).
Segundo Abreu et al. (2005), valores de umidade superior a 22% podem gerar
fermentação e uma possível perda do produto, influenciando na multiplicação de
microrganismos como fungos e leveduras.

2.1.2 Açúcares

Os açúcares do mel são responsáveis pelo poder hidroscópico, capacidade de
conservação do produto, pela cor, pelo sabor, além da cristalização, que pode ser estimada
pela relação frutose/glicose e glicose/água, além de confirmar a doçura. Cabe ressaltar que o
mel com baixa relação glicose/água ou teores elevados de frutose não cristalizam com
facilidade (MOLAN, 1992; MOREIRA; DE MARIA, 2001).
Outro fator a ser comentado que elevados teores de açúcares no mel, indica uma
possível adulteração, como a adição de açúcares comerciais (ARAUJO et al., 2006).

2.1.3 Sacarose

Açúcares monossacarídeos são os componentes em maior concentração no mel,
variando de 85 a 95% da sua composição, considerando a sacarose, como um açúcar não
redutor oligossacarídeo, representando de 2 a 3% dos carboidratos presentes no mel. No
entanto o aparecimento de altas concentrações deste açúcar indica uma colheita prematura do
produto, antes de uma maior ação da invertase sobre a sacarose (WHITE JUNIOR, 1979;
CRANE, 1985; VIDAL; FREGOSI, 1984; AZEREDO; AZEREDO; DAMASCENO, 1999;
MOREIRA; DE MARIA 2001; SILVA et al., 2003). Segundo Guler et al. (2007) salienta que
o “mel” produzido por colônias de Apis mellifera alimentadas com xaropes de sacarose
apresentam níveis deste açúcar tão baixos quanto os méis florais, não sendo portanto um bom
indicativo para distinguir méis florais de méis adulterados, com isso deva ser feita uma
ressalva, que a sua utilização como um indicativo de adulteração do mel.
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2.1.4 Cinzas

A cinza encontrada em um alimento é representada pelo resíduo inorgânico que
permanece após sua queima de matéria orgânica de uma amostra. Em uma amostra de mel, o
teor de cinzas quantifica os minerais encontrados, por isso, é utilizado como um critério
relacionado à qualidade e está relacionado também com sua origem botânica e geográfica. Os
minerais encontrados no mel influenciam de maneira direta na sua cor, no entanto, em méis
escuros consideramos a maior concentração, mas, a proporção pode ser modificada em função
de diversos fatores: origem floral ou não, região, espécie de abelhas e tipo de manejo (GOIS
et al., 2013).
Com a quantificação das cinzas é possível determinar algumas irregularidades no mel,
como por exemplo a falta de higiene e a não decantação e/ou filtração no final do processo de
retirada do mel pelo próprio apicultor (MENDES et al., 2009).

2.1.5 Hidroximetilfurfural

O Hidroximetilfurfural, comumente chamado de HMF, talvez seja o constituinte
secundário do mel mais discutido. Sua formação está relacionada a reação de certos açúcares
com ácidos, principalmente pela decomposição da frutose (WHITE JÚNIOR, 1976).
Considerado como o parâmetro mais usado como indicador de qualidade, uma vez que
origina-se na degradação de enzimas presentes em méis e apenas uma pequena quantidade de
enzima é encontrado em méis maduros. Na teoria, méis com elevada concentração de frutose
darão origens a maiores taxas de HMF, durante os processos de armazenagem. Entretanto, em
méis recém colhidos a quantidade de HMF é mínima, mas os valores mais significativos
podem ser indicativos de alterações provocadas pelo armazenamento prolongado em alta
temperatura ambiente ou até mesmo por superaquecimentos (MENDES et al., 2009).
No normal, uma pequena quantidade de HMF é encontrada nos méis de Apis recém
coletados (HORN et al., 1996). A presença de HMF é um indicador de qualidade do mel.
Entretanto, se presente em níveis elevados indica uma queda no valor nutritivo do mel pela
destruição, por meio de aquecimento, de algumas vitaminas e enzimas que são termolábeis
(VERÍSSIMO, 1988).
Nos países subtropicais os méis podem ter naturalmente um alto conteúdo de HMF
sem que o mesmo tenha sido superaquecido ou adulterado, em função das altas temperaturas
da região (WHITE JÚNIOR, 1992).

22

2.1.6 Acidez

O mel contém ácidos que contribuem para sua proteção contra microrganismos, sendo
o glucônico o mais comum, formado pela ação da enzima glucose-peroxidase (SEEMANN;
NEIRA, 1988) com a tendência a aumentar no decurso de seu armazenamento, já que a
referida enzima permanece em atividade no mel (PAMPLONA, 1989).
No entanto, é um parâmetro importante de qualidade do mel e valores elevados de
acidez (BRASIL, 2000) que podem indicar, tanto uma possível deterioração do mel,
fermentação dos açúcares causados principalmente, por leveduras xerotolerantes, que em
condições favoráveis de umidade e atividade de água induzem o processo de fermentação do
produto, aumentando a sua acidez e consequentemente, reduzindo o pH (FINOLA;
LASAGNO; MARIOLI, 2007; FRANCO; LANDGRAF, 2008).

2.1.7 Sólidos Insolúveis

Os sólidos insolúveis estão relacionados aos resíduos de cera, patas e asas das abelhas,
como outros elementos inerentes do mel ou do processamento pelo qual este passou. Ao
realizar esta análise viabiliza detectar as impurezas presentes no mel. Portanto, torna-se uma
importante medida de controle higiênico de qualidade do mel (MENDES et al., 2009).
Vários são os fatores que interferem na qualidade do mel, tais como: florada,
condições climáticas, espécie da abelha, estágio de maturação, armazenamento e
processamento, no entanto alguns deles são possíveis na composição físico-químico. No
entanto a microbiologia também proporciona variações, como os microrganismos que são
introduzidos pelas abelhas, alguns de forma errada pela falta de higiene no manejo ou também
na extração e beneficiamento do mel (LOPES, 2008).

2.2

ANÁLISE POLÍNICA

Conhecer a origem floral do mel, é de suma importância para a caracterização do mel,
no entanto, a análise polínica do mel é um importante recurso para verificação das plantas
apícolas utilizadas pelas abelhas, como complemento de néctar e pólen (BARTH, 1989).
Diversos laboratórios, na grande maioria realizam análise polínica de mel, sendo que
no Brasil, o controle de qualidade para méis compreendem as análises microbiológicas e
físico-químico. Entretanto, os conhecimentos de melissopalinogia vem sendo utilizados para
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qualificação de produtos apícolas, pelas associações e cooperativas de apicultores em vários
estados, quando exigidos inspeção técnico-científico mais rigorosa (BARTH, 2004).
A análise do pólen é utilizada para o controle de qualidade do mel, e como exigência
nos mercados internacionais (AIRA et al., 1998).
Dentre os conhecimentos observados, a análise melissopalinológica é um método
capaz de avaliar o resultado da visita das abelhas às flores, identificando suas preferências
através dos espectros polínicos das amostras de mel. De acordo com esta avaliação, existe a
possibilidade de reconhecer a vegetação apícola regional, e identificar as principais fontes
nectaríferas e poliníferas utilizadas pelas abelhas, bem como os principais períodos de
produção de néctar e pólen (BARTH, 2005; DUTRA; BARTH, 1997; LUZ et al., 2007). No
entanto é através da avaliação polínica qualitativa do mel que podemos caracterizar as
espécies botânicas visitadas pelas abelhas em busca de néctar. De acordo com a avaliação
quantitativa é possível estabelecer a contribuição de cada espécie vegetal visitada (BARTH,
1989).
A atividade apícola vem passando por uma série de transformações, acarretadas
principalmente por ações antrópicas, como o uso indiscriminado de agrotóxicos, que de
acordo com alguns autores (RISSATO, 2006; KUJAWSKI, 2011; PANSERI, 2014; ORSO,
2016), tem grande responsabilidade sobre a redução do número de colmeias, promovendo
reduções causadas por substratos contaminados e até mesmo em detrimento dos ambientes
naturais, que influenciados pela expansão das fronteiras agrícolas, motivadas pela produção
de commodities, inseriram novas espécies vegetais e passaram a ser forrageadas pelas
mesmas.

2.3

OCORRÊNCIA DE AGROTÓXICOS NO MEL

Um dos aspectos positivos do mel, é que ele pode ser utilizado para o monitoramento
ambiental, por ser um bom indicador biológico através da mortalidade das abelhas e a
presença de resíduos em seus corpos, ou mesmo pelos produtos através de análise laboratorial
(ORMEÑO; GOLDSTEIN; NIINEMETS, 2011).
O uso de compostos químicos na agricultura, inseticidas, fungicidas e herbicidas, em
longo prazo, tende a causar a contaminação do meio ambiente. Se por ventura os compostos
utilizados para o controle de pragas permanecem nas plantas em que foram distribuídas,
podendo afetar insetos diferentes para os quais os compostos foram desenvolvidos (EVANS;
SPIVAK, 2010).
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Alguns inseticidas sistêmicos são utilizados como alternativa aos compostos
organofosforados e carbamatos metílicos, tais como o fipronil, imidacloprido e tiametoxam.
São eles compostos prejudiciais para as abelhas, insetos não alvo, que podem ser
contaminadas durante a polinização de diversas culturas, por exemplo, o milho, quando ocorre
coleta do néctar e pólen das flores. Entretanto, esses produtos químicos tóxicos podem ser
introduzidos na cadeia alimentar prejudicando a saúde humana (GARCÍA-CHAO et al.,
2010).
Cabe salientar que de 10 a 25 mil abelhas operárias percorrem, todos os dias, 7km2 em
áreas próximas as colmeias, garantindo néctar, água e pólen pelas flores (RISSATO et al.,
2006). No início de 2007, apicultores europeus observaram algo semelhante na Bélgica,
França, Holanda, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e também na Suíça e Alemanha, no
entanto, em menor grau. Tal fenômeno foi denominado desordem do colapso da colônia
(DCC) e é caracterizado pela perda rápida e inexplicável da população adulta de uma colmeia
(WU et al., 2012). Vários fatores já foram anotados como responsáveis por esse evento,
mesmo assim, um novo patógeno ou parasita, envenenamento por agrotóxicos, fatores
estressantes que possam comprometer o sistema imunológico das abelhas, entre outros
(LIMA; ROCHA, 2012).
No entanto, informações recentes atribuem esse fato ao uso indiscriminado de
agrotóxicos na agricultura, e as abelhas, mesmo que elas não sejam o alvo desses agentes
tóxicos, são altamente vulneráveis à contaminação por forragear áreas agrícolas contaminadas
(DIÁRIO DIGITAL, 2013; BARLAVENTO, 2013; AMBIENTE BRASIL, 2013). Com tudo,
vale ressaltar a importância desta pesquisa, pois torna-se essencial, tanto pelo risco a saúde
humana quanto economicamente, abordagens com diferentes métodos de extração que visam
determinar o conteúdo desses resíduos agrotóxicos, em mel.
Segundo Nominato (2015), em seu trabalho ressaltou o estudo sobre a capacidade de
orientação de abelhas A. mellifera e os efeitos dos inseticidas tiametoxam e acetamiprido
através de aplicação tópica utilizando o modelo experimental de labirinto, reproduzindo as
atividades de forrageamento em campo.

2.3.1 A análise cromatográfica

A cromatografia pode ser adaptada a diferentes sistemas de detecção, mostrando-se
muito utilizada e com bom desempenho analítico. A conexão de um cromatógrafo com o
espectrômetro de massas reúne vantagens como: alta seletividade e eficiência de separação
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por parte da cromatografia, e também da obtenção de informação estrutural, massa molar e
aumento da seletividade oriundas da espectrometria de massas (CHIARADIA; COLLINS;
JARDIM, 2008).
Através da análise cromatográfica, diferentes metodologias são utilizadas para
determinação de resíduos, em função da preocupação relacionada à presença de resíduos de
agrotóxicos nos alimentos. A cromatografia gasosa, quanto à líquida são muito utilizadas, no
entanto a cromatografia líquida cresceu no desenvolvimento de técnicas cromatográficas, a
fim de acompanhar as necessidades analíticas para determinações rápidas e seletivas em
matrizes complexas (QUEIROZ; FERRACINI; ROSA, 2012).
As fontes de ionização, inicialmente investigadas para o acoplamento da
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS, do inglês Liquid
Chromatography Mass Spectrometry) foram baseadas no impacto de eletrônico (EI, do inglês
electron impact) e na ionização química (CI, do inglês chemical ionization), empregadas com
sucesso na cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS, do inglês Gas
Chromatography Mass Spectrometry) (LANÇAS, 2009). No processo de ionização por
eletronebulização (ESI, do inglês electrospray), a amostra é dissolvida e pressurizada em um
tubo capilar de aço inox, ao qual é aplicada uma voltagem tipicamente entre 3.000 e 5.000 V.
Como resultado, o líquido emerge do capilar a pressão atmosférica, na forma de um aerossol.
À medida que ocorre a dessolvatação, assistida por um fluxo contínuo de gás seco
(geralmente N2), o tamanho das gotas é reduzido até o ponto em que a força de repulsão entre
as cargas similares fica maior que as forças de coesão da fase líquida (tensão superficial).
Neste momento ocorre a chamada “explosão coulômbica”, que gera gotas com tamanhos
equivalentes a 10% do tamanho das gotas originais. Uma série de explosões passa a ocorrer
com consequente produção de íons do analito a partir destas gotas, que são transferidos para o
interior do espectrômetro de massas por uma série de dispositivos de focalização. Neste
processo, apenas a ionização ocorre à pressão atmosférica, o espectrômetro de massas se
encontra sob vácuo. É ideal para análise de moléculas mais polares e de maior massa
molecular (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008).
Neste sentido, torna-se claro a introdução deste estudo junto à literatura para constar
sobre a importância da apicultura na região do bioma Pampa, na qualificação dos apicultores
locais para o crescimento da produção, as características diferenciadas do mel através da
análise físico-química, caracterização dos minerais, análise polínica, e um destaque para a não
ocorrência de agrotóxicos acima dos valores previstos pela legislação brasileira.
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ARTIGO 1:

Perfil dos apicultores do Bioma Pampa

Resumo:
A apicultura é uma atividade em expansão, que vem crescendo e ganhando destaque no
cenário nacional. Pelo potencial de geração de trabalho e renda que possui, como também por
constituir um importante mecanismo de promoção econômico-social de amplos segmentos da
população rural, que formam a maior parcela entre os trabalhadores dessa atividade. O
presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil dos produtores apícolas da região do
pampa, avaliando suas características socioeconômicas, nível tecnológico e produção.
Torna-se então relevante estudar estas questões a fim de fornecer informações que possam
indicar uma relação positiva entre esse perfil, a produtividade e a competitividade. A pesquisa
foi realizada no período de março a junho de 2017. Foram aplicados 79 questionários
semiestruturados com 21 questões. Ao final, concluo que o setor apícola, de acordo com os
apicultores entrevistados, tem como seu maior problema a comercialização, seguida da
questão financeira, utilização de práticas de manejo mais eficientes, novas tecnologias e
gestão empresarial para agregar valor aos produtos oriundos do mel, e também usufruir dos
recursos oferecidos pelas universidades.

Palavras-chave: apicultura, perfil, apicultores, padronização.
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Abstract:
Beekeeping is an expanding activity that has been growing and gaining prominence in the
national scenario. For its potential to generate work and income, but also because it
constitutes an important economic and social promotion mechanism for large segments of
rural population, which is the largest share among workers in this activity. The present study
aims to characterize the profile of bee producers in the pampa’s region, evaluating their
socioeconomic characteristics, technological level and production. It is, therefore, relevant to
study these issues in order to provide information that may indicate a positive relationship
between this profile, productivity and competitiveness. The research was carried out from
March to June 2017. We applied 79 semi-structured questionnaires with 21 questions. In the
end, it is concluded that the beekeeping sector, according to the beekeepers interviewed, has
the commercialization as its main problem, followed by the financial question, using more
efficient management practices, new technologies and business management to add value to
the products from the honey, and also to enjoy the resources offered by the universities.

Key words: beekeeping, profile, beekeepers, standardization.
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1. INTRODUÇÃO

O mel é um produto muito apreciado por suas características organolépticas e nutracêuticas
extremamente dependente das condições ambientais e constituição florística de onde o mesmo
é proveniente (ALVAREZ-SUAREZ, 2013). O Brasil é um grande beneficiário da produção
melífera por sua abastada flora, que nos últimos anos vêm permitindo uma maior
competitividade com relação aos grandes centros produtores e exportadores mundiais de mel
(VIDAL, 2010).
A atividade apícola vem passando por uma série de transformações, acarretadas
principalmente por ações antrópicas, como o uso indiscriminado de agrotóxicos, que de
acordo com alguns autores (RISSATO, 2006; KUJAWSKI, 2011; PANSERI, 2014; ORSO,
2016), tem grande responsabilidade sobre a redução do número de colmeias, promovendo
reduções causadas por substratos contaminados e até mesmo em detrimento dos ambientes
naturais, que influenciados pela expansão das fronteiras agrícolas, motivadas pela produção
de commodities, inseriram novas espécies vegetais e passaram a ser forrageadas pelas
mesmas. Outros fatores bióticos, como a Distúrbio do Colapso das Colônias (DCC) vêm
produzindo impactos negativos na redução das populações de abelhas (Apis mellifera). (De
JONG, D. 2016).
A produção do Rio Grande do Sul, no ano de 2016, atingiu 19% da produção, ficando o
Paraná com 10,5% das 6,29 mil toneladas de mel produzidas. O Rio Grande do Sul, na
segunda posição, com uma produção de 4,96 mil toneladas e foi seguido pela Bahia (4,60 mil
toneladas) e Minas Gerais (4,37 mil toneladas), logo, Santa Catarina, que ocupava a terceira
posição em 2014, registrou queda de 40,0% na produção e passou ao sétimo lugar do ranking
nacional (IBGE, 2015).
O Estado do RS, no cenário nacional contribui com uma parcela de aproximadamente 19% da
produção, e o Bioma Pampa, correspondem aproximadamente 15% da produção do Estado do
Rio Grande do Sul, tendo como maior polo produtor, o município de Dom Pedrito (IBGE,
2016). O Bioma Pampa exibe características exuberantes, sendo uma fonte de recursos
inestimáveis e fontes naturais de alimento, como uma flora bastante rica. O Estado do Rio
Grande do Sul cobre uma área de 176.496 km², sendo que o Bioma pampa corresponde a 63%
do território do Estado e 2,07% do território brasileiro, tratando-se de um patrimônio natural,
genético e cultural de importância nacional e global (MMA, 2017).
No entanto, não existe uma padronização nem mesmo um sistema que identifique as
características do perfil dos apicultores nessa região, para que facilite o processo de
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Management da produção nem tampouco, que auxiliem esses produtores em suas tomadas de
decisões para maximizar e qualificar a cadeia produtiva nessa região.
Nesse sentido o objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil dos apicultores residentes da
região do Bioma Pampa, a fim de identificar possíveis gargalos no processo produtivo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O método utilizado para o levantamento de dados a campo foi de entrevista semiestruturada
através do questionário (Anexo 1). Constitui-se uma investigação qualitativa e caracteriza-se
por utilizar dados bibliográficos e outros dados que são coletados juntos as pessoas, utilizando
visitas, entrevistas e observações realizadas em campo para serem analisados e servirem de
suporte para análise. Os formulários de pesquisa (questionários misto com perguntas abertas e
fechadas) foram elaborados com questões referentes às características socioeconômicas
(idade, escolaridade, estado civil, gênero dos apicultores, renda familiar, condição da
propriedade); nível tecnológico da produção (número de colmeias, manutenção dos apiários,
colmeias, manejo, produtividade e profissionalização); oferta de insumos e assistência
técnica; extração, beneficiamento e comercialização; quantidade e produtividade e
características dos apiários.
Para cumprir com os objetivos propostos no estudo, foi realizado um contato por
telefone com os apicultores, propondo uma visita e a seguir a aplicação dos questionários,
processo número (CAAE: 60302516.7.0000.5346) da Universidade Federal de Santa Maria. A
identificação dos apicultores para a aplicação dos questionários foi analisada através de dados
de produtividade do mel nos anos de 2014 e 2015 (IBGE, 2016), nos municípios que
produziram acima de 50 mil quilogramas de mel nesse período (conforme Tabela1), todos
inseridos no Bioma Pampa. Os municípios identificados através destas informações foram:
Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Canguçu, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Santana do
Livramento e São Gabriel, sendo entrevistados um total de 79 apicultores da região do Pampa,
que encontram-se inseridos entre os 8 municípios elencados na pesquisa.
No período de março a junho/2017 foram realizadas entrevistas, dirigidas por roteiro de
pesquisa semi-estruturadas, contendo questionamentos relativos às variáveis socioeconômicas
contidas em um questionário, cuja metodologia abordada foi uma entrevista semi-estruturada
com termo de consentimento assinado previamente a entrevista.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os apicultores entrevistados, 84% pertencem ao sexo masculino e 16% ao sexo
feminino, segundo o autor a prática da apicultura na região do bioma Pampa, apresenta a
inserção das mulheres de maneira pequena, porém positiva (Gráfico 1). A apicultura é
praticada apenas por homens em Ubirici/SC (DA SILVA, 2004).

Gráfico 1 – Perfil sócio econômico dos apicultores – Gênero

Dentre a faixa etária dos apicultores entrevistados com idade acima de 51 anos (44%), entre
41 a 50 anos (22%), entre 31 a 40 anos (21%) e entre 20 e 30 anos (13%), para o autor a idade
que predomina acima de 51 anos, que neste caso passa de pai para filho (Gráfico 2). Em Santa
Catarina concentram-se na faixa etária entre 20 a 60 anos de idade (DA SILVA, 2004).

Gráfico 2 – Perfil sócio econômico dos apicultores – Idade

O agronegócio apícola vem atraindo pessoas com nível escolar mais elevado, com o propósito
de entender melhor as novas tecnologias (PATRIARCA, 2007). O grau de escolaridade entre
os entrevistados mostra que os apicultores da região do pampa independente do gênero
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apresenta, Ensino médio completo (33%), Ensino fundamental incompleto (20%), superior
completo ou incompleto (19%), Ensino médio incompleto (13%),Ensino fundamental
completo (12%), facilitando o acesso às informações sobre a apicultura (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Perfil sócio econômico dos apicultores – Escolaridade

A renda familiar per capita dos apicultores da região do pampa, apresenta seus índices
congêneres, aposentados/ pensionistas/ militares da reserva (29%) , trabalham somente com a
apicultura (27%), são profissionais liberais e tem a apicultura como uma renda extra (23%) e
produtores rurais e tem a apicultura como uma renda extra (21%), para o autor estes dados
demonstram que existe uma participação efetiva tanto dos apicultores que trabalham somente
com a apicultura, quanto os aposentados, pensionistas e militares da reserva que fizeram a
opção em agregar valor a sua renda mensal utilizando-se da produção apícola (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Perfil sócio econômico dos apicultores – Renda

O nível tecnológico apresentado na atividade apícola apresenta algumas informações
importantes, inicialmente caracterizou-se os apicultores quanto aos seus apiários da seguinte
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maneira, pequeno (100 colmeias), médio (101 a 500 colmeias) e grande (mais de 500
colmeias), conforme os dados encontrados no gráfico, o autor observou um número bem
expressivo de apiários caracterizados como médio, comprovando que existe produtividade e
apicultores engajados no processo, na região do bioma Pampa (Gráfico 5). Para o SEBRAE
(2017), existem três tipos de apicultores, o básico que produz até 50 colmeias no geral com
mão-de-obra familiar, o intermediário de 200 a 300 colmeias utilizando-se de mão-de-obra
própria, e sua venda no atacado, já o avançado possui acima de 300 colmeias, possuindo
funcionários contratados e com uma estrutura mais avançada, vende seu mel no atacado
possuindo uma taxa de retorno por escala. O nível tecnológico é um fator determinante da
competitividade dos apicultores (KHAN et al. 2009).

Gráfico 5 – Nível tecnológico empregado na atividade – Quanto ao tamanho dos apiários

A manutenção dos apiários mostra que os próprios apicultores, realizam a manutenção
mensalmente (40%) e quinzenalmente (38%), e por este motivo apresenta um bom
desempenho de produtividade. Constatou-se que 40% dos apicultores realiza a manutenção
mensal (Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Nível tecnológico empregado na atividade – Manutenção dos apiários

Outro cuidado importante estabelecido pelos apicultores da região do Pampa são as
instalações dos apiários, colmeias em que o apicultor realiza o manejo, de todos os
entrevistados, realiza a manutenção (79%), existindo uma preocupação dos mesmos, logo,
este processo gera um retorno bem significativo na produção (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Nível tecnológico empregado na atividade – Manejo dos apiários

Quanto ao nível de profissionalização apícola, o grupo de apicultores da região do Pampa que
participa de cursos básicos, avançados, congressos e encontros direcionados a apicultura
(86%), do total dos entrevistados, caracterizando um interesse em melhorar cada vez mais sua
gestão do negócio (Gráfico 8). Para muitos dos apicultores, a apicultura considerada como uma
forma de conseguir uma renda extra e paralela às suas atividades profissionais, porém para render boas
safras torna-se necessário a profissionalização da apicultura, que deve ser exercida como ocupação
principal (BÖHLKE, 2006).
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Gráfico 8 – Nível tecnológico empregado na atividade – Profissionalização

Quanto à assistência técnica, 59% dos entrevistados nunca recebeu a visita de técnicos em
seus apiários (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Oferta de Insumos e Assistência técnica – Frequência no atendimento

Com relação a fontes de financiamento, se utiliza de crédito particular (77%), crédito do
Governo Federal (20%), por este motivo encontram dificuldade em projetos que venham
alavancar esta área (Gráfico 10).
O Estado do Rio Grande do Sul aprovou um Projeto de Lei nº 27/2017 do Poder Executivo
que dispõe sobre a Política Estadual para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e
Meliponicultura e institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura –
PROAMEL (BRASIL, 2017).
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Gráfico 10 – Fontes de financiamento

Dos produtos citados para comercialização, o principal com 92% é o mel, o autor observou
mesmo com a comercialização acima de 90% com o mel, existe uma necessidade de buscar
novos produtos do mel, intensificando uma diversificação nos produtos para serem
comercializados (Gráfico 11). No entanto, em Santa Catarina, com 50% dos apicultores
produzem apenas mel (DA SILVA, 2004).

Gráfico 11 – Extração, beneficiamento e comercialização do mel – Produtos

Dos 57% da extração e beneficiamento do mel são realizados na residência do apicultor,
enquanto que 42% utiliza a Casa do Mel com Inspeção Municipal, de acordo com o autor,
este é um processo muito importante para a qualidade do mel (Gráfico 12).
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Gráfico 12 – Extração, beneficiamento e comercialização do mel – Processo

Com relação à comercialização, os apicultores trabalham direto com o Atravessador,
considerado o intermediário local (76%) e direto ao consumidor através da venda informal
(18%). Cabe ao Atravessador, fazer este elo de ligação com os grandes compradores internos
e externos, pois sua forma de atuação se constitui em formar grandes lotes, comprando o
produto apícola, mas especificamente o mel, dos apicultores do município e cidades
circunvizinhas. Esses intermediários não possuem vínculos empregatícios, normalmente
funcionam como autônomos, a serviço dos entrepostos e sua remuneração é realizada através
de comissões, que podem ser por quilograma ou por baldes comercializados (SEBRAE, 2009)
(Gráfico 13).

Gráfico 13 – Extração, beneficiamento e comercialização do mel - Comercialização

Com relação à quantidade e a produtividade dos apiários a modalidade aplicada pelos
apicultores está dividida em dois fatores: a fixa que compreende 56% e a migratória 44%
(Gráfico 14). A criação de abelhas, como importante atividade agropecuária, destaca-se
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atualmente como sendo fonte de trabalho e renda complementar para diversas famílias de
pequeno, médio e grande porte, pois em sua maioria trabalham com a denominada apicultura
fixa em que as colmeias permanecem na mesma área no decorrer dos anos. Pegararo (2013)
apud Paula (2014).

Gráfico 14 – Quantidade e produtividade dos apiários - Modalidade

Quanto às características dos apiários, os tipos de culturas mais encontrados na região do
pampa são o Eucalipto com 52%, Mata Nativa com 38% e Lavoura de soja com 10%
(Gráfico 15).

Gráfico 15 – Característica dos apiários e da flora apícola
*outros: trevo, cornichão, carqueja, Buva, pastagens, canola, etc...
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4. CONCLUSÃO

O trabalho caracterizou que o perfil dos produtores de mel na região do Bioma Pampa, através
de um questionário, identificando suas potencialidades e possíveis medidas indicativas que
descrevesse esses profissionais.
Constatou-se uma carência de indicadores sociais, políticas de incentivo, formas de organizar
a produção e comercialização, a fim de compreender o universo apícola como um todo.
O setor apícola, de acordo com os apicultores entrevistados, tem como seu maior problema a
comercialização, seguida da questão financeira, ausência de práticas de manejo mais
eficientes.
Concluo que a pesquisa sobre o perfil dos apicultores do pampa significa para a apicultura,
uma forma de ajudar a identificar os pontos fortes e fracos, mostrando as sugestões de
melhorias para competir no mercado interno e externo com qualidade, adoção de boas práticas
de manejo, equipamento adequados, um conhecimento especializado, novas tecnologias e
gestão empresarial para agregar valor aos produtos oriundos do mel.
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ANEXO 1 – Questionário
Questionário
Nome:...................................................................................................................
Telefone: ( ).......................................................................................................
Município:............................................................................................................
Perfil socioeconômico dos apicultores
(anos) do apicultor
a. ( ) 20 a 30 anos
b. ( ) 31 a 40 anos
c. ( ) 41 a 50 anos
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d. ( ) 51 ou mais
Escolaridade
a. ( ) Ensino fundamental completo
b. ( ) Ensino fundamental incompleto
c. ( ) Ensino médio completo
d. ( ) Ensino médio completo
e. ( ) Superior
Estado civil
a. ( ) Solteiro
b. ( ) Casado
c. ( ) União estável
d. ( ) divorciado
e. ( ) viúvo
Gênero dos apicultores que trabalham nos apiários:
a. ( ) Feminino
b. ( ) Masculino
Como está composta a renda familiar dos apicultores:
a. ( ) Atividade agrícola + produtos apícolas
b. ( ) Somente produtos apícolas
c. ( ) Aposentado/ pensionista/ militar da reserva + produtos apícolas
d. ( ) outros
Quanto ao uso da área:
a. ( ) Arrendada/emprestada
b. ( ) própria
Nível Tecnológico empregado na atividade
Caracterização dos apicultores quanto aos apiários:
a. ( ) Pequeno (100 colmeias)
b. ( ) Médio ( 100 a 500 colmeias)
c. ( ) Grande ( Mais de 500 colmeias)
Manutenção dos apiários:
a. ( ) semanal
b. ( ) quinzenal
c. ( ) mensal
d. ( ) outros
Quanto ao conhecimento básico sobre a instalação de apiários/colmeias , o apicultor realiza o
manejo:
a. ( ) Sim realiza;
b. ( ) Mais ou menos / atuação parcial
c. ( ) Não conhece;
O apicultor realiza o manejo da flora apícola
a. ( ) Sim / Maneja para suprir
b. ( ) Mais ou Menos / Supre parte
c. ( ) Não executa
O apicultor realiza o suprimento d’água:
a. ( ) Sim / Maneja para suprir
b. ( ) Mais ou Menos / Supre parte
c. ( ) Não executa
Qual a frequência que realizam o manejo de substituição de Rainha:
a. ( ) Não realizam a troca de rainha
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b. ( ) Quando realizam utilizam rainhas do próprio apiário
c. ( ) Compram de locais com origem conhecida
Quanto ao nível de profissionalização apícola, qual a participação dos apicultores em cursos de
atualização:
a. ( ) Participam de cursos básicos
b. ( ) Participam de cursos avançados
c. ( ) Participam de congressos, encontros e seminários da área
d. ( ) Não participam
Oferta de insumos e assistência técnica
Com relação a assistência técnica, qual a frequência do atendimento:
a. ( ) Nunca teve assistência técnica
b. ( ) Quando disponível é pública (exemplo: Emater, Prefeitura)
c. ( ) Pagos com recursos próprios
Quais as fontes de financiamento utilizadas para a atividade apícola:
a. ( ) Governo Federal
b. ( ) Governo Estadual
c. ( ) Governo Municipal
d. ( ) Crédito Cooperativo
e. ( ) Crédito particular
Extração, beneficiamento e comercialização do mel
Quais os produtos apícolas explorados nos apiários:
a. ( ) Apenas mel
b. ( ) Mel, própolis e pólen
c. ( ) Mel e própolis
Com relação a extração e beneficiamento do mel, como são realizados:
a. ( ) Residência do apicultor
b. ( ) Casas do Mel com selo de Inspeção Municipal
c. ( ) Casas do Mel com Selo de Inspeção Estadual
A comercialização do mel é feita de que forma:
a. ( ) Direta ao consumidor
b. ( ) Mercado varejista local
c. ( ) Comercializa com atravessador
Quantidade e produtividade dos apiários:
Qual a modalidade de apicultura praticada pelo apicultor na região:
a. ( ) Tipo fixa
b. ( ) Tipo migratória
Qual o número de colmeias do apicultor:
a. ( ) Até 100 colmeias
b. ( ) De 100 a 500 colmeias
c. ( ) De 501 a 1300 colmeias
Características dos apiários e da flora apícola
Qual o tipo de cultura e ou vegetação encontrada próximo aos apiários:
a. ( ) eucalipto
b. ( ) lavoura de soja
c. ( ) lavoura de arroz

d. ( ) mata nativa
a. ( ) outros. Cite:...................................................................................................................
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Tabela 1 – Representatividade da Produção Apícola nos municípios da Região do Bioma
Pampa
Produção do mel Ano 2014 (Kg)

Produção do mel Ano 2015 (Kg)

área /Km2

População

Alegrete

70.429

56.343

7803,967

78.984 (2010)

Amaral Ferrador

8.420

6.315

506,457

6.353 (2010)

Arroio Grande

8.580

8.580

2518,480

18.949 (2015)

Bagé

74.636

75.730

4095,530

97.765 (2010)

Caçapava do Sul

132.897

133.509

3047,200

33.700 (2010)

Candiota

21.944

21.500

933,843

8.776 (2010)

Canguçu

114.200

114.200

3525,068

53.268 (2010)

Capão do Leão

6.885

6.885

785,374

27.868 (2010)

Cristal

10.200

7.548

681,506

7.750 (2015)

Dom Pedrito

50.000

156.600

5192,105

38.916 (2010)

Encruzilhada do Sul

52.340

30.000

3438,000

25.801 (2016)

Herval

17.160

17.160

1758,412

6.757 (2010)

Garruchos

4.850

4.170

799,849

3.219 (2015)

Hulha Negra

23.200

24.100

822,943

6.048 (2010)

Itaqui

25.000

20.250

3404,047

41.902 (2004)

Jaguarão

10.980

10.980

2054,390

27.942 (2010)

Lavras do Sul

18.524

17.800

2600,611

7.833 (2015)

Manoel Viana

8.124

5.687

1390,700

7.074 (2010)

Morro Redondo

13.175

13.175

244,643

6.529 (2015)

Pedro Osório

7.280

7.280

603,914

8.011 (2015)

Pelotas

40.350

40.350

1608,768

306.193 (2010)

Pinheiro Machado

36.700

36.850

2227,897

12.787 (2010)

Piratini

40.273

40.723

3561,480

19.831 (2010)

Quaraí

5.418

3.576

3147,637

23.604 (2014)

Rio Grande

27.808

22.550

2817,480

178.454 (2010)

Rosário do Sul

80.000

70.000

4369,657

40.750 (2016)

Santana da Boa Vista
Santana
do
Livramento
Santa
Vitória
do
Palmar

28.227

28.300

1420,617

8.244 (2010)

160.000

150.000

6950,370

83.324 (2014)

5.000

8.500

5243,577

31.352 (2016)

20.000

16.200

3616,000

62.990 (2015)

18.654

10.000

2508,464

20.645 (2003)

São Gabriel

80.000

75.000

5019,646

60.425 (2010)

São José do Norte

3.000

2.800

1117,873

25.523 (2010)

São Lourenço do Sul

37.734

37.734

2036,125

43.114 (2010)

Uruguaiana

48.670

48.200

5715,782

116.276 (2010)

Município

São Borja
São Francisco
Assis

IBGE: 2016

de
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ARTIGO 2:

Physicochemical, melissopalynological and mineral characterization of
honeys from Brazilian Pampa biome

Abstract

The aim of this work was to characterize 23 honey samples from Brazilian Pampa
biome according to their physicochemical, melissopalynological and minerals properties. The
quality attributes investigated include moisture, ash, pH, total acidity, sugars and
hydroxymethylfurfural (HMF) content and minerals contents (Al, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Mn
and Zn). The mineral content was determined by inductively coupled plasma emission
spectroscopy (ICPE). The physicochemical values were in the range of approved limits
(conforming to BR legislation) in all 23 samples, except to total acidity. The physicochemical
properties of honey showed significant variations (p<0.05) among samples. The most
abundant minerals were potassium, calcium and magnesium, ranging between 390.0 and
2037.5, 44.25 and 230.75, 20.23 and 67.5 mg/kg, respectively. This study demonstrated
remarkable variation in physicochemical, melissopalynological and mineral properties from
artisanal honey of Brazilian Pampa biome.

Keywords: Honey; Physicochemical analysis; Melissopalynological analysis; Mineral
content, Brazilian Pampa Biome
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Introduction

Honey is a very important natural product in human food, produced by honeybees
through foraging of nectar flowers or living parts of plants, transforming the collected
material in their bodies into a liquid and depositing the liquid in the cells of honeycombs
(Jaafar et al. 2017). Honey is a natural sweetener, which is valued as food due to its high
energy carbohydrate content, considered the best source of energy and heat (Durrani et al.
2011). The medicinal properties of natural honey are varied. It contains antioxidants,
phytochemicals and other bioactive substances that produce desired beneficial effects in
almost all organs of the human and animal body (Ajibola 2015).
The contents of honey vary in different geographical locations. These compositional
varieties are greatly influenced by the botanical origin of the honey, which is a consequence
of the diet of the bees (Ajibola 2015), being the determination of botanical and geographical
origin of honey of great interest worldwide (Silva et al. 2017). There is an increase in the
consumption and demand of honey throughout the world market. Because of this, many
people have adopted beekeeping as one of their vocations. Concomitant with this increase in
production, there are concerns about the quality of the product. Thus, it becomes important to
characterize the identity and quality of honeys from distinct regions around the globe (Cruz et
al. 2014).
In Brazil, knowledge on the flora visited by bees is partly empirical and is limited to
certain regions (Barth 2004), even though in recent years this country has been increasing
demand constant, with the consequent growth of exports (Paula et al. 2015). The Brazilian
Pampa biome is one of the six biomes occurring in Brazil and covers a large area shared with
Argentina and Uruguay in the southern portion of South America. It presents distinctive
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characteristics of vegetation, climate, and soil types, making it a unique ecosystem on the
planet (Lupatini et al. 2013).
Several studies that present the physicochemical parameters and the mineral content to
characterize the honeys in several regions have already been developed (Zhou et al. 2013;
Belay et al. 2017; Jaafar et al. 2017; Silva et al. 2017). Considering the lack of studies on the
quality and identity of the Brazilian Pampa biome honey, the aim of this study was to
characterize the physicochemical and melissopalynological parameters of this natural product
as well as evaluating its minerals contents.

Material and Methods

Honey samples

Twenty three locally-produced honeys were collected from the different regions of
Brazilian Pampa biome, Rio Grande do Sul, Brazil (Figure 1). The honeys were harvested
between August and December of 2015 and, as stated by the beekeepers. Fresh honey samples
were placed in glass vials and stored in the dark at 20 °C.

Fig. 1

Physicochemical analyses of honey samples

The physicochemical analyzes were carried out at Laboratory of Physicochemical
Analysis of Department of Food Science Technology and at Laboratory of Bioprocess of
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Department of Chemical Engineering of Federal University of Santa Maria, RS, Brazil. All
assays were performed in triplicate.

Ash
To determine the ash content, 3 g of honey samples were calcined overnight, in
furnace at 550 °C (Model SP2707-20, 7RF), until constant mass (AOAC 1990).

pH
The pH was evaluated in a solution of 10 g of honey in 75 mL of distilled water, using
a pH Meter (Digimed - model DME-CV2) according to the Analytical Standards of the
Adolfo Lutz Institute (IAL 2008).

Moisture content
Moisture was determined using refractometric method of Chataway (IAL 2008). All
measurements were taken using an Abbe refractometer (Carl Zeiss, Germany) with honey at
20 °C. The value of refractive index indicated was converted to the moisture content using a
reference table (Table Chataway), which provides the percentage of moisture content in honey
samples.

Reducing sugars and sucrose

Sucrose and reducing sugars was estimated according to the method suggested by IAL
(2008).
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Hydroxymethylfurfural analysis (HMF)
The HMF of honey samples was determined according to IAL (2008). Initially 5 g of
each sample were treated with a clarifying agent (Carrez I), the volume was completed to 50
mL and the solution was filtered. The absorbance was measured at 284 and 336 nm against an
aliquot treated with NaHSO3, following the equation:

HMF (mg / Kg ) 

where: Abs

284

( A284  A336 )  149.7  5  D
W

- absorbance of the solutions at λ = 284 nm; Abs

336

- absorbance of the

solutions at λ = 336 nm; 149.7 – 126 × 1000 × 1000/16,830 × 10 × 5 = constant (126 –
molecular weight of HMF, 16.830 - M absorptivity ε of HMF at λ = 284 nm, 1000 conversion g into mg, 10 - conversion 5 into 50 ml, 1000 - conversion g of honey into kg); 5 –
theoretical nominal sample weight; D - dilution factor, in case dilution is necessary; Wweight in g of the honey sample.

Total acidity
Free, lactonic and total acidity were determined by titrimetric method (IAL 2008).
Free acidity: 0.05 M NaOH was added until pH 8.50. Lactonic acidity: immediately following
the free acidity, a volume of 10 mL 0.05 M NaOH was added and, without delay, backtitrated with 0.05 M HCl to pH 8.30. Finally, the total acidity was determined by the sum of
free and lactonic acidities.

Determination of mineral elements

The ash contents of honey samples were determined by calcination at 550 °C of 5 g
until constant mass (AOAC 1990). Mineral elements (K, Ca, Ba, Cr, Mg, Mn, Fe, Zn and Al)
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were determined by using air acetylene flame atomic absorption spectrometer (Perkin Elmer
Analyst 700 Model, Singapore). The response from the equipment was periodically checked
with known standards. Calibration curves were constructed for each element using by
appropriate standard solutions by diluting stock solutions of 1000 mg/L of each element
supplied by Fluka (Nayik and Nanda 2016).

Melissopalynological analysis

The study of the honey pollen spectra was carried out in accordance to the
melissopalynological method described before (Barth 1989). Honey samples (10 g) was
diluted with distilled water (20 mL) and centrifuged at 2000 rpm for 5 min. The obtained
sediment was dissolved in water and centrifuged for 5 min. After the supernatant was
removed, and by means of a glycerin gelatin cube attached to the end of a stylet, the pellet
was collected at the bottom of the test tube to assemble two slides of each sample containing
the pollen types. The pollen grains were examined microscopically (microscope model) and
the results were expressed as percentage.

Statistical Analysis

The analysis of the physicochemical properties data was performed using the Tukey
test (p-value <0.05) in Statistic 8.0 software (Statsoft Inc., USA). The level of statistical
significance applied was 5% probability.
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Results and Discussion

Physicochemical Characteristics
The obtained physicochemical characteristics are shown in Table 1. A significant
difference was found among honey assays on all parameters. Ash content represents the
mineral content of the honey. The values of the ash content of the honey samples ranged
between 0.12 to 0.58%, fell within the limit allowed for floral honeys (0.6%), indicated the
possibility lack of adulteration with molasses and clearness of honey samples (Mendes et al.
1998). The higher percentage of ash could be due to the nectar and flora of plant fed on by the
bees which in turn increased the mineral content of honey (Babarinde et al. 2011).
Table 1
The pH can be used to microbial contamination, since it is related to the stability and
useful life of the honey (Conti 2000). The analyzed samples revealed pH values between 3.38
and 4.69. These values are similar to those obtained with other Brazilian Pampa biome (Cruz
et al. 2014).
The botanical origin, the harvest season, the degree of maturity as well as the climatic
factors, can influence the water content of the honey, which is regulated for safety reasons to
avoid fermentation (Babarinde et al. 2011). All samples analyzed in the present study showed
a moisture content lower than 20% (MMA 2000) that is the limit currently stated by Brazilian
legislation; this means that the rate of fermentation processes is extremely low in these
samples. The moisture contents (17.40-19.80%) of the honey samples also are in an
agreement with the results of other authors (Cruz et al. 2014; Kędzierska-Matysek et al. 2016;
Silva et al. 2017).
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In relation to sugars, high concentrations of different types of sugar are responsible for
the various physical and chemical properties of honey such as: viscosity, density,
hygroscopicity and crystallization (Abadio-Finco et al. 2010). The Brazilian standard
establishes a minimum of 65% of reducing sugars (MMA 2000). However, all samples
presented in their composition values above, but close of the legislation, being in the range of
65.16 ± 0.12% to 71.77 ± 0.36%, such as Cruz et al. (2014) in samples of honey from the state
of São Paulo, found samples that did not reach the minimum value of 65% for reducing
sugars. The highest value found for sucrose was 5.80%. All honey samples had a sucrose
content lower than 6/100 g, which is generally taken as the limit value for honeys allowed by
Brazilian legislation (MMA 2000). Generally, the sucrose content does not exceed 8% for
authentic honey samples (Zhou et al. 2013). Minimum levels of 2.30% and 5.23% for sucrose,
respectively, were detected.
Hydroxymethylfurfural (HMF) is widely used as an indicator of honey quality
deterioration produced by excessive heating or inadequate storage conditions (Pita-calvo and
Va 2017). A significant difference in hydroxymethylfurfural (HMF) content was found
between honeys samples (Table 1). HMF content of the different honey samples ranged from
14.45 mg/kg to 59.64 mg/kg. The values obtained in this study are below the maximum limit
60 mg/kg specified by Brazilian legislation (MMA 2000).
The values of total acidity obtained ranged from 20.3 meq/kg to 60.98 meq/kg (Table
1). The acidity of honey is because of the presence of organic acids, particularly gluconic
acid, in equilibrium with their lactones or esters, and also inorganic ions such as phosphate
and chloride. Differences between the findings obtained from this study may have been
caused due the harvesting procedure, differences in geographical condition, storage condition
and floral type (Zhou et al. 2013).
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Mineral contents

The results of the mineral contents are presented in Table 2. The mineral composition
of pollen is dependent on the extrinsic (soil, geographical origin) and the intrinsic (botanical
source) conditions (Yang et al. 2013). The samples A17 (2225.41 mg/kg), A4 (2090.845
mg/Kg) e A18 (2042.3825 mg/Kg) were found to be richer in minerals, and A1 (468.3275),
A21 (704.83 mg/kg) e A12 (720.589 mg/kg) were the poorest ones (Table 2). The average
concentrations of the most abundant elements were the same for all samples and could be
placed in the following order: potassium (2037.5 mg/kg), calcium (230 mg/kg) and
magnesium (67 mg/kg), these data are corroborated by Yang et al. (2013) and Silva et al.
(2017) which also find these minerals as major.
Table 2
The values of minerals and trace elements is crucial because these play an important
role in many biochemical processes. High levels of hazardous elements, such as chromium
(Cr), can directly cause human health risks due their toxic effects (Zhou et al. 2013). Of the
23 honey samples analyzed, all presented low or undetected values for this of detrimental
trace element, which represents satisfactory data. Aluminum values, as found in this study
(1.918 - 27.500 mg/kg), are low when compared with those obtained by Morgano et al. (2010)
and these results are good, since excessive administration of aluminium may induce
neurological toxicity (Kumar and Gill 2009) and reproductive toxicity (Domingo 1995).

Melissopalynological analysis

Knowledge about melissopalynological properties has been used to qualify apicultural
products, by associations and cooperatives of beekeepers in several states, when required
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more rigorous technical-scientific inspection (Barth 2004). Pollen analysis can provide
important data about honey characterization, concerning its geographic origin, collection
season, occurrence of nectariferous plants, and at a later time honey determination from an
unknown or questionable origin (Silva et al. 2017). Brazilian Pampa biome region is located
in the state of Rio Grande do Sul and presents distinctive characteristics of vegetation, climate
and soil types, making it a unique ecosystem on the planet, capable of holding a high plant
and animal diversity (Lupatini et al. 2013), which is corroborated by the fact that 90% of the
honey samples analyzed are multifloral, being composed by under-represented pollen. It is
highlighted only the sample A7 presents as monofloral presenting 100% of the pollen found
for a single species Eugenia uniflora (Table 3). Monoflorais honeys, that is, whose nectar
comes from a single botanical species, are limited in Brazil to few species such as eucalyptus,
orange, etc., and are infrequent (Barth 1989).

Table 3

During the pollen analysis of a sample, the grains of the different species are grouped
according to their relative frequencies (Table 3), according to Barth 1989 in: dominant pollen
(PD), when a species represents more than 45% of the total pollen grains; accessory pollen
(PA), from 15 to 45%, and isolated pollen (PI), less than 15%. The latter group is subdivided
into: isolated major pollen (PI), 3 to 15%, and occasional isolated pollen (PO), up to 3%.

Melissopalynological analysis of twenty three samples detected a wide variety of
different types of grains (Fig. 2 and Table 3) and were identified at family, genus and species
level, however for some samples the botanical origin was not identified. The dominant pollen
in the samples were for the family Lauraceae (17 samples), genus Eucalyptus (10 sample) and
Eugenia uniflora species (4 samples). The pollen analysis of the honey from Brazilian Pampa
biome is reported for the first time. It is possible to observe (Figure 2) that the dominant
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pollen in the samples was of the Lauracea family (17 samples), followed by the genus
Eucalyptus (10 samples).

Fig. 2

Conclusion
In this work, the principal physicochemical parameters, such as ash, pH, moisture,
reducing sugar, sucrose, total acidity and HMF were determined from different regions of
Brazilian Pampa biome. Brazilian Pampa biome presents a high floral diversity which is
reflected on the complexity of the chemical composition of honey. All of the values obtained
fell within the maximum limits defined under Brazilian legislation, except for total acidity in
some honey samples. Potassium, calcium and magnesium were the most abundant minerals.
This was a very promising study in relation to obtain knowledge on the honey quality of the
Brazilian Pampa biome as well as its floral origin.
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Figure Captions
Figure 1. Map of Brazil showing Brazilian Pampa biome: Rosário do Sul (sample 1),
Caçapava do Sul (samples 2 and 3), Alegrete (samples 4 to 10), Bagé (samples 11 to 14),
Santana do Livramento (samples 15 to 19) and São Gabriel (20 to 23).

Figure 2. Frequency of the different pollen types in the studied samples.
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Table 1. Distribution data for physicochemical parameters in Brazilian Pampa biome honey samples
Sample

Ash (%)

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.120 ± 0.013h
0.316 ± 0.022fg
0.340 ± 0.020fg
0.470 ±0.027cd
0.476 ± 0.031cd
0.496 ± 0.016bc
0.460 ± 0.027cd
0.163 ± 0.016h
0.490 ± <0.01bc
0.473 ± 0.016cd
0.450 ± 0.007cde
0.340 ± 0.040fg
0.496 ± <0.01bc
0.370 ± 0.013efg
0.500 ± 0.007abc
0.310 ± 0.020g
0.586 ± <0.01a
0.566 ± 0.024ab
0.513 ± 0.038abc
0.400 ± 0.013def
0.183 ± 0.016h
0.316 ± 0.022fg
0.160 ± 0.020h

3.38 < 0.01k
3.82 < 0.01i
4.16 < 0.01g
4.27 < 0.01f
4.75 < 0.01a
4.45 < 0.01d
4.01 < 0.01h
3.70 < 0.01j
4.06 < 0.01h
4.56 < 0.01c
4.67 < 0.01b
4.47 < 0.01d
4.30 < 0.01f
3.81 < 0.01i
4.69 <0.01ab
4.18 < 0.01g
4.65 < 0.01b
4.37 < 0.01e
4.68 <0.01ab
4.37 < 0.01e
4.00 < 0.01h
4.32 <0.01ef
4.01 < 0.01h

Data are expressed as mean ± SD. nd: not detected.
of error level.

a-p

Moisture
(%)
18.95 ± 0.03de
19.80 ± <0.01b
19.4 ± <0.01c
18.6 ± <0.01ef
18.6 ± <0.01ef
18.6 ± <0.01ef
18.4 ± <0.01fg
19.4 ± <0.01c
18.20± <0.01gh
18.00 ± 0.01hi
19.40 ± 0.01c
19.60± <0.01bc
19.60± <0.01bc
19.00 ± 0.01d
17.13 ± 0.40j
20.70 ± <0.01a
19.00 ± 0.01d
17.80 ± <0.01i
17.40 ± <0.01j
18.60 ± <0.01ef
19.00 ± 0.01d
19.40 ± <0.01c
18.80± <0.01de

HMF
(mg/Kg)
44.03 < 0.0c
33.35 < 0.0g
nd
nd
36.12 ± 0.01f
25.38 < 0.01j
40.20 < 0.01d
nd
55.36 ± 0.01b
nd
59.64 ± 0.01a
29.82 ± 0.01h
14.68 < 0.01k
nd
36.76 ±0.02f
14.82 < 0.01k
37.28 ± 0.01e
29.53 ± 0.01h
14.85 ± 0.01k
28.73 ± 0.01i
nd
nd
14.45 ± 0.02k

Sucrose
(%)
5.47± 0,11ab
5.30± 0,13ab
5.66± 0,11ab
5.53±0,16ab
5.77±0,11ab
5.53± 0,11ab
5.23± 0,11ab
5.27±0,16ab
5.53±0,16ab
5.60±0,20ab
5.70± 0,07ab
5.73±0,09ab
5.80±0,07a
5.33±0,18ab
5.37±0,11ab
5.53±0,04ab
5.70±0,07ab
5.63±0,18ab
5.60±0,20ab
5.40±0,07ab
2.30±0,07c
5.66±0,11ab
5.80±0,07a

Reducing
Sugars (%)
67.39± 0.30hij
66.66±0.14ij
65.16±0.12l
67.42±0.36hij
67.55±0.11hi
66.48±0.09jk
65.50±0.21kl
71.77±0.36a
71.06±0.38ab
70.96±0.31ab
67.53±0.07hij
69.03±0.09def
70.12±0.06bc
67.98 ±0.38fgh
69.40 ±0.38cd
68.82±0.04defg
67.95 ± 0.07gh
68.72±0.17defg
68.13±0.16efgh
69.07 ±0.07cde
65.34 ± 0.06l
69.18 ±0.51cde
67.58 ± 0.07hi

Total Acidity
(meq/Kg)
41.47 <0.01e
37.07 <0.01h
60.98 <0.01a
38.96 <0.01g
37.07 <0.01h
38.96 <0.01g
28.38<0.01m
40.02 <0.01f
31.68 <0.01k
45.49 <0.01i
30.00 <0.01l
42.66 <0.01d
31.68 <0.01k
43.85 <0.01c
20.30 <0.01p
50.95 <0.01b
27.64 <0.01n
27.64 <0.01n
21.14 <0.01o
35.49 < 0.01i
30.00 < 0.01l
37.07 <0.01h
34.91 < 0.01j

Means followed by the same letter in the column do not differ from each other by the Tukey test at the 5% probability
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Table 2. Mineral content in Brazilian Pampa biome honey samples (mg/kg).
Assays

Al

Ba

Ca

Cr

Fe

K

Mg

Mn

1

11.000

0.3925

44.25

0.0050

2

10.750

1.4075

19.25

0.0100

3

9.925

0.1250

61.75

4

11.550

1.0900

5

1.918

6
7
8
9

0.7725

390.0

20.225

1.4775

0.205

468.3275

0.4275

1242.5

45.5

3.775

0.0775

1494.6975

0.1250

0.8200

1277.5

36.75

0.5075

1.1025

1388.605

230.75

0.1250

0.6975

1805.0

35.75

5.675

0.2075

2090.845

1.1100

166.50

nd

0.9225

1487.5

35.25

7.025

0.1

1700.3255

8.375

0.7350

80.00

nd

1.3700

1815.0

23.55

4

0.115

1933.145

10.875

1.5450

85.50

nd

1.0800

1487.5

19.425

3.2

0.2575

1609.3825

10.950

0.3850

47.25

nd

1.4325

687.5

22.325

0.9525

0.36

771.155

9.000

1.0375

106.50

nd

0.3325

1542.5

28.5

7.25

0.6025

1695.7225

10

9.775

0.8600

93.50

nd

0.6175

1322.5

23.725

5.25

0.1

1456.3275

11

14.575

1.0150

63.50

0.1525

1.5150

990.0

41.25

2.9

0.325

1115.2325

12

27.500

0.0425

91.25

0.5850

0.7450

581.8

16.275

2.625

0.0675

720.89

13

5.775

1.3675

128.50

nd

24.5250

1222.5

51.5

3.575

0.3275

1438.07

14

2.925

0.3275

48.50

nd

12.8250

692.5

19.95

1.355

0.005

778.3875

15

2.675

2.1250

102.75

nd

0.2750

1582.5

63.5

4.425

0.7425

1758.9925

16

3.875

0.2825

83.25

nd

0.7650

820.0

55.75

0.2775

0.265

964.465

17

5.275

1.1700

126.25

nd

2.0875

2037.5

43

9.9

0.2275

2225.41

18

0.380

1.1975

118.75

nd

3.4000

1870.0

39

9.55

0.105

2042.3825

19

1.325

2.1975

119.00

nd

1.7625

1742.5

67.5

4.775

0.9425

1940.0025

20

5.050

1.0625

117.50

nd

2.1175

1300.0

24.8

4.9

0.2025

1455.6325

21

4.375

0.5700

50.00

nd

0.5950

620.0

27.25

1.6275

0.4125

704.83

22

0.165

1.6100

201.50

nd

2.6000

1632.5

37

8.15

0.1675

1883.6925

23

0.303

0.3875

58.25

nd

0.7350

550.0

24.925

1.8775

nd

636.478

nd: not detected.

Zn

Total
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Table 3. Relative content of different pollen types present in honeys from Brazilian Pampa biome.
Sample
A1

D (>45%)

A2

Eucalyptus sp. (37.9%)

I (3-15%)
Lauraceae (14.9%)
Baccharis sp. (9.45%)

M (1-3%)
Asteraceae (2.9%)
Foeniculum vulgare (0.7%)
Tabebuia sp. (2.5%)
Not identified (1.45%)

Eugenia uniflora (33.0%)

Lauraceae (11.4%)
Baccharis sp. (8.7%)
Tabebuia sp. (4.9%)

Asteraceae (2.0%)
Foeniculum vulgare (0.7%)
Not identified (0.7%)
Maclura tinctoria (0.7%)

M. sensitiva (3.3%)

Hovenia dulcis (1.67%)
Senecio brasiliensis (0.85%)
Ricinus communis (0.85%)

M. sensitiva (7.76%)
Eucalyptus sp. (3.88%)

Not identified (0.96%)

Eugenia uniflora (26.7%)
Lauraceae (30.0%)
Baccharis sp. (20.0%)
Asteraceae (16.63%)

A3

A4

Lauraceae (87.4%)

A5
A6
A7
A8
A9

Lauraceae (72.4%)
Lauraceae (80%)
Eugenia uniflora (100%)
Lauraceae (55.3%)

A10

A (15-45%)
Eucalyptus sp. (37.3%)
Eugenia uniflora (30.8%)

Baccharis sp. (27.6%)
Butia capitata (20%)
Not identified (27.65%)
Lauraceae (22.75%)
Eucalyptus sp. (18.19%)
Not identified (45.47%)
Eucalyptus sp. (44.3%)
Eugenia uniflora (28.2%)

Eucalyptus sp. (17.05%)
Acca sellowiana (9.14%)
M. sensitiva (4.45%)
Lauraceae (12.1%)
Not identified (5%)

Tabebuia sp. (1.8%)
Senecio brasiliensis (0.75%)
Cupania vernalis (2.15%)
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Fabaceae (2,85%)
Ocimum basilicum (1.42%)
Euphorbia insulana (1.43%)
A11
A12

Solanum sp. (50%)
Lauraceae (71.4%)

Lauraceae (37.5%)
Not identified (28.6%)

A13
A14
A15

Lauraceae (50%)
Lauraceae (72%)
Asteraceae (52%)

A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Not identified (66.52%)
Not identified (70.84%)
Not identified (100%)
Not identified (92.32%)
Not identified (86.18%)
Not identified (100%)
Lauraceae (66.26%)
Not identified (85.65%)

Eucalyptus sp. (33.33%)
Not identified (28%)
Lauraceae (24%)
Not identified (24%)
Mimosa scrabella (22.32%)
Bromeliaceae (29.16%)

Eucalyptus sp. (12.5%)
Not identified (16,67%)

Lauraceae (11.16%)

Asteraceae (7.68%)
Lauraceae (13.82%)
Eucalyptus sp. (30.13%)

Not identified (3.61%)
Eucalyptus sp. (14.35%)

D, predominant pollen (50%); A, accompanying pollen (20–50%), I, important pollen (5–20%); M, minor pollen (1–5%)
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Figure 1.
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Figure 2.
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ARTIGO 3:

Evaluating residues of pesticides in honey Pampa’s Bioma

ABSTRACT:
Bees (Apis mellifera L.) are responsible for 73% of the pollination of crops used in food,
being considered the main pollinator agent of plants. However, they are susceptible to
exposure to xenobiotics, which can cause their lethality, reducing the number of offspring, as
well as contaminating one of its main products: honey. In this sense, the objective of this
study was to analyze and quantify residues of agrochemicals in honey, produced in 10
municipalities in the Pampa Region. Twenty-three honey samples were collected, which were
submitted to Utra-High Performance Liquid Chromatography tandem to mass spectrometry
(UHPLC-MS/MS), and 80 different agrochemicals were used for agroforestry. Of all the
samples tested, only the active principle carbedazim, a fungicide of the benzimidazoles group,
was found with indices above the MRL
Key words: beekeeping, chromatography, pesticides, quality, environmental.

1. Introduction
Brazil is the biggest country of South America, and shown great biodiversity, with an
incredible quantity of unexplored resources and undiscovered by scientists1. There are six
biomes with natural landscapes, which include Caatinga, Cerrado, Mata Atlantica, Pantanal
and Pampa. Each one are different composition and a different kind of flora and fauna2.
The Pampa’s Biome shown exuberant characteristics, being a source invaluable asset
of natural resources. This biome covers an area of 176.496 Km², with an interesting relevance
for people that lives in this region. However, this scenario is suffering great changes in his
natural composition, strongly affected by anthropic actions, mainly influenced for
agribusiness1.
The soybean production and the introduction of silviculture systems is growing up,
modifying some characteristics of natural fields. Allied this, the use of pesticides has been
steadily increasing year after year, affecting the natural composition of kind different species
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of fauna and flora, producing a lot of impacts under rural activities. Likewise, traditional
honey producers are feeling antagonist effects under their production, due to insert new food
resources for bees (Apis mielifera), increasing the incidence and consecutively exposition of
this benefic bugs to different xenobiotics.
In another hand, studies about this thematic are incipient in this Biome, and quantify
and protect the honey producers and consumers of this region is a fundamental commitment
of university and different segments of society. The aim of this research were evaluate and
quantify residues of pesticides founded in the honey of Pampa’s Biome.

2. Material and methods
2.1 Samples collected
The experiment were performed at 10 municipalities that displayed at (figure 1), being
collected 23 samples with 100 grams per unit, using standardized methods to quantify the
residues of pesticides. The mainly crops founded in this region are soybean, Eucalyptus and
native fields and forests. The technique used to identify the different pesticides described was
UHPLC-MS/MS.

2.2 Multiresidue analysis
The developed method was applied to the multiresidue determination of 79 pesticides
on 23 honey samples, which were collected in 10 municipalities of the Pampa Region: Vila
Nova do Sul, Santa Margarida do Sul, São Gabriel, Rosario do Sul, Alegrete Santana do
Livramento, Dom Pedrito, Bage, Hulha Negra e Caçapava do Sul represented on the map of
Rio Grande do Sul state, Brazil.
The collection of honey was held in apiaries of 23 samples of Cooapampa (Pampa’s
Apiculture Cooperative), which is located in the municipality of São Gabriel and involves a
group of about 200 beekeepers, distributed in 10 municipalities in Rio Grande do Sul, to
being first beekeeping cooperative located in Pampa gaucho region.

2.3 Lab Analisys
Analytical standards and triphenylphosphate (TPP), used as internal standard (IS),
were acquired from Dr. Ehrenstofer (Germany). Atrazine-d5, used as surrogate standard (SS),
was purchased from CDN Isotopes (Canada). Acetonitrile HPLC grade was acquired from J.
T. Baker (USA) and purified water was provided by a Direct QUV system (resistivity of 18.2
MΩ cm) from Millipore (France).
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Anhydrous magnesium sulfate (MgSO4) and sodium chloride (NaCl) from J.T. Baker
(USA), sodium hydrogencitratesesquihydrate (C6H6Na2O7), ammonium formate and sodium
citrate tribasic dehydrate (C6H5Na3O7) from Sigma-Aldrich (Japan). For the preparation of
400 mL of the McIlvaine buffer 0.1 mol L-1 were used: 14.8 g of disodium
ethylenediaminetetraacetic acid (Na2EDTA), 7.7 g of anhydrous citric acid and 21.4 g of
dibasic sodium phosphate heptahydrate p.a. (Na2HPO4 7H2O) from Synth (Brazil). Florisil®
60-100 mesh from Mallinckrodt (Ireland) was activated by heating, in muffle, at 550 °C
overnight, transferred to an oven at 130 °C for 5 h, and immediately deactivated through the
addition of 8% (m/v) Milli-Q water.
Vortex shaker (model QL-901) from Biomixer (Brazil), analytical balances (UX420H) from Shimadzu (Japan) and APX-200 from Denver Instruments Ltda. (Brazil),
refrigerated centrifuges NT 825 from Novatecnica (Brazil) and SL 703 from Solab (Brazil),
thermostatic bath 398 (De Leo, Brazil) and nylon filters of 13 mm (0.2 µm) were used.

2.4 UHPLC-MS/MS Conditions
Chromatographic analyses were carried out on a UHPLC-MS/MS from Waters (USA)
equipped with Acquity UPLCTM liquid chromatography, Xevo TQTM MS/MS triple
quadruple detector, an autosampler, a binary pump and a column temperature controller,
nitrogen generator model NM30L-MS (Peak Scientific, Scotland), argon gas 6.0 used as
collision gas and a data acquisition software MassLynx V4.1. For chromatographic
separation, an analytical column Acquity UPLCTM BEH C18 (100 x 2.1 mm, 1.7 μm particle
size), maintained at 40 °C, was used. The quadrupole mass spectrometer was operated in
selected reaction monitoring (SRM) mode using two transitions, one for quantification and
another for confirmation with their collision energy (CE), as show in Table 1. The used
UHPLC-MS/MS conditions were: capillary voltage 2 kV, desolvation temperature 500 °C,
desolvation gas flow (nitrogen) 600 L h-1, spray flow 80 L h-1, collision gas flow (argon) 0.15
mL min-1, source temperature 150 °C and injection volume 10 μL. Mobile phase consisted of
(A) water with formic acid 0.1% (v/v) and ammonium formate 5 mmol L-1 and (B) methanol
with formic acid 0.1% (v/v) and ammonium formate 5 mmol L-1. The mobile phase gradient
started at 5% of B and remained constant until 7.74 min, increasing to reach 100% of B in 14
min, returning to 5% of B from 14.01 to 15 min. The flow rate was constant at 0.2 mL min1

.The mobile phase composition with the additives formic acid and ammonium formate

provided good results for the analysis of pesticide residues by UHPLC-MS/MS.
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2.5 Sample Preparation Optimization
The sample prepare used was proposed by3. First, samples were heated in a water bath
at 40 °C for 5 min. After, 2 g of honey sample was weighed in a 50 mL polypropylene tube
and 20 μL of the surrogate standard was added resulting a concentration of 20-µg kg-1.
The optimized sample preparation procedure, according (Figure 1), consisted in weight 2 g of
honey sample, spike at 20 μg kg-1 with the surrogate standard (atrazine-d5), and extract as
follow: 2 mL McIlvaine buffer 0.1 mol L-1 (pH 4) was added for sample homogenization and
extraction was performed with 2 mL of acetonitrile and 2 min of agitation in vortex. Samples
were centrifuged for 6 min at 2137-x g. For clean-up step, 1 mL of supernatant was
transferred to an Eppendorf tube of 2 mL containing 150 mg of anhydrous MgSO4 and 50 mg
of activated florisil, followed by shaking in vortex for 1 min. Tubes were centrifuged for 5
min at 13316 x g, the extract was filtered (0.2 μm) and 2 µL of the internal standard
triphenylphosphate (TPP) was added at the concentration 20 μg L-1 for subsequent UHPLCMS/MS analysis.

2.6 Validation Conditions
The method validation parameters evaluated were selectivity, considering absence of
the matrix interferences, analytical curves, linear range, matrix effect, accuracy, precision
(repeatability and intermediate precision), limits of detection (LOD) and quantification
(LOQ). The validation parameteres were realized according Brazilian credited companies4
and CD 2002/657/EC (Commission Decision, 2002).
Calibration curves were prepared (n= 6) in solvent (acetonitrile) and in blank matrix
extract at 0.1, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150 and 200 μg L-1. The precision (repeatability) was
evaluated by the RSD of the recovery studies. The intermediate precision was obtained
performing the analytical procedure in different days with blank samples spiked at the
intermediate levels of 10, 20 and 50 μg kg-1. Method LOD and LOQ values were determined
experimentally, considering the signal/noise ratio (S/N) of three and ten times, respectively.
The physico-chemical analysis of honey samples were carried out according to the
Brazilian legislation for honey quality5, in which the measurements were performed in
duplicate, with minimum average result of 67.6% and maximum of 77, 0% for total sugars;
minimum average result of 0.12% and maximum 0.59% for ash and minimum average of
17.4% and a maximum of 20.7% for humidity. Note that all these results are within the
parameters allowed by law.
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2.7 UHPLC-MS/MS Analysis
The chromatography conditions of UHPLC-MS/MS for multiclass analyses of pesticide
residues in 23 samples, has been showed in Table 1, with good selectivity and sensibility.

2.8 Method Validation
The performed tests proved good recovery results (70-120%) and precision (RSD <
20%) for majority compounds. Many advantages to using this extraction methodology, more
specifically due to the varied physical and chemical composition of the compounds
evaluated3. In the figure 2, we can observe shows the behavior of some compounds, which
showed accuracy below 70%, calculated in terms of recovery, to evaluate the repeatability of
the method. For level 0.1 ug kg-1, this behavior was observed for compounds: methyl
metisulfurom, pyridate and salinomycin; level 2 ug kg-1, the same was true for clothianidin
compounds and simazine; for level 5 ug kg-1 for compounds isoxaflutole and trifloxystrobin;
for level 10 g kg-1 and for iprovalicarb level 20 ug kg-1 for picoxystrobin.
Regarding recovery results above 120%, only ethyl azinphos compound showed this
behavior, regarding the level of concentration 100 ug kg-1.In the figure 3, we can observe the
results for the accuracy of the method were obtained those compounds which result above
20%, in order to evaluate the repeatability of the method. The level 0.1 ug kg-1 provides the
following compounds: methyl chlorpyrifos, clothianidin, diniconazole, furazolidone,
simazine, tebuconazole and tolclofos methyl; for Level 1 g kg-1: mevinphos, picoxystrobin,
tebuconazole and propoxur; level 2 ug kg-1: dichlorvos, mevinphos and profoxidim; to level 5
ug kg-1: Carboxim; for level 10 g kg-1: dichlorvos and pyraclostrobin; for level 20 ug kg-1:
malathion; for level 50 ug kg-1: Ethyl chlorpyrifos, dimoxystrobin, linurom and malathion; to
level 100 ug kg-1: diethofencarb, fempropimorfe; to level 150 g kg-1: fenarimol, fipronil,
flusilazole linurom, myclobutanil, pyraclostrobin, salinomycin and triadimefon and to level
200 ug kg-1: epoxiconazole, fempropimorfe, flusilazole, metolachlor and triazophos.
Likewise,in the figure 4, we can observe the results the results obtained for
Intermediate precision reveal that most compounds showed recoveries values between 70 and
120%, with the exception of level 10 ug kg-1, some compounds such as: carbofuran-3OH,
diethofencarb,

etrimfos,

fenpropathrin,

fluvalinate,

linurom,

malathion,

mepronil,

Methacrifos, metsulfurom methyl, phosmet, salinomycin, thiamethoxam, triadimefon,
triflumizoletriazophos and showed results above 120%; Likewise, compounds: azinphos
ethyl, chlorpyrifos ethyl dimoxistrina showed the same behavior to the level of concentration
50 ug kg-1 plus,flusilazole of the compound to the level of concentration 20 ug kg-1. Already
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fenarimol compounds, hexaconazole and triazophos showed recovery results above 120% for
level 10 g kg-1; boscalida, dimoxystrobin, fempropimorfe, fipronil, methidathion, pirimiphos
ethyl and terbuthylazine to the level of concentration 20 ug kg-1; and trifloxistrina compound
showed this behavior for level 50 ug kg-1.
The LOD for most pesticides were evaluated 0.75 ug kg-1, except azinphos ethyl,
fenpropathrin, fipronil and methacrifos with values of 1.5 ug kg-1. For the results of LOQ,
most of the compounds showed values of 2.5 ug kg-1, with the exception of ethyl azinphos
compounds fenpropathrin, fipronil and Methacrifos that averaged 5.0 ug kg-1. These results
may be considered suitable for the method to take - in consideration of the analyzed
compounds MRLs, the complexity of the mobile matrix and also by comparison with other
studies available in the literature. The study6, which evaluated the quantitation of
neonicotinoid in honey samples showed LOQ values from 1 to 10 g kg -1.
The honey samples were stored at room temperature (± 20 ° C) in polystyrene box.
The analysis results showed that no residues of pesticides was found in the samples above the
LOD, except for a sample represented by Figure 5, which introduced residue carbendazim
with concentration of 0.017 mg kg-1 compound belonging to the class of fungicides
benzimidazole and chemical group. According to the US, the MRL carbendazim honey
samples is 1 mg kg-1, thus presenting concentration below the MRL for the compound. This
compound is currently approved in the US for use, has low solubility in water, is moderately
volatile and persistent in soil.It also presents low toxicity to mammals, however, a higher
level of toxicity to the bees (PPDB - Pesticide Properties Database).
In other study were evaluated 13 pesticide residues the presence in 40 samples of
honey obtained from apiaries in five different regions of Poland during 20087. The results
showed that five of these compounds were not detected in any of the samples, however
clothianidin and imazalil were found at higher levels. In the same subject, Panseri and
colleagues studied 72 honey samples from different areas of Italy, 15 obtained from
supermarkets; 17 industrialized areas; 20 areas with intensive cultivation of apple orchards
and 20 organic production8. The analysis results showed that 94% of the samples had residues
of at least one pesticide at concentrations below the MRL. The presence of pesticides was
detected more frequently in samples that come from industrialized areas and apple orchards
and less frequently in samples from supermarkets. In another study, were analized the
evaluation of organophosphate pesticides in honey samples from different regions of
Argentina, the results showed that only methidathion was found in two samples9. In Brazil,
some pesticide residue monitoring studies in honey samples were performed, such this in
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other region, which conducted a monitoring of honey samples from 1999 to 2004, with
samples from ecological reserve in Bauru, São Paulo10. Some of these isolates presented
organochlorine pesticide residues and organonitrogen, which can be assigned to areas of
intense agricultural area nearby. Similarly, were conducted a study monitoring honey samples
collected during the years 2003 and 200411. The results showed that 10 samples were
contaminated with pesticide residues, five organochlorine five organonitrogen two
organophosphate and pyrethroids which can be explained by contamination of surrounding
areas of ecological planted area in which the samples were located up. We evaluated the
presence of 79 pesticide residues in 43 samples of southwest regions (8), Central (19), North
(9), Northeast (1), North West (5), metropolitan (1) of state of Rio Grande do Sul. of the total
samples, 44% had residues of one or more pesticides, and six samples showed results below
the LOQ and none above the MRL. These data can be explained by the proximity why some
colonies were soybean crops, corn or wheat grown in long state3.

3. Discussions
It is crucial to transform our current input-heavy food systems to make them more
sustainable, through better management and improving techniques in agriculture, livestock,
fisheries and forestry12. In this sense, the importance of bees in this process belongs
fundamental, because are the best and most efficient pollinators of nature, responsible for the
reproduction and perpetuation of thousands plant species, producing food, conserving the
environment and maintaining the balance of ecosystems13.
In this work, we performed a broad data collection on the contamination of honey by
agrochemical residues. The results of the analyzes showed that traces of pesticide residue
were found in all samples below the LOD, except for one sample, represented by Figure 5,
Which showed carbendazim residue with a concentration of 0.017 mg kg-1, a compound
belonging to the class of fungicides and the benzimidazole chemical group. According to the
EU, the MRL for carbendazim in samples of honey is 1 mg kg-1, MRL for this compound. It
is currently approved for use in the EU, and has like characteristics low solubility in water,
highly volatility and moderately persistent in soil. Similar studies were conducted
by9,14,15,16,17, in different countries, showing relevant interest for integrated pest management
and food safety. Studies about pesticide residues are incipient in Brazil, mainly in this region
of Pampa’s biome, and consist in a fundamental role to detect and to quantify the quality of
honey in this important biome.
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4. Conclusion Remarks
The UHPLC-MS/MS showed consistent results and good sensibility. The performed
tests proved good recovery results (70-120%) and precision (RSD < 20%) for majority
compounds. The applicability of this methodology showed that only the fungicide
Carbendazin with a concentration of 0.017 mg kg-1 was found among the 80 pesticides
analyzed in the 23 samples of honey. This shows that the survey carried out in different cities
of the region of Pampa gaúcho, for analysis of pesticide residues in samples of honey,
presented in the great majority, a negative result regarding the contamination of the bees and
consequently of the honey, of different crops that are vicinity of hives. This is an important
result for the whole population of this region, which maintains its own consumption and also
resells, through Cooapampa, large quantities of honey.
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ANEXOS:

Figure 1: Representation of places were samples collected, in the Pampa’s Biome, with their
10 municipalities
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2 g honey
water bath (40 °C, 5 min)
Spike blank samples

SS: 20 μL atrazine-d5
shake (2 min)

2 mL buffer McIlvaine 0.1 mol L-1
Extraction

(pH 4) + 2 mL acetonitrile
shake (2 min); centrifugation
(2137 x g; 6 min)
1 mL supernatant

150 mg MgSO4
Clean-up

50 mg florisil
vortex (1 min); centrifugation
(13316 x g; 5 min)
Filtration 0.2 µm (nylon)
IS: 2 μL TPP 10 mg L-1
Analysis by UHPLC-MS/MS

Figure 2: Representation of the methodology used during the sample preparation stage.
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Compounds

tR (min)

ESI

SRM transitions, m/z (CE, eV)

(+/-) Quantification

Confirmation

Acephate

2,88

+

184> 143 (8)

184>125 (8)

Acetamiprid

4,91

+

223>126 (20)

223>56 (15)

Atrazine

6,82

+

216>174 (18)

216>96 (23)

Azinphos ethyl

7,67

+

346>77 (36)

346>132 (16)

Azinfósmethyl

7,08

+

318>160 (8)

318>261 (8)

Azoxystrobin

7,12

+

404>329 (30)

404>372 (15)

Boscalid

7,36

+

343>307 (20)

343>140 (20)

Bromofhosmethyl

9,17

+

365>147 (26)

365>309 (12)

Carbaryl

6,41

+

202>145 (22)

202>117 (28)

Carbendazim

4,16

+

192>160 (18)

192>132 (28)

Carbofuran

6,2

+

222>165 (16)

222>123 (16)

Carbofuran 3-OH

4,89

+

238>163 (16)

238>181 (10)

Carboxin

6,38

+

236>87 (22)

236>143 (16)

Cyproconazole

7,50/7,68 +

292>125 (27)

292>70 (24)

Chorpyrifos ethyl

8,82

+

350>97 (32)

350>198 (20)

Chorpyrifosmethyl

8,38

+

322>125 (20)

322>290 (16)

Clotianidin

4,63

+

250>132 (18)

250>169 (12)

Dichlorvos

6,15

+

221>79 (34)

221>109 (22)

Diethofencarbe

7,20

+

268>226 (10)

268>124 (40)

Difenoconazole

8,31

+

406>251 (25)

406>111 (60)

Dimethoate

4,93

+

230>125 (20)

230>199 (10)

Dimoxystrobin

7,94

+

327>116 (21)

327>205 (10)

Diniconazole

8,34

+

326>70 (25)

326>159 (34)

Diuron

6,93

+

233>72 (18)

233>46 (14)

Emamectinbenzoate

8,79

+

887>126 (38)

887>158 (37)

Epoxiconazole

7,75

+

330>101 (50)

330>121 (22)

Etofenprox

9,48

+

394>107 (43)

394>177 (15)

Etrímfos

8,08

+

293>125 (26)

293>265 (16)

Fempropathrin

8,82

+

350>125 (14)

350>97 (34)

Fempropimorph

7,41

+

304>147 (28)

304>57 (30)

77

Fenarimol

7,33

+

331>81 (34)

331>268 (22)

Fipronil

7,8

-

435>250 (26)

435>330 (16)

Flusilazole

7,84

+

316>165 (28)

316>247 (18)

Flutolanil

7,40

+

324>65 (40)

324>262 (18)

Fluvalinate

9,21

+

503>181 (30)

503>208 (12)

Fosmet

7,08

+

318>77 (46)

318>160 (22)

Hexaconazole

8,21

+

314>70 (22)

314>159 (28)

Imazalil

6,87

+

297>159 (22)

297>69 (22)

Imidacloprid

4,55

+

256>175 (20)

256>209 (15)

Iprovalicarb

7,62

+

321>119,06 (16)

321>203 (10)

Isoxaflutole

6,81

+

360>220 (40)

360>251 (14)

Linuron

7,29

+

249>160 (18)

249>181 (17)

Malathion

7,43

+

331>99 (24)

331>127 (12)

Mepanipyrim

7,69

+

224>106 (25)

224>77 (40)

Mepronil

7,47

+

270>91 (44)

270>119 (28)

Methacrifos

7,03

+

241>125 (20)

241>209 (8)

Metalaxil

5,79

+

280>192 (17)

280>220 (13)

Methidathion

7,0

+

303>85 (20)

303>145 (10)

Metolachlor

7,87

+

284>176 (25)

284>252 (15)

Metsulfuron methyl

6,06

+

382>167 (16)

382>199 (22)

Mevinphos

4,89/5,36 +

225>127 (15)

225>193 (8)

Monolinuron

6,52

+

215>99 (34)

215>126 (22)

Omethoate

3,13

+

214>125 (22)

214>183 (11)

Oxadixyl

5,79

+

279>132 (34)

279>219 (10)

Paraoxon ethyl

6,68

+

276>220 (17)

276>248 (16)

Penconazole

8,06

+

284>159 (34)

284>70 (16)

Picoxystrobin

7,85

+

368>145 (22)

368>201 (10)

Pyraclostrobin

8,13

+

388>163 (25)

388>194 (12)

Pyrazophos

8,22

+

374>194 (32)

374>222 (22)

Pyridate

9,35

+

379>207 (18)

379>351 (10)

Pyrimethanil

7,18

+

200>107 (24)

200>82 (24)

Pirimicarb

5,92

+

239>182 (16)

239>72 (21)

Pirimiphos ethyl

8,66

+

334>198 (23)

334>182 (25)
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Pirimiphosmethyl

8,23

+

306>108 (32)

306>164 (22)

Profenofos

8,57

+

373>128 (40)

373>303 (20)

Profoxydim

9,07

+

466>280 (16)

466>238 (19)

Propargite

8,88

+

368>175 (15)

368>231 (15)

Propoxur

6,16

+

210>111 (16)

210>168 (10)

Salinomycin

9,57

+

774>403 (61)

774>431 (50)

Simazine

6,2

+

202>96 (22)

202>124 (16)

Tebuconazole

8,05

+

308>70 (22)

308>125 (40)

Terbuthylazine

7,39

+

230>174 (16)

230>96 (28)

Thiacloprid

5,24

+

253>126 (20)

253>90 (40)

Thiamethoxam

4,02

+

292>132 (22)

292>211 (12)

Tolclofosmethyl

8,25

+

301>125 (17)

301>175 (29)

Triadimefon

7,5

+

294>69 (20)

294>197 (15)

Triazophos

7,57

+

314>162 (35)

314>119 (18)

Trichlorfon

8,69

+

257>127 (15)

257>257 (7)

Trifloxystrobin

8,32

+

409>145 (40)

409>186 (16)

Triflumizole

8,44

+

346>278 (10)

346>60 (10)

Table 1: Chromatographic conditions relating to the 80 pesticides analyzed by UHPLC-MS /
MS for subsequent determination of residues of these pesticides in the 23 honey samples
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Figure 3: Graph representing the containing amounts of compounds of each concentration
level that showed up recovery values of 70%.
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Figure 4: Demonstration of amount of compounds at each concentration level that showed
RSD values above 20%.
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carbendazim

Figure 5: Representative chromatogram of honey sample containing carbendazin residue in
the range of 0.017 mg kg-1.
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Municipality RS

Crops*

Pesticide applieds

Alegrete

Metsulfuron methyl; Epoxiconazole;

Bagé

Thiamethoxam; Carbofuran;

Caçapava do Sul

Cyhalothrin-lambda; Propanil;

Dom Pedrito

Glyphosate; Tebuconazole;

Hulha Negra

Chlorantraniliprole; Imidacloprid;

Rosário do Sul

Tebuconazole; Chlorothalonil;

Santana do Livramento

Fipronil; Carbendazim;

São Gabriel

Cyproconazole; Fipronil;

Santa Margarida do Sul

Tricyclazole; Thiodicarb;

Vila Nova do Sul

Chlorothalonil ; Pirimiphos methyl

Table 2.3.1: Pesticides applied in 10 cities in the honey samples were collected along with the
crops produced in these locations.
* Rice, Soybean, Rapseed and Eucaliptus cultivated in all municipalities.
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3

DISCUSSÃO

No perfil dos apicultores entrevistados observamos que 84% são do sexo masculino.
Resultados estes observados em Ubirici/SC em que a apicultura é praticada apenas por
homens, e em Joinville onde apenas 14% pertencem ao sexo feminino (DA SILVA, 2004).
Observamos que a faixa etária dos apicultores ficou acima de 51 anos. Em Santa
Catarina concentram-se na faixa etária entre 20 a 60 anos de idade (DA SILVA, 2004).
O grau de escolaridade entre os entrevistados mostra que os apicultores da região do
pampa 13% tem ensino médio incompleto, facilitando o acesso às informações sobre a
apicultura.
A renda familiar per capita dos apicultores da região do pampa apresenta os
aposentados/pensionistas/militares da reserva com 29% dos entrevistados.
O nível tecnológico apresentado na atividade apícola mostra que 81% são
considerados pequenos e médios, na região do Pampa. O nível tecnológico é um fator
determinante da competitividade dos apicultores (KHAN et al., 2009).
A manutenção dos apiários mostra que 78% realizam quinzenal e mensal, por este
motivo apresenta um bom desempenho de produtividade.
Outro cuidado importante estabelecido pelos apicultores da região do pampa são as
instalações dos apiários, colmeias em que o apicultor realiza o manejo, de todos os
entrevistados (79%), realizam a manutenção, logo, este processo gera um retorno bem
significativo na produção.
Quanto ao nível de profissionalização apícola, o grupo de apicultores da região do
pampa que participa de cursos básicos, avançados, congressos e encontros direcionados a
apicultura 86% do total dos entrevistados, caracterizando um interesse em melhorar cada vez
mais pela gestão do negócio. Para muitos dos apicultores, a apicultura considerada como uma
forma de conseguir uma renda extra e paralela às suas atividades profissionais, porém para
render boas safras torna-se necessário a profissionalização da apicultura, que deve ser
exercida como ocupação principal (BÖHLKE, 2006).
Quanto à assistência técnica, 59% dos entrevistados nunca recebeu a visita de técnicos
em seus apiários.
Com relação a fontes de financiamento, se utiliza de crédito particular (77%).
Dos produtos citados para comercialização, o principal com 92% é o mel. No entanto,
em Santa Catarina, somente 50% dos apicultores produzem apenas mel (DA SILVA, 2004).
A extração e beneficiamento do mel 57% são realizados na residência do apicultor.

84

Com relação à comercialização,76% trabalham direto com o atravessador, considerado
o intermediário local 76%. Esses intermediários não possuem vínculos empregatícios,
normalmente funcionam como autônomos, a serviço dos entrepostos e sua remuneração é
realizada através de comissões, que podem ser por quilograma ou por baldes comercializados
(SEBRAE, 2009).
A quantidade e a produtividade dos apiários a modalidade aplicada pelos apicultores
está dividida em dois fatores: a fixa que compreende 56%. A criação de abelhas, como
importante atividade agropecuária, destaca-se atualmente como sendo fonte de trabalho e
renda complementar para diversas famílias de pequeno, médio e grande porte, pois em sua
maioria trabalham com a denominada apicultura fixa em que as colmeias permanecem na
mesma área no decorrer dos anos (PEGARARO, 2013 apud PAULA, 2014).
Sobre as características dos apiários 49% dos tipos de culturas mais encontrados na
região do pampa são os outros (canola, carqueja, maria mole, pitanga etc.).
Outros fatores que interferem na apicultura são características físico-químicas obtidas
são mostradas na Tabela 1, (p. 60), onde uma diferença significativa foi encontrada entre os
ensaios de mel em todos os parâmetros. Os valores do teor de cinzas das amostras de mel
variaram entre 0,12 e 0,58%, caíram dentro do limite permitido para méis florais (0,6%),
indicaram a possibilidade de falta de adulteração com melaço e claridade de amostras de mel
(MENDES et al., 1998). No entanto, a maior porcentagem de cinzas pode ser devida ao néctar
e à flora de plantas alimentadas pelas abelhas, que por sua vez aumentaram o teor mineral de
mel (BABARINDE et al., 2011).
O pH pode ser usado para contaminação microbiana, pois está relacionado à
estabilidade e vida útil do mel (CONTI, 2000). As amostras analisadas revelaram valores de
pH entre 3,38 e 4,69. Estes valores são semelhantes ao bioma Pampa brasileiro (CRUZ et al.,
2014).
A origem botânica, a estação de colheita, o grau de maturidade e os fatores climáticos
podem influenciar o teor de água do mel, que é regulado por razões de segurança para evitar a
fermentação (BABARINDE et al., 2011). Todas as amostras analisadas no presente estudo
mostraram um teor de umidade inferior a 20% (MMA, 2000) que é o limite atualmente
estabelecido pela legislação brasileira; isso significa que a taxa de processos de fermentação é
extremamente baixa nessas amostras. Os teores de umidade (17.40-19.80%) das amostras de
mel também estão em acordo com os resultados de outros autores (CRUZ et al., 2014;
KĘDZIERSKA-MATYSEK et al., 2016; SILVA et al., 2017).

85

Em relação aos açúcares, as altas concentrações de diferentes tipos de açúcar são
responsáveis pelas várias propriedades físicas e químicas do mel, tais como: viscosidade,
densidade, higroscopicidade e cristalização (ABADIO-FINCO et al., 2010). A norma
brasileira estabelece um mínimo de 65% de açúcares redutores (MMA, 2000). No entanto,
todas as amostras apresentadas em seus valores de composição acima, mas próximas da
legislação, estão na faixa de 65,16 ± 0,12% a 71,77 ± 0,36%, como Cruz et al. (2014) em
amostras de mel do estado de São Paulo, encontrou amostras que não atingiram o valor
mínimo de 65% para açúcares redutores. O valor mais alto encontrado para a sacarose foi de
5,80%. Todas as amostras de mel apresentaram um teor de sacarose inferior a 6/100 g, que
geralmente é considerado o valor limite para méis permitido pela legislação brasileira (MMA,
2000). Geralmente, o teor de sacarose não excede 8% para amostras autênticas de mel (ZHOU
et al., 2013). Foram detectados níveis mínimos de 2,30% e 5,23% para sacarose,
respectivamente.
O hidroximetilfurfural (HMF) é amplamente utilizado como indicador da deterioração
da qualidade do mel produzida por aquecimento excessivo ou condições de armazenamento
inadequadas (PITA-CALVO; VA, 2017). Uma diferença significativa no conteúdo de
hidroximetilfurfural (HMF) foi encontrada entre amostras de méis (Tabela 1). O conteúdo de
HMF das diferentes amostras de mel variou de 14,45 mg/kg a 59,64 mg/kg. Os valores
obtidos neste estudo estão abaixo do limite máximo de 60 mg/kg especificado pela legislação
brasileira (MMA, 2000).
Os valores de acidez total obtidos variaram de 20,3 meq/kg a 60,98 meq/kg. A acidez
do mel é por causa da presença de ácidos orgânicos, particularmente ácido glucônico, em
equilíbrio com suas lactonas ou ésteres e também íons inorgânicos tais como fosfato e cloreto.
As diferenças entre os achados obtidos deste estudo podem ter sido causadas devido ao
procedimento de colheita, diferenças na condição geográfica, condição de armazenamento e
tipo floral (ZHOU et al., 2013).
A composição mineral do pólen é dependente das condições extrínsecas (origem do
solo, origem geográfica) e intrínseca (origem botânica) (YANG et al., 2013). As amostras
A17 (2225,41 mg / Kg), A4 (2090,845 mg/kg) e A18 (2042,3825 mg/kg) foram mais ricas em
minerais e A1 (468,3275), A21 (704,83 mg/kg) e A12 (720,589 mg/kg) foram os mais pobres
encontrados na Tabela 2 (p. 61). As concentrações médias dos elementos mais abundantes
foram as mesmas para todas as amostras e podem ser colocadas na seguinte ordem: potássio
(2037,5 mg/kg), cálcio (230 mg/kg) e magnésio (67 mg/kg), esses dados são corroborado por
Yang et al. (2013) e Silva et al. (2017) que também acham esses minerais como principais.
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Os valores de minerais e oligoelementos são cruciais porque estes desempenham um
papel importante em muitos processos bioquímicos. Níveis elevados de elementos perigosos,
como o cromo (Cr), podem causar diretamente os riscos para a saúde humana por seus efeitos
tóxicos (ZHOU et al., 2013). Das 23 amostras de mel analisadas, todos apresentaram valores
baixos ou não detectados para este de oligoelementos prejudiciais, o que representa dados
satisfatórios. Os valores de alumínio, tal como encontrados neste estudo (1.918 - 27.500
mg/kg), são baixos quando comparados com os obtidos por Morgano et al. (2010) e esses
resultados são bons, uma vez que a administração excessiva de alumínio pode induzir
toxicidade neurológica (KUMAR; GILL, 2009) e toxicidade reprodutiva (DOMINGO, 1995).
O conhecimento sobre as propriedades melissopanológicas tem sido utilizado para
qualificar produtos apícolas, por associações e cooperativas de apicultores em diversos
estados, quando necessário inspeção técnico-científica mais rigorosa (BARTH, 2004). A
análise do pólen pode fornecer dados importantes sobre a caracterização do mel, em relação à
sua origem geográfica, estação de coleta, ocorrência de plantas nectaríferas e, posteriormente,
determinação do mel de uma origem desconhecida ou questionável (SILVA et al., 2017). A
região do Bioma Pampa brasileiro está localizada no estado do Rio Grande do Sul e apresenta
características distintivas de vegetação, clima e tipos de solo, tornando-o um ecossistema
único no planeta, capaz de manter uma alta planta e diversidade animal (LUPATINI et al.,
2013), o que é corroborado pelo fato de que 90% das amostras de mel analisadas são
multiflorais, sendo composta por pólen sub-representado. É destacada apenas a amostra A7
apresenta como monofloral apresentando 100% do pólen encontrado para uma única espécie
Eugenia uniflora na Tabela 3, (páginas 62 e 63). Os moles monoflorais, ou seja, cujo néctar
provém de uma única espécie botânica, são limitados no Brasil a poucas espécies, como
eucaliptos, laranjas, etc., e são pouco frequentes (BARTH, 1989).
Durante a análise do pólen de uma amostra, os grãos das diferentes espécies são
agrupados de acordo com suas frequências relativas (Tabela 3), de acordo com Barth 1989
em: pólen dominante (PD), quando uma espécie representa mais de 45% do pólen total grãos;
pólen acessório (PA), de 15 a 45%, e pólen isolado (PI), inferior a 15%. O último grupo é
subdividido em: pólen principal isolado (PI), 3 a 15%, e pólen isolado ocasional (PO), até 3%.
A análise melissopannológica de vinte e três amostras detectou uma grande variedade
de diferentes tipos de grãos (Fig. 2 e Tabela 3) e foram identificados na família, gênero e
espécie, porém, para algumas amostras, a origem botânica não foi identificada. O pólen
dominante nas amostras foi para a família Lauraceae (17 amostras), gênero Eucalyptus
(10 amostras) e Eugenia uniflora species (4 amostras). A análise de pólen do mel do Bioma
Pampa brasileiro é relatada pela primeira vez. É possível observar (Figura 2) que o pólen
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dominante nas amostras foi da família Lauracea (17 amostras), seguido pelo gênero
Eucalyptus (10 amostras).
Para finalizar nossas discussões, realizamos uma ampla coleta de dados sobre a
contaminação do mel por resíduos agroquímicos. Os resultados das análises mostraram que
foram encontrados traços de resíduos de pesticidas em todas as amostras abaixo do LOD,
exceto por uma amostra, representada pela Figura 5 (p. 82), que apresentou resíduo de
carbendazim com uma concentração de 0,017 mg kg-1, um composto pertencente à classe dos
fungicidas e do grupo químico do benzimidazol. De acordo com a UE, o LMR para
carbendazim em amostras de mel é de 1 mg kg-1, LMR para este composto. Atualmente está
aprovado para uso na UE e possui características de baixa solubilidade na água, altamente
volatilidade e moderadamente persistente no solo. Estudos semelhantes foram realizados em
diferentes países: Argentina (FONTANA, 2010), Portugal (GOMES et al., 2010), França
(WIEST, 2011), Colômbia (RODRIGUEZ, 2014), Índia (STANLEY, 2015), mostrando
interesse relevante para o manejo integrado de pragas e segurança alimentar. Estudos sobre
resíduos de pesticidas são incipientes no Brasil, principalmente nesta região do bioma Pampa,
e constituem um papel fundamental para detectar e quantificar a qualidade do mel neste
importante bioma.
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4 CONCLUSÕES
A caracterização do perfil dos apicultores da região do Pampa, através do questionário,
proporcionou identificar as potencialidades e medidas indicativas que descrevessem esses
profissionais.
Mostrando que existe uma carência de indicadores sociais, políticas de incentivo,
formas de organizar a produção e comercialização, a fim de compreender o universo apícola
como um todo.
O setor apícola, de acordo com os apicultores entrevistados, tem como seu maior
problema a comercialização, seguida da questão financeira, práticas de manejo mais
eficientes, existindo um descrédito entre estes profissionais.
No entanto, a pesquisa sobre o perfil dos apicultores do pampa, tem um significado
importante, de ajudar a identificar os pontos fortes e fracos mostrando as melhorias que
devam ser agregadas, competir no mercado interno e externo com qualidade, adoção de boas
práticas de manejo, equipamento adequados, um conhecimento especializado, novas
tecnologias e gestão empresarial para agregar valor aos produtos oriundos do mel, e também
usufruir dos recursos oferecidos pelas universidades.
Com relação aos principais parâmetros físico-químicos, tais como cinzas, pH,
umidade, redução de açúcar, sacarose, acidez total e HMF foram determinados a partir de
amostras de mel. O bioma Pampa apresenta uma alta diversidade floral que se reflete na
complexidade da composição química do mel. Todos os valores obtidos ficaram dentro dos
limites máximos definidos na legislação brasileira, com exceção da acidez total em algumas
amostras de mel. Potássio, cálcio e magnésio foram os minerais mais abundantes. Este foi um
estudo muito promissor em relação à obtenção de conhecimento sobre a qualidade do mel do
bioma brasileiro Pampa e sua origem floral.
A aplicabilidade desta metodologia mostrou que apenas o fungicida Carbendazin com
uma concentração de 0,017 mg kg-1 foi encontrado entre os 80 pesticidas analisados nas
23 amostras de mel. Isso mostra que a pesquisa realizada em diferentes cidades da região de
Pampa gaúcho, para análise de resíduos de pesticidas em amostras de mel, apresenta um
resultado negativo em relação à contaminação das abelhas e consequentemente do mel, de
diferentes culturas que estão próximas de colmeias.
Pela abordagem realizada neste estudo, a pesquisa realizada apresenta informações
importantes da apicultura da região do pampa e um ganho em conhecimento científico para a
comunidade local.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
 Realizar uma análise mais detalhada do pólen, para ser possível identificar o
mesmo à nível de espécie floral;
 Realizar um estudo geográfico das mediações onde foram realizadas as coletas e
estudar suas interações com a qualidade do mel;
 Buscar uma denominação de origem do mel do bioma Pampa.
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