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Resumo 

Os produtos naturais com atividade antioxidante, como o 
mel, se mostram capazes de proteger células contra os 
danos causados pelo estresse oxidativo. Neste estudo a 
atividade antioxidante de 6 amostras de mel de 
diferentes regiões foi avaliada pelo método TBARS. Os 
resultados obtidos indicaram que as amostras inibiram a 
formação de TBARS induzido por Fe(II) em fosfolipídio 
de ovo, com destaque para o extrato de mel 2.  

Introdução  

As abelhas melíferas produzem o mel a partir do néctar 
e pólen das flores, sendo então denominado mel floral 
ou polifloral, ou a partir de secreções de partes vivas de 
plantas, denominado mel de melato. O mel é utilizado a 
milhares de anos na medicina tradicional, devido as suas 
propriedades antioxidante, anti-inflamatória e 
antimicrobiana. Estas propriedades estão relacionadas 
às substâncias presentes no mel, como os açúcares, 
vitaminas, minerais, compostos fenólicos, flavonoides, 
enzimas, dentre outros. Entretanto, essas propriedades 
variam de acordo com a origem botânica, geográfica, 
tipo do solo, clima, processamento e armazenamento. 
Os antioxidantes são substâncias capazes de proteger 
as células contra danos oxidativos. O estresse oxidativo 
pode gerar efeitos como a peroxidação de lipídeos de 
membrana, além de agressões às proteínas e ao DNA.1 

Material e Métodos 

Os extratos fenólicos das amostras de mel foram 
previamente obtidos por extração empregando-se a 
resina Amberlite® XAD-2.2 Os extratos foram diluídos na 
concentração de 10 mg mL-1, em metanol. Utilizou-se 6 
amostras de mel, fornecidas pela empresa de produtos 
apícolas Breyer e Cia LTDA, de diferentes origens 
botânicas e regiões (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Origem botânica e procedência das amostras de mel. 

Amostras Origem botânica Procedência 

1 Polifloral General Carneiro – PR 
2 Eucalipto Divinolândia – MG 

3 Polifloral Bituruna – PR 
4 Melato – Baccharis Caçador – SC 

5 Polifloral Pitanga – PR 

6 Polifloral 
Bituruna, Campo Largo e 

União da Vitória – PR 
Fonte: A autora. 

 
A capacidade dos extratos em atenuar a peroxidação 
lipídica, induzida por Fe(II),  foi realizada por 
determinação espectrofotométrica do complexo formado 
na reação do ácido-2-tiobarbitúrico (TBA) com os 

produtos da peroxidação lipídica.3 Os resultados foram 
calculados a partir da curva padrão e foram expressos 
em nmol de MDA g-1 de fosfolipídio. 

Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos (Figura 1), as 
amostras de méis inibiram a formação de TBARS 
induzido por Fe(II) em fosfolipídio de ovo. No entanto, a 
amostras 2 apresenta o maior efeito neste método. De 
acordo com estudos da literatura, os compostos 
fenólicos como os ácidos clorogênico e cafeico, e os 
flavonoides, rutina e quercetina são capazes de atenuar 
a peroxidação lipídica, espera-se que a amostra 2 
apresente maior concentração desses compostos. 
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Figura 1. TBARS dos extratos fenólico de mel (1-6) nas concentrações 

finais de 250 e 500 µg/mL. 

 

Conclusão ou Conclusões 

Esse estudo indicou que as amostras de mel foram 
capazes de inibir a peroxidação lipídica nas 
concentrações empregadas e que a amostra 2 possui 
maior atividade antioxidante por esse método. Os 
compostos fenólicos presentes na amostra podem ser os 
responsáveis pelos efeitos observados. 
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