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Os produtos das abelhas-sem-ferrão (ASF) têm despertado interesse devido ao teor 

de compostos bioativos e potenciais benefícios à saúde. Neste trabalho realizamos 

uma revisão integrativa para caracterizar os subprodutos alimentícios desenvolvidos 

a partir dos produtos da Meliponicultura. Para isto, foi realizada uma busca sistemati-

zada por trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos (2012 a 2022), nas bases 

de dados Scielo, Google Acadêmico e Periódicos CAPES. Foram encontrados e ana-

lisados 19 trabalhos, incluindo 5 TCCs, 3 artigos científicos, 1 tese, 2 dissertações, 5 

resumos de eventos científicos, 1 patente e 2 capítulos de livros. Entre os subprodutos 

alimentícios desenvolvidos pode-se citar: iogurtes, barras de cereais, vinagres, kom-

bucha, fermentos para a produção de hidromel, melomel e hidromel. O mel e pólen 

utilizados na elaboração dos produtos alimentícios foram oriundos das espécies: Meli-

pona scutellaris, Melipona subnitida, Melipona seminigra, Melipona interrupta, Tetra-

gonisca angustula, Tetragona clavipes, Nannotrigona testaceicornis, Scaptotrigona 

postica e Melipona fasciculata, todas abelhas nativas do Brasil. Entre os compostos 

bioativos e propriedades atribuídas aos subprodutos alimentícios desenvolvidos des-

tacam-se: atividade antioxidante, antimicrobiana, inibitória da enzima acetilcolines-

terase, probiótica, além da presença de compostos fenólicos, minerais e proteínas. 

Apesar do baixo número de publicações encontradas acerca dessa temática, con-

clui-se que os produtos alimentícios desenvolvidos a partir dos produtos da Meliponi-

cultura apresentam o diferencial de conter compostos bioativos e propriedades po-

tencialmente benéficas à saúde dos consumidores. Tal riqueza nutricional advinda 

dos produtos da Meliponicultura, portanto, abre as portas para ampliação da abor-

dagem científica e tecnológica na geração de novos produtos alimentícios com va-

lor agregado. 

 

: Mel, pólen, abelhas-sem-ferrão, meliponíneos, hidromel. 

 

Stingless bee (SB) products have aroused interest due to the content of bioactive com-

pounds and potential health benefits. In this work we carried out an integrative review 

to characterize the food sub-products developed from Meliponiculture products. For 

this, a systematic search was carried out for scientific works published in the last 10 

years (2012 to 2022), in the Scielo, Google Scholar and CAPES Periodicals databases. 
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Nineteen works were found and analyzed, including 5 undergraduate thesis, 3 scien-

tific articles, 1 doctoral dissertation, 2 master thesis, 5 abstracts of scientific events, 1 

patent and 2 book chapters. Among the food sub-products developed, we can men-

tion yogurts, cereal bars, vinegars, kombucha, yeasts to produce mead, melomel and 

mead. The honey and pollen used in the preparation of food products came from the 

species: Melipona scutellaris, Melipona subnitida, Melipona seminigra, Melipona inter-

rupta, Tetragonisca angustula, Tetragona clavipes, Nannotrigona testaceicornis, 

Scaptotrigona postica and Melipona fasciculata, all native bees from Brazil. Among 

the bioactive compounds and properties attributed to the food sub-products devel-

oped, the following stand out: antioxidant, antimicrobial, acetylcholinesterase en-

zyme inhibitory, probiotic activity, in addition to the presence of phenolic compounds, 

minerals and proteins. Despite the low number of publications found on this subject, it 

is concluded that food products developed from Meliponiculture products have the 

differential of containing bioactive compounds and properties potentially beneficial 

to the health of consumers. Such nutritional wealth arising from Meliponiculture prod-

ucts, therefore, opens the door to expanding the scientific and technological ap-

proach in the generation of new food products with added value. 

 

: Honey, pollen, stingless bees, meliponines, mead. 

 

1. Introdução 

A Meliponicultura é uma ativi-

dade econômica difundida em todas 

as regiões do Brasil e caracteriza-se 

pela criação técnica de abelhas-sem-

ferrão (ASF) em locais chamados de 

“meliponários” (Cortopassi-Laurino et 

al. 2006; Nogueira-Neto 1953). Estas 

abelhas pertencem à subfamília Api-

nae (Hymenoptera, Apidae) e tribo 

Meliponini, que inclui 48 gêneros e 525 

espécies, distribuídas nas regiões tropi-

cais do planeta (Ascher 2020). As ASF, 

apesar do nome, possuem ferrão, po-

rém o mesmo é atrofiado e não possui 

função de defesa (Silveira, Melo, e Al-

meida 2002).  

Os produtos das ASF são defini-

dos como “pedaços, ou fração de um 

elemento, originados de colônias de 

abelhas que não tenham sido benefici-

ados a ponto de alterar suas caracte-

rísticas ou propriedade primária”. Mel, 

pólen meliponícola, própolis e geopró-

polis são alguns exemplos de produtos 

das ASF. Quando estes produtos são 

misturados a qualquer outro produto 

natural ou industrializado, como por 

exemplo iogurtes, cremes, entre outros, 

passam a ser chamados de subprodu-

tos das ASF (CEMAAM 2021). 

Os produtos das ASF vêm alcan-

çando crescente interesse pela indús-

tria alimentícia, cosmética e farmacêu-

tica, devido as propriedades químicas 

e biológicas que os trabalhos científi-

cos vêm reportando a seu respeito 

(Mauriutti et al. 2021). Os produtos das 

ASF apresentam um papel de grande 

relevância na alimentação, religião, 

mitos, ritos, crenças e na medicina, em 

várias comunidades tradicionais, por 

serem utilizados popularmente como 

medicamentos naturais (Kerr, Zilse, e 

Nascimento 1996; Nogueira-Neto 1997; 

Gemim, Silva, e Schaffrath 2022). Já as 

ASF apresentam imensa importância 

para o ecossistema onde ocorrem, em 

decorrência da realização do serviço 

ambiental de polinização e, conse-

quentemente, da conservação da ve-

getação local, além do retorno finan-

ceiro resultante da extração e explora-

ção sustentável de seus produtos (Du-

arte et al. 2016). 

De forma geral, as ASF são co-

nhecidas pela produção de méis pe-

culiares, cuja composição varia em 
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função da origem botânica do néctar, 

origem geográfica e espécie de abe-

lha produtora (Nordin et al. 2018) e, 

comparativamente aos méis de abe-

lhas-com-ferrão (Apis mellifera) pos-

suem características físico-químicas di-

ferenciadas (Duarte et al. 2016; Souza 

et al. 2004) apresentando maior con-

centração de água (superior a 20%); 

maior acidez, geralmente superior a 50 

mil equivalentes por kg; e menor teor 

de açúcares redutores, muitas vezes in-

ferior a 65% (Camargo, Oliveira, e Berto 

2017). Os méis de ASF possuem impor-

tância terapêutica decorrente da alta 

concentração de elementos químicos 

com atividade biológica. Destacam-se 

as atividades antimicrobianas e anti-

fúngicas, que são geralmente associa-

das a substâncias como o peróxido de 

hidrogênio, metil-glioxal, hidroxime-

tilfurfural, ácidos fenólicos, flavonoides 

e defensinas (Silva et al. 2020). 

Já o pólen de ASF, também co-

nhecido como samburá ou saburá, é 

um produto rico em compostos fenóli-

cos e flavonoides, que estão relaciona-

dos ao combate de radicais livres. 

Apresenta atividade antioxidante mui-

tas das vezes superior ao encontrado 

em frutos reconhecidos como fonte de 

substâncias antioxidantes, como é o 

caso de algumas variedades de mirtilos 

(Ehlenfeldt e Prior 2001; Nunes 2017). 

Além disso, destaca-se seu elevado 

teor de proteínas, fibras, ácidos graxos 

poliinsaturados e minerais, como man-

ganês (Mn), magnésio (mg), ferro (Fe), 

cobre (Cu), cálcio (Ca), zinco (Zn) (Nor-

din et al. 2018; Rebelo et al. 2021). 

Vale destacar que a Meliponi-

cultura beneficia os criadores das ASF 

(denominados “meliponicultores”) e as 

comunidades e propriedades familia-

res de agricultores que estão em torno, 

gerando renda e contribuindo para a 

manutenção das áreas ambientais 

preservadas, por ser uma atividade 

que pode ocorrer em sinergia com o 

setor primário (Abreu 2016). Embora a 

Meliponicultura seja uma atividade 

praticada pelos povos indígenas há 

muito tempo (Cortopassi-Laurino et al. 

2006; Barros et al. 2020), de modo geral, 

são conhecidas poucas formas de 

consumo dos seus produtos, sendo a 

forma in natura a mais comum. Além 

disso, os produtos das ASF são mais uti-

lizados como remédios caseiros do que 

como alimentos (Kerr et al. 2001; Car-

valho-Zilse 2019). Devido ao crescente 

interesse pelos produtos da Meliponi-

cultura no Brasil e no mundo, torna-se 

importante conhecer e divulgar quais 

subprodutos alimentícios já foram de-

senvolvidos e estão disponíveis a partir 

dos produtos das ASF, a fim de subsidiar 

dar visibilidade a estes itens e estimular 

a elaboração de novos subprodutos 

alimentícios, com potencial funcional, 

fortalecendo a cadeia produtiva da 

Meliponicultura e promovendo o al-

cance alimentar da população de 

modo geral. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi realizar uma revisão integra-

tiva da literatura analisando trabalhos 

publicados nos últimos 10 anos, a fim 

de caracterizar os subprodutos alimen-

tícios desenvolvidos a partir dos produ-

tos da Meliponicultura (mel e pólen). 

 

Esta revisão integrativa enfocou 

a seguinte questão norteadora: Quais 

os subprodutos alimentícios já desen-

volvidos a partir dos produtos das abe-

lhas-sem-ferrão e quais as suas carac-

terísticas? A pesquisa bibliográfica que 

subsidiou a presente revisão foi base-

ada na consulta de trabalhos acadê-

micos publicados nos últimos 10 anos 

(2012 a 2022), nas bases de dados Go-

ogle Acadêmico, Periódico Capes e 

Scielo. Para as buscas online foi empre-

gado o termo “abelhas-sem-ferrão” 

(“stingless bees”) em combinação com 

os termos “análise sensorial” (“sensory 
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analysis”), “alimento funcional” (“funci-

onal food”) e “hidromel” (“mead”), 

sem e entre aspas.  

Para seleção dos trabalhos a se-

rem usados na pesquisa foram utiliza-

dos os seguintes critérios de inclusão: 1) 

Trabalhos acadêmicos que se enqua-

dravam na temática abordada; 2) idi-

omas: português e inglês. Os critérios 

de exclusão adotados foram: 1) Traba-

lhos que não abordavam o tema da 

pesquisa; 2) publicações duplicadas. 

Por se tratar de um tema muito 

específico, nesta revisão foram incluí-

dos tanto artigos científicos publicados 

em periódicos indexados, quanto tra-

balhos de conclusão de curso (TCC), 

teses, dissertações, resumos de even-

tos, patentes e capítulos de livros. 

 

A partir das buscas realizadas 

nas bases de dados foram identifica-

dos 172 trabalhos acadêmicos. Após a 

exclusão das publicações duplicadas 

foram selecionados 124 trabalhos para 

a leitura do resumo. Foram excluídos 

108 trabalhos que não abordavam o 

tema da pesquisa, sendo incluídos 

apenas dezenove trabalhos na síntese 

descritiva da revisão. Foram encontra-

dos 5 trabalhos de conclusão de curso 

(TCCs), 3 artigos científicos, 1 tese, 2 dis-

sertações, 5 resumos de eventos cientí-

ficos, 1 registro de patente e 2 capítulos 

de livros. Todos os trabalhos encontra-

dos foram realizados com produtos de 

abelhas-sem-ferrão presentes no Brasil. 

Os dados descritivos dos estudos anali-

sados estão apresentados na tabela 1 

(final do artigo). 

 

Em todos os estudos avaliados 

foram desenvolvidos subprodutos que 

continham em sua composição mel ou 

pólen de abelha-sem-ferrão, ou os dois 

componentes no mesmo produto. Na 

maioria dos trabalhos avaliados foi utili-

zado apenas o mel das ASF como in-

grediente proveniente da Meliponicul-

tura para a formulação dos subprodu-

tos. A utilização conjunta de mel e pó-

len de ASF foi encontrada somente em 

dois trabalhos (Tabela 2). 

 

3.2 

 

A maioria dos estudos sobre de-

senvolvimento de subprodutos deriva-

dos dos produtos das abelhas nativas 

demonstrou que os compostos bioati-

vos e atividade biológica presentes no 

mel e no pólen de ASF permanecem 

nos subprodutos desenvolvidos (Tabela 

3).   

A partir do mel de Melipona scu-

tellaris foi possível produzir um hidromel 

doce e um hidromel seco, desta-

cando-se maior atividade antioxidante 

e antimicrobiana no hidromel doce em 

comparação ao seco (Peixoto, Carva-

lho, e Estevinho 2014). Resultados seme-

lhantes foram obtidos na produção de 

hidromel feito a partir do mel da abe-

lha jandaíra, que apresentou exce-

lente qualidade, níveis significativos de 

compostos fenólicos, atividade antioxi-

dante e atividade inibitória da enzima 

acetilcolinesterase, indicando poten-

ciais benefícios à saúde humana (Al-

cântara e Liberato 2021). Outra obser-

vação oportuna é o fato de que hidro-

méis produzidos a partir de meles de 

colorações mais escuras são ricos em 

minerais, que auxiliam na antecipação 

de seu processo fermentativo (Silva 

2016). 
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Tabela 2 - Subprodutos alimentícios desenvolvidos a partir do mel e pólen de abelhas-sem-

ferrão (ASF). 

Subprodutos alimentícios 

desenvolvidos 

Produtos 

das ASF 

utilizados 

Referências 

Bioiogurte Mel Caldeira et al. 2018 

Iogurte Caprino com mel Mel Morais 2017 

Leite fermentado Mel Sachs e Perin 2013 

Barra de cereal Mel Spinosa et al. 2021 

Vinagre gourmet Mel Zucchello 2016 

Vinagre de mel com frutas Mel Ribeiro e Liberato 2021 

Fermento para a 

produção de Hidromel 

Mel e pó-

len 

Silva 2016 

Barra de Cereal Mel e pó-

len 

Lima 2018 

Levedura proveniente de 

mel para produção de 

Hidromel  

Mel Fontanella 2021 

Hidroméis  Mel Santos 2014; Direito et al. 2018; Alcântara e Li-

berato 2021; Peixoto, Carvalho, e Estevinho 

2014; Silva et al. 2017; Silva et al. 2018 

Meloméis Mel Araujo et al. 2021; Fonseca et al. 2021; Zuc-

chello et al. 2016 

 

Kombucha de erva mate 

com mel 

Mel Rossoni 2019 

 

Em relação aos compostos bio-

ativos, o vinagre de mirtilo e mel de ja-

taí, produzido na região sudoeste do 

Paraná, mostrou-se como um produto 

com alto conteúdo de fenólicos totais 

e com elevada atividade antioxidante, 

podendo ser uma alternativa de pro-

duto alimentício potencialmente be-

néfico para a saúde (Zucchello 2016). 

Em outro estudo, o vinagre produzido a 

partir do mel da abelha jandaíra (flo-

rada silvestre) com frutas também 

apresentou alta atividade antioxi-

dante, fenóis e flavonoides, com pou-

cas perdas durante o processo de fer-

mentação e com potencial funcional 

atribuído aos seus constituintes (Ribeiro 

e Liberato 2021). 

Com o desenvolvimento de um 

iogurte caprino acrescido de probióti-

cos e mel de abelha da espécie Meli-

pona scutellaris foi possível identificar 

propriedades funcionais e qualidade 

sensorial satisfatória, com potencial 

inovador a ser utilizado pela indústria 

de produtos lácteos (Morais 2017). No 

desenvolvimento de um bioiogurte pro-

biótico, utilizando-se mel de abelha ja-

taí e também mel de abelha africani-

zada, foi possível observar que as for-

mulações de bioiogurte sem adição de 

mel apresentaram menor concentra-

ção de probióticos, enquanto que as 

formulações com adição de mel, inde-

pendente da espécie de abelha, con-

tribuíram para uma concentração 

maior de probióticos, demonstrando o 

potencial funcional que o mel de abe-

lhas acrescentou aos subprodutos ali-

mentícios (Caldeira et al. 2018). O leite 

fermentado acrescido de mel de abe-

lha jataí constituiu um produto diferen-

ciado, uma vez que o mel de abelha 
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do gênero Apis é mais comumente uti-

lizado pela indústria alimentícia. O leite 

fermentado com mel apresentou pro-

priedades probióticas, contribuindo 

para o equilíbrio intestinal, com efeitos 

benéficos à saúde do consumidor 

(Sachs e Perin 2013). 

.

 

 
Tabela 3 – Compostos bioativos e propriedades atribuídas aos subprodutos desenvolvidos a 

partir do mel e pólen ASF. 
Subproduto desen-

volvido a partir do 

mel e pólen de ASF 

Espécie de 

ASF produtora 

Compostos bioativos e proprieda-

des atribuídas aos subprodutos ali-

mentícios 

Referências 

Hidromel M. scutellaris 
Atividade antioxidante e antimi-

crobiana 

Peixoto, Carvalho, e Es-

tevinho 2014 

Hidromel M. scutellaris 
Atividade antioxidante, compostos 

fenólicos e flavonoides 
Silva et al. 2018 

Hidromel M. subnitida 

Atividade antioxidante, compostos 

fenólicos, atividade inibitória da 

enzima acetilcolinesterase 

Alcântara e Liberato 

2021 

Hidromel M. subnitida Rico em minerais Silva 2016 

Kombucha de erva 

mate com mel 

Borá  

Tetragona 

clavipes) 

Mandaguari 

(Scaptotri-

gona postica) 

Compostos fenólicos Rossoni 2019 

Vinagre de mirtilo e 

mel 
T. angustula 

Atividade antioxidante, compostos 

fenólicos. 
Zucchello 2016 

Vinagre de mel M. subnitida 
Atividade antioxidante fenóis e fla-

vonoides 
Ribeiro e Liberato 2021 

Iogurte caprino 

acrescido de pro-

bióticos e mel 

M. scutellaris Probiótica Morais 2017 

Bioiogurte probió-

tico 
T. angustula Probiótica Caldeira et al. 2018 

Leite fermentado 

acrescido de mel 
T. angustula Probiótica Sachs e Perin 2013 

Barra de cereal 

acrescida de pólen 
M. fasciculata 

Elevado teor proteico e valor fun-

cional 
Lima 2018 

 

 

Ainda, foi visto que, a partir do 

desenvolvimento de uma barra de ce-

real acrescida de pólen da abelha 

Melipona fasciculata Smith, foi possível 

obter um produto com elevado teor 

proteico e valor funcional. Este ganho 

em benefícios nutricionais foi atribuído 

aos ingredientes alimentícios agrega-

dos (Lima 2018) 

A composição química e as pro-

priedades benéficas dos alimentos são 

essenciais para o estabelecimento de 

dietas equilibradas para o organismo 

humano. Nesse sentido, os produtos 

obtidos a partir da Meliponicultura de-

monstraram ser ricos em substâncias bi-

oativas como os fenólicos, flavonoides 

e em micronutrientes, e apresentam 

propriedades associadas a prevenção 

e cotratamento de várias doenças 

(Medina-Remón et al. 2017; Xu et al. 

2017). 

De acordo com Souza et al. 

(2004), os produtos das abelhas-sem-

ferrão têm sido utilizados pelos índios e 

sitiantes no combate às doenças pul-

monares, inapetência, infecção dos 
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olhos, fortificantes e agentes bacterici-

das. Nas pesquisas mais recentes des-

tacam-se as potenciais propriedades 

terapêuticas do mel e do pólen das 

ASF, como a atividade antioxidante, 

antienvelhecimento, anticancerígena, 

antibacteriana, antidiabética, pancre-

atoprotetica, hipolipidemica, cicatri-

zante, antiinflamatório, quimiopreven-

tivo e prebiótica (Mariutti et al. 2021). 

Esses achados são importantes para in-

centivar o uso de uma matéria prima 

natural, proveniente de uma atividade 

economicamente sustentável e que 

além de proporcionar renda aos meli-

ponicultores, pode fornecer produtos 

que contribuam para a saúde dos seus 

consumidores.  

 

3.3 

O mel de abelhas jataí possui 

grande potencial para ser utilizado na 

produção de hidromel. Com base nas 

análises físico-químicas foi possível ob-

servar uma maior diluição, menor con-

centração de açúcares e maior pro-

porção de minerais em comparação 

ao mel de abelhas africanizadas. Foi 

notório o rendimento superior de etanol 

na produção de hidromel, utilizando 

como fonte de açúcares fermentescí-

veis o mel de abelha jataí, com rendi-

mento superior em relação ao etanol 

produzido a partir do mel das abelhas 

africanizadas (Santos 2014). Além disso, 

pela análise sensorial feita utilizando-se 

dois hidroméis, sendo um doce e um 

seco, produzidos a partir do mel de 

Melipona scutellaris, foi possível verifi-

car que o hidromel doce foi mais bem 

aceito e apreciado pelos provadores 

do que o hidromel seco (Peixoto, Car-

valho, e Estevinho 2014). 

O leite fermentado acrescido 

de mel de abelha jataí apresentou ca-

racterísticas microbiológicas condi-

zente com as boas práticas higiênico-

sanitárias durante a elaboração do 

produto, atendendo aos padrões pre-

conizados pela legislação brasileira. 

Em relação à sua avaliação físico-quí-

mica, destaca-se que o produto apre-

sentou baixo conteúdo lipídico (0,33%). 

A formulação desenvolvida obteve 

bom índice de aceitação sensorial, 

apresentando bom potencial comer-

cial (Sachs e Perin 2013). Do mesmo 

modo, todas as formulações de iogurte 

caprino acrescido de mel da abelha 

M. scutellaris também apresentaram 

boa aceitação a partir da análise sen-

sorial aplicada. Em relação às suas ca-

racterísticas físicas e físico-químicas, a 

adição da cepa probiótica não inter-

feriu em seus atributos, e as formula-

ções que continham mel apresenta-

ram-se com característica mais viscosa 

(Morais 2017). Já os méis das abelhas 

jataí e abelhas africanizadas diferiram-

se expressivamente no que se refere à 

cor, umidade, atividade de água e pH, 

sendo o mel de jataí mais ácido e mais 

úmido em comparação ao da abelha 

africanizada. Ainda assim, ambos os 

méis mesmo com distintas característi-

cas, favoreceram a viabilidade de cul-

turas probióticas, sendo considerados 

adequados para uso como ingredien-

tes de bioiogurtes (Caldeira et al. 2018). 

A barra de cereal suplemen-

tada com pólen da abelha M. fascicu-

lata foi classificada como um produto 

microbiologicamente seguro para o 

consumo humano, segundo a legisla-

ção vigente. Quanto as suas caracte-

rísticas físico-químicas, as barras acres-

cidas de pólen apresentaram elevado 

percentual de proteínas em sua com-

posição (6,9 a 19,5%). Além disso, em 

relação à sua avaliação sensorial, as 

formulações apresentaram boa acei-

tação e intenção de compra por parte 

dos provadores (Lima 2018). Do mesmo 

modo, a barra de cereal elaborada a 
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partir do mel da abelha tubuna apre-

sentou-se com textura, sabor e aparên-

cia adequados e similares às barras 

convencionais. Sendo assim, o mel de 

abelha tubuna apresentou potencial 

para ser utilizado na elaboração de 

barras de cereais (Spinosa et al. 2021). 

 

Os produtos da Meliponicultura 

apresentam potencial para o desen-

volvimento de subprodutos com alto 

valor agregado. Novos subprodutos e 

descobertas são frequentemente 

apresentados em redes sociais e em 

eventos voltados para meliponiculto-

res, sendo, muitas vezes, deixadas em 

segundo plano pelo meio acadêmico 

(Barbiéri e Francoy 2020). A adição de 

mel e/ou pólen de ASF representa um 

diferencial em relação aos produtos 

tradicionais, os quais normalmente utili-

zam os produtos da criação de abe-

lhas-com-ferrão, como a espécie A. 

mellifera. 

Destaca-se que vários estudos 

analisados nesta revisão estavam rela-

cionados à elaboração de hidroméis, 

sendo que a única patente encon-

trada nas buscas refere-se à produção 

desse tipo de bebida (Silva et al. 2017). 

O hidromel feito a partir de blend de 

méis de abelhas nativas também é 

uma alternativa viável, cujo processo 

de produção agrega valor aos méis 

das ASF, tornando-se uma opção diver-

sificada de comercialização e exporta-

ção (Direito et al. 2018). Além disso, le-

veduras presentes naturalmente no 

mel e no pólen de ASF demonstram 

grande potencial para serem utilizadas 

na produção de hidroméis devido a fa-

cilidade de adaptação ao mosto, pelo 

fato de serem nativas do mel de ASF. 

Alimentos fermentados e barras 

de cereais adicionados de mel de ASF 

também são alternativas promissoras e 

inovadoras, pois agregam valor nutrici-

onal aos subprodutos desenvolvidos, 

além de incentivar e gerar renda aos 

produtores.  

 

A partir dos produtos das ASF fo-

ram desenvolvidos iogurtes, barras de 

cereais, vinagres, kombucha, fermen-

tos para a produção de hidromel, me-

lomel e hidromel. O mel e pólen utiliza-

dos para o desenvolvimento dos sub-

produtos eram todos provenientes de 

espécies de ASF presentes no Brasil, evi-

denciando o grande potencial que o 

país possui para a Meliponicultura. Os 

subprodutos alimentícios das ASF po-

dem ser classificados como inovado-

res, tornando-se diferenciados por se-

rem provenientes de produtos das abe-

lhas nativas, o que agrega valor a estes 

subprodutos, uma vez que os produtos 

das abelhas mais conhecidos são os da 

abelha exótica A. mellifera. O desen-

volvimento destes subprodutos alimen-

tícios inovadores pode ajudar a fortale-

cer a Meliponicultura, além de ofere-

cer novas opções para o mercado ali-

mentício. 

Ainda há muito a ser estudado 

na temática sobre subprodutos alimen-

tícios derivados de produtos obtidos da 

Meliponicultura. Destaca-se a impor-

tância de se conhecer os constituintes 

nutricionais, compostos bioativos e as 

propriedades funcionais tanto dos dife-

rentes méis e pólen das centenas de 

espécies de abelhas-sem-ferrão pre-

sentes no Brasil, quanto dos subprodu-

tos alimentícios desenvolvidos com 

eles. O mercado desses produtos está 

em ascensão e com a busca de uma 

vida mais saudável pela população 

tende a ser cada vez mais populari-

zado, com vistas ao desenvolvimento 

da economia regional e nacional. 

Dessa forma, os achados desta revisão 

incentivam a continuidade das pesqui-

sas sobre a aplicação dos produtos da 
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Meliponicultura e os potenciais benefí-

cios do seu uso. 
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Tabela 1 - Dados descritivos dos estudos analisados (2012-2022) 

 

N 

Subproduto ali-

mentício desen-

volvido 

Produto das 

ASF utilizado 

Espécie de ASF 

produtora 
Principais resultados 

Origem 

do pro-

duto das 

ASF 

Tipo de 

publica-

ção 

Referên-

cias 

1 
Leite fermen-

tado 
Mel 

Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

As análises físico-químicas indicaram aspectos nutrici-

onais relevantes, como elevado conteúdo de proteí-

nas, minerais e carboidratos além de baixo conteúdo 

de lipídeos. O produto desenvolvido teve boa aceita-

ção sensorial pelos provadores nos atributos sabor, vis-

cosidade, aroma e impressão global. O teste de in-

tenção de compra demonstrou que 52,5% dos prova-

dores comprariam o produto. 

São Do-

mingos – 

SC 

TCC 
 

Sachs e 

Perin 2013 

2 Barra de cereal Mel e Pólen 
Tiuba (Melipona 

fasciculata)  

Foram produzidas barras de cereais com 5 e 10% de 

pólen, o controle foi elaborado sem adição de pólen. 

A formulação com 5% de pólen foi a que obteve me-

lhores notas para a escala do ideal e maior intenção 

de compra (60%) por parte dos provadores. 

Imperatriz 

- MA       

Esperan-

tins - TO 

TCC Lima 2018 

3 Barra de cereal Mel 

Tubuna (Scapto-

trigona bipunc-

tata) 

Observou-se a viabilidade da utilização de mel de 

abelhas-sem-ferrão na produção de barra de cereais, 

em proporção significativa (15%), com textura, sabor 

e aparência adequados e similares ou superiores às 

barras de cereais comerciais. 

Londrina 

- PR 

Artigo ci-

entífico 

Spinosa et 

al. 2021 

4 
Vinagre gour-

met 
Mel 

Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

O vinagre apresentou acidez titulável de 4,04 

g/100mL e apreciável conteúdo de fenólicos totais 

(47,62 mg GAE/100mL). Também apresentou poten-

cial antioxidante pelos métodos de captura dos radi-

cais livres DPPH  (46,53 µmol TE/100mL) e ABTS + 

(190,97 µmol TE/100mL) e poder redutor do íon férrico, 

FRAP (872,28 µmol de FeSO4·7H2O eq./100mL). 

Francisco 

Beltrão – 

PR 

TCC 
Zucchello 

2016 
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5 Hidromel Mel 
Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

O mel de jataí apresentou vantagens de utilização 

para o preparo do mosto fermentativo, se compa-

rado ao elaborado por abelhas africanizadas, com 

menor proporção de açúcares fermentescíveis, ele-

vado teor de umidade e mineral. A fermentação 

para produção do hidromel teve uma duração de 6 

dias, obtendo-se um teor alcoólico de 8,33% (v/v). Na 

produção de hidromel, o rendimento em etanol ob-

tido foi de 45,43% com uma eficiência de 88,90%, su-

perior ao encontrado em outras pesquisas. 

Rio Bonito 

do Igu-

açu – PR 

TCC 
Santos 

2014 

6 

Produção de vi-

nagres de mel 

com frutas 

Mel 
Jandaíra (Meli-

pona subnitida) 

As amostras apresentaram um alto teor de fenóis. No 

caso do vinagre de mel e acerola observou-se uma 

perda desse constituinte em relação ao mel e a fruta, 

diferente do vinagre de mel e caju em que houve um 

acréscimo do teor de fenóis em relação aos mesmos. 

A atividade antioxidante nas amostras de vinagre 

apresentou valores muito próximos entre si e em rela-

ção ao mel da abelha Jandaíra. 

CE 
Capítulo 

de livro 

Liberato e 

Ribeiro 

2021 

7 Hidromel Mel Melipona sp. 

Obteve-se uma bebida de sabor doce, naturalmente 

gaseificada, apresentando formação de camada de 

espuma transparente, e com baixa percepção do ál-

cool etílico devido à apuração. Verificou-se ainda 

que o seu teor alcoólico (13%) estava em conformi-

dade com o Decreto Nº 6.871, de 4 de junho de 2009. 

Belém – 

PA 

Resumo 

de 

evento 

Direito et 

al. 2018 

8 

Hidromel com 

suco de tange-

rina 

Mel 
Jandaíra (Meli-

pona subnitida) 

O hidromel apresentou compostos fenólicos (suco 

poncãn – 22,96±1,79; suco murcote -   23,36±2,05 mg 

EAG/100g), atividade antioxidante e atividade inibitó-

ria da enzima acetilcolinesterase, in vitro. 

Pente-

coste – 

CE 

Capítulo 

de livro 

Alcântara 

e Liberato 

2021  

9 Hidromel Mel 
Uruçu (Melipona 

scutellaris) 

O hidromel apresentou um teor alcoólico ligeiramente 

superior aos padrões exigidos pela Legislação Brasi-

leira para Hidromel à base do mel de A. mellifera. A 

BA 

Resumo 

de 

evento 

Peixoto, 

Carvalho, 
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acidez volátil do hidromel seco ultrapassou ligeira-

mente o estipulado pela legislação, porém, o ácido 

acético quantificado por HPLC encontrou-se dentro 

da norma. As atividades antioxidante e antimicrobi-

ana do hidromel doce foram ligeiramente superiores 

às do hidromel seco. Quanto à análise sensorial, o hi-

dromel doce foi mais aceito pelos provadores que o 

seco. 

e Estevi-

nho 2014 

10 Hidromel Mel 

Mandacaia 

(Melipona man-

dacaia) 

A levedura isolada teve eficiência de fermentação 

de 90%, superior aos 84% da levedura comercial 

usada como padrão, entretanto, essa levedura iso-

lada não foi catalogada neste trabalho pois são ne-

cessários testes genéticos e comparação em bancos 

específicos para tal. 

Curitiba – 

PR 
TCC 

Fontanella 

2021 

11 Bioiogurte Mel 
Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

O bioiogurte apresentou contagens de bactérias láti-

cas de 107 UFC g-1, em todos os tratamentos. As cultu-

ras probióticas mantiveram-se viáveis por 35 dias sob 

refrigeração (2-4°C). Houve efeito da interação entre 

os fatores de variação sobre a concentração dos 

probióticos no bioiogurte. 

- 
Artigo ci-

entífico 

Caldeira 

et al. 2018 

12 Iogurte Caprino Mel 
Uruçu (Melipona 

scutellaris) 

As amostras foram sensorialmente bem aceitas, com 

notas cujos termos hedônicos variaram entre “gostei 

ligeiramente” e “gostei muito”. De um modo geral, 

observou-se que a adição da cepa probiótica na ela-

boração do iogurte não influenciou nas característi-

cas físicas e físico-químicas dos mesmos. Observou-se 

que as formulações que continham mel apresenta-

ram um aumento da viscosidade durante o armaze-

namento (p<0,05), enquanto as demais formulações 

apresentaram uma redução na viscosidade (p<0,05). 

Bananei-

ras – PB 

Disserta-

ção 

Morais 

2017 
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13 
Hidromel tipo 

doce 
Mel Melipona sp. 

Foi elaborada uma bebida com graduação alcoólica 

que variou de 10-20% e um processo de fabricação 

para o mesmo, com melhoria, quando comparado 

aos processos de formulações de bebidas alcoólicas 

fermentadas a base de mel existentes no mercado e 

nos processos conhecidos através da adição dos in-

gredientes: mel de abelha melífera social, água potá-

vel, sais nutrientes, ácido tartárico, anidrido sulfuroso a 

6%, a levedura Saccharomyces cerevisiae hidratada 

e aguardente (38 a 54° GLL). 

BA 

Registro 

de pa-

tente 

Silva et al. 

2017 

14 

Kombucha de 

erva mate com 

mel 

Mel 

Borá (Tetragona 

clavipes) 

Mandaguari 

(Scaptotrigona 

postica) 

As diferentes fontes de carboidratos influenciaram no 

período em que os compostos bioativos estariam em 

sua maior concentração durante o processo fermen-

tativo. 

Laranjei-

ras do Sul 

- PR 

Disserta-

ção 

Rossoni 

2019 

15 Hidromel Mel 
Uruçu (Melipona 

scutellaris) 

Foi elaborado um hidromel com teor alcoólico e a 

acidez volátil que embora estivessem fora dos limites 

estabelecidos pela lei brasileira, apresentavam todos 

os requisitos de um produto industrial, apontando a 

necessidade de reavaliar os padrões da legislação. 

Sauípe - 

BA 

Artigo ci-

entífico 

Silva et al. 

2018 

16 

Fermento para 

a produção de 

hidromel 

Mel e pólen 

Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

Iraí (Nannotri-

gona testacei-

cornis) 

Os hidroméis apresentaram perfil de compostos volá-

teis diferentes, e após a análise sensorial exibiram 

pontuações que variaram entre “gostei ligeiramente” 

e “gostei moderadamente”, entretanto os provadores 

não identificaram diferença entre eles. 

Viçosa - 

MG 
Tese Silva 2016 

17 
Melomel de 

araçá-boi 
Mel 

Jupará (Melipona 

interrupta) 

Apesar de diferenças na redução do teor de sólidos 

solúveis totais durante a fermentação, as diferentes 

leveduras finalizaram as fermentações entre 10 e 14 

Boa Vista 

do Ra-

mos - AM 

Resumo 

de 

evento 

Araujo et 

al. 2021 
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dias atingindo valores baixos de densidade.  Os de-

gustadores relataram sabor e aroma característicos 

do fruto araçá-boi nos meloméis. 

18 
Melomel de bu-

riti 
Mel 

Jandaíra (Meli-

pona seminigra) 

A levedura K1V foi a única que finalizou a fermenta-

ção com o teor de sólidos solúveis totais esperado 

(6°Brix).  Todos os meloméis apresentaram redução no 

pH durante a fermentação. As leveduras 71B, D47 e 

BBAY foram as que se destacaram em relação ao 

aroma e sabor da bebida. Já a levedura K1V apre-

sentou os menores valores para os atributos sensoriais 

analisados. 

Boa Vista 

do Ra-

mos - AM 

Resumo 

de 

evento 

Fonseca 

et al. 2021 

 

19 
Melomel de mir-

tilo 
Mel 

Jataí (Tetrago-

nisca angustula) 

A levedura empregada demonstrou eficiência na 

conversão dos açúcares em etanol. Foi verificado o 

consumo de 96% do substrato e produção de 92,3 g.L-

1 de etanol em 128 h. O rendimento em etanol foi de 

0,42 g.g-1, produtividade volumétrica de 0,72 g.L-1.h-1 e 

eficiência de 82%. 

Francisco 

Beltrão, 

PR 

Resumo 

de 

evento 

Zucchello 

et al. 2016 
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