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Decreto nº 14.487 de 17/06/2021 
 

Aprova o regulamento de inspeção sanitária e industrial 
para produtos de abelhas e derivados. 
 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal, tendo em 
vista o disposto na Lei Municipal nº 5.313, de 05 de maio de 2021;  
  

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial de produtos de 

abelhas e derivados. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando o Decreto nº 

4104de 07 de fevereiro de 2003. 
 

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 
 
 
 

Sérgio Luis Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 
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ANEXO ÚNICO 
 

REGULAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE 
ABELHAS E DERIVADOS. 

 
Capítulo I 

MEL 
DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º Entende-se por "MEL" o produto açucarado natural, elaborado pelas abelhas 

domésticas com o néctar das flores e por elas acumulados em favos extraídos por centrifugação ou 
prensagem. 

 
Art. 2º Segundo sua tonalidade o mel será classificado em cinco tipos: 

I.  Branco d`água 
II. Âmbar 
III. Dourado 
IV. Vermelho 
V. Pardo 
 

Art. 3º É permitido o comércio do mel em favos apresentados envolvidos em papel 
impermeável, de preferência celofane ou similar. 

 
Art. 4º Segundo o processo empregado na extração, o mel se distingue em dois tipos: 

I. Centrifugado, quando extraído por processo mecânico de centrifugação; 
II. Prensado, quando a prensagem for o processo empregado. 
Parágrafo único. Em ambos os casos deverá resultar um produto translúcido, cristalizado ou não com 
o tempo. 
 

Art. 5º De acordo com a sua qualidade o mel pode ser classificado em: 
I. Mel de mesa, quando extraído por um dos processos indicados, trabalhado em condições de perfeita 
higiene, sem pólen e apresentando a seguinte composição analítica: 
a. umidade e substâncias voláteis: menos de 20% (vinte por cento) a 105ºC (cento e cinco graus 
centígrados); 
b. acidez em ácido fórmico: não superior a 0,1% (um décimo por cento); 
c. açúcar invertido: de 72 a 80% (setenta e dois a oitenta por cento); 
c. sacarose: máximo de 10% (dez por cento); 
d. dextrina: máximo 5% (cinco por cento); 
e. resíduo mineral fixo (cinzas): máximo 0,2% (dois décimos por cento). 
 
II. Mel de cozinha, quando extraído por qualquer um dos processos indicados, mas de menor valor 
nutritivo, com falhas na sua obtenção, resultando num produto de composição diferente do mel de 
mesa a saber: 
a. umidade e substâncias voláteis: máximo de 22% (vinte e dois por cento); 
b. acidez em ácido fórmico: até 0,2% (dois décimos por cento); 
c. açúcar invertido: no mínimo 64% (sessenta e quatro por cento); 
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d. sacarose: máximo de 10% (dez por cento); 
e. dextrina: máximo 8% (oito por cento); 
f. resíduo mineral fixo (cinzas): máximo 0,35% (trinta e cinco décimos por cento). 
 

Art. 6º O acondicionamento do mel deve ser feito em vasilhame apropriado e aprovado 
pelo SIM/POA, rigorosamente higienizado e seco. 

 
Art. 7º São considerados defeitos para desclassificação do produto como "mel de mesa": 

I. apresentar um ou mais dos componentes fora dos limites previstos neste regulamento; 
II. conter pólen, cera ou outras substâncias insolúveis na água em proporção superior a 1% (um por 
cento), calculada sobre a matéria seca; 
III. apresentar reação de Fiche positiva dentro de 24 (vinte e quatro) horas; 
IV. conter resíduos de inseto, ovos e outras impurezas estranhas à sua composição normal; 
V. apresentar-se ligeiramente caramelizado; 
VI. ter sido submetido a aquecimento em temperatura superior a 60ºC (sessenta graus centígrados), 
perdendo total ou parcialmente seu valor diastásico, com alteração do gosto e sabor. 
Parágrafo único. O produto que apresente tais falhas dentro de limites que apenas traduzam falta de 
técnica em sua extração ou elaboração, deve ser classificado como tipo "mel de cozinha". 
 

Art. 8º O mel é considerado impróprio para o consumo quando apresentar: 
I. Resíduos estranhos que traduzam falta de escrúpulos na extração e embalagem; 
II. alteração ou fermentação com formação de espuma superficial; 
III. presença de germes patogênicos ou flora microbiana capaz de alterá-lo com o tempo; 
IV. acidez elevada, odor ou sabor anormais; 
V. correção prejudicial à saúde humana. 
 

Art. 9º Será considerado fraudado o mel que revelar a presença de: 
I. edulcorantes naturais ou artificiais; 
II. substâncias aromatizantes; 
III. amido, gelatina, ou quaisquer outros espessantes; 
IV. conservadores ou corantes de qualquer natureza. 
 

Art. 10 O mel proveniente de abelhas indígenas deve trazer no rótulo indicação clara de 
sua procedência. 

 
Art. 11 Nos estabelecimentos apropriados à finalidade e sob inspeção municipal permite-

se a elaboração de produtos contendo mel de abelhas, desde que conste no rótulo a percentagem de 
mel adicionado e a fórmula que tenha sido previamente aprovada pelo SIM/POA. 
Parágrafo único. Em tais produtos não se permitirá a denominação de "mel", admitindo-se no entanto 
nome de fantasia. 
 

Art. 12 É permitido a fabricação de produtos derivados de mel, como o "hidromel", 
"vinho de mel" e outros, desde que a fórmula seja previamente aprovada pelo SIM/POA, ouvidas as 
autoridades da Saúde Pública. 
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Capítulo II 
CERA 

DEFINIÇÃO 
 

Art. 13 Entende-se por "cera de abelha" o produto de consistência plástica, de cor 
amarelada, muito fusível, segregado pelas abelhas para formação de favos nas colmeias. 

Art. 14 A cera de abelha será classificada em: 
I. Cera Bruta - quando não tiver sofrido qualquer processo de purificação, apresentar cor desde o 
amarelo até o pardo, untosa ao tato, mole e plástica ao calor da mão, fratura granulosa, cheiro 
lembrando o mel, sabor levemente balsâmico e com traços de mel; 
II. Cera Branca - quando tiver sido descolorida pela ação da luz, do ar ou por processos químicos, 
isenta de restos de mel, apresentando-se de cor branca ou creme. 
 

Art. 15 A cera de abelha, seja qual for sua qualidade, deve ser quase insolúvel no álcool 
frio, parcialmente solúvel no álcool fervente, solúvel no éter fervente, pouco solúvel no éter frio, 
solúvel no clorofórmio e no benzol, apresentando os seguintes caracteres físico-químicos: 
I. peso específico de 0,963 a 0,966 a 15ºC (novecentos e sessenta e três milésimos a novecentos e 
sessenta e seis milésimos, a quinze graus centígrados); 
II. ponto de fusão de 62 a 63,5ºC (sessenta e dois a sessenta e três e cinco décimos de graus 
centígrados); 
III. índice de acidez de 18 a 21 (dezoito a vinte e um); 
IV. índice de ésteres de 73 a 77 (setenta e três a setenta e sete); 
V. índice de relação ésteres e acidez de 8 a 11 (oito a onze). 
 

Art. 16. É considerada fraudada a cera na qual haja sido verificada presença de estearina, 
resinas, parafina, cera de carnaúba, cera do Japão, sebo ou outras gorduras animais ou vegetais e 
corantes artificiais ou minerais. 

 
CAPÍTULO III 

PÓLEN 
DEFINIÇÃO 

 
Art. 17 Entende-se por Pólen apícola o resultado da aglutinação do pólen das flores, 

efetuada pelas abelhas operárias, mediante néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido no 
ingresso da colmeia. 

 
Art. 18 O pólen apícola pode classificar-se como desidratado, quando o produto é 

submetido ao processo de desidratação em temperatura não superior a 42ºC, e com teor de umidade 
não superior a 4 %. 

 
CAPÍTULO IV 

PRÓPOLIS 
DEFINIÇÃO 
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Art. 19 Entende-se por Própolis o produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e 
balsâmicas, colhidas pelas abelhas, de brotos, flores, e exsudatos de plantas nas quais as abelhas 
acrescentam secreções salivares, cera e pólen para elaboração final do produto. 

 
Art. 20 Quanto ao teor de flavonoides a própolis será classificada em: 

I. Baixo teor: até 1,0 % (m/m). 
II. Médio teor: entre 1,0 – 2,0 %. 
III. Alto teor: acima de 2,0 %. 
 

CAPÍTULO V 
GELEIA REAL 

DEFINIÇÃO 
 

Art. 21 Entende-se por Geleia Real o produto da secreção do sistema glandular cefálico 
das abelhas operárias, coletado até 72 horas. 

 
Art. 22 Segundo o procedimento de obtenção a geleia real classifica-se em: 

I.Geleia Real Fresca- produto coletado por processo mecânico a partir da célula real, retirada a larva e 
filtrada. 
II.Geleia Real in natura: produto mantido e comercializado diretamente na célula real após remoção da 
larva. 
 

Art. 23 A geleia real, o pólen e o própolis devem ser armazenados em equipamentos de 
frio provido de termômetro com leitura externa. 

 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 

 
 
 

Sérgio Luis Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 

 


