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Caracteriza~o do Mel de Tras - os - Mantes 

A. M. Rocha I H. Baessa e M. L. rr. Estevinho ..,.... 

(1) Departamento de Biologia, Escola Superior Agraria de Bragan<;a, 5300 Bragan<;a, 

Portugal. 

0 mer e uma dispersao aquosa de uma grande quantidade de pequenas 
partfrulasr de macromoleculas proteicas e polissacarideos disperses 
coloidalmenter e ainda de outras partfculas de maior tamanho1 como graos de 
p61en e eventualmente de esporos de leveduras e bolores, numa solu~o 
verdadeira de i5es inorganicos, hidratos de carbono e outras substandas 
organkas. A sua compos~ e rnftuenciada peia ftora e peta ecologia da regiao 
de onde provem. 
Neste trabalho tendo · coma objective global avaliar do ponto de vista 
quantitative e qualitative as caracterfsti<:aS do Me! de Tras-os-Montes, foram 
efect:uadas 800 anall~s ffsico-qufmicas e , 200 analiS€S polfnicas e 
microbiologicas ao me! produzido nesta regiao. Nas analises efectuadas 
utilizaram~se metodos. ofidais adaptados na Legisla~o Corhunitaria. 
Do estudo dos nossos resultados p(xlemos conclufr que as principais p!antas de 
interesse melffero na regiao sab : a ar~ (Lavandula. spp.) , os tomilhos ( 
Thymus spp.), o castanhe!ro ( Castanea sativa J as urzes ( Erica spp.), as 

. frutefras (Prunus spp. e Malus) eo carvalho ( Quercus pyrenaica) que fornece 
grande quantidade de melada. Trata-se de urn me! multifloral nao havendo 
predominanda de uns p61ens em rela~o aos outros . 
Relativamente as caracterfsticas flsico-qufmicas o Me! de Tn3s-os-Montes 
apresenta caracteristJcas que o situam dentro da Norma Portugoosa (NP- 1307 
de 1983). 
Trata-se de uma solu<;ao hipertonica, corn teores de ~Dear redutores, expresso -
em ~carinvertido da ordem dos 68 e 73 %, conforme se trata de me! de 
melada ou ' de mel de nectar respectivamente, e corn teor medio em agua 
inferu a 18°/o. . . ' -

Os valores determinados para as cinzas situaram-se entre 0,1 a 017%1 
respectivamente, p(3:ra mel de_ nectar. e m€1 de me!ada. Embora relativamente 
e!evados situam.:se dentro dos limites definidos pe!a Norma Portuguesa. 
A condutividade electnca nas varias amostras anaHsadas oscilou entre 0,3 e L2 
mS an·1• Este parametro apresentou urna correla<;ao positiva corn o tear em 

f · .. · .= 5 medias obtidos para o pH e addez nas varias amostras analisadas 
; ... : 3,5 e 26 meq. de Acido/kg mel, respectivamente. Os valores destes 

). amet:ros, associados a reduzida actividade da agua do me!, inibem 0 
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crescimento microbiano, facto que justifica os resultados obtidos nas analises 
microbiol6gicas efectuadas. Com efeito os varies parametros analisados 
situaram-se dentro dos limites permitidos por lei. 
As leveduras isoladas e identificados pertencem as especies candida pe!licu/osa/ 
Candida g/abata e Zygosaccharomyces rouxii. . 
A actividade diastasica variou entre 10 e 20 na Escala de Gothe e o teor em 
HMF (Hidroximetilfurfural) apresentou valores muito baixos, alguns deles nao 
quantificaveis por teem-cas analfticas sensfveis, indicando tratar-se de urn me! 
recente e/ou pouco aquecido e de boa qualidade. 
Os resultados obtidos sugerem que o me! de Tras os Montes e urn prod uta de 
qualidade, estave! no ponto de vtsta bacteriologico que justtfica a sua tipffica~ao 
e Denomir.a~o de Origem Protegida. 


