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RESUMO

O mel é definido como substância doce, natural, produzida pelas abelhas a partir do néctar das plantas ou de secreções de partes vivas de plantas 
ou excreções de insetos sugadores de plantas nas partes vivas das mesmas, que as abelhas são responsáveis por coletar e transformar através de 
combinações com substâncias específicas próprias, sua composição é de frutose, glicose e sacarose. Visando o lucro, alguns apicultores 
comprometem a qualidade dos méis adicionando sacarose. O mel pode ser adulterado principalmente com adoçantes mais baratos, como os 
xaropes de milho e açúcar que simulam sua própria composição. O mel adulterado favorece a economia dos produtores e podem ter efeitos 
negativos na nutrição e saúde do consumidos. Portanto, garantir a autenticidade do mel tornou-se uma questão muito importante para todos os 
envolvidos na cadeia alimentar. Objetivo: Avaliar a composição dos méis registrados na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento no estado do Rio de Janeiro. Metodologia: O trabalho encontra-se em andamento e até o presente momento foram adquiridos 
méis registrados na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no estado do Rio de Janeiro, sendo obtidas amostras de diferentes 
floradas, de um mesmo fornecedor registrado. Foram realizadas análises de acidez titulável, açúcar invertido e sacarose (Método de Fehling), e 
atividade diastásica, todos segundo os métodos descritos no Manual de Métodos Físico-Químicos para Análises de Alimentos do Instituto Adolfo 
Lutz. Resultados: Foram analisados até o momento 13 méis, de diferentes floradas, as floradas analisadas foram: eucalipto, morrão de candeia, 
silvestre, laranjeira e capinxigui. Das amostras analisadas todas apresentaram atividade diastásica, sendo assim considerados méis. Apresentaram 
acidez dentro da adequação (1,92±0,48miliEqg/Kg de mel). Das amostras analisadas para açúcares invertidos sete apresentaram valores menores 
que 70%, estando em desacordo com Padrão de Identidade e Qualidade do mel. Observou-se adição de sacarose em duas das amostras 
analisadas, com 23,6% e 30,5%, o restante das amostras estavam dentro do Padrão. Conclusão: Das amostras analisadas duas apresentaram teor 
de sacarose acima do preconizado, caracterizando adulteração do produto, compreendendo então que comerciantes ou distribuidores 
acrescentaram sacarose ao produto, modificando sua composição natural e obtendo um maior rendimento e doçura.
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