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Aspectos de qualidade para o Mel Fairtrade são determinadas pelo produtores e comerciantes. Este 

documento fornece alguma orientação para qualidade de Mel Fairtrade e os niveis de preço. 

 

O mel certificado do Comércio Justo Fairtrade deveria: 

 não ter qualquer sabor ou aroma desagradáveis ou impureza absorvida de matérias estranhas durante 

o processamento e o armazenamento; 

 não ter começado a fermentar ou estar efervescente; 

 estar livre de quaisquer resíduos causados pela aplicação de remédio para doenças de abelhas (por 

exemplo, varroasis, foulbrood, etc.); 

 não conter nenhum açúcar estranho; e 

 estar livre de corpos estranhos, tais como mofo, insetos, restos de insetos, areia, etc. 

A alimentação eventual de açúcar deve ser limitada estritamente à época não produtiva e, além disso 

deve ser mantida estritamente no mínimo necessário. 

 

Definição dos critérios de qualidade para o mel 

O mel comercializado sob condições da Comércio Justo Fairtrade será classificado em duas categorias, 

de acordo com sua qualidade. Relevantes para a diferenciação da qualidade, dois critérios padrões são 

definidos: conteúdo de água e de hidróxidometilsulfuroso (HMF). Para cada categoria, pontos são 

atribuídos de acordo com o seguinte esquema: 

Tabela 1: Avaliação do conteúdo de água no mel 

Conteúdo de água (% Chataway) Pontos Factor Máx. pontos 

16.9 % ou menos 5 4 20 

17.0 – 17.5 4 4 16 

17.6 – 18.5 % 3 4 12 

18.6 – 19.0 % 2 4 8 

19.1 – 19.5 % 0.5 4 2 

19.6 % ou mais 0 4 0 
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Tabela 2: Avaliação do conteúdo de HMF no mel 

Conteúdo de HMF (ppm) Pontos Factor Máx. pontos 

5.0 ou menos 5 3 15 

5.1 – 9.9 4 3 12 

10.0 – 12.0 3 3 9 

12.1 – 15.0 2 3 6 

15.1 – 20.0 1 3 3 

20 ou mais 0 3 0 

 

A qualidade do mel pode ser determinada pela soma dos pontos dados para os dois critérios de 

qualidade acima. Nessa base, duas categorias de qualidade podem ser definidas: 

Qualidade A: Cada mel que obtenha 18 pontos ou mais. 

Qualidade B: Cada mel que obtenha 17 pontos ou menos. 

 

Se você tiver alguma pergunta ou comentário a este documento, entre em contato com: 

standards-pricing@fairtrade.net 
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