
 

MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

Denominação de Origem Protegida 

Caderno de Especificações 

  
ÍNDICE 

1. DENOMINAÇÃO ................................................................................................................................... 3 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO ............................................................................................................. 3 

3. DEFINIÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DELIMITADA ................................................................. 4 

4. ELEMENTOS QUE PROVAM QUE O PRODUTO TEM ORIGEM NA ÁREA GEOGRÁFICA 
DELIMITADA ................................................................................................................................................. 4 

5. MÉTODO DE OBTENÇÃO .................................................................................................................. 5 

5.1 Produção da Cana sacarina: ...................................................................................................... 5 

5.1.1 Origem e Variedades: .............................................................................................................. 5 

5.1.2 Modo Tradicional de Cultivo: ................................................................................................ 7 

5.2 Produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA: ........................................................................ 13 

6. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A RELAÇÃO COM O MEIO GEOGRÁFICO .................... 16 

6.1 Condições Específicas da Área Geográfica: ....................................................................... 16 

6.2 Fatores Humanos: ....................................................................................................................... 18 

6.3 Condições Específicas do Produto: ........................................................................................ 24 

7. ROTULAGEM ESPECÍFICA .............................................................................................................. 26 

8. CONTROLO.......................................................................................................................................... 26 

9. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 26 



MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

2 

ANEXO I - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NA “FÁBRICA DE 
MEL-DE-CANA DO RIBEIRO SECO” (“V. MELIM, LDA.”) .............................................................. 1 

ANEXO II - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NA “SOCIEDADE 
DOS ENGENHOS DA CALHETA, LDA.” ................................................................................................. 6 

ANEXO III - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NO “ENM – 
ENGENHO NOVO DA MADEIRA, LDA.” .............................................................................................. 11 

ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES 
ENGENHOS - PRINCIPAIS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS .................................................... 1 

ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES 
ENGENHOS - ANÁLISE SENSORIAL DESCRITIVA (1/2) ............................................................... 2 

ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES 
ENGENHOS - ANÁLISE SENSORIAL DESCRITIVA (2/2) ............................................................... 3 

  



MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

3 

1. DENOMINAÇÃO 

«MEL-DE-CANA DA MADEIRA» 

Denominação que se insere na Classe 1.8 Outros produtos do anexo I do Tratado, conforme 

estabelecido no n.º 1, do Anexo XI - Classificação dos Produtos, do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 668/2014 da Comissão, de 13 de junho de 2014. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Designa-se por MEL-DE-CANA DA MADEIRA o xarope resultante da depuração, clarificação e 

concentração do sumo natural, não fermentado, proveniente da moenda da cana sacarina 

(Saccharum officinarum L.) produzida exclusivamente na ilha da Madeira, sem a adição de 

qualquer produto regulador do pH ou promotor da inversão da sacarose, nem de quaisquer 

edulcorantes ou conservantes naturais ou artificiais e seguindo o modo tradicional de produção 

madeirense. 

2.1 Características Físico-químicas: 

O modo tradicional de produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, por vezes também denominado 

de “Mel-de-Cana Sacarina da Madeira”, determina que este produto preserve na sua composição 

os constituintes do sumo natural da cana-de-açúcar produzida na ilha da Madeira que lhe dá 

origem, concentrando-os e aprimorando-os.  

As características dos solos utilizados, as condições meteorológicas verificadas anualmente e os 

amanhos culturais desde sempre promovidos durante a campanha da produção da cana sacarina, 

condicionam determinantemente a composição do seu suco, o que associado à maior ou menor 

eficiência das tecnologias ancestrais utilizadas nos diferentes Engenhos1 (Anexos I, II e III), que 

asseguram a produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, levam a que este possa apresentar:  

 um teor de humidade que pode variar entre os 16% e os 23%;  

 uma massa volúmica (a 20.º C) que oscila entre os 1,35 g/ml e os 1,45 g/ml; 

 um conteúdo em açúcares totais sempre superior a 50% e que pode chegar aos 75%; 

 um teor de sacarose que varia entre os 20 g/100g e os 45 g/100g; 

 um teor de açúcares redutores (glicose e frutose) sempre superior a 17 g/100g podendo 

chegar acima dos 20 g/100g e  

 um teor de cinza normalmente superior a 3,5%, mas inferior a 5,5%. 

2.2 Características Organoléticas: 

O MEL-DE-CANA DA MADEIRA distingue-se por ostentar uma cor que vai do castanho-escuro 

quase negro, ao castanho-escuro mais áureo ou âmbar, com laivos alaranjados a dourados 

quando em camada mais fina. Pode apresentar-se opaco e muito a um tanto homogéneo ou mais 

 
1 Na ilha da Madeira entendia-se por “Engenho” todo o complexo que servia para a produção do Açúcar em que se encontravam a estrutura 
de moenda, que lhe dava o nome, as casas das caldeiras, da purga, e os chamados anexos, que serviam para a guarda de materiais e dos 
pães de açúcar que aguardavam a sua saída. Atualmente continua a designar as unidades que se dedicam à transformação da cana sacarina, 
mas agora para a produção do “Rum da Madeira” e do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 
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brilhante e levemente translúcido, podendo também estar bastante límpido ou mostrar a presença 

de pequeníssimas bolhas ou ligeiras partículas em suspensão.  

A textura é também homogénea, muito cremosa e macia, aveludada e leve, que se liquefaz 

rapidamente na boca. A viscosidade é média/alta, pelo que é espesso, mas com bastante fluidez. 

De consistência leve, ligeiramente acaramelada, podendo notar-se ao tato a presença de 

minúsculas partículas. 

O seu aroma é adocicado, caramelizado e bastante característico. Apresenta notas vegetais 

(herbáceas ou a cana-de-açúcar moída de fresco), frutadas (passas e sultanas) ou metálicas, mas 

também apontamentos a baunilha, a especiarias ou a torrefação. Com um aroma harmonioso, 

franco e limpo, de intensidade e persistência média a alta.  

O sabor é doce ao ataque e característico, sendo normalmente harmonioso, homogéneo e franco, 

ligeiramente caramelizado e com notas frutadas (a cana-de-açúcar), metálicas ou a torrefação. 

Apresenta pouca a alguma adstringência, com um suave amargor e uma agradável acidez em 

fim-de-boca que lhe conferem equilíbrio. No conjunto o seu sabor é harmonioso e equilibrado, 

com intensidade e persistência média a alta. 

 

3. DEFINIÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DELIMITADA 

Todas as etapas da produção, desde a obtenção da cana sacarina que lhe dá origem, à sua 

transformação em MEL-DE-CANA DA MADEIRA e ao seu acondicionamento para colocação no 

mercado, decorrem na ilha da Madeira. 

 

Fig. 1 – Mapa Topográfico da Ilha da Madeira, identificando os principais concelhos produtores de cana sacarina 

 

4. ELEMENTOS QUE PROVAM QUE O PRODUTO TEM ORIGEM NA ÁREA 

GEOGRÁFICA DELIMITADA 

Os elementos que permitem comprovar que o MEL-DE-CANA DA MADEIRA, tem origem na área 

geográfica delimitada da sua produção são os seguintes: 

a) A cana sacarina que representa a matéria-prima principal e única na produção do MEL-DE-

CANA DA MADEIRA e que é exclusivamente produzida em parcelas localizadas na zonas 



MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

5 

agricultadas das cotas mais baixas da ilha da Madeira, que apresentam as condições 

edafoclimáticas mais apropriadas para esta cultura; 

b) O MEL-DE-CANA DA MADEIRA que é produzido e embalado para colocação no mercado em 

Engenhos localizados no território da ilha da Madeira, cumprindo as disposições legais 

aplicáveis a esta produção; 

c) As próprias características do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, tal como descritas no ponto 2, 

que resultam inequivocamente das condições da produção da cana sacarina e dos modos 

tradicionais da sua transformação que são praticados desde sempre pelos produtores 

regionais; 

d) Os produtores, que notificam a sua atividade de produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

e assumem o compromisso de adotar as regras previstas no presente caderno de 

especificações e na demais legislação aplicável e de submeter a sua produção ao sistema 

de verificação da conformidade que seja implementado pelo serviço competente da 

autoridade regional ou por um organismo de controlo designado para o efeito; 

e) O estabelecimento de um sistema de verificação da conformidade que garante a 

observância das condições estabelecidas para a produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, 

contidas no presente caderno de especificações e nas demais disposições legais que lhe 

sejam aplicáveis, designadamente no que se refere: 

 à origem da cana-de-açúcar destinada à produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA; 

 às condições de funcionamento dos Engenhos e dos seus modos tradicionais de 

transformação; 

 ao controlo das características do produto final e das suas condições de 

acondicionamento, rotulagem e colocação no mercado, e 

 à manutenção da rastreabilidade em todas as fases da sua produção, conservação 

e colocação no mercado. 

 

5. MÉTODO DE OBTENÇÃO 

5.1 Produção da Cana sacarina: 

Na produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, a matéria-prima principal e única é a cana sacarina 

(Saccharum officinarum L.), localmente também designada de “cana-de-açúcar”, “cana-doce” ou 

simplesmente de “cana”, que é produzida em explorações agrícolas localizadas nas zonas litorais 

e de quotas mais baixas da ilha da Madeira. 

5.1.1 Origem e Variedades: 

A cana sacarina não é uma espécie pertencente à flora nativa da ilha da Madeira, tendo sido 

introduzida, por ordem do Infante D. Henrique2, a partir de “estacas”3 provenientes da Sicília, que 

encontraram nas características edafoclimáticas da ilha condições muito propicias ao seu 

desenvolvimento. 

 
2 Infante D. Henrique (1394 – 1460) - Terceiro filho do Rei D. João I, Senhor das Ilhas, que ao longo da sua vida, se constituiu como o grande 
impulsionador da expansão e dos Descobrimentos Portugueses. 
3 “Estacas” - são troços mais ou menos compridos do caule da cana, com um número variável de gemas ou gomos laterais, que têm a 
capacidade de emitir raízes e gerar novos colmos e constituírem uma novas plantas ou “socas”. 
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Desde o inicio do século XV foram introduzidas na Madeira cerca 20 “variedades” de cana-

sacarina, provenientes de diversas origens. Presume-se que a primeira, com origem na Sicília, 

tenha sido um híbrido das espécies Saccharum officinarum e Saccharum barberi, que em poucos 

anos se adaptou às condições locais, passando a ser designada por “Cana da terra” ou “Crioula”. 

Era uma cana de porte baixo e colmos de cor verde, mas muito fibrosa e com pouca riqueza em 

açúcares, pelo que foi sendo substituída por outras variedades mais ricas em sacarose, quase 

todas derivadas apenas da espécie S. officinarum e normalmente designadas por “canas nobres”. 

Uma prospeção realizada recentemente demonstrou que, apesar da extinção de grande parte da 

diversidade genética instalada na ilha, durante os últimos seis séculos, as cana cultivadas 

atualmente correspondem a variedades rústicas derivadas das introduzidas principalmente a 

partir do século XIX, apresentando boa distribuição geográfica, prosperando principalmente nos 

concelhos da vertente sul da ilha da Madeira e também, embora com menor expressão, nos 

concelhos de São Vicente e Santana a norte, mas também em Machico a leste, só não estando 

em plena produção no Porto Moniz (Fig. 1).  

Para a preservação das variedades tradicionais regionais contribui muito o sistema de 

multiplicação do material vegetativo tradicionalmente utilizado pelos produtores madeirenses, a 

partir de “socas-mãe”4. Presentemente permanecem em cultivo as variedades tradicionais 

regionais que os produtores locais designam normalmente por: “Rajada”; “Violeta”, “Canica”; 

“Roxa” e “Amarela” ou “Branca” (Fig. 2), cuja caracterização preliminar demonstra serem 

fenotipicamente muito próximas das variedades “Bourbon”; “Rajada” e “Violeta”, cuja 

permanência na ilha remonta pelo menos ao início do século XIX.  

Estas variedades apresentam as seguintes características: 

 “Rajada”: cana com colmos de aspeto rajado amarelo e violeta, que podem alcançar cerca de 

3-3,5 m de altura, que resistem bem ao frio, podendo ser cultivada a maiores altitudes, sendo 

a mais precoce das atualmente cultivadas; 

 “Violeta”: com colmos de coloração violeta e folhas um verde intenso, também resistem bem 

às baixas temperaturas, mas têm o inconveniente dos colmos poderem secar rapidamente e 

serem menos sumarentos que as das demais variedades; 

 “Canica” derivada da “Yuba”: cana com colmos mais finos e menos pesados que as demais, 

mas com raízes vigorosas que conseguem chegar às camadas mais profundas do solo, pelo 

que são mais resistentes à seca e podem vegetar bem em solos pobres, praticamente imune 

ao “Vírus do Mosaico”. A sua maturação é mais tardia e a colheita mais difícil, sendo que o seu 

sumo é normalmente de boa qualidade. Uma das mais antigas cultivadas na ilha, ainda persiste 

pela sua excelente adaptação a solos menos regados, bem como pela qualidade do seu sumo, 

localmente designado de “guarapa” ou “garapa”; 

 “Roxa” correspondente à linha “POJ 2725”: cana muito vigorosa, com colmos de cor arroxeada, 

podendo estar cobertos por alguma pruína e com diâmetro normal (cerca de 3,0 cm) e cerca 

de 3,0-3,5 m de altura, que se adapta bem às caraterísticas dos solos da ilha, mesmo em 

terrenos mais pobres e secos. Embora não seja completamente imune ao “Vírus do Mosaico”, 

 
4 “Soca” nome localmente utilizado para denominar as raízes com os novos rebentos que ficam na terra, depois de cortadas as canas da 
planta mãe, para gerar o afilhamento das novas canas, mas também cada uma das “plantas” ou afilhamentos de cana sacarina numa parcela. 
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raramente contrai esta doença pelo que pode ser cultivada com segurança, mesmo em áreas 

infetadas. Os colmos são muito ricos em açúcar e pouco fibrosa, assegurando bom rendimento 

industrial. O seu “afilhamento” é bastante intenso, o que contribui para a obtenção de altas 

produtividades. O facto das suas folhas serem duras e cobertas de uma espécie de “couro”, 

apresentando bordas ligeiramente serreadas, dificulta e torna penoso o seu manuseamento e 

sua colheita manual. 

 “Amarela” ou “Branca” correspondentes ao clone NCO-310: cana com colmos de cor verde 

esbranquiçada (ou amarelada), muito sumarentos, ricos em açúcares e pouco fibrosos, com 

uma menor camada de pruína, apresentando um diâmetro ligeiramente superior (pode atingir 

os 4,0 cm) e também altura média superior (atingindo os 4,0 m). É a “variedade” mais 

recentemente introduzida na ilha, sendo também uma cana que se adaptou bem aos diferentes 

solos da sua produção e que é resistente ao “Vírus do Mosaico”. Embora o seu afilhamento não 

seja muito intenso, a sua produtividade é também bastante elevada, existindo canaviais que 

podem a chegar às 120 ton/ha. Também neste caso a colheita é dificultada pela existência de 

“serrilhamento” nas bordas das folhas. 

 
Fig. 2. Principais Variedades tradicionais regionais de cana sacarina: 
“Canica”, “Roxa”, “Rajada” e “Branca/Amarela” 

 
Fig. 3 – Plantação de cana sacarina (freguesia do Caniço - maio de 
2008). 

Na ilha da Madeira, a área agrícola atualmente ocupada com a cultura da cana sacarina está 

próxima dos 175 ha, o que corresponde a uma produção para transformação que, nos últimos 5 

anos, tem oscilado entre a 8.500 e as quase 11.000 toneladas de cana-de-açúcar por ano. Esta 

produção destina-se exclusivamente à fabricação de aguardente de cana ou “Rum da Madeira”, 

que representa cerca de 80% do total de cana transformada, sendo a restante safra regional 

destinada à produção de MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 

5.1.2 Modo Tradicional de Cultivo: 

O modo tradicional de cultivo da cana sacarina na ilha da Madeira não corresponde à produção 

extensiva que normalmente se verifica em outras regiões produtoras do mundo, sendo praticada 

em pequenas explorações, com uma área total que, raramente atinge e, nunca ultrapassa os 

5.000 m2, frequentemente divididas em 5 a 6 parcelas (localmente denominados por “poios”) 

pulverizadas pelas zonas rurais, principalmente, da sua vertente sul. O facto de ser cultivada em 

pequenas parcelas, onde os cuidados culturais são praticados quase de “soca em soca”, justifica 

que nesta ilha sejam atingidas produtividades mais elevadas das verificadas na produção 

extensiva, o que em parte vem compensar os encargos muito mais elevados do seu maneio, 

sobretudo pela sua elevada exigência em mão-de-obra, atendendo a que todas as operações, 

desde à sua instalação à colheita são realizadas manualmente. Esta circunstância contribui 
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também para uma maior longevidade dos canaviais regionais que, com boa produtividade, podem 

ser mantidos por 20 a 25 anos. 

Contudo, a produtividade dos canaviais madeirenses varia ainda muito, indo das 40 ton/ha nas 

parcelas mais antigas, aos 120 ton/ha nas novas plantações mais recentemente instaladas, pelo 

que os valores de rendimento médio da superfície regional pouco supera os 60 ton/ha. 

As explorações com maiores produtividades localizam-se na vertente sul da ilha, principalmente 

abaixo dos 400 metros de altitude, sobretudo nos concelhos da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira 

Brava e restantes concelhos até Machico a leste (Fig. 1). Nestas zonas a cana sacarina encontra 

o regime térmico mais favorável às suas necessidades fisiológicas, embora a precipitação total 

anual esteja abaixo dos níveis exigidos pela cultura, tendo de ser compensada pela água fornecida 

pelos sistemas de irrigação da exploração. Contudo esta menor queda pluviométrica e os valores 

mais baixos da humidade relativa na fase de maturação da cultura, possibilitam uma maturação 

mais favorável, o que associado ao facto de ser a zona mais soalheira e exposta, garante uma 

maior radiação solar e assegura taxas de fotossíntese mais elevadas, promovendo uma maior 

riqueza em sacarose e consequentemente maior qualidade e rendimento de transformação dos 

colmos. Nalgumas explorações das freguesias a sudoeste da ilha, podemos também encontrar 

canaviais bem-adaptados instalados até a altitude aos 600 m, porque são zonas que apresentam 

microclimas mais quentes e excelente exposição. 

Os concelhos da costa norte não têm grande relevância canavieira porque apresentam condições 

de menor adaptabilidade da cultura, embora seja possível encontrar boas plantações nalgumas 

zonas principalmente a nordeste (Santana e Porto da Cruz-Machico), desde que numa altitude 

não superior aos 150 a 200 m. O regime térmico desta vertente mais sombrio e fresco é menos 

favorável, nas diversas fases fenológicas de desenvolvimento da cana, sendo que a queda 

pluviométrica, embora seja superior não exigindo a realização de regas, tem o inconveniente de 

poder ser excessiva e ocorrer no período da sua maturação, contribuindo para o “acamamento” 

do canavial e menor qualidade da cana produzida, que também é afetada pelos níveis elevados 

de humidade relativa e de maior nebulosidade, que não contribui para o conveniente 

aproveitamento da eficiência fotossintéticas das variedades regionais, com reflexos na produção 

de açúcares simples e, consequentemente, de sacarose. Estas condições determinam que nesta 

vertente as fases do ciclo cultural da cana sacarina sofram um adiamento de cerca de um mês 

em relação ao verificado na vertente sul. 

 
Fig. 4. Ciclo cultural da produção da cana sacarina na ilha da Madeira 

Nas zonas tradicionais de produção de cana sacarina, predominam os solos do tipo Cambiossolos 

crómicos (CMx) que se caracterizam por serem solos profundos (perfis de espessura superior a 

50 cm), de textura geralmente fina e elevada percentagem de limo, teores de matéria orgânica 
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médios (inferiores a 7%) e grau de saturação por bases superior a 50%, com um pH 

medianamente ácido a neutro (entre 5,6 e 7,2). Nas zonas a sudoeste e a nordeste podem 

também ocorrer em solos Faeozemes háplicos (PHh), que também apresentam profundidade 

média a elevada (com perfis de espessura entre 30 e 50 cm ou superior a 50 cm), textura 

geralmente fina e elevada percentagem de limo, teores de matéria orgânica médios (inferiores a 

5%) e grau de saturação por bases médio ou elevado (entre 50 e 87%), pelo que seu pH é 

também ligeiramente ácido a neutro (entre 5,4 e 7,3). Em ambos os casos são solos que 

apresentam níveis baixos ou muito baixos de fósforo, medianamente ricos em potássio, e ricos 

em magnésio e cálcio, pelo que a sua aptidão agrícola é razoável, desde que asseguradas de 

adubações fosfatadas ou fertilizações químicas ou orgânicas que respondam às necessidades das 

culturas exploradas. 

Existe grande especialização dos agricultores madeirenses no maneio da cultura da cana sacarina, 

desde as condições de preparação do solo para a sua instalação ou para a manutenção da cultura, 

até a preparação dos colmos para a sua colheita. 

Na instalação de um novo canavial a preparação do terreno é realizada com todas as vantagens 

que uma cava manual implica, cujo esmero assegura o sucesso de uma boa instalação. Para tal 

é realizada uma cava profunda (com cerca de 30-40 cm de profundidade), sempre que necessário 

acompanhada de alguma despedrega e seguida de várias operações de “esmiuçamento” do solo, 

para que fique solto e com condições ótimas para receber a “estaca” ou propágulo de cana com 

seus respetivos gomos e para facilitar a sua “germinação”, como localmente são designadas as 

pequenas raízes que emergem da estaca de plantação a partir das reservas nela acumuladas, e 

que permitem aos gomos originar os “talos primários”, ao mesmo tempo, que surgem as radículas 

na proximidade dos “olhos”, que serão responsáveis pela alimentação das jovens plantas. 

Depois da cava o terreno é preparado para a distribuição das estacas ou propágulos, que devem 

ser colocados sob uma camada de terra solta e húmida, para facilitar a sua “germinação”, que na 

costa sul normalmente decorre entre os meses de abril e meados de maio e o seu posterior 

“afilhamento” (que geralmente se verifica até o fim de julho), em que os entrenós da base dos 

novos primórdios, formam uma série de gemas subterrâneas que, em contacto com a humidade 

da terra, originam novos talos (secundários), a partir dos quais se formam os terciários e assim 

sucessivamente até à formação da “soca” que, dependendo da variedade e das condições 

edafoclimáticas locais, podendo conter um número variável de colmos (normalmente entre 10 e 

40). Nesta fase, formam-se também as raízes, nascidas dos primórdios e dos entre nós dos talos 

jovens, que se desenvolvem posteriormente àquelas, em quantidade suficiente para suprir as 

necessidades da nova soca e de todo o material vegetativo que advenha a produzir.  

A quantidade de estacas utilizada numa nova instalação é de cerca de 700 Kg/ha (valor que conta 

algum desperdício de material genético que não possa ser utilizado). Na maioria dos canaviais 

madeirenses o cultivo é manual pelo que o compasso de plantação na entrelinha é de cerca de 

0,80 m (o espaçamento na linha não é definido pois será ocupado pelo desenvolvimento dos 

propágulos e das posteriores socas), sendo que no cultivo mecanizado o espaço na entrelinha 

varia entre 1,0 e 1,10 m e os 1,5 e 2,0 m, consoante a mecanização seja realizada por 

motocultivador ou pequeno trator. 
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Para evitar esgotamento do solo dos canaviais, durante séculos, na sua instalação, foram 

incorporados “adubos de curral” (estrumes compostados principalmente de gado bovino) para 

corrigir as deficiências do solo e garantir os níveis de nutrientes necessários à cultura. Atualmente 

esta pratica continua a ser privilegiada, sempre que estão disponíveis estrumes compostados, ou 

então recorre-se à fertilização química adaptada às condições do solo, em níveis que, na 

implantação, não são muito diferentes dos da sua posterior manutenção, dado que esta cultura 

pode iniciar a sua produção logo no primeiro ano de cultivo. A adubação de fundo deve ser 

complementada com as correções orgânica e mineral (calcário dado os solos são ligeiramente 

ácidos) que se revelem necessárias, dado que estas aplicações são de maior longevidade no solo.  

 

Fig. 5. Nova plantação de cana sacarina com rebentos em 
“germinação” 

 

Fig. 6. Desenvolvimento das raízes normais depois do “afilhamento” 

Após o afilhamento e durante a fase de crescimento rápido, que na vertente sul da ilha ocorre 

entre os meses de agosto a novembro de cada ano, a gema vegetativa terminal de cada colmo 

nascido na soca, dá origem a uma sucessão de nós (que contêm um “olho” ou gema) e de 

entrenós, que podem atingir um comprimento variável, que é função da variedade, das condições 

edafoclimáticas do local e dos cuidados de maneio dedicados à cultura. As folhas nascidas em 

cada nó crescem e, posteriormente, envelhecem, enquanto as raízes se vão ramificando e 

aumentando de comprimento, garantindo uma boa sustentação às canas e um bom suprimento 

em água e nutrientes, que asseguram o seu crescimento até se iniciar a fase de maturação das 

canas que normalmente decorre entre dezembro e março do ano seguinte. 

Normalmente, as operações culturais praticadas durante as fases de crescimento e maturação 

das cana, resumem-se à realização de algumas sachas e às regas que, consoante a zona de 

produção, se revelem necessárias. Na manutenção da cultura é recomendável a execução de uma 

cava ligeira (até 10-15 cm), pouco depois da colheita e antes do inicio da nova rebentação, que 

pode incluir a aplicação de adubos e corretivo que sejam essenciais ao sucesso da nova colheita. 

Nalgumas zonas da Madeira pode ser também necessário realizar tratamento de controlo do 

“bicho” ou “broca da cana” (Sesamia nonagrioides) assegurando assim uma produção mais 

consentânea com as capacidades produtivas de cada variedade. 

Em muitas variedades de cana sacarina verifica-se a evolução da gema terminal do talo para 

gema floral, dando origem a uma inflorescência, fenómeno que parece ser influenciado pela 

latitude da plantação e pela diminuição do comprimento do dia durante o seu crescimento, no 

entanto, as variedades rústicas em produção na Madeira, apresentam pouca tendência para 

florescer. A floração, quando ocorre, precede sempre a maturação tecnológica, que corresponde, 
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a maior acumulação de sacarose nos talos, com a consequente diminuição do conteúdo de água, 

de ácidos e de glucose. 

Para garantir as melhores condições de crescimento e amadurecimento dos colmos, muitos 

produtores procedem à “desfolha” que consiste na eliminação das folhas mais velhas, de modo a 

permitir uma maior entrada de luz no canavial, aumentando a atividade fotossintética e 

contribuindo assim para o aumento do teor de açúcares dos colmos, para além de promover um 

melhor arejamento e reduzir as condições de desenvolvimento de pragas e doenças. No inicio do 

século XX, esta prática permitiu assegurar muita da alimentação do gado bovino que abastecia a 

produção de carne regional e a indústria de lacticínios que então florescia, mas que atualmente e 

pouco representativa, pelo que a maioria das folhas resultantes da desfolha e posteriormente 

também da eliminação do sabugo destina-se à produção de matéria orgânica (composto). 

 
Fig. 7. Plantação de cana sacarina em plena produção (abril de 

2021) 

 
Fig. 8. Plantação de cana sacarina pronta para a colheita (Câmara 

de Lobos – abril 2016) 

A colheita é realmente a operação mais penosa e difícil na produção da cana sacarina, sendo 

totalmente realizada a-mão e podendo ser complicada, principalmente nas variedades com folhas 

de bordas serradas, que chegam a ferir seriamente os braços dos trabalhadores. Para evitar esta 

situação logo que a maturação tecnológica é atingida, e pouco antes da apanha, com a ajuda de 

uma foice5, procede-se à eliminação da parte terminal das canas, localmente designada de 

“sabugo” e das suas restantes folhas, Esta operação garante uma colheita mais rápida e cómoda, 

embora possa contribuir para que os colmos de cana aumentem de diâmetro e fiquem com mais 

sumo, mas com os açúcares mais diluídos, pelo que principalmente quando a produção se destina 

à produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, a colheita deve ser realizada no máximo uma semana 

após a realização do corte das folhas e sabugo da cana. 

Tradicionalmente na altura da apanha da cana-de-açúcar, que habitualmente decorre entre a 

segunda quinzena do mês de março e a primeira do mês de junho, os agricultores juntavam os 

familiares e vizinhos para "socar" (cortar) as canas. Esta partilha de trabalho, que chegava a 

durar mais de um mês para assegurar a apanha da produção de todos os agricultores envolvidos, 

permitiu, durante gerações, assegurar em cada exploração a mão de obra necessária para a 

colheita e o transporte de grandes produções de canas. Hoje em dia o mais frequente é a 

contratação de trabalhadores eventuais para realização desta operação. 

 
5 Foice - Instrumento agrícola curvo e com gume que utilizado para ceifar e cortar as folhas e sabugos das canas. 
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A colheita propriamente dita implica o corte, com o auxílio de uma podoa6, junto da raiz dos 

colmos de cana, operação que deve ser realizada com o cuidado de não danificar as socas que 

ficam debaixo da terra e que voltarão a “germinar”, produzindo a colheita do ano seguinte. Depois 

de cortadas, as canas são arrumadas formando “molhos” ou feixes de canas e são colocados arcos 

de ferro nas extremidades das canas -"emolhar" as canas- ou então são amarradas com fita, de 

forma a facilitar a sua retirada do poio e o seu transporte, nas viaturas, até os Engenhos. 

 

Fig. 9. Agricultores, no canavial, a "socar" (cortar) as canas, com o 
auxílio de uma podoa (Camara de Lobos 2016) 

 

Fig. 10 Formação e amarração dos “molhos” ou “feixes de canas” 
para facilitar a sua recolha e transporte aos Engenhos  

Após a colheita, na parcela ficam as “socas” com toda a parte subterrânea dos colmos colhidos, 

para além dos lançamentos jovens que se encontram prontos a emergir e de todo o conjunto de 

raízes. Assim a partir das gemas latentes, dá-se o novo “afilhamento” e o nascimento dos novos 

talos com “olhos”, que ao desenvolver-se vão dar origem as novas raízes. As raízes do antigo 

sistema radicular senescem rapidamente e as suas funções passam a ser asseguradas pelo novo 

sistema radicular que se desenvolve. Esta nova planta de cana que surge da “soca-mãe”, é 

localmente designada de "rebento" ou "grelo". A sua parte aérea continua também a crescer com 

normalidade, seguindo o seu ciclo anual de afilhamento, crescimento rápido, maturação e 

colheita. São os chamados canaviais de "ressoca", que nas condições da ilha da Madeira, podem 

manter-se por 20-25 anos de vida, até que o rendimento da plantação começa a reduzir, 

revelando a necessidade de ser renovada pela retirada das socas antigas e pela instalação de 

novas estacas ou propágulos. 

 

Fig. 11. Canavial após a colheita. já com rebentos em “germinação” 
e crescimento rápido (Camara de Lobos 2016) 

 

Fig. 12 Transporte rodoviário dos “molhos” ou “feixes de canas” para 
os Engenhos (Funchal 2021) 

Presentemente na ilha da Madeira encontram-se em laboração três grandes Engenhos que se 

dedicam à transformação da cana sacarina para a produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, sendo 

que em dois neles esta produção é realizada em simultâneo (embora em menor escala) com a 

 
6 Podoa - foice de cabo curto que apresenta uma lâmina encurvada, com uma parte direita mais ou menos larga – o peito – seguida de uma 
volta que pode ser mais ou menos fechada. 
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produção da aguardente de cana. Existem ainda mais um grande Engenho e algumas pequenas 

unidades artesanais que utilizam as canas de produção local exclusivamente para a produção 

desta bebida espirituosa, localmente denominada por “Rum da Madeira” e registada com 

Indicação Geográfica ao abrigo da legislação europeia aplicável às bebidas espirituosas. 

5.2 Produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA: 

Os registos históricos demonstram que, desde o inicio da transformação da cana sacarina na ilha 

da Madeira, a produção do MEL-DE-CANA, então designado apenas por “MEL”, acompanhou a 

produção do afamado “Açúcar”, também denominado de “Ouro Branco”. Inicialmente, 

correspondia sobretudo ao produto (mel e remel) que escorria das formas (pães de açúcar) de 

cristalização do açúcar, nas sucessivas purgas do seu processo de produção e que por 

corresponder a subprodutos da produção do açúcar, eram considerados de inferior qualidade, 

apesar de ainda conterem elevados teores dos açúcares da cana pelo que, principalmente o obtido 

nas primeiras cristalizações, foi muito utilizado como alimento.  

Está também demonstrado que mesmo durante o auge da produção do açúcar na Madeira, entre 

o fim do século XV e a primeira metade do século XVI, os madeirenses designavam também por 

MEL o xarope obtido diretamente da concentração do sumo da cana-de-açúcar, principalmente 

para consumo doméstico pelos proprietários de pequenos canaviais, que era utilizado como 

suplemento alimentar e, sobretudo, para a produção de conservas de fruta e outros doces que 

também eram exportados para os Reinos da Europa. Pouco tempo depois este MEL-DE-CANA 

passou também a ser utilizado como ingrediente principal da mais rica doçaria conventual 

madeirense, assegurando uma elevada procura, que determinou que a produção da cana sacarina 

e sua transformação em MEL-DE-CANA se tenha mantido na ilha da Madeira até os nossos dias, 

mesmo durante os sucessivos períodos de crise da produção da cana sacarina e dos seus principais 

derivados (açúcar e álcool). 

O atual modo de produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, respeita este modo ancestral de 

produção do xarope de cana sacarina resultante da clarificação e concentração do seu sumo e 

que, utilizando as tecnologias mais atuais, se mantém genericamente constante, pelo menos, 

desde as primeiras décadas do século XX, sendo equivalente em cada um dos três Engenhos 

atualmente em atividade na ilha. 

Embora estes Engenhos utilizem tecnologias (equipamentos) diferentes, o processamento 

tradicional de produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, segue as seguintes operações (Anexos I 

a III): prensagem ou moagem das canas; decantação e ou filtração do sumo de cana ou guarapa; 

limpeza ou clarificação térmica da guarapa dando origem ao “caldo de cana”; evaporação ou 

concentração do caldo de cana até a obtenção do “xarope de cana” já com a cor, consistência, 

aroma e sabor característicos do MEL-DE-CANA DA MADEIRA e, finalmente, a estabilização e 

armazenamento do produto final até o momento do seu embalamento, pouco antes da sua 

colocação no mercado, em resposta às encomendas e ou às épocas de maior incremento do seu 

consumo. 

Existe grande concertação entre os agricultores e os agentes que, nas diferentes zonas de 

produção, representam os diferentes Engenhos, de modo a garantir que, uma vez acordada a 
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data de inicio da campanha de transformação de cana sacarina, seja realizado o agendamento da 

apanha das canas de cada variedade e de cada zona de produção. Este agendamento não só 

permite assegurar o escoamento da produção no seu melhor estado de maturação, como a 

realização atempada das operações de preparação para a apanha (desfolha e corte do sabugo), 

de organização das operações de transporte e de programação da atividade dos Engenhos 

(principalmente nos que se dedicam à produção em simultâneo do mel-de-cana e do Rum da 

Madeira) de modo a encurtar ao máximo o período que decorre entre a colheita ou corte dos 

colmos e o inicio da sua moenda para a primeira extração do sumo e também evitar a acumulação 

de cana armazenada à entrada dos Engenhos. 

 

Fig. 13. Canavial antes da preparação para a apanha ou colheita 
(Caniço – março de 2008) 

 

Fig. 14 Engenho em plena laboração para a produção de Mel-de-cana 
(maio de 2017) 

Os Engenhos possuem diferentes “máquinas” - os verdadeiros engenhos - ou equipamentos, mais 

ou menos modernos ou arcaicos, para moer as canas assegurando, com uma ou várias passagens 

nos seus moinhos, a maior rentabilidade na extração da guarapa do bagaço de cana. Este bagaço 

pode ser utilizado para alimentação animal ou produção de matéria orgânica compostada ou 

mesmo como combustível nas caldeiras para a produção do vapor que assegura muito do 

funcionamento do Engenho. 

A guarapa ou sumo fresco e não fermentado, extraído da cana sacarina, corresponde a uma 

solução diluída (com cerca 70 a 88% água) com sólidos solúveis constituídos principalmente por 

açúcares (sacarose, glicose e frutose), para além de outros compostos orgânicos, nomeadamente 

proteínas e aminoácidos, gorduras e ceras, pectinas, ácidos (sobretudo málico), matérias corantes 

e também compostos inorgânicos, representados pelas cinzas, cujo teor e composição são função 

das características dos solos e dos amanhos culturais desenvolvidos durante a produção da cana. 

Após a moenda da cana e extração da guarapa, assume particular importância as diferentes 

operações de decantação e ou de filtração que permitem garantir a eliminação de grande parte 

das impurezas grosseiras (matérias terrosas ou vegetais - bagacilhos) presentes na guarapa, 

antes de iniciar-se a sua clarificação térmica, normalmente denominada de “clarificação”.  

A clarificação da guarapa consiste numa pré-cozedura que, em cada um dos Engenhos e 

consoante as caraterísticas da “tacha” ou tanque clarificador utilizado, pode demorar entre 30 

minutos a 3 horas e atingir uma temperatura entre os 60º C aos 80º C.  

Nos Engenhos madeirenses esta operação é realizada sem a realização de qualquer tratamento 

químicos (quando a guarapa era destinada a produção de açúcar eram utilizadas cinzas vegetais, 

cal ou outros produtos químicos para ajudar a purificar a guarapa), pelo que é apenas pelo efeito 
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do aumento gradual da temperatura que se promove a remoção das impurezas constituídas 

principalmente por minúsculos fragmentos sólidos (terras e restos das canas), substâncias 

nitrogenadas, gorduras e ceras, pectinas, mucilagens, entre outros, compostos orgânico da 

guarapa que floculam e emergem à superfície sob a forma de espumas e que, para garantir a 

eficiência do processo, devem ser recolhidas com uma escumadeira, antes de que a guarapa entre 

em ebulição. 

 
Fig. 15. Clarificação do sumo de cana 

 
Fig. 16. Filtração do “caldo de cana” antes da evaporação 

Este pré-aquecimento permite também a modificação da reação da guarapa que, pelas condições 

edafoclimáticas da sua produção na  ilha da Madeira, já apresenta um pH naturalmente acido pelo 

que também não é necessário adicionar qualquer ácido alimentar para promover a inversão 

espontânea da sacarose - processo em que, por hidrólise, a sacarose é convertida numa mistura 

equimolar de glicose e frutose e cuja taxa de inversão é influenciada pela temperatura da massa, 

pela sua acidez e pela sua concentração de sacarose, até se atingir uma concentração de açúcares 

redutores (glicose e frutose) entre os 17% a mais de 20%, que normalmente é suficiente para 

conferir estabilidade ao produto final, mesmo quando este apresenta uma concentração elevada 

em açúcares totais (na ordem dos 70° Brix), evitando a ocorrência de fenómenos de cristalização 

do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, principalmente quando embalado.  

A guarapa clarificada, também chamada de “caldo de cana”, pode passar por mais uma filtração 

(em filtro vertical de panos ou sacos de panos) para a separar das “borras” constituídas pelos 

materiais em suspensão que não tenham floculado ou que não tenham sido retiradas antes da 

sua entrada em ebulição. No processo de produção mais tradicional, o caldo de cana pode passar 

diretamente dos tanques “clarificadores” para os “evaporadores” sem qualquer filtragem. 

A operação de evaporação tem por objetivo promover a concentração do caldo de cana e a 

caramelização dos seus açúcares, através de um novo processo de cozedura com elevação gradual 

da temperatura até se atingir e ultrapassar o ponto de ebulição. Esta temperatura é mantida pelas 

horas que se revelem necessárias à eliminação do vapor de água e à concentração do caldo de 

cana até sua transformação num “xarope de cana” já com as caraterísticas próximas do produto 

final. Nesta etapa formam-se também espumas à superfície do caldo em ebulição, que contêm 

borras (impurezas) e devem ser retiradas com uma escumadeira. São as caraterísticas dos 

“evaporadores” utilizados nos diferentes Engenhos que determinam as temperaturas de 

concentração (entre os 100 ºC e os 108 ºC) e a duração do processo (que pode demorar entre 

as 10 a 13 horas até cerca de 24 horas).  
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Como anteriormente referido, porque o caldo de cana apresenta uma pH ligeiramente ácido e 

porque no modo de produção tradicional na Madeira a sua concentração é realizada sem a correção 

desta acidez, o “cozimento” nos evaporadores conduz a um maior escurecimento do xarope 

conferindo-lhe a sua cor típica que pode ir do castanho-escuro quase negro ao castanho-escuro 

mais dourado, apresentando tons alaranjados a tostados quando escorre e que, juntamente com 

a sua densidade e textura caraterísticas e, sobretudo, com os aromas e sabores caramelizados e 

bastante próprios, que embora mantenham notas vegetais (herbáceas ou a cana-de-açúcar moída 

de fresco) e frutadas (passas e sultanas), podem também apresentar apontamentos metálicos ou 

a baunilha, a especiarias e a torrefação, preservando ainda uma agradável acidez em fim-de-boca 

que lhe confere equilíbrio e que, são reconhecidos, pelos consumidores madeirenses como os 

atributos autênticos do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 

 

Fig. 17 Concentração nos Evaporadores 

 

Fig. 18 Mel-de-cana quase pronto 

O xarope resultante da evaporação pode ainda ser sujeito a um novo processo de filtração, através 

dum filtro de borras (que pode utilizar a diatomite como filtrante) a fim de garantir a eliminação 

total de impurezas que possam estar contidas no xarope, operação à qual pode seguir-se uma 

segunda evaporação, numa caldeira de vácuo (durante cerca de 20 – 30 minutos, a uma 

temperatura de cerca de 50 ºC e uma pressão de 60 bares) para a concentração final do xarope 

até obter-se a consistência que caracteriza o produto (d = 40º Baumé). 

Noutros Engenhos o xarope proveniente dos evaporadores é diretamente encaminhado para os 

depósitos ou tanques de armazenamento, onde arrefece e decanta (ficando no fundo chamada 

“borra do mel”) promovendo a sua estabilização e onde é armazenado, até ser decidido o seu 

embalamento, quando é bombeado para o “tanque de enchimento”.  

A operação de enchimento das embalagens é realizada manualmente, por intermédio de torneiras 

localizadas na parte inferior do tanque de enchimento e que permitem o seu vazamento direto 

para frascos de vidro ou outras embalagens de material plástico com diferentes capacidades e 

também para outros recipientes apropriados, de maior capacidade, utilizados na venda a granel 

do MEL-DE-CANA DA MADEIRA com destino às unidades da pastelaria regional. 

 

6. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A RELAÇÃO COM O MEIO GEOGRÁFICO 

6.1 Condições Específicas da Área Geográfica: 

A orografia da ilha da Madeira, localizada na região subtropical do Atlântico Norte, caracteriza-se 

por um relevo fortemente acidentado, resultado da intensa atividade vulcânica que lhe deu origem 
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e dos processos de erosão hídrica promovidos pelos principais cursos de água. Apresenta uma 

cordilheira central de orientação este-oeste, perpendicular aos ventos predominantes de nordeste 

(alísios), formada por maciços montanhosos de altitudes elevadas (superiores a 1200 metros) e 

de relevo acidentado e com declives acentuados que, ao longo da Ilha, dão origem a zonas com 

grande variedade de microclimas e condições edáficas particulares, para além de determinar uma 

vertente sul soalheira e protegida e uma vertente norte húmida e de insolação reduzida. 

O clima da Madeira é classificado como mediterrânico e temperado ou temperado mediterrânico, 

segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, que se carateriza pela maior pluviosidade na 

estação fria e uma precipitação quase nula no verão e com temperaturas médias amenas, tanto 

no inverno (abaixo de 18° C, mas superiores a -3° C no mês mais frio), como nos verões quentes 

e secos (entre 10 e 22 °C, no mês mais quente). No entanto, séries climatológicas mais recentes 

já evidenciam traços característicos de clima subtropical nos patamares bioclimáticos mais baixos 

e do temperado nos patamares mais elevados. 

O povoamento da ilha da Madeira iniciou-se pouco depois da chegada dos primeiros colonos 

portugueses às ilhas inabitadas do Porto Santo e Madeira, por volta de 1425. Os primeiros 

povoadores encontraram uma cobertura vegetal luxuriante, constituída sobretudo por novas 

espécies cuja utilidade era desconhecida. O clima ameno da ilha, a sua riqueza em água e 

madeiras e a elevada qualidade dos solos nos novos terrenos que tiveram se ser “construídos” 

junto aos leitos das ribeiras, rapidamente tornaram os primeiros colonos autossuficientes na 

produção das culturas de sobrevivência que introduziram na ilha e que, em pouco mais de uma 

década, já lhes permitia enviar trigo para a capital do Reino. Este facto levou o Infante D. Henrique 

(Senhor da ilhas) a decidir mandar vir “estacas” de cana-de-açúcar e mestres açucareiros da 

Sicília, com o objetivo de testar esta cultura neste arquipélago atlântico. 

Para o sucesso desta cultura na ilha da Madeira muito contribuíram as práticas que foram 

implementadas pelos primeiros colonos, na criação e manutenção de “novos terrenos” a partir do 

desbravamento e limpeza dos matos dos leitos das ribeiras e da realização de queimadas nas 

zonas altas e arborizadas da ilha e da construção generalizada dos socalcos, localmente 

denominados de “poios”, com o solo agrícola estruturado em talhões horizontais ou de ligeiro 

declive, dispostos em terraços, mais ou menos regulares, que acompanham as curvas de nível e 

que são suportados por muros de pedra basáltica emparelhada, que favorecem a infiltração da 

chuva e o armazenamento dessa água na camada acrescida de solo despregado, minimizando a 

erosão hídrica. Tornou-se também necessário construir uma rede de canais de rega, localmente 

designadas de “levadas”, para transportar a água das ribeiras e da proveniente das nascentes 

existentes por toda a ilha para responder a elevada necessidade de irrigação das novas culturas 

instaladas nos poios. 

As principais zonas de produção da cana sacarina, quer na vertente sul da ilha da Madeira onde 

predominam os microclimas quentes e com grande exposição solar e que, embora sejam mais 

secos, são zonas que sempre foram regadas pelas “levadas” criadas para o efeito, como também 

na vertente norte, em zonas até os 200 a 150 m de altitude máxima e com microclimas mais 

cálidos, são dotadas de solos minerais de formação recente, essencialmente do tipo Cambissolos 

saturados ou do tipo Faeozemes háplicos, de profundidade média a elevada, textura geralmente 
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fina (com elevada percentagem de limo), com considerável teor em matéria orgânica e com pH 

ligeiramente ácido a neutro (entre 5,4 e 7,3).  

Estas condições edafoclimáticas particulares determinam que a cana sacarina obtida na Madeira, 

contenha um teor de humidade elevado e que, desde que esteja saudável e bem amadurecida, 

os seus colmos apresentem grande riqueza em sacarose e açúcares redutores e uma relevante 

acidez (pH entre os 5,4 e os 5,8) que são fundamentais no desenvolvimento das características 

especificas do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, durante o seu processo tradicional de produção. 

6.2 Fatores Humanos: 

Os primeiros colonos madeirenses especializaram-se na propagação e no amanho cultural desta 

gramínea perene pelo que, em pouco mais de duas década, a ilha da Madeira transformou-se 

numa das maiores zonas produtoras de cana sacarina do mundo e os seus mestres e mercadores 

(muitos deles vindos também da Sicília e de Genova) passaram a garantir a produção e 

comercialização do “Açúcar” com o Reino e as demais cortes europeias. 

Naquela época o açúcar era considerado um “produto raro” muito procurado, tanto pelo seu uso 

boticário (uma vez que desde a antiguidade era utilizado para adoçar os medicamentos), como 

também pelo seu consumo de luxo circunscrito às cortes europeias e às classes mais abastadas 

da idade média, representando um sinal de riqueza e de ostentação. A primeira referência ao uso 

do açúcar, na corte portuguesa data de 1339 e, no século seguinte, a ilha da Madeira transformou-

se num dos grandes centros de produção europeus, representado para o Reino uma riqueza e um 

crescimento inesperados. Em 1446 foram produzidas cerca de 1600 arrobas (24 toneladas) de 

açúcar que foram enviadas para o Reino, sendo que em 1472 a produção já chegava às 15 mil 

arrobas por ano (225 toneladas/ano), A produção continuou a crescer até 1506, quando foram 

declaradas pouco mais de 230 mil arrobas (3450 toneladas) anuais, que foram exportadas para 

os principais capitais da Europa nórdica e mediterrânica, nomeadamente das ilhas britânicas, 

Antuérpia e para os reinos das ilhas e da península Itálica. 

 

Fig. 19 – Postal Ilustrado séc. XIX  - Apanha da Cana 
 

Fig. 20 – Postal Ilustrado séc. XIX  - Descarga de cana na 
praia do Funchal 

Desde finais do século XV até ao último quartel do XVI (já no reinado de Filipe I de Portugal), a 

cultura da cana sacarina prosperou na ilha da Madeira gerando uma atividade económica que se 

desenvolveu com grande exuberância. A colheita e preparação do açúcar era realizada por 

homens livres (colonos) e também por escravos (vindos do norte de Africa). Após a apanha 

começava, no que genericamente se designa por “Engenhos”, o tratamento da cana para extrair 

o suco – a guarapa ou garapa – que era utilizada principalmente para a produção do açúcar, mas 
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também na produção de algum MEL-DE-CANA e mesmo de aguardente de cana ou Rum da 

Madeira. 

Diversos relatos antigos demonstram que a partir de meados do século XV o MEL-DE-CANA passou 

a ter uma importância primordial na economia açucareira da ilha da Madeira, sendo, por vezes, 

considerado concorrente do açúcar, porque alguns mercadores estrangeiros compravam-no para 

o cozer e fazer açúcar de panela e também porque alguns mestres de açúcar, em 1486, refinavam 

este MEL-DE-CANA para fazerem este açúcar, para além de confeitos e conservas.  

Neste período o MEL-DE-CANA DA MADEIRA passou a ser também utilizado como fortificante ou 

complemento alimentar na dieta de bordo das embarcações que faziam escala no porto do 

Funchal, como está demonstrado na solicitação de Cristóvão Colombo que, em janeiro de 1494, 

aquando da preparação da sua segunda viagem para as Antilhas, recomendava aos Reis Católicos 

(de Castela e Aragão) o embarque de 50 pipas de MEL-DE-CANA e 10 caixas de Açúcar da Madeira 

para uso das suas tripulações, apontando o período que decorre até abril como o melhor momento 

para o adquirir na ilha: «seria muy bien que se oviese de la isla de la Madera cincuenta pipas de 

miel de açúcar, porque es el mejor mantenimiento del mundo e más sano.». 

No auge da produção do açúcar, paralelamente à sua exportação, assumiu grande expressão o 

seu consumo interno, em boa parte devido aos novos hábitos alimentares da população insular 

mais abastada, mas sobretudo ao desenvolvimento da fabricação de conservas de fruta e outras 

preparações doces, ou seja, de frutas cristalizadas (principalmente cidra e “casquinha” de citrinos) 

e compotas que, juntamente com o açúcar, passaram a ser enviadas para os portos e cortes 

europeias. A sua manufatura era particularmente caseira. As primeiras referências documentais 

das conservas de fruta da Madeira datam de meados do século XV (1469), sendo implícita que a 

sua produção era uma tarefa predominantemente feminina, independentemente da sua condição 

social: desde as “mulheres de boas pessoas” às "muito pobres", que correspondiam às esposas 

de pequenos agricultores, barbeiros, carpinteiros, sapateiros e outros plebeus, proprietários de 

"microplantatações" de cana-de-açúcar registados em 1494 no “Livro do Almoxarifado dos 

Açucares das Partes do Funchal”. Estes pequenos produtores assegurariam a produção de algum 

açúcar local e sobretudo do MEL-DE-CANA DA MADEIRA para abastecimento dos conventos, 

mesmo nas épocas de crise da produção da cana sacarina. 

 
Fig. 21 – Cidra Cristalizada (Foto Isabel Gouveia – Restos de 

Cultura) 

 

Fig. 22 – Bolo de Mel de Cana da Madeira 

Também nesta época, os habituais donativos para as instituições de assistência local, 

designadamente os conventos de Santa Clara, Encarnação, Mercês, Misericórdia e Recolhimento 

do Bom Jesus, assegurava o abastecimento destas instituições religiosas em açúcar, MEL-DE-



MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

20 

CANA, frutos e outros produtos que estão na origem da doçaria conventual madeirense. A pouco 

e pouco, a produção da doçaria especializa-se nos ambientes conventuais pelas mãos das mestras 

doceiras. O registo de compras de açúcar local e brasileiro (incluindo frutas para conservas) nos 

livros de despesa dos conventos denotam esse hábito doceiro. Assume grande destaque as 

produções do Convento de Santa Clara, uma vez que as freiras franciscanas confecionavam 

conservas de açúcar e “bolo de mel-de-cana” (que então era apenas designado apenas por “bolo 

de mel”), para consumo interno e externo, nomeadamente para ser enviado para o Brasil, 

Flandres e Países Baixos. Nos séculos XVII e XVIII essa produção constituiu uma importante fonte 

de rendimento dos conventos. A relação de despesa e de receita deste convento, no início do 

século XIX (1813-1814), demonstra a grande diversidade da doçaria produzida para as ocasiões 

festivas (Advento, Entrudo e Natal) e noutras efemérides religiosas, quando eram confecionados, 

entre muitos outros, vários de bolos e doces que têm o MEL-DE-CANA DA MADEIRA como 

ingrediente principal, como o bolo doce, a rapadura, a alféloa (massa de açúcar ou mel-de-cana), 

as canadas de mel-de-cana e, sobretudo, as broas e bolo de mel-de-cana, que ainda hoje 

continuam a corresponder às principais iguarias madeirenses que têm no MEL-DE-CANA DA 

MADEIRA o seu ingrediente principal e distintivo. 

O comércio do açúcar e dos seus derivados, principalmente para os reinos do norte da Europa, 

permitiu também a importação para o arquipélago da Madeira de obras de arte flamenga de 

diversos sectores, como a pintura, a escultura e a ourivesaria, potenciadas pelas privilegiadas 

relações comerciais da ilha com Flandres durante o período de próspera produção açucareira, com 

maior incidência entre 1510 e 1530. Se aos portos de Bruges e de Antuérpia chegava o Açúcar 

da Madeira, levado por mercadores nacionais e estrangeiros, às diversas povoações do 

arquipélago madeirense foram chegando, com regularidade, ao longo de pouco mais de 70 anos, 

pinturas, esculturas, placas funerárias, tecidos e alfaias litúrgicas, muitas delas preservadas até 

os nossos dias e que podem ser apreciadas no Museu de Arte Sacra do Funchal e também no 

Museu da Cidade do Açúcar, que apresentam coleções de esculturas, ourivesarias e mobiliários, 

num património que reflete testemunhos históricos da produção e tecnologia açucareira 

madeirense, no período em que esta esteve no seu auge, marcando um dos ciclos económicos 

mais significativos de toda a história da ilha da Madeira, normalmente denominado de “ciclo do 

açúcar” ou “ciclo do ouro branco”. 

 

Fig. 23 - Museu de Arte Sacra - Paço Episcopal do Funchal - 

 

Fig. 24 –Museu a Cidade do Açúcar – Funchal 

Na segunda metade do século XVI, a produção do Açúcar da Madeira foi paulatinamente perdendo 

a sua importância nas cortes europeias, mas as riquezas que gerou teve grande impacto, não só 

no processo de colonização da ilha, como também na qualidade de vida dos colonos, sendo que 
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é nesta época que se regista a chegada das primeiras famílias estrangeiras com posses 

(principalmente “italianas”, flamengas e francesas) que passaram a residir na ilha. A experiência 

madeirense na cultura da cana sacarina e na produção do açúcar não se perdeu porque foi desta 

ilha que saíram os “pés de cana” e os especialistas para outras colónias portuguesas, 

principalmente em Cabo Verde, São Tomé e sobretudo no Brasil onde contribuíram para a 

propagação e prosperidade desta cultura e dos seus derivados.  

Contudo, o sucesso do desenvolvimento da cultura da cana sacarina em grandes plantações 

destas colonias, beneficiando de maiores economias de escala na sua transformação, 

principalmente para a produção do açúcar, acelerou o declínio da produção da cana sacarina na 

ilha da Madeira que, em poucos anos, foi sendo substituída favorecendo a expansão das outras 

espécies agronómicas introduzidas nos séculos anteriores, como a vinha, que ao longo do século 

XVll ganhou grande importância e passou a representar a principal fonte de receitas da ilha.  

Durante o desenvolvimento do denominado “Ciclo do Vinho Madeira”, que floresceu entre os 

séculos XVII e XVIII, a produção de cana sacarina na ilha da Madeira quase desapareceu. Em 

1748 a cana doce apenas era cultivada em pequena escala e para uso domestico, nomeadamente 

para a produção de algum MEL-DE-CANA DA MADEIRA, principalmente para consumo como 

suplemento alimentar e para abastecimento das Comunidades Conventuais da ilha, uma vez se 

havia tornado um produto essencial da doçaria tradicional madeirense. 

Mais tarde, já em meados do século XIX, com o colapso quase total da produção da vinha, após 

as sucessivas crises geradas na ilha, pelo surgimento sucessivo do Oídio (Oidium tuckeri Berk) e 

depois da Filoxera (Daktulosphaira vitifoliae), que quase dizimaram os vinhedos madeirenses e, 

numa conjuntura mais favorável, com a introdução das novas tecnologias dos Engenhos dotados 

com máquinas a vapor, levou ao ressurgimento da cultura da cana sacarina que voltou a ser 

reintroduzida na ilha através de “novas variedades” como a Bourbon, com colmos altos e 

avermelhados, originária de Caiena (capital da Guiana Francesa) e Cabo Verde e da Cana das 

Antilhas, provavelmente, com colmos violáceos, que não se adaptou às condições agroecológicas 

locais. Esta expansão da cultura inicialmente limitada aos terrenos baixos do sul da ilha, 

progressivamente, voltou a disseminar-se por toda a ilha, abrangendo mesmo zonas pouco 

aconselhadas para a sua produção, até que, entre 1882-1886, a doença provocada pelo fungo 

Conyothirium melasporum dizimou a cultura, afetando sobretudo a variedade Bourbon e quase 

destrói por completo os canaviais madeirenses.  

 
Fig. 25 – Apanha de cana, em local não identificado – Anterior a 

1905 - Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente ’s 

 
Fig. 26 – Transporte de cana para o Engenho – Funchal - 1912 - Museu de 

Fotografia da Madeira – Atelier Vicente ’s 
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O açúcar é de todos os produtos resultantes da guarapa aquele que requer um mais demorado 

período de laboração e uma requintada e custosa tecnologia. Mais fácil se torna a extração do 

MEL-DE-CANA e da aguardente. Neste sentido, o regresso da cana no século XIX fez-se mais por 

esta aposta na necessária produção de aguardente, tão necessária para a industria vitivinícola, 

não obstante as medidas impostas no sentido de uma produção equilibrada de aguardente, álcool 

e açúcar. 

Após esta data, os serviços oficiais locais tomaram a iniciativa de promover a introdução de novas 

variedades e clones, tendo em conta não só o maior sucesso da sua propagação e adaptabilidade 

edafoclimática, mas também a resposta aos problemas fitossanitários e a necessidade de melhor 

desempenho industrial, função do seu grau Brix; concentração em sacarose, seu teor em fibras, 

etc. Assim a partir de 1890, foram introduzidas novas variedades para reconstrução dos canaviais 

que voltaram a expandir-se alimentando a indústria açucareira e o fabrico de aguardente e álcool. 

Em 1897 foi introduzida a variedade Yuba, proveniente da África do Sul resistente à seca e 

bastante produtiva.  

Em 1935, começaram a ser também produzidas as variedades Cheribon, e White Tauna, 

provenientes da Austrália, e as “linhas” POJ2725, POJ2727, POJ2878 e POJ3016, oriundas de 

Java, na Indonésia, e o clone CP807, proveniente de Luisiana, EUA. Muitas destas variedades ter-

se-ão extinguido em resultado do seu abandono ou devido a pragas, doenças ou erosão genética, 

mas aquelas que apresentavam as melhores características e se adaptaram às condições locais 

(solos, clima e amanhos culturais) originaram as variedades rústicas que atualmente proliferam 

nos canaviais madeirenses e que os produtores locais designam normalmente por: “Rajada”; 

“Violeta”, “Canica”; “Roxa” e “Amarela” ou “Branca”.  

Importa referir que para o agricultor do fim do século XIX e inicio do século XX, a produção da 

cana sacarina representava uma vantagem acrescida, já que podia ser usada como forrageira, 

pelo aproveitamento das suas folhas, ricas em elementos nutritivos, para alimentação do gado 

bovino, exatamente numa época em que por toda a ilha a indústria de lacticínios principalmente 

para a produção de manteiga, destinada à exportação, também se encontrava pujante.  

A partir da segunda metade do século XIX, surgem na ilha da Madeira dois tipos de complexos 

industriais: um para a produção de açúcar - fábrica de açúcar, e outro para a destilação de 

aguardente - fábrica de aguardente, com tendência para um maior número de fábricas com 

alambiques para destilação de aguardente, por ser um processo produtivo mais barato e menos 

moroso do que o fabrico de açúcar. O álcool e a aguardente surgem, assim, como novos produtos 

açucareiros usados também na indústria vitivinícola.  

Durante o século XX, a produção da cana sacarina e as indústrias da sua transformação voltam a 

viver novas crises. Um decreto de 11 de Março de 1911 atribui o monopólio do fabrico de açúcar 

à Fábrica do Torreão (Engenho do Hinton) que apresentava uma tecnologia muito mecanizada 

com bateria de caldeiras clarificadoras e evaporadoras, filtros para retirar automaticamente as 

impurezas do sumo da cana, caldeira de cristalização ou câmara de vácuo e centrífugas, que 

separam os cristais de açúcar do mel-de-cana. O açúcar de cana madeirense começa a sofrer a 

concorrência do açúcar de beterraba dos Açores e do açúcar de cana de Angola e Moçambique, o 
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que leva ao estabelecimento de medidas restritivas da circulação do açúcar e de melaços destas 

regiões para proteção da indústria do açúcar da Madeira. 

Em finais da década de 30, o plantio de cana sacarina, que chegou a ocupar 6.500 ha é reduzida, 

pela delimitação de zonas agrárias, estimando-se que em 1952 já só ocupava uma área de 1.420 

ha, nos terrenos mais adaptados à cultura. Entre 1955-56 dá-se um novo alargamento da área 

de cultivo, embora continuasse a não abranger as freguesias do norte. Em 1954, um decreto 

estabelece a concentração dos fabricantes de aguardente em apenas três fábricas: Sociedade dos 

Engenhos da Calheta, Companhia dos Engenhos de Machico e Companhia de Engenhos do Norte 

(Porto da Cruz).  

 

Fig. 27 – Interior da “Fábrica do Torreão” - Entre 1909 e 1948 
(Perestrellos Photographos) - Museu de Fotografia da Madeira – 

Atelier Vicente ’s. 

 

Fig. 28 – Plantação de cana e apanha, São Martinho, Funchal – 1959 
(Perestrellos Photographos) Museu de Fotografia da Madeira – Atelier 

Vicente ’s. 

Durante o restante século XX, assistiu-se a uma diminuição substancial da superfície dedicada a 

este cultivo, principalmente em consequência do encerramento dos Engenhos do Hinton e de 

Machico que asseguravam escoamento da cana já não para sua transformação em açúcar, mas 

para a produção dos seus outros derivados principalmente: álcool, aguardente e MEL-DE-CANA. 

As medidas restritivas do fabrico de aguardente e o encerramento do engenho Hinton, em 1985, 

conduziram à quebra acentuada da área de cultivo da cana sacarina que, em 1986, passou a estar 

limitada a uma superfície de cerca de 120 ha, decrescendo rapidamente para 90 ha, em 1988.  

Para este marcado decréscimo da área de produção da cana sacarina concorreu também o 

desenvolvimento de outras atividades económicas (turismo) e o crescimento urbanístico e das 

vias de comunicação da capital e das principais freguesias da vertente sul da ilha, que passaram 

a ocupar parte importante dos terrenos das quotas baixas anteriormente ocupados por canaviais, 

o que também levou muitos agricultores locais a privilegiar a instalação doutras culturas com 

maiores alternativas de escoamento como a bananeira, outras fruteiras tropicais e subtropicais, 

a vinha (nas cotas mais altas) e as hortícolas destinadas ao mercado. 

No inicio dos anos 90 ficavam em funcionamento apenas três Engenhos: Ribeiro Seco, Porto da 

Cruz e Calheta, que passam a dedicar-se aos derivados mais notáveis e tradicionais, que se 

distinguem por apresentar características que são indissociáveis das condições da sua produção 

na ilha da Madeira, designadamente da aguardente de cana que dá origem ao Rum da Madeira e 

à Poncha da Madeira, bebidas espirituosas madeirenses registadas como Indicação Geográfica e 

também do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, cuja produção destina-se principalmente à produção da 

doçaria conventual e contemporânea madeirense nas unidades de pastelaria regional, mas 

também, e sobretudo, ao consumo das famílias madeirenses que, muito o procuram no Carnaval 
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para adoçar os seus “sonhos” e “malassadas” (pequenos bolos fritos) ou no Natal para a confeção 

dos bolos e broas das suas receitas de família (bolo e broas de “Mel-de-Cana”, “bolo de família”, 

“bolo preto” etc.) e que ao longo do ano muito o utilizam: para enriquecer seus molhos 

(principalmente em carnes assadas), como edulcorante de acompanhamentos da sua rica 

gastronomia (como inhame ou batata-doce com MEL-DE-CANA DA MADEIRA) ou para suavizar 

licores tradicionais como a “Macia” (Rum da Madeira com MEL-DE-CANA DA MADEIRA). 

O sucesso destas produções no mercado regional, justificam que nos primeiros anos do século 

XXI, tenha sido instalado um novo Engenho, no Parque Industrial da Calheta que também se 

dedica à produção de Rum da Madeira e do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 

 

Fig. 29 – XIV Feira Regional da Cana de Açúcar realizada em abril de 2019, 
na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol - 

 

Fig. 30 - Cana Sacarina para degustação na XIV Feira Regional da 
Cana de Açúcar - 2019, 

A importância que a cultura da cana sacarina continua a deter no contexto da produção agrícola 

regional justifica que todos os anos, durante o mês de abril, seja realizada na freguesia dos 

Canhas - Ponta do Sol, a «Feira Regional da Cana de Açúcar», que até 2019 já contava com 14 

edições (apenas não foi realizada em 2020 por causa da pandemia do COVID 19 e que no ano de 

2021 foi realizada on line), para celebrar esta cultura tradicional e os seus principais derivados e 

homenagear os agricultores que se dedicam à sua produção. 

6.3 Condições Específicas do Produto: 

O carácter específico e as características distintivas do MEL-DE-CANA DA MADEIRA resultam das 

particularidades da sua produção na ilha da Madeira, desde a singularidade da produção da sua 

matéria-prima principal e única que é a cana sacarina das variedades rústicas de produção local, 

cujas características e a composição do seu sumo, estão diretamente ligadas às condições 

edafoclimáticas das localidades da ilha onde são cultivadas e aos amanhos culturais promovidos 

pelos agricultores madeirenses no seu ciclo cultural, até as condições da sua transformação nos 

diferentes Engenhos que respeitam o modo de tradicional de produção deste xarope concentrado 

resultante do sumo fresco de cana, não fermentado, sem a utilização de qualquer produto químico 

ou adição de quaisquer edulcorantes ou conservantes naturais ou artificiais, que lhe conferem as 

caraterísticas de cor, consistência, aroma e sabor reconhecidas pelos consumidores madeirense 

como autenticas do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 

O MEL-DE-CANA DA MADEIRA, corresponde ao derivado da transformação da cana sacarina, 

resultante da clarificação e concentração do sumo natural, proveniente da moenda das canas 

sacarinas produzidas exclusivamente na ilha da Madeira, que desde o inicio da sua produção nesta 

ilha, sempre foi denominado apenas por “MEL” ou “MEL DA MADEIRA”, designação que se 

manteve em uso durante mais de cinco séculos até que, nas últimas décadas do século XX, por 
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disposições da legislação europeia, a designação “MEL” (e suas traduções nas demais línguas da 

União Europeia) passou a estar exclusivamente reservada à substância açucarada natural 

produzida pelas abelhas da espécie Apis melífera a partir do néctar de plantas ou de outras 

substâncias que estas recolhem, produto que entre os madeirenses sempre foi referido por “MEL 

DAS ABELHAS”, atendendo a que a designação “MEL” sempre foi utilizada para referir o “Xarope 

de Cana” ou «MEL-DE-CANA». 

Esta situação determinou que os produtores madeirenses tivessem de adotar uma nova 

designação para a esta produção tradicional madeirense pelo que passaram a utilizar a designação 

“MEL-DE-CANA” para referir este produto. Esta alteração conduziu também a alteração da 

designação dos principais produtos da doçaria tradicional madeirense que utilizam este produto 

como matéria-prima principal, gerando grande confusão entre os produtores e entre os 

consumidores locais e mesmo entre os visitantes. 

O MEL-DE-CANA DA MADEIRA e a doçaria que o utiliza como matéria-prima principal (como no 

caso dos “Bolos de Mel” e das “Broas de Mel”), sempre foram considerados produtos com forte 

notoriedade e reputação com elevada importância nas tradições das populações locais cujos 

modos particulares de produção refletem testemunhos etnográficos e antropológicos com valor 

de cultura e com significado para a identidade e memória coletiva madeirense. Contudo, nos 

primeiros anos do século XXI, as diferentes formas de designação dos produtos e a ocorrência de 

algumas situações suscetíveis de comprometer a sua genuinidade, exigiram a implementação de 

medidas de identificação e de valorização da sua autenticidade.  

Assim, em 2006, por Decreto da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, foram 

criadas as Marcas Coletivas de Certificação “Mel de Cana da Madeira”, “Bolo de Mel de Cana da 

Madeira” e “Broas de Mel de Cana da Madeira” e os respetivos selos de autenticação e 

estabelecidas as condições para a sua utilização, criando um mecanismo de qualificação regional 

que permite garantir a origem, tipicidade e qualidade do MEL-DE-CANA DA MADEIRA e da principal 

doçaria que o utiliza como matéria-prima principal, de forma a diferenciar e distinguir no mercado 

regional e noutros mercados, os produtos que realmente são obtidos respeitando os seus modos 

de produção tradicional madeirense. 

 
Fig. 31 – Marcas Coletivas de Certificação ligadas 

ao «MEL-DE-CANA DA MADEIRA» 

 
Fig. 32 - MEL-DE-CANA DA MADEIRA dos diferentes Engenhos 

A elevada experiência acumulada ao longo de gerações pelos agricultores madeirense e pelos 

responsáveis pelos Engenhos, tem possibilitado a obtenção de derivados de cana sacarina com 

características inconfundíveis de altíssima qualidade. A elevada procura, principalmente no 

mercado local, tanto do Rum da Madeira como do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, tem permitido a 
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manutenção desta cultura na ilha e a preservação de uma atividade transformadora de grande 

tradicionalidade que é herdeira da importante indústria açucareira que prosperou nesta ilha 

durante os seculos XV e XVI e que marcou a história, a gastronomia e a cultura da população 

madeirense. 

7. ROTULAGEM ESPECÍFICA 

A apresentação comercial do MEL-DE-CANA DA MADEIRA deve respeitar as disposições legais que 

lhe são aplicáveis. Na rotulagem, a denominação MEL-DE-CANA DA MADEIRA deve ser 

acompanhada da menção “Denominação de Origem Protegida” ou das suas siglas “DOP” e do 

símbolo gráfico aplicável.  

 

8. CONTROLO 

O sistema de verificação da conformidade aplicável ao MEL-DE-CANA DA MADEIRA é assegurado 

pela Comissão Técnica de Avaliação da Conformidade dos Produtos Agrícolas e dos Géneros 

Alimentícios da Região Autónoma da Madeira (“CTAC-RAM”). 

Endereço da CTAC-RAM: Av. Arriaga nº 21 A - Edifício Golden Gate 3º Andar - 9000-060 Funchal 

– Madeira. 
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ANEXO I - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NA 

“FÁBRICA DE MEL-DE-CANA DO RIBEIRO SECO” (“V. MELIM, LDA.”) 

 

A Fábrica Mel-de-Cana do Ribeiro Seco de V. Melim, Lda. (Fig.AI.1), localizada na freguesia de 

São Pedro – Funchal, foi fundada em 1882, por Aluízio César de Bettencourt, tendo continuando 

a ser gerida por membros da mesma família até aos nossos dias. 

Este Engenho foi inicialmente criado para a produção de aguardente (Rum da Madeira), mas, com 

a proibição desta produção, em 1938, por imposição legal da Alfândega do Funchal, passou a 

laborar exclusivamente para a produção de MEL-DE-CANA DA MADEIRA, tendo ao longo destes 

quase 80 anos, sofrido várias transformações físicas (das instalações) e tecnológicas 

(equipamentos) para sua melhor adaptação às disposições legais aplicáveis a esta atividade e 

para a garantir a melhor qualidade da sua produção tradicional (Fig.AI.2). 

 

Fig. AI.1 – Instalações da Fábrica de Mel-de-cana do Ribeiro Seco. 

 

Fig. AI.2 – Interior do Engenho em laboração 

O processo de produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA praticado neste Engenho contempla as 

seguintes operações: 

1. PESAGEM, RECEÇÃO E CORTE: 

A cana sacarina proveniente das explorações agrícolas, é transportada em camiões até a “fábrica”, 

como normalmente é designado este “Engenho”. Os camiões são pesados através de uma báscula, 

para determinação do peso da cana-de-açúcar a transformar. Após o início da laboração, que 

geralmente ocorre nos primeiros dias de abril, o Engenho mantém-se em atividade, em ciclos 

contínuos de três turnos de oito horas, até a conclusão da produção total que é acordada para 

cada campanha sacarina. 

Na receção, procede-se ao descarregamento das canas que podem ser arrumadas à entrada da 

fabrica, onde podem ser armazenadas por alguns dias (menos de 5 dias), enquanto aguardam o 

seu processamento ou então vão diretamente para o processamento.  

As canas são cortadas manualmente, com auxilio de uma serra portátil, sendo colocadas num 

tapete rolante que as transporta para o primeiro moinho. 

2. EXTRAÇÃO POR MOENDA: 

Primeira Extração: As canas cortadas são transportadas até o início do processo de moenda 

para extração do sumo de cana, localmente designado de “guarapa” ou “garapa”. Na moenda da 

primeira extração as canas passam por dois moinhos colocados em série, cada um constituído 
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por dois cilindros, também, colocados em série, e movidos a vapor (Fig. AI.3). Da primeira 

extração do sumo de cana resulta o denominado “bagaço” de cana. 

 

Fig. AI.3 – Processo de corte da cana-de-açúcar e colocação no 
tapete de transporte. 

 

Fig. AI.4 – Moenda da cana - Primeira extração do sumo da cana-
de-açúcar (guarapa). 

Segunda Extração: O bagaço resultante da primeira extração retoma ao início deste circuito, 

através de um outro tapete rolante, para uma segunda extração da guarapa, passando 

novamente pelos dois moinhos, de forma, a maximizar o processo (Fig. AI.4). 

Importa referir que neste Engenho o processo de extração é normalmente realizado sem lavagem 

das canas rececionadas, que devem vir convenientemente limpas das explorações agrícolas, e 

sem adição de água. Contudo, quando as canas apresentam um grau Brix superior a 20, para 

facilitar as operações seguintes, pode ser adicionada água, durante a segunda extração. 

 

Fig. AI.5 – Moenda do bagaço de cana para a segunda extração da 
guarapa 

 

Fig. AI.6 – Primeira filtração do sumo ou “guarapa”, por efeito da 
força centrípeta. 

3. PRIMEIRA FILTRAÇÃO 

O sumo obtido nas duas extrações é conduzido através de tubagens (por gravidade) para um 

tanque de recolha da guarapa, onde sofre uma primeira filtração (através de uma rede), por força 

centrípeta, permitindo a eliminação de grande parte da matéria sólida que contém, 

nomeadamente do chamado “bagacinho” (Fig. AI.6). 

4. CLARIFICAÇÃO 

A guarapa ou sumo resultante da operação anterior é bombeado para 6 tanques denominados 

“clarificadores”, onde sofre um processo de clarificação ou depuração, por uma cozedura, durante 

cerca de 30 minutos à temperaturas entre os 80 e os 100 ºC, com o objetivo de promover a 

eliminação das sujidades e substâncias corantes, principalmente da clorofila e facilitar a inversão 

espontânea da sacarose (Fig. AI.7). 

No fim desse processo, a guarapa clarificada é conduzida, ainda quente, para o tanque de 

armazenamento, localizado por baixo dos clarificadores. 
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Existem duas caldeiras a vapor, na fábrica, que alimentam o sistema de serpentinas que permite 

atingir essas temperaturas, nos clarificadores. 

5. SEGUNDA FILTRAÇÃO 

A guarapa clarificada contida no tanque de armazenamento passa, por gravidade, para os filtros 

verticais onde ocorre a segunda filtração. Nestes filtros são utilizados panos turcos, para separar 

a guarapa das borras, constituídas pelos materiais existentes em suspensão (Fig. AI.8). 

 

Fig. AI.7 – Clarificação - cozedura da guarapa para eliminação de 
substâncias estranhas e corantes e facilitar a inversão da sacarose. 

 

Fig. AI.8 – Segunda filtração da guarapa clarificada, através de 
filtros verticais, para eliminação de borras. 

6. EVAPORAÇÃO 

A guarapa filtrada é bombeada para os tanques de evaporação onde se promove a sua 

concentração e a caramelização dos açúcares presentes, conferindo-lhe a cor e o aroma e sabor 

característicos do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. Neste processo a guarapa é submetida à 

temperatura de ebulição durante cerca de 13 a 14 horas (Fig. AI.9). 

No final desta operação o volume inicial é reduzido para cerca de um terço e obtém-se um xarope 

concentrado, que é conduzido, por gravidade, para o tanque de “Banho – Maria”, para depois ser 

bombeado para o filtro de borras. Também neste caso as duas caldeiras a vapor, existentes na 

fábrica, alimentam o sistema de serpentinas que permite atingir essas temperaturas nos 

evaporadores. 

7. TERCEIRA FILTRAÇÃO 

É realizada uma terceira filtração agora do xarope resultante da concentração da guarapa, através 

dum filtro de borras a fim de eliminar as impurezas que, ainda, possam estar contidas no xarope 

(Fig. AI.10).  

 

Fig. AI.9 – Evaporação de concentração da guarapa e caramelização 
dos açúcares. 

 

Fig. AI.10 – Terceira filtração, em filtro de borra, agora do “xarope” 
resultante da concentração da guarapa. 

Nesta fase pode utilizar-se a diatomite como filtrante. Quando a inspeção visual do xarope contido 

no tanque de “Banho – Maria” verifica a existência de muitas impurezas, existe um sistema de 

torneiras que permite que a recirculação do xarope no filtro de borras. 
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No final da filtração o xarope passa através de tubagens para os “tanques de xarope” onde 

permanece até ser conduzido para a etapa seguinte na caldeira de vácuo. 

8. SEGUNDA EVAPORAÇÃO POR VÁCUO 

Nesta segunda evaporação, numa caldeira de vácuo, durante cerca de 20 – 30 minutos, a uma 

temperatura de cerca de 50 ºC e uma pressão de 60 bares, procede-se à concentração final do 

xarope por forma, a obter-se a consistência que caracteriza este produto (d = 40º Baumé) (Fig. 

AI.11). 

 

Fig. AI.11 – Evaporação na caldeira de vácuo para concentração final do “xarope”. 

No final desta operação já obtemos um xarope com as características finais de sabor, aroma e 

cor topázio muito escuro do MEL-DE-CANA DA MADEIRA (Anexo IV). 

9. ARMAZENAMENTO 

Após a concentração final, o mel-de-cana é conduzido por gravidade ou bombeado, para os 

tanques de armazenamento, onde arrefece e permanece até a operação de acondicionamento nas 

embalagens que normalmente ocorrem poucos dias antes da colocação do produto no mercado. 

10. ENCHIMENTO E ACONDICIONAMENTO 

Para acondicionamento em embalagens do MEL-DE-CANA DA MADEIRA mantido nos tanques de 

armazenamento da fábrica, este tem de ser bombeado para o “tanque de enchimento”.  

A operação de enchimento é realizada manualmente, por intermédio de torneiras localizadas na 

parte inferior deste tanque e que permitem o seu vazamento para frascos de vidro, com as 

capacidades de 250 g, 450 g e 1100 g.  

 

Fig. AI.12 – Embalagens de MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

Além destes recipientes podem, também, ser utilizadas embalagens próprias (de material 

plástico) de 500 g, de 5 kg e 6 Kg e também outras, de maior capacidade, utilizadas na venda a 

granel do MEL-DE-CANA DA MADEIRA com destino às unidades da pastelaria regional. 
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11. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA 

 

Fig. AI - 13 – - Fluxograma do processo de fabricação do Mel-de-cana da Fábrica do Ribeiro Seco 
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ANEXO II - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NA 

“SOCIEDADE DOS ENGENHOS DA CALHETA, LDA.” 

 

A “Sociedade dos Engenhos da Calheta, Lda.” é detentora de um dos Engenhos mais antigos em 

laboração da ilha da Madeira, sendo que a “velha máquina a vapor está em operação desde 1894”. 

Esta sociedade resultou da concentração (por decreto de 1954) das pequenas unidades de 

transformação de cana que, em meados do século XX, laboravam na região sudoeste da ilha e se 

dedicavam principalmente à produção de aguardente (Rum da Madeira) (Fig. AII.1). 

 

Fig. AII.1 – Fachada do Engenho da “Sociedade dos Engenhos da 
Calheta, Lda.”, na Vila da Calheta  

 

Fig. AII.2 – Interior do Engenho em laboração 

Desde a sua criação este Engenho tem-se dedicado sobretudo à fabricação de Rum da Madeira, 

que continua a representar a sua principal e mais afamada produção, sendo que atualmente 

apenas cerca de 25% da cana sacarina transformada neste Engenho se destina à produção de 

MEL-DE-CANA DA MADEIRA (Fig. AII.2). 

Neste Engenho o processo de produção de MEL-DE-CANA DA MADEIRA, cuja produção deve ter-

se iniciado há mais de 60 anos. contempla as seguintes operações: 

1. PESAGEM, RECEÇÃO E CORTE: 

As canas provenientes das explorações agrícolas, são transportadas em camiões até o Engenho. 

Os camiões são pesados à entrada (por báscula) para determinação do peso da cana-de-açúcar 

rececionada (Fig. AII.3). Após o descarregamento das canas, ficam armazenadas à entrada do 

Engenho durante poucos dias até iniciarem o seu processamento.  

 

Fig. AII.3 – Transporte da cana sacarina até o Engenho 

 

Fig. AII.4– Conservação e corte da cana sacarina para iniciar a 
sua transformação 

A maior parte das canas rececionadas destinam-se à produção do “Rum da Madeira”, mas certos 

dias são assinalados para a produção do MEL-DE-CANA DA MADEIRA. Para esta produção, as 

canas são cortadas manualmente, com auxílio de uma serra portátil, e são colocadas na “boca da 

máquina” onde irá ocorrer a moenda da cana (Fig. AII.4). 
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2. MOENDA (EXTRAÇÃO) 

Primeira Extração: As canas cortadas vão sendo transportadas através de um tapete rolante 

até o início do processo de moenda da cana, para a extração do sumo de cana ou “guarapa”. A 

moenda da primeira extração é realizada num primeiro moinho, constituído por três cilindros 

colocados em série, e movidos a vapor (Fig. AII.5). 

Segunda Extração: O bagaço de cana resultante da primeira extração retorna ao início deste 

circuito, procedimento feito manualmente, para uma segunda extração da guarapa, por forma, a 

maximizar a eficiência do processo (Fig. AII.6). 

 
Fig. AII.5 – Moenda da cana – Primeira extração do sumo da cana-

de-açúcar (guarapa). 

 
Fig. AII.6 – Bagaço da primeira moenda que é levado para uma 

segunda extração da guarapa. 

O sumo ou guarapa obtida nas duas extrações passa por uma rede para retirar os restos de 

bagaço e outras impurezas (Fig. AII.8) e é conduzida por gravidade para um tanque de recolha 

(subterrâneo a esta zona de moenda). Assim, são duas triturações ou moendas da cana-de-açúcar 

para extração do sumo, em um único moinho com duas passagens da cana. 

 

Fig. AII.7 –Extração da guarapa do bagaço de cana 

 

Fig. AII.8 – Primeira filtragem do sumo extraído para retirar restos 
de bagaço e impurezas. 

3. CLARIFICAÇÃO 

A guarapa obtida nas duas primeiras extrações e mantida no seu tanque de recolha, sendo depois 

bombeada para dois tanques denominados “clarificadores”, onde sofre uma pré-cozedura, durante 

cerca de 2 - 3 horas a uma temperatura de cerca de 80 ºC. O sistema de serpentinas que permite 

atingir essa temperatura é alimentado através de uma caldeira (Fig. AII.9). 

O objetivo desta operação de clarificação é de promover a eliminação das substâncias corantes, 

principalmente a clorofila e outras impurezas em suspensão ou que se depositam no fundo dos 

clarificadores e facilitar a inversão natural da sacarose que dará maior estabilidade ao produto 

final. 
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Fig. AII.9 – Clarificação - pré-cozedura da guarapa para 
eliminação de substâncias corantes e impurezas. 

 

Fig. AII.10 – Evaporação - cozedura para concentração da guarapa e 
caramelização dos açúcares. 

As borras dos materiais em suspensão são recolhidas com uma escumadeira, assim como, as 

borras que se depositam no fundo dos clarificadores, atendendo a que a zona de saída da guarapa 

clarificada fica a cerca de 30 cm do fundo. 

4. EVAPORAÇÃO / CONCENTRAÇÃO 

A guarapa clarificada é conduzida, por gravidade, para os oito tanques evaporadores, onde ocorre 

uma segunda cozedura (Fig. AII.10). 

 
Fig. AII.11 – Evaporação – Espuma de borras (impurezas) que, ficam na 

superfície do xarope. 

 
Fig. AII.12 – Concentração final - xarope mais viscoso e 

denso. 

Esta operação de evaporação tem como objetivo a concentração da guarapa e caramelização dos 

açúcares, conferindo a cor, consistência e aroma/sabor característicos do MEL-DE-CANA DA 

MADEIRA. Nesta etapa podem, também, ser retiradas borras (impurezas) que ficam na espuma 

à superfície (Fig. AII.11). 

Para a sua concentração, a guarapa é submetida à temperatura de cerca de 100 ºC, durante 10 

– 13 horas, até a obtenção de um xarope concentrado com um valor igual ou superior a 40º 

baumé (Fig. AII.12). No final desta etapa obtém-se um produto viscoso e denso já com as 

caraterísticas finais de cor, aroma e sabor muito típicos do MEL-DE-CANA DA MADEIRA deste 

Engenho (Anexo IV). 

5. ARMAZENAMENTO / ESTABILIZAÇÃO 

Após a concentração o mel-de-cana é transferido, por gravidade, através de tubagens, para os 

tanques de armazenamento onde permanece cerca de dois a três meses para estabilização e se 

dê a sedimentação de quaisquer partículas que permaneçam no xarope por decantação, sendo 

depois transferido para os tanques de armazenamento onde permanecem até o seu embalamento 

(Fig. AII.13). 
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Fig. AII.13– Tanques de estabilização e de armazenamento do MEL-DE-
CANA DA MADEIRA. 

 

Fig. AII.14– Torneira do tanque de armazenamento e 
garrafões de venda a granel. 

6. ENCHIMENTO E ACONDICIONAMENTO 

O enchimento das embalagens, nomeadamente dos frascos de vidro, com as capacidades de 250 

g e 500 g, é realizado manualmente, por intermédio de torneiras situadas na parte inferior dos 

tanques de armazenamento (Fig. AII.14). 

Além destes recipientes podem também ser utilizadas garrafas de 1400 g e outras embalagens 

próprias de material plástico utilizadas para a venda a granel do mel de MEL-DE-CANA DA 

MADEIRA com destina às unidades da pastelaria regional. 

 

Fig. AII.15– Garrafa de MEL-DE-CANA DA MADEIRA. 
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7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA 

 

Fig. AII - 16 – Fluxograma do processo de fabrico do MEL-DE-CANA DA MADEIRA  

no Engenho da “Sociedade dos Engenhos da Calheta, Lda.” 
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ANEXO III - PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA NO 

“ENM – ENGENHO NOVO DA MADEIRA, LDA.” 

 

A sociedade por quotas constituída, no ano de 2006, que adotou o nome de “Engenho Novo da 

Madeira, Lda.”, é detentora do Engenho que é o mais recente e moderno existente na ilha, 

localizado no Parque Industrial da Calheta e que entrou em atividade na campanha de 2007, 

tendo por principal atividade a fabricação e comercialização principalmente de aguardente (Rum 

da Madeira), já que apenas pouco mais de 10% da cana transformada neste Engenho se destina 

à produção de MEL-DE-CANA DA MADEIRA (Fig. AIII.1 e AIII.2). 

 

Fig. AIII.1– Fachada e entrada do Engenho 

 

Fig. AIII.2 – Interior do Engenho em laboração 

1. PESAGEM / ARMAZENAMENTO 

As canas provenientes das explorações agrícolas, são transportadas em camiões até este 

Engenho. Estes camiões são pesados (através de uma báscula), para determinação do peso da 

cana-de-açúcar rececionado (Fig. AIII.3).  

Após a pesagem as canas aguardam nos camiões nas instalações do Engenho até ser 

descarregada para a mesa e tapete que alimenta a máquina de moagem (Fig. AIII.4). 

 

Fig. AIII.3– Pesagem dos Camiões de Transporte antes da 
descarga das canas no Engenho 

 

Fig. AIII.4 – Descarga da cana sacarina para processamento 

2. EXTRAÇÃO (MOAGEM)  

O processo de extração do sumo de cana ou guarapa, é realizado na máquina de moagem, com 

capacidade para 60 a 80 toneladas/dia, que utiliza dois moinhos e um picador ou desfibrador para 

aumentar o rendimento de extração da moagem (Fig. AIII.5 e AIII.6). 
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Fig. AIII.5 – Moinho para trituração da cana sacarina 

 

Fig. Fig. AIII.6– Máquina de Moagem Em plena laboração 

3. LIMPEZA, FILTRAÇÃO E DECANTAÇÃO 

A limpeza consiste na colocação, por baixo dos rolos dos moinhos, antes da saída do sumo ou 

guarapa, de uma tela grossa permitindo eliminar grande parte da matéria sólida, normalmente 

designada de “bagacilhos”.  

A guarapa extraída é então conduzida para um filtro rotativo de malha fina, para retirar os 

restantes “bagacilhos” que possam ter passado na operação de limpeza (Fig. AIII.7). Por fim, a 

“guarapa” é conduzida para a operação de decantação, que consiste na passagem do sumo da 

cana num decantador de chicanas, para retirar impurezas sólidas que possam existir como é o 

caso de terra e areia. 

Todas estas operações têm por objetivo tornar a guarapa o mais limpa possível, a fim de evitar 

contaminações na etapa da sua concentração. 

 
Fig. AIII.7– Filtragem para retirada dos bagacilhos 

 
Fig. AIII.8 – Tanques de pré-aquecimento para 

precipitação de impurezas 

4. PRÉ-AQUECIMENTO – PASTEURIZAÇÃO LENTA 

O sumo da cana é conduzido, por tubagens, para dois tanques de pré-aquecimento (Fig. AIII.8), 

onde permanece durante cerca de 1 hora a uma temperatura de 60-70 ºC. 

Após este procedimento o sumo da cana fica retido nos tanques durante o tempo suficiente, por 

forma, a que os “coloides” que se formam durante a pasteurização tenham tempo de precipitar. 

Nesta etapa verifica-se a medição do pH que normalmente apresenta uma ligeira acidez cujo valor 

varia entre pH = 6 – 7. Só no final desta operação o sumo da cana é bombeado para 4 tanques 

de concentração (Fig. AIII.9). 

5. CONCENTRAÇÃO 

Antes do inicio desta operação, com a ajuda de uma “escumadeira”, é retirado todas as impurezas 

em suspensão que tenha ficado nas espumas da guarapa. Só então começa a elevação da 
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temperatura até o ponto de ebulição (Fig. AIII.10) e os tanques são fechados sendo ligado o 

exaustor para a retirada do vapor de água.  

Este procedimento ocorre até que as temperaturas no interior do tanque atingem os 108 ºC, com 

uma pressão máxima de 2,5 bar. Quando o xarope chega a esta temperatura atinge o seu ponto 

ótimo de cozimento apresentando uma concentração de os 78º Brix, que pode ser confirmado 

com a ajuda de um refratómetro. 

Toda esta operação demora cerca de 24 horas. 

 

Fig. AIII.9– Tanques de concentração do ou “caldo de cana” 

 

Fig. AIII.10 – Pormenor do tanque de concentração do xarope 

6. ARREFECIMENTO E ARMAZENAMENTO 

Terminada a etapa de concentração, o MEL-DE-CANA DA MADEIRA é bombeado, por tubagens, 

para um tanque de arrefecimento e estabilização onde permanece cerca de 12 horas, para 

sedimentação de partículas que ainda possam estar em suspensão. 

Após o arrefecimento o produto já apresenta as características finais do produto final deste 

Engenho (Anexo IV), sendo bombeado agora para os tanques de armazenamento do MEL-DE-

CANA DA MADEIRA onde permanece até seu embalamento. 

7. ENCHIMENTO E ACONDICIONAMENTO 

Para o acondicionamento em embalagens do MEL-DE-CANA DA MADEIRA, a produção a preparar 

para colocação no mercado tem de ser conduzida ao tanque de enchimento, de modo que esta 

operação seja realizada manualmente, por intermédio de uma torneira situada na parte inferior 

do tanque.  

O acondicionamento é realizado em frascos de vidro (com as capacidades de 1100 g, 450 g e 250 

g) e também em embalagens de material plástico (de 400 g).  

 

Fig. AIII.11– Embalagem de MEL DE CANA DA MADEIRA 

Além destes recipientes podem também ser utilizadas embalagens plásticas, de maior capacidade, 

para venda a granel às unidades da pastelaria regional. 



MEL-DE-CANA DA MADEIRA 

14 

8. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FABRICO DO MEL-DE-CANA 

 

Fig. AIII.12– Fluxograma do processo de fabrico do MEL-DE-CANA DA MADEIRA  

no Engenho Novo da Madeira 

 



 

ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES ENGENHOS - 

PRINCIPAIS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Parâmetros de Caraterização Fabrica de Mel-de-Cana do 
Ribeiro Seco 

Sociedade dos Engenhos da 
Calheta 

Engenho Novo da Madeira 

   

P
ri

n
ci

p
a
is

 P
a
râ

m
e
tr

o
s 

F
ís

ic
o
-q

u
ím

ic
o

s 

Massa volúmica a 20 
ºC (g/ml) 

Normalmente oscila entre os 1,40 
g/ml e os 1,45 g/ml 

Pode variar entre os 1,40 g/ml e 
os 1,45 g/ml 

Pode oscilar entre os 1,35 g/ml e 
os 1,42 g/ml 

Teor médio de 
humidade (%) 

Pode variar entre os 16% aos 
21% 

Pode variar entre os 19% aos 
22% 

Pode variar entre os 19% aos 
23% 

Teor de Açúcares 
Totais (g/100g) 

Conteúdo superior a 60 g/100g 
podendo chegar aos 75 g/100g 

Conteúdo superior a 50 g/100g 
podendo chegar aos 70 g/100g 

Conteúdo superior a 50 g/100g 
podendo chegar aos 65 g/100g 

Teor de sacarose 
(g/100g) 

Varia entre os 30 g/100g e os 46 
g/100g 

Varia entre os 19 g/100g e os 42 
g/100g 

Varia entre os 22 g/100g e os 40 
g/100g 

Teor de Açucares 
Redutores (Glicose + 
Frutose) (g/100g) 

Normalmente superior a 20 
g/100g 

Normalmente superior a 20 
g/100g 

Normalmente superior a 17 
g/100g 
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ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES ENGENHOS - 

ANÁLISE SENSORIAL DESCRITIVA (1/2) 

Parâmetros Médios de 
Caraterização 

Fabrica de Mel-de-cana do 
Ribeiro Seco 

Sociedade dos Engenhos da 
Calheta 

Engenho Novo da Madeira 

A
n

á
li

se
 S

e
n

so
ri

a
l 

D
e
sc

ri
ti

v
a
 (

1
/

2
) 

Aparência Cor castanho-escuro a castanho-
dourado com laivos alaranjados; 

Algo homogéneo, brilhante, 
translúcido; 

De viscosidade média/alta e 
fluido; 

Pode apresentar-se totalmente 
límpido ou com algumas bolinhas 
ou com minúsculas partículas em 
suspensão. 

Cor castanho-escuro a negro, 
ligeiramente mais claro e com 
laivos alaranjados e lágrima 
translúcida quando escorre ou em 
camada mais fina; 

Muito homogéneo, limpo e 
brilhante; 

De viscosidade média, espesso, 
mas com bastante fluidez; 

Pode apresentar-se muito límpido 
ou com minúsculas partículas em 
suspensão. 

Cor castanho-escuro quase preto, 
mais ténue e com laivos 
dourados quando em camada 
mais fina; 

Muito homogéneo, limpo, 
translúcido e brilhante; 

De viscosidade média e bastante 
fluidez: 

Boa limpidez e sem espuma nem 
resíduos. 

Aroma Aroma adocicado, caramelizado e 
bastante característico; 

Harmonioso, franco e limpo; 

Apresenta notas vegetais 
(herbáceas ou frutadas), a 
baunilha e a torrefação; 

De intensidade e persistência 
média. 

Aroma adocicado, caramelizado e 
bastante característico; 

Harmonioso, franco e limpo; 

Muito agradável, ligeiramente 
ácido e com notas metálicas, 
químicas (a cera), frutadas (a 
passas-sultanas) e herbáceas 
(canas moídas de fresco).  

De intensidade e persistência 
média/alta. 

Aroma adocicado, caramelizado e 
muito característico; 

Harmonioso, franco e limpo; 

Aroma caramelizado, com ligeiras 
notas vegetais, a caramelo, a 
especiarias e a torrefação; 

De intensidade alta e persistência 
média-alta. 
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ANEXO IV - CARACTERIZAÇÃO DO MEL-DE-CANA DA MADEIRA DOS DIFERENTES ENGENHOS - 

ANÁLISE SENSORIAL DESCRITIVA (2/2) 

Parâmetros Médios de 
Caraterização 

Fabrica de Mel-de-cana do 
Ribeiro Seco 

Sociedade dos Engenhos da 
Calheta 

Engenho Novo da Madeira 

A
n

á
li

se
 S

e
n

so
ri

a
l 

D
e
sc

ri
ti

v
a
 (

2
/

2
) 

Sabor  Sabor doce ao ataque, franco, 
ligeiramente caramelizado e 
característico. 

Com notas frutadas, metálicas, a 
caramelo torrado e a cana-de-
açúcar; 

Acidez equilibrada, um ligeiro 
amargor de fim de boca e alguma 
adstringência. Equilibrado e 
harmonizo no conjunto; 

De intensidade e persistência 
média-alta; 

Bom equilíbrio entre aroma a 
sabor. 

Sabor harmonioso, homogéneo, 
muito característico, doce. 

Com apontamentos metálicos, 
herbáceos, frutados e 
caramelizados. 

Sabor agradável e pouco 
adstringente, com um ligeiro 
amargor e acidez em fim de boca 
que lhe conferem equilíbrio. 

Com persistência e intensidade 
média-alta; 

Bom equilíbrio entre aroma a 
sabor. 

Sabor muito doce ao ataque e 
característico,  

Com notas herbáceas (típico de 
cana sacarina), a caramelo e um 
ligeiro travo a torrefação; 

Sabor agradável e algo 
adstringente, com um suave 
amargor e acidez em fim-de-
boca. Harmonioso e franco; 

De intensidade média-alta e 
muito persistente; 

Equilíbrio medio entre aroma a 
sabor. 

Textura Textura muito cremosa, macia e 
aveludada, que se desfaz logo na 
boca; 

Consistência leve; 

Viscosidade média. Espesso, mas 
suficientemente fluido. 

 

Textura muito macia e com 
alguma densidade, que espalha 
bem na boca e rapidamente se 
liquefaz; 

Consistência leve, acaramelada e 
característica; 

Com viscosidade média e muito 
fluido; 

Pode notar-se ao tato a presença 
de minúsculas partículas. 

Textura homogénea, macia e 
aveludada que se liquefaz 
rapidamente na boca.  

Consistência leve e ligeiramente 
acaramelada, 

De viscosidade média, mas 
fluido; 

Pode notar-se ao tato a presença 
de minúsculas partículas. 

 

___ /___ 


