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RESUMO 

O hidromel é uma bebida alcoólica tradicional consumida desde a antiguidade, que contém de 

8% a 18% (v/v) de etanol, obtida pela fermentação de mel diluído pela ação de leveduras. No 

Brasil, esta bebida deve conter de 4 a 14ºGL por cento em volume, a 20ºC. A cepa de levedura 

comumente empregada para a produção de hidromel é a Saccharomyces cerevisiae (S. 

cerevisiae), comercialmente empregada pela indústria de bebidas fermentadas. Contudo, 

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) apresenta-se como uma levedura probiótica potencial 

no desenvolvimento de bebidas alcóolicas fermentadas e produtos alimentares funcionais. 

Primeiramente, o objetivo deste estudo foi revisar as informações recentes sobre a aplicação de 

leveduras probióticas em alimentos, em específico, o uso de S. boulardii como uma tendência 

para a produção de alimentos funcionais. As evidências recentes mostram uma variedade de 

espécies de leveduras como alternativas com funções probióticas. Entre elas, a S. boulardii 

apresenta-se com efeitos benéficos comprovados à saúde e tendência de aplicação dessa 

levedura no desenvolvimento de produtos vegetais, panificação, bebidas não alcoólicas e 

alcóolicas. Em seguida, o segundo objetivo deste estudo foi avaliar as condições de cultivo de 

S. boulardii para a produção de hidromel probiótico. Assim, o fatorial completo 2 n (n = 2) + 3 

pontos centrais com a técnica de metodologia de superfície de resposta foi utilizado para avaliar 

o crescimento de S. boulardii e encontrar as melhores condições no desenvolvimento de 

hidromel. Em seguida, foram realizados experimentos em aumento de escala. Os resultados 

mostram que condições de 20ºBrix para sólidos solúveis no mosto inicial e concentração de 0,8 

mL/L de S. boulardii, com 25 dias de fermentação, obtém-se uma bebida alcoólica fermentada 

probiótica de mel. Condições de sólidos solúveis no mosto inicial de 30ºBrix e concentração de 

levedura de 1,2 mL/L, com 20 dias de fermentação, proporciona hidromel probiótico. Em 

conclusão, mostramos que S. boulardii tem um potencial para a produção de hidromel 

probiótico. 

 

Palavras-chave: Mel. Probióticos. Saccharomyces boulardii. Alimentos funcionais. Bebida 

alcoólica fermentada. Fermentação. Bebida probiótica.  
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ABSTRACT 

Mead is a traditional alcoholic beverage consumed since ancient times, containing 8% to 18% 

(v/v) of ethanol, obtained from the fermentation of diluted honey by the action of yeast. In 

Brazil, this beverage must contain from 4 to 14ºGL by volume, at 20ºC. The yeast strain 

commonly used for mead production is Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae), 

commercially employed by the fermented beverage industry. However, Saccharomyces 

boulardii (S. boulardii) presents itself as a potential probiotic yeast in the development of 

fermented alcoholic beverages and functional food products. Firstly, the objective of this study 

was to review recent information on the application of probiotic yeasts in food, specifically, the 

use of S. boulardii as a trend for the production of functional foods. Recent evidence shows a 

variety of yeast species as alternatives with probiotic functions. Among them, S. boulardii 

presents with proven beneficial effects to health and a trend of application of this yeast in the 

development of vegetable products, bakery, non-alcoholic and alcoholic beverages. Then, the 

second objective of this study was to evaluate the growing conditions of S. boulardii for the 

production of probiotic mead. Thus, the full factorial 2 n (n = 2) + 3 center points with the 

technique of response surface methodology was used to evaluate the growth of S. boulardii and 

find the best conditions in mead development. Then, scale-up experiments were performed. The 

results show that conditions of 20ºBrix for soluble solids in the initial wort and concentration 

of 0.8 mL/L of S. boulardii, with 25 days of fermentation, obtains a probiotic honey fermented 

alcoholic beverage. Soluble solids conditions in the initial wort of 30ºBrix and yeast 

concentration of 1.2 mL/L, at 20 days of fermentation, provides probiotic mead. In conclusion, 

we show that S. boulardii has a potential for the production of probiotic mead. 

 

Keywords: Honey. Probiotics. Saccharomyces boulardii. Functional foods. Fermented 

alcoholic beverage. Fermentation. Probiotic beverage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A apicultura, ciência e/ou técnica de criação e manejo de abelhas com ferrão, apresenta-

se como uma das práticas mais antigas e importantes do mundo. De acordo Crane (2004), as 

abelhas (Apis mellifera) tem sido, há vários milênios, manuseadas pelos seres humanos. 

Historicamente, a Apis mellifera (A. mellifera) é nativa da Eurásia e da África, e 

atualmente, mantidas em todos os continentes, com exceção da Antártica, primeiramente para 

produzir mel (CRANE, 1990). As abelhas apresentam-se, essencialmente, como polinizadores 

de plantas, sem as quais a produtividade, em torno de 80%, das mais importantes culturas 

agrícolas e alimentares, estaria severamente comprometida (KLEIN et al., 2007).  

A apicultura é apontada como uma atividade benéfica e seu manejo é permitido em 

reservas naturais, bem como em áreas protegidas e parques nacionais (TORNÉ-NOGUERA et 

al., 2016). Assim, objetivando fins específicos, vários são os produtos obtidos da apicultura, 

como a cera de abelha, própolis, geleia real e o mel, destacando-se principalmente o mel. 

O mel é um alimento naturalmente adocicado, contendo especialmente 

monossacarídeos, sendo produzido por meio do néctar e pólen das plantas, como também da 

melada pelas abelhas (A. mellifera) (SAJTOS et al., 2019). É uma solução viscosa constituída 

por várias moléculas e nutrientes, como os carboidratos (incluindo frutose e glicose), água, 

proteínas e aminoácidos, cinza, enzimas, vitaminas e compostos fenólicos (RAO et al., 2016). 

No entanto, o sabor natural e a composição química do mel podem variar, pois dependem de 

sua origem floral (CUEVAS-GLORY et al., 2007; CEBALLOS et al., 2010). 

O mel é um adoçante natural largamente utilizado em todo mundo e para controle de 

diabetes (EREJUWA; SULAIMAN; AB WAHAB, 2012; RAO et al., 2016; BOBIS; 

DEZMIREAN; MOISE, 2018). Devido seu alto teor de açúcar, tem sido excelente opção como 

agente antimicrobiano (AGGAD, 2014; CEBRERO et al., 2020), antifúngico (ALBORES-

FLORES et al., 2018), bactericida (DELL’ELCE et al., 2018), e efeitos biológicos e 

terapêuticos (RAO et al., 2016). Além disso, o mel apresenta-se como fonte de matéria-prima 

para vários produtos, como produtos de beleza e higiene corporal, produtos alimentícios, e 

produção de bebidas (MILESKI, 2016; CANADANOVIC-BRUNET et al., 2014; SILVA et al., 

2008; ANJOS et al., 2020; PEREIRA et al., 2009; IGLESIAS et al., 2014). 

O hidromel é uma bebida consumida por várias civilizações da antiguidade, surgindo 

antes mesmo do vinho, e apresenta-se como precursor da cerveja (PEREIRA, 2008). É uma 

bebida alcoólica tradicional que deve conter de 8% a 18% (v/v) de etanol, produzido por meio 

da fermentação alcoólica de uma solução diluída do mel, pela ação de leveduras (PEREIRA et 

al., 2009; PEREIRA et al., 2013). No Brasil, a Instrução Normativa nº 34, de 29 de novembro 
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de 2012, que aprova o regulamento técnico de identidade e qualidade das bebidas fermentadas 

menciona que a bebida deve possuir graduação alcoólica de 4 a 14ºGL por cento em volume, a 

20ºC (BRASIL, 2012). Quanto ao consumo, o hidromel é altamente consumido em países 

europeus, como Polônia, Eslovênia, Inglaterra e Alemanha, e em países africanos, tais como a 

África do Sul e Etiópia. Contudo, no Brasil o hidromel ainda é pouco popular, possivelmente 

pela falta de conhecimento e/ou estudos para sua produção (MATTIETTO et al., 2006). 

Segundo Gupta e Sharma (2009), os mais comuns tipos de hidromel são o melomel 

(hidromel com suco de frutas), metheglin (hidromel com ervas ou especiarias), hippocras 

(pigmento com ervas e especiarias) e o hidromel (possuindo maior teor de mel). Podem ser 

classificados como doce e espumoso, licoroso e seco, conforme sua tecnologia de fabricação, 

variando de acordo com a quantidade e qualidade do mel utilizado para a diluição, tempo de 

fermentação, graduação alcoólica e levedura empregada (MILESKI, 2016). 

Para a produção de uma bebida de qualidade, a escolha apropriada da levedura é um 

aspecto importante na produção do hidromel, pois, normalmente, são culturas starters 

(iniciadoras), utilizadas na produção de cerveja, vinho e champanhe (PEREIRA et al., 2009). 

A adequada seleção de leveduras exerce um papel fundamental, pois está associada diretamente 

na influência e eficiência da conversão de açúcar em álcool (IGLESIAS et al., 2014).  

A concentração de açúcar do mel, quando diluído para a produção do hidromel, é 

fermentada por leveduras iniciadoras (starters). Geralmente a cepa mais empregada é a 

Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae), comercialmente utilizada pela indústria de bebidas 

fermentadas. Contudo, mesmo que linhagens comerciais apresentam-se como adequadas para 

a produção do hidromel, diversos problemas são recorrentes, como os atrasos nas fermentações 

e produção indesejável de flavours, em sua maioria, associados com a dificuldade das leveduras 

se adaptarem as condições de stress desfavorável ao seu metabolismo e crescimento (PEREIRA 

et al., 2009). Torna-se fundamental, portanto, encontrar leveduras mais resistentes e de melhor 

desempenho na fermentação sob as condições de produção de hidromel.  

A Saccharomyces boulardii (S. boulardii), também conhecida como Saccharomyces 

cerevisiae var. boulardii ou Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926, é a levedura mais 

comum com efeitos probióticos, sendo isolada primeiramente das cascas de frutos de lichia e 

mangostão, em 1920, por Henri Boulard, um cientista francês (MCFARLAND, 2010).  

A S. boulardii possui diversos atributos que a torna um agente probiótico. Pode ser 

citada a resistência aos ácidos biliares e estomacais, sobrevivência a temperatura do corpo 

(37ºC) e ao ambiente competitivo do trato intestinal (MCFARLAND, 2010; KELESIDIS; 

POTHOULAKIS, 2012). Acrescenta-se ainda, o aumento da disponibilidade de nutrientes nas 
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matrizes alimentares fermentadas, causado pela modificação de compostos alimentares, a 

exemplo da biofortificação do folato e degradação do fitato (RAJKOWSKA; KUNICKA-

STYCZYŃSKA; RYGALA, 2012). De acordo com a literatura, estudos têm atribuído a S. 

boulardii, liofilizada e seca pelo calor, como agente preventivo e terapêutico para a cura de 

diarreia (MCFARLAND, 2010; RAJKOWSKA; KUNICKA-STYCZYŃSKA; RYGALA, 

2012). Além disso, tem sido recomendada para o tratamento de doenças gastrointestinais 

(KELESIDIS; POTHOULAKIS, 2012) e doença inflamatória intestinal (ABBAS et al., 2014).  

Fietto et al. (2004) mostraram que, a S. boulardii é mais resistente a altas temperaturas 

(até 55ºC) e cresce mais rapidamente que a S. cerevisiae, que uma cepa bem caracterizada, a 

30ºC e 37ºC. Além disso, os autores também demonstraram que a S. boulardii é geneticamente 

muito próximo ou quase idêntico a S. cerevisiae, e que a viabilidade de S. boulardii manteve 

por volta de 75% em ambientes gástricos simulados a pH 2,0, sendo maior que a viabilidade de 

30% da S. cerevisiae.  

Nos últimos anos, estudos tem apresentado desafios para a aplicação de leveduras 

probióticas no desenvolvimento de matrizes alimentares funcionais (OLIVEIRA et al., 2017; 

BONATSOU et al., 2018; HELMY et al., 2019; CAGNO et al., 2020). Quanto ao uso da S. 

boulardii na produção de alimentos, fortes indícios apresentam tendências desta levedura 

(PARRELLA et al., 2012; PACHORI; KULKARNI, 2017; CAPECE et al., 2018; MULERO-

CEREZO; BRIZ-REDÓN; SERRANO-AROCA, 2019; SWIECA et al., 2019; HOSSAIN et 

al., 2020; SINGU; BHUSHETTE; ANNAPURE, 2020). 

Contudo, até o presente momento, o uso de leveduras probióticas para o 

desenvolvimento de hidromel ainda é um campo de pesquisa em aberto. Diante deste contexto, 

este estudo mostra resultados únicos e concordantes do potencial da S. boulardii para a 

produção de hidromel probiótico. 

Essa dissertação foi redigida em capítulos, a fim de facilitar sua leitura e compreensão. 

O primeiro artigo (Capítulo 1) teve como objetivo revisar as informações recentes sobre a 

aplicação de leveduras probióticas em alimentos e as tendências de S. boulardii para a produção 

de alimentos funcionais. Neste sentido, é mostrado que uma diversidade de leveduras são 

candidatas com funções probióticas, demonstradas na literatura. Entre elas, a S. boulardii vem 

apresentando tendência de aplicação no desenvolvimento de produtos vegetais, panificação, 

bebidas não alcoólicas e alcoólicas. No segundo artigo (Capítulo 2) o objetivo foi avaliar as 

condições de cultivo de S. boulardii para a produção de hidromel probiótico. Assim, a técnica 

de metodologia de superfície de resposta foi utilizada para o fatorial completo 2 n (n = 2) + 3 

pontos centrais para avaliar as melhores condições de crescimento de S. boulardii no 
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desenvolvimento de hidromel. Em seguida, foi realizado experimento em aumento de escala. 

Os resultados mostram que condições de sólidos solúveis no mosto inicial de 30ºBrix e 

concentração de levedura de 1,2 mL/L, com 20 dias de fermentação, proporciona hidromel 

probiótico. Assim, a S. boulardii mostrou-se potencial para a produção de hidromel probiótico. 
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RESUMO 

Estudos realizados nas últimas décadas demonstraram os efeitos probióticos de várias espécies 

de leveduras. Entre as leveduras probióticas avaliadas, Saccharomyces boulardii é a espécie 

mais comum e amplamente estudada com propriedades probióticas significativas, tais como 

capacidade de sobrevivência no ambiente ácido do trato gastrointestinal e melhorias na 

microbiota intestinal. Nos últimos anos, novas evidências indicaram que a incorporação de 

leveduras probióticas é também uma abordagem promissora no desenvolvimento alimentar, 

conduzindo assim a novas perspectivas para uma estratégia mais integrada para uma potencial 

aplicação de S. boulardii no desenvolvimento de produtos alimentares funcionais inovadores. 

Nesta revisão, uma visão geral dos dados publicados recentemente sobre a aplicação de 

levedura probiótica em alimentos é apresentada, especialmente na utilização de S. boulardii 

como uma tendência para desenvolver vários alimentos funcionais, tais como produtos não 

alcoólicos, alcoólicos fermentados, vegetais e panificação. 

 

Palavras-chave: probióticos, alimentos funcionais, alimentos inovadores, matrizes 

alimentares. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 Ao longo da história, os probióticos têm sido entendidos como microrganismos vivos 

utilizados como suplementos alimentares em quantidades adequadas, que proporcionam efeitos 

benéficos para a saúde (WHO, 2006), particularmente no equilíbrio microbiano intestinal 

(MOSLEHI-JENABIAN; PEDERSEN; JESPERSEN, 2010). O conceito de probióticos foi 

introduzido no início do século XX pelo cientista russo Elie Metchnikoff (METCHNIKOFF, 

1907), relativo à promoção da longevidade e dos benefícios para a saúde causados pelo 

consumo de bactérias lácticas (BARROS et al., 2020). Contudo, o termo probiótico foi utilizado 

pela primeira vez por Lilly & Stillwel, em 1965, com origem nas palavras gregas pro e bios, 

que significam "pela vida" (GISMONDO; DRAGO; LOMBARDI, 1999), e que se referem ao 

oposto de "antibióticos, que significa "contra a vida" (KHANEGHAH et al., 2020). 

 Os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em doses 

adequadas, conferem um benefício para a saúde do hospedeiro (HILL et al., 2014). Uma 

definição recente do National Institutes of Health (NIH) do Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos atribuíram o termo "probióticos", na forma mais simples, como 

"microrganismos vivos que se destinam a ter benefícios para a saúde quando consumidos ou 

aplicados no corpo" (NIH, 2016). Contudo, Zendeboodi et al. (2020) criticam as definições de 

probióticos existentes, e assim, a partir de uma nova abordagem, definem os probióticos como 

"célula microbiana viável ou não viável (vegetativa ou esporulada; intacta ou quebrada) que é 

potencialmente saudável para o hospedeiro", apresentando um novo conceito. 

 Embora a maioria dos probióticos adicionados nos alimentos sejam bactérias lácticas 

(KECHAGIA et al., 2013; LUCATTO et al., 2020; RYAN et al., 2020) com efeito clínico para 

a saúde (EOR et al., 2020; GROM et al., 2020; LEE et al., 2020; BALTHAZAR et al., 2021), 

investigações recentes apresentaram várias espécies de leveduras com propriedades probióticas 

(AREVALO-VILLENA et al., 2017; GREPPI et al., 2017; VOHRA; SYAL; MADAN, 2016). 

Segundo Fernandez-Pacheco et al. (2018), as estirpes de levedura com potencial funcional 

podem ser uma alternativa para produzir medicamentos e alimentos probióticos. Embora os 

efeitos probióticos de várias estirpes de leveduras tenham sido amplamente demonstrados, a 

incorporação destes microrganismos em matrizes alimentares revela-se um desafio (AMORIM; 

PICCOLI; DUARTE, 2018; CAGNO et al., 2020; GREPPI et al., 2017; SARWAR et al., 2019). 

 As leveduras são microrganismos eucarióticos e unicelulares pertencentes ao reino dos 

Fungos, dos quais Saccharomyces é o principal gênero. Entre eles, Saccharomyces boulardii é 

uma espécie amplamente estudada e utilizada em muitos países como agente terapêutico e 

preventivo (KELESIDIS; POTHOULAKIS, 2012; HADJIMBEI et al., 2020) devido às suas 
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propriedades probióticas, incluindo a sua resistência ao ambiente ácido do trato gastrointestinal, 

e melhorias na microbiota intestinal. S. boulardii foi isolada a partir de frutos na Indochina 

durante um surto de cólera, depois do cientista Henry Boulard ter notado que as pessoas que 

bebiam chá da pele externa da lichia e do mangostão não tinham diarreia. Consequentemente, 

S. boulardii começou a ser utilizada para tratar diarreia já em 1950 e atualmente esta levedura 

está disponível comercialmente em vários países da América do Sul, Europa e África 

(EDWARDS-INGRAM et al., 2007; MCFARLAND, 2017). 

 Para além das propriedades probióticas atribuídas a S. boulardii, perspectivas recentes 

de uma estratégia mais integrada sugerem o uso potencial desta espécie no desenvolvimento de 

produtos alimentares funcionais (CAPECE et al., 2018; SENKARCINOVA et al., 2019; 

SARWAR et al., 2019), representando assim uma importante alternativa e tendência para a sua 

aplicação na indústria alimentar. Neste contexto, o presente estudo fornece uma visão geral dos 

dados publicados recentemente sobre a aplicação de levedura probiótica em alimentos, com 

especial enfoque na S. boulardii como uma tendência para desenvolver produtos alimentares 

funcionais inovadores. 

 

2.2 LEVEDURAS PROBIÓTICAS NO DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTOS 

 Os principais microrganismos probióticos pertencem aos gêneros baterianos 

Lacticaseibacillus, Lactiplantibacillus e Bifidobacterium (OLIVEIRA et al., 2021). Assim, a 

maioria dos estudos sobre a incorporação de probióticos nos alimentos chamou a atenção para 

diferentes espécies destes gêneros (AREVALO-VILLENA et al., 2017; CAGNO et al., 2020). 

No entanto, várias investigações têm atribuído espécies de leveduras como candidatas 

probióticas, tais como Kluyveromyces marxianus, K. lactis, Pichia kluyveri, P. pastoris, 

Candida famata, C. tropicalis e Saccharomyces boulardii (FRANÇA et al., 2015; AREVALO-

VILLENA et al., 2017; GREPPI et al., 2017). Além disso, o isolamento e caracterização de 

novas estirpes de levedura com potenciais benefícios para a saúde tem sido uma alternativa 

atraente para os investigadores, especialmente relacionada com as características probióticas 

(CASSANEGO et al., 2018; YILDIRAN; BASYIGIT KILIÇ; ÇAKMAKÇI, 2019). 

 Dentre os efeitos probióticos atribuídos as leveduras estão a resistência a ambientes 

ácidos e pH baixo, os efeitos contra patógenos bacterianos entéricos, anti-inflamatórios, 

estimulação e modulação do sistema imunológico, aprimoramento e restauração da integridade 

do epitélio intestinal e melhoria na biodisponibilidade de nutrientes (MOSLEHI-JENABIAN 

et al., 2010; THÉVENOT et al., 2015; SEN; MANSELL, 2020). 
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 Greppi et al. (2017) estudaram o potencial probiótico de Pichia kudriavzevii e a sua 

capacidade de aumentar o conteúdo de folato (também conhecido como vitamina B9), que 

desempenha um papel fundamental no metabolismo celular, nos alimentos fermentados. Os 

autores descobriram que esta levedura é capaz de sobreviver às condições do trato 

gastrointestinal, bem como de aderir às células intestinais e produzir folato e fitase, concluindo 

assim que a P. kudriavzevii pode aumentar a qualidade nutricional dos alimentos através da 

fermentação e proporcionar efeitos benéficos sobre o hospedeiro humano. Banik et al. (2019) 

isolaram uma estirpe de S. cerevisiae AKP1 de alimentos fermentados e demonstraram que a 

atividade anti-inflamatória desta espécie através da modulação do perfil de citocinas do sistema 

imune. Além disso, demonstraram o potencial de tratamento de úlceras gástricas induzidas a 

frio em ensaios in vivo utilizando modelos de ratos. Helmy et al. (2019), avaliando os atributos 

probióticos potenciais das leveduras de leite isoladas do queijo Karish, descobriram que as 

leveduras P. kudriavzevii QLB, Wickerhamomyces anomalus HN1 e S. cerevisiae 

gbLKX237673.1 exibiam atributos probióticos vantajosos in vitro, bem como alta tolerância 

aos sais biliares com concentrações elevadas de até 2,0%. 

Numa revisão recente, Sen e Mansell (2020) descreveram o importante papel das 

leveduras como probióticos, os seus mecanismos, e o seu uso potencial. Os autores salientaram 

que, embora vários estudos tenham demonstrado efeitos benéficos e probióticos das estirpes de 

levedura, ainda existem desafios para a incorporação destes microrganismos em produtos 

alimentares reais, com o objetivo de adicionar propriedades funcionais. A Tabela 1 mostra os 

resultados de estudos recentes sobre a utilização de leveduras probióticas em matrizes 

alimentares. 
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Tabela 1. Leveduras probióticas em processos e no desenvolvimento de alimentos. 

Tipo de processo e/ou 

alimento 

Linhagem probiótica de 

levedura 

Referência 

Alimentos fermentados a 

base de cereais 

Pichia kudriavzevii  GREPPI et al. (2017) 

Fermentação de azeitonas 

de mesa e pretas  

Candida norvegica, 

Galactomyces reessii 34A e 

Pichia guilliermondii, 

Aureobasidium pullulans Y42, 

Saccharomyces cerevisiae Y34 

OLIVEIRA et al. (2017) 

BONATSOU et al. (2018) 

Bebida fermentada de 

abacaxi 

Meyerozyma caribbica AMORIM; PICCOLI; 

DUARTE (2018) 

Produção de cerveja 

artesanal 

Saccharomyces boulardii CAPECE et al. (2018) 

MULERO-CEREZO; 

BRIZ-REDÓN; 

SERRANO-AROCA, 

(2019) 

Queijo tradicional egípcio 

(tipo Karish) 

Pichia kudriavzevii QLB, 

Wickerhamomyces anomalus 

HN1 e Saccharomyves 

cerevisiae gbLKX237673.1 

HELMY et al. (2019) 

Bebidas alcoólicas 

fermentadas  

Saccharomyces boulardii PAULA et al. (2019) 

Bebida funcional 

de cerejeira corneliana 

(Cornus mas L.) 

 

Pichia kudriavzevii DCNa1 

e Wickerhamomyces 

subpelliculosus DFNb6 

CAGNO et al. (2020) 

Produtos lácteos Saccharomyces boulardii, 

Kluyveromyces 

marxianus e Pichia 

kudriavzevii  

SARWAR et al. (2019) 

SAADAT et al. (2020) 

Fonte: Própria autoria. 

 

  



26 
 

 

2.3 Saccharomyces boulardii COMO UMA LEVEDURA PROBIÓTICA 

 S. boulardii, também conhecida como S. cerevisiae var. boulardii ou S. cerevisiae 

Hansen CBS 5926, é a levedura mais comum com efeitos probióticos alegados. Esta espécie foi 

isolada da casca da lichia e do mangostão em 1920 pelo cientista francês Henri Boulard. 

(MCFARLAND, 2010). Desde então, a S. boulardii tem sido comercializada na sua forma 

liofilizada em todo o mundo como um produto eficaz para o tratamento da diarreia e prevenção 

de complicações relacionadas com o uso de antibióticos (BUTS, 2009). Estas alegações 

estimularam o interesse científico sobre os efeitos probióticos da S. boulardii no organismo 

hospedeiro desde os anos 80 (DUCLUZEAU; BENSAADA, 1982; BUTS, 2009). Contudo, os 

relatórios na literatura sobre a aplicação desta levedura em alimentos começaram apenas 

recentemente (LOURENS-HATTINGH; VILJOEN, 2001; REKHA; VIJAYALAKSHMI, 

2008; PARRELLA et al., 2012; RAJENDRAN et al., 2017; CAPECE et al., 2018; SWIECA et 

al., 2019). 

 S. boulardii é uma levedura mesofílica e não patogénica, sendo também 

metabolicamente e fisiologicamente diferente de S. cerevisiae devido à sua resistência ao baixo 

pH, temperatura ideal de crescimento a 37ºC e tolerância aos ácidos biliares, entre outras 

características (MCFARLAND, 2017). De acordo com Edwards-Ingram et al. (2007), esta 

levedura probiótica pode crescer em pH entre 2,0 e 7,0, e devido à sua capacidade de sobreviver 

em ambientes ácidos, pode passar inalterada por todo o sistema digestivo (Edwards-Ingram et 

al., 2007). A Figura 1 apresenta as principais características bioquímicas, fisiológicas e 

genéticas que permitem que essa levedura seja um agente bioterapêutico desejável para 

humanos. 
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Figura 1. Principais características de Saccharomyces boulardii que podem favorecer e auxiliar 

sua função probiótica. 

 

Fonte: Adaptado de Sen e Mansell (2020). 

 

 S. boulardii tem vários atributos adicionais que fornecem propriedades probióticas, 

como os efeitos benéficos contra patógenos entéricos, incluindo a produção de compostos que 

neutralizam toxinas microbianas, prevenção de aderência bacteriana e translocação em células 

epiteliais intestinais e modulação da via de sinalização da célula hospedeira associada com a 

resposta pró-inflamatória na infecção bacteriana (MOSLEHI-JENABIAN; PEDERSEN; 

JESPERSEN, 2010). De acordo com a literatura, estudos têm atribuído efeitos positivos ao S. 

boulardii no tratamento de doenças inflamatórias intestinais (ABBAS et al., 2014) e doenças 

gastrointestinais agudas, como diarreia viral e bacteriana (KELESIDIS; POTHOULAKIS, 

2012). Xu et al. (2016) avaliaram a administração de S. boulardii em recém-nascidos 

prematuros para melhorar a tolerância ao crescimento e alimentação e observaram que o uso 

profilático de S. boulardii em recém-nascidos prematuros acelera o ganho de peso e melhora a 

tolerância à alimentação. Além disso, experimentos in vivo realizados com camundongos 

demonstraram a eficácia da administração oral de S. boulardii na modulação das vias de 
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infecção na mucosa intestinal, sugerindo assim uma nova e valiosa estratégia terapêutica para 

a inflamação intestinal (JUSTINO et al., 2020). 

 

2.4 APLICAÇÕES DE Saccharomyces boulardii EM ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 De acordo com as definições recentes (RAI; PANDEY; SAHOO, 2019), os alimentos 

funcionais são produtos alimentares convencionais que trazem benefícios à saúde, além de suas 

propriedades nutricionais, quando administrados e/ou consumidos como parte da dieta 

normal. Ali e Rahut (2019) destacaram a crescente demanda por alimentos funcionais, que é 

motivada pela conscientização sobre os cuidados com a saúde e aumento da expectativa de 

vida. Neste contexto, Kozup, Creyer e Burton (2003) apontaram que os consumidores podem 

ter atitudes favoráveis que consolidam sua vontade de adquirir alimentos funcionais, quando 

esses produtos são apresentados como saudáveis e apresentam fatores nutricionais vantajosos. 

A aplicação de leveduras na indústria alimentícia tem uma longa história com diversos 

exemplos, incluindo a produção de enzimas específicas e novos peptídeos bioativos e o uso de 

células vivas com propriedades probióticas e constituintes da parede celular (exemplo para β-

glucanas) com função nutracêutica (PADILLA et al., 2015; RAI et al., 2016; RAI; PANDEY; 

SAHOO, 2019). Estudos recentes tentaram incluir leveduras probióticas na produção de 

alimentos funcionais (AMORIM; PICCOLI; DUARTE, 2018; CAPECE et al., 2018; CAGNO 

et al., 2020). Considerando as propriedades probióticas atribuídas especialmente ao S. 

boulardii, diversos estudos têm se concentrado na potencial inclusão dessa levedura no 

desenvolvimento de produtos alimentícios funcionais inovadores. A aplicação de S. 

boulardii na produção de alimentos foi inicialmente relatada na incorporação e preparação de 

iogurtes comerciais (LOURENS-HATTINGH; VILJOEN, 2001) e na fermentação de produtos 

vegetais (SINDHU; KHETARPAUL, 2002). No entanto, não há informações disponíveis sobre 

o efeito de S. boulardii nas propriedades organolépticas dos alimentos; assim, estudos 

sensoriais devem ser realizados com esta cepa probiótica (COSTA et al., 2020; CRUZ et al., 

2021; SILVA et al., 2021).  

 

2.4.1 Bebidas não alcoólicas 

A incorporação de S. boulardii como cepa de levedura probiótica no desenvolvimento 

de bebidas não alcoólicas foi primeiramente realizada por Lourens-Hattingh e Viljoen (2001), 

que relataram a capacidade de crescimento de S. boulardii em iogurtes produzidos 

com Lactobacillus acidophilus e Bifidobacteria. Os autores mostraram que S. boulardii pode 

utilizar os constituintes do iogurte como substrato de crescimento para manter a viabilidade 
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celular, sugerindo que esta espécie de levedura tem potencial para uso como microrganismo 

probiótico em laticínios, uma vez que não foi observada formação de gás ou álcool. Parrella et 

al. (2012) estudaram a co-fermentação de bactérias lácticas em associação com a levedura 

probiótica S. boulardii no desenvolvimento de leites fermentados. Em seus experimentos, os 

autores descobriram que a levedura pode usar os produtos da fermentação de bactérias lácticas, 

como os ácidos orgânicos, para seu crescimento e para garantir a estabilidade de cepas 

bacterianas, bem como para melhorar as propriedades antioxidantes do produto final 

fermentado. Sarwar et al. (2019) estudando a aplicação de S. boulardii CNCM I-745 e inulina 

prebiótica em iogurte, desenvolveram um produto simbiótico que foi um veículo eficaz para 

essa levedura probiótica, o que enfatiza sua aplicação potencial como um novo laticínio 

funcional com propriedades benéficas à saúde. 

Pachori e Kulkarni (2017) investigaram o uso de S. boulardii no desenvolvimento de 

água de coco probiótica não alcoólica e demonstraram que o consumo desse produto foi mais 

benéfico que sua contraparte regular (não probiótico). Além disso, o processo de inclusão de 

probióticos não altera a cor, o sabor e a palatabilidade do produto final. Desta forma, os autores 

recomendam que a água de coco probiótica pode servir como uma bebida alternativa para 

consumidores vegetarianos e alérgicos a produtos lácteos probióticos. 

Em relação às bebidas não lácteas, Senkarcinova et al. (2019) estudaram o uso de S. 

boulardii no desenvolvimento de cerveja probiótica sem álcool, mostrando que a levedura foi 

capaz de fermentar o mosto da cerveja e melhorar algumas variáveis do processo fermentativo, 

levando a uma melhor produção de compostos voláteis. Assim, tal estudo propõe que leveduras 

probióticas associadas a cervejas não alcoólicas podem vincular benefícios adicionais à saúde 

e se tornar uma alternativa atraente para novos produtos de cerveja. Santana et al. (2020) 

estudaram a viabilidade de aplicação de S. boulardii em suco de caju do cerrado brasileiro com 

adição de frutose, sacarose e xilitol, e dos adoçantes artificiais aspartame, estévia e 

sucralose. Foram adicionadas 108 unidades formadoras de colônias (UFC) ml-1 de S. 

boulardii para as amostras de suco e, após 28 dias de armazenamento, a viabilidade celular 

desta espécie foi maior do que 7 log UFC mL-1 para a maioria das amostras avaliadas, 

permitindo o suco ser considerado uma bebida probiótica. 

 

2.4.2 Produtos vegetais e panificação 

Em produtos vegetais e de panificação, dados experimentais dos últimos anos têm 

mostrado que o uso de S. boulardii em combinação com outros microrganismos é uma 

alternativa promissora para o desenvolvimento de novos produtos (REKHA; 
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VIJAYALAKSHMI, 2008; RAJENDRAN et al., 2017; SWIECA et al., 2019). Rekha e 

Vijayalakshmi (2008) analisaram a combinação de S. boulardii com isolados de bactérias 

probióticas lácticas na fermentação de extrato de soja hidrossolúvel, mostrando que a 

associação desses microrganismos reduziu antinutrientes como ácido fítico, polifenóis e 

inibidor de tripsina. 

Em um estudo sobre a capacidade de S. boulardii SAA655 e Lactococcus lactis N8 de 

sintetizar vitaminas do complexo B (riboflavina e folato), Rajendran et al. (2017) constataram 

que a incorporação desses microrganismos melhorou as características funcionais e 

tecnológicas da massa Idli, um bolo tradicional à base de verduras e legumes muito consumido 

no subcontinente indiano. Swieca et al. (2019) avaliaram brotos de lentilha e feijão azuki como 

carreadores de S. boulardii e descobriram que a levedura probiótica melhorou 

significativamente a qualidade microbiológica dos produtos finais. Com base nesses resultados, 

os autores introduziram os brotos de leguminosas enriquecidos com S. boulardii como um novo 

produto alimentar funcional, caracterizado pela segurança e altas propriedades nutricionais. 

A espécie S. boulardii também foi recentemente isolada da pasta de soja fresca e 

submetida a condições in vitro para simular o processo de digestão na boca, estômago e 

intestino delgado (HOSSAIN et al., 2020). Pelas análises físico-químicas realizadas, a espécie 

foi capaz de sobreviver às condições estomacais, bem como a 2% de sal biliar e pH 2,5, 

apresentando resistência também a antibióticos como imipenem, ampicilina e amicacina. Além 

disso, a levedura apresentou ação bacteriostática para a maioria das bactérias patogênicas gram-

negativas e gram-positivas testadas, como Salmonella typhi e Enterococcus faecalis, 

respectivamente. 

S. boulardii também foi aplicado a flocos de milho usados como cereal matinal, 

geralmente consumido com leite quente (SINGU; BHUSHETTE; ANNAPURE, 2020). Para 

proteger as células probióticas das altas temperaturas e mantê-las viáveis no produto 

consumido, os hidrocolóides foram usados como agente de revestimento misturado ao S. 

boulardii. Dentre os hidrocolóides testados, a goma arábica mostrou-se o material de 

revestimento mais protetor das células após a mistura com o leite pré-aquecido a 80 ºC. Além 

disso, a taxa de sobrevivência de S. boulardii foi de 88% em flocos de milho revestidos com 

probióticos armazenados por 90 dias a 30 ºC. 

 

2.4.3 Bebidas alcoólicas fermentadas 

A aplicabilidade de S. boulardii em co-fermentação com S. cerevisiae para a produção 

de cervejas artesanais foi estudada por Capece et al. (2018), que demonstraram que a levedura 
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probiótica tem a capacidade de sobreviver durante o processo de fermentação. A levedura 

probiótica também aumentou as propriedades antioxidantes da cerveja e apresentou alta 

dominância ao final da co-fermentação com diferentes cepas de S. cerevisiae, confirmando seu 

potencial para melhorar a qualidade de cervejas com baixo teor alcoólico ou sem 

álcool. Mulero-Cerezo, Briz-Redón e Serrano-Aroca (2019) também propuseram o uso de S. 

boulardii como um valioso iniciador probiótico na produção de cerveja artesanal, 

proporcionando maior atividade antioxidante, menor teor de álcool, atributos sensoriais 

semelhantes e maior viabilidade celular após 45 dias quando comparado a uma cepa de S. 

cerevisiae comumente usada na indústria da cerveja. 

Paula et al. (2019) aplicaram a metodologia de análise de superfície de resposta para 

otimizar os parâmetros de crescimento de S. boulardii em mosto sintético e sua tolerância em 

condições que reproduzem o trânsito gastrointestinal em humanos, visando ao desenvolvimento 

de bebidas alcoólicas probióticas. Os autores concluíram que S. boulardii oferece um novo 

caminho para a gestão da produção de bebidas alcoólicas com perspectivas de melhorar 

significativamente a qualidade desses produtos. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 Dentre os microrganismos que proporcionam benefícios ao hospedeiro, diversas cepas 

e linhagens de leveduras têm sido reconhecidas como excelentes alternativas com funções 

probióticas. Considerando os efeitos benéficos atribuídos às leveduras probióticas, é crescente 

o interesse científico pela incorporação desses microrganismos em alimentos com 

características funcionais. S. boulardii é uma das principais espécies de leveduras probióticas 

com efeitos benéficos à saúde que vem sendo estudada quanto ao seu potencial de utilização no 

desenvolvimento de alimentos funcionais inovadores. Investigações recentes indicam a 

aplicação potencial de S. boulardii em fermentados vegetais, produtos de panificação, bebidas 

não alcoólicas e alcoólicas, principalmente em cervejas artesanais, cujo mercado de produção 

tem se expandido significativamente nos últimos anos. 
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RESUMO 

O hidromel é uma bebida alcoólica produzida pela fermentação de uma solução diluída do mel, 

pela ação de leveduras. A levedura mais empregada para a produção de hidromel é a 

Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae). Contudo, a Saccharomyces boulardii (S. boulardii) 

apresenta-se como uma levedura não convencional e com efeitos probióticos demonstrados. 

Recentemente, pesquisas tem mostrado o potencial da S. boulardii para a fabricação de cervejas 

e no desenvolvimento de bebidas alcoólicas probióticas. Porém, até agora, nenhuma pesquisa, 

na literatura consultada, examinou o potencial de S. boulardii para a produção de hidromel. O 

objetivo deste estudo foi avaliar as condições de crescimento de S. boulardii para a produção 

de hidromel probiótico. Foi adotado um planejamento experimental com o fatorial completo 

de 2 n (n = 2) + 3 pontos centrais para avaliar duas variáveis independentes, sendo os sólidos 

solúveis do mosto inicial (ºBrix) e concentração de levedura iniciadora (mL/L). As variáveis 

respostas analisadas foi pH, acidez total (%), sólidos solúveis (ºBrix), teor alcoólico (%) e 

contagem de células viáveis Log10 (UFC/mL), para 20 e 30 dias de fermentação do hidromel. 

Condições otimizadas para a produção de hidromel foram obtidas em ensaios preliminares e 

realizados experimentos de confirmação com aumento de escala. Além disso, foi analisado os 

teores de compostos fenólicos totais, atividade antioxidante e contagem de células viáveis de 

levedura, no hidromel produzido. Os achados deste estudo mostram que a S. boulardii possui 

um potencial para o desenvolvimento de hidromel probiótico e fornece uma perspectiva para o 

gerenciamento dessa bebida. 

 

Palavras-chave: mel, bebida alcoólica fermentada, levedura, fermentação, bebida probiótica. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

A apicultura, prática de manejo de abelhas com ferrão (Apis mellifera), é uma das 

atividades mais antigas do mundo. Segundo Torné-Noguera et al. (2016), a apicultura trata-se 

de uma atividade sustentável e potencialmente segura, sendo o mel o principal produto. 

O mel é um alimento naturalmente doce, produzido com o néctar e o pólen das plantas 

(SAJTOS et al., 2019). É constituído por diversos nutrientes, tais como carboidratos, água, 

proteínas, aminoácidos, vitaminas e outros (RAO et al., 2016). Além disso, o mel é rico em 

compostos fenólicos (flavonóides, ácidos fenólicos e derivados de ácidos fenólicos), altamente 

relacionados com suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas (PEREIRA et al., 2017; 

STAROWICZ; GRANVOGL, 2020). 

A partir do mel pode-se obter diversos produtos que vão desde produtos de beleza e 

higiene corporal até mesmo produtos alimentícios, como doces, barras de cereais, vinagres e 

sobremesas. Além disso, o mel representa uma importante fonte de matéria prima para a 

produção de bebidas como, por exemplo, o néctar de caju adoçado com mel (SILVA et al., 

2008), a aguardente de mel (ANJOS et al., 2020) e o hidromel (PEREIRA et al., 2009; 

IGLESIAS et al., 2014), sendo o hidromel a bebida mais relevante. 

O hidromel é uma bebida que contém de 8% a 18% (v/v) de etanol, produzida pela 

fermentação alcoólica de uma solução diluída do mel, por meio da ação de leveduras 

(PEREIRA et al., 2009; PEREIRA et al., 2013). No entanto, de acordo com Brasil (2012), o 

hidromel deve apresentar de 4 a 14ºGL por cento em volume, a 20ºC. Embora seja consumido 

em vários países da Europa e África, no Brasil o hidromel é pouco popular, provavelmente pela 

falta de conhecimento e/ou estudos para a sua produção. 

A produção do hidromel pode ser influenciada por diversos fatores, como a qualidade 

do mel utilizado na diluição, o tempo de fermentação, a graduação alcoólica e a levedura 

empregada. Neste sentido, a seleção de leveduras apropriadas exerce um papel fundamental 

para a produção de uma bebida de qualidade, pois está associada diretamente com a eficiência 

da conversão de açúcar em álcool (IGLESIAS et al., 2014).  

A levedura mais empregada para a produção do hidromel é a Saccharomyces cerevisiae 

(S. cerevisiae). Linhagens como a S. cerevisiae ICV D47, UCD522, BRL-7, C11-3, ENSIS-

LE5 e Premier cru, também são relatadas como adequadas para a produção da bebida 

(MENDES-FERREIRA et al., 2010; QURESHI; TAMHANE, 1985; NAVRÁTIL; ŠTURDÍK; 

GEMEINER, 2001; ROLDÁN et al., 2011; PEREIRA et al., 2009). Contudo, encontrar 

leveduras resistentes e com bom desempenho na fermentação sob as condições de produção do 

hidromel ainda é um importante campo de pesquisa.  
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A Saccharomyces boulardii (S. boulardii), também conhecida como Saccharomyces 

cerevisiae var. boulardii ou Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926, é a levedura mais 

comum utilizada como agente terapêutico e preventivo (HADJIMBEI et al., 2020) com efeitos 

probióticos demonstrados. Tendo em vista a crescente busca por hábitos alimentares saudáveis 

e benefícios à saúde, a S. boulardii tem sido incorporada em alimentos e bebidas com o objetivo 

de agregar características funcionais e probióticas (REKHA; VIJAYALAKSHMI, 2008; 

PARRELLA et al., 2012; PACHORI; KULKARNI, 2017; RAJENDRAN et al., 2017; 

MULERO-CEREZO; BRIZ-REDÓN; SERRANO-AROCA, 2019; SARWAR et al., 2019; 

SWIECA et al., 2019). 

Pesquisas têm demonstrado o potencial da S. boulardii como iniciador misto, com 

linhagem selecionada de S. cerevisiae, para a fabricação de cerveja (CAPECE et al., 2018; 

MULERO-CEREZO; BRIZ-REDÓN; SERRANO-AROCA, 2019). Paula et al. (2019) 

estudaram os parâmetros de crescimento da S. boulardii em mosto sintético e a sobrevivência 

da levedura sob condições gastrointestinais simuladas in vitro, facilitando a produção de 

bebidas alcoólicas probióticas. 

No entanto, até agora, o potencial de S. boulardii para o desenvolvimento de hidromel 

é um importante campo de pesquisa para ser investigado. Diante deste contexto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar as condições de crescimento de S. boulardii para a produção de hidromel 

probiótico. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Obtenção de microrganismo e padronização de inóculo de trabalho 

S. boulardii CCT 4308 (UFPEDA 1176) foi obtida do banco de cultura de 

microrganismos da Fundação Andre Tosello (FAT, pesquisa e tecnologia), Brasil. O método 

descrito por Paula et al. (2019), com modificações, foi utilizado para obter o inóculo de 

trabalho. A levedura foi cultivada em agitador (modelo TE-424, TECNAL) a 160 rpm, 25 °C 

durante 48 horas, em frascos erlenmeyer de 500 mL contendo caldo de extracto de levedura-

peptona-dextrose (YPD). Após o crescimento, as células foram recuperadas por centrifugação 

a 6000 rpm, durante 5 minutos. Após a centrifugação, S. boulardii foi cultivada em mel diluído 

a 25 ºBrix, sob as mesmas condições de cultivo. O inóculo foi padronizado para uma densidade 

óptica a 620 nm (DO 620nm) correspondente a 106 UFC/mL, num espectrofotômetro (modelo 

7305, JENWAY).  
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3.2.2 Estratégia sequencial de planejamento experimental 

Foi adoptado um planejamento experimental com o fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 

pontos centrais (Pc) para avaliar duas variáveis independentes: os sólidos solúveis iniciais do 

mosto (ºBrix) e a concentração de levedura inicial (mL/L), de acordo com a Tabela 2. Neste 

caso, o número total de tratamentos foi de 7. Os ensaios preliminares determinaram as melhores 

condições para a produção de hidromel, que foram depois validadas numa produção em escala. 

As variáveis dependentes (respostas) são as respostas para pH, acidez total (%), sólidos solúveis 

(ºBrix), teor alcoólico (%) e contagem de células viáveis transformadas em Log10 (UFC/mL), 

para 20 e 30 dias de fermentação. 

 

Tabela 2. Planejamento experimental para a produção de hidromel probiótico. 

Ensaios Sólidos solúveis do mosto inicial 

(ºBrix) 

 *Concentração de levedura 

 iniciadora (mL/L) 

1 -1 (20,0) -1 (0,8) 

2 +1 (30,0) -1 (0,8) 

3 -1 (20,0) +1 (1,2) 

4 +1 (30,0) +1 (1,2) 

5 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 

6 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 

7 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 

*S. boulardii. Pc = Pontos centrais. 

Fonte: Própria autoria. 

 

3.2.3 Ensaios preliminares - Produção de hidromel 

Nos ensaios preliminares, foi produzido 1 litro de hidromel de acordo com o 

planejamento experimental apresentado na Tabela 1. O mel (Orgânico - LAMBERTUCCI, 

certificação KOSHER) foi obtido de um estabelecimento comercial na cidade de 

Pirassununga/SP e os sólidos solúveis (ºBrix) do mosto inicial foram corrigidos aplicando as 

Equações 1 e 2. 
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𝑀𝑀𝑒 =  
(𝑀𝑀𝑜 𝑥 𝑆𝑆 (º𝐵𝑟𝑖𝑥) 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜)

𝑆𝑆 (º𝐵𝑟𝑖𝑥) 𝑚𝑒𝑙
                       (1) 

 

Sendo: 

MMe = Massa de mel (kg); 

MMo = Massa de mosto (kg); 

SS = Sólidos solúveis (oBrix). 

 

 

𝑀𝐴 =  𝑀𝑀𝑜 − 𝑀𝑀𝑒                                (2) 

 

Sendo: 

MA = Massa de água (kg); 

MMo = Massa de mosto (kg); 

MMe = Massa de mel (kg). 

 

 Inicialmente, a quantidade calculada de mel foi dissolvida em água a 60 ºC. Esta 

primeira mistura foi pasteurizada a 65 ºC durante 15 minutos, a fim de reduzir a carga 

microbiana do mosto, e depois resfriada a 25 ºC. Depois, adicionou-se a quantidade de S. 

boulardii (Tabela 1), e a mistura foi ligeiramente agitada para homogeneizar. A fermentação 

foi conduzida durante 20 e 30 dias em anaerobiose (mantida por airlock) a 25 ºC, em baldes 

fermentadores de polipropileno com um volume total de 1 litro. Durante o processo de 

fermentação, foram feitas medições de pH utilizando um medidor de pH de bancada (modelo 

PG 1800 FARMA) e sólidos solúveis (ºBrix), determinados por um refratômetro portátil de 

precisão (modelo RSG-100ATC), de dois em dois dias. O hidromel foi engarrafado e 

armazenado a 8 ºC. 

 

3.2.4 Validação experimental – Aumento de escala 

 Foram produzidos três litros de hidromel para cada tratamento, de acordo com as 

condições otimizadas determinadas nos ensaios preliminares. A fermentação foi conduzida 

durante 30 dias em anaerobiose (mantida por airlock) a 25 ºC, em baldes fermentadores de 

polipropileno com um volume total de 3 litros. Além disso, foi produzido um hidromel padrão 

utilizando a levedura comercial Saccharomyces cerevisiae Mangrove Jack's M05, considerando 

as condições intermediárias dos pontos centrais (Tabela 1). Durante a fermentação, os 
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parâmetros pH (medidor de pH de bancada, modelo PG 1800 FARMA), acidez total (%) 

(AOAC, 2000), sólidos solúveis (ºBrix) (refratômetro portátil, modelo RSG-100ATC) e teor 

alcoólico (%) (ebuliômetro Kit – 0700, CIENLAB) foram monitorados. 

 

3.2.5 Análises físico-química e microbiológica do hidromel 

3.2.5.1 Compostos fenólicos totais 

Os compostos fenólicos totais foram medidos de acordo com a metodologia descrita por 

Everette et al. (2010). Um mL de reagente Folin-Ciocalteu foi adicionado a 1 mL de cada 

amostra de hidromel (diluído 10 vezes). Em seguida, foram adicionados 2 mL de carbonato de 

sódio 20%, seguidos de 2 mL de água destilada. As amostras foram homogeneizadas e 

incubadas no escuro durante 30 minutos (25 ± 2 ºC). A absorbância das amostras foi lida a 700 

nm num espectrofotômetro JENWAY (modelo 7305). Foi utilizado ácido gálico (0,01 - 0,05 

mg/mL) para a curva padrão e os resultados foram expressos em mg de equivalente de ácido 

gálico (GAE)/100 mL de hidromel. 

 

3.2.5.2 Atividade antioxidante 

O potencial antioxidante foi medido pelo poder antioxidante redutor férrico (FRAP), de 

acordo com o método descrito por Benzie e Strain (1996). Foram adicionadas amostras de 

hidromel (0,1 mL) em 2,9 mL de solução de FRAP e incubadas num banho termostático a 37°C 

durante 30 minutos no escuro. A absorbância das amostras foi lida a 593 nm no 

espectrofotômetro (Thermo Scientific, Genesys 10S UV-Vis, EUA). Foram utilizados como 

padrão os equivalentes de trolox (2,5 - 15 μmol/L) e os resultados foram expressos como μmol 

equivalente de trolox/100 mL (µmol TE/100 mL) de hidromel. 

A capacidade antioxidante por ácido 2,2'-azinobis-(3-etil-benzotiazolina-6-sulfônico 

(ABTS) foi realizada de acordo com Re et al. (1999). Neste aspecto, o radical ABTS (ABTS•+) 

é gerado pela reação de 5 mL de uma solução aquosa de ABTS (7 mM) com 88 μL de uma 

solução de persulfato de potássio (140 mM). Esta mistura é mantida no escuro à temperatura 

ambiente durante 16 horas. Depois, 1 mL da mistura é diluído em álcool etílico até uma 

absorbância de 0,700 ± 0,05 nm a 734 nm. Posteriormente, uma alíquota de 30 μL da amostra 

de hidromel foi adicionada a 3,0 mL da solução radical ABTS, no escuro, e a absorbância foi 

lida a 734 nm, no espectrofotômetro (Thermo Scientific, Genesys 10S UV-Vis, EUA), após 6 

minutos de reação. 

 

3.2.5.3 Contagem de células viáveis 
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As células de levedura viáveis foram avaliadas de acordo com Zamora-Vega et al. 

(2012), com modificações. As amostras de 1 mL de hidromel foram misturadas com 9 mL de 

solução salina estéril (0,1%) e sujeitas a diluições em série. Depois, alíquotas de 1 mL foram 

espalhadas em placas contendo meio ágar potato-dextrose (PDA), acidificado com ácido 

tartárico (10%), e incubada a 25 °C durante 72 horas. As células viáveis foram determinadas 

por contagem direta de placas e unidades formadoras de colónias expressas como Log10 UFC 

de levedura por mL de hidromel. 

 

3.2.6 Análise estatística 

O software Statistica, versão 10.0 (StatSoft, Tulsa, Estados Unidos da América), foi 

utilizado para as análises experimentais do fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos centrais. 

Para validação experimental e escalonamento, os tratamentos foram repetidos três vezes e as 

análises foram realizadas em triplicatas. Os resultados foram tabulados e expressos como média 

± desvio padrão. A análise de variância (ANOVA) foi realizada e submetida ao teste de Tukey 

a 95% de confiança (p < 0,05), com o apoio do software R, versão 2.11.1 (R Development Core 

Team - 2010). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Triagem laboratorial – Ensaios preliminares 

Os resultados da triagem laboratorial mostraram que o conteúdo de sólidos solúveis 

(ºBrix) é reduzido com o aumento do tempo de fermentação do hidromel (Tabela 3). 

Consequentemente, observa-se um aumento do teor final de álcool (%) (Y4f), justificando a 

ação da levedura na conversão de açúcar em etanol como produto do metabolismo celular 

(IGLESIAS et al., 2014). No entanto, o hidromel produzido com 30 dias de fermentação reduz 

a viabilidade das células a 105 UFC/mL de levedura, e pode estar relacionado com o aumento 

do teor alcoólico. Por outro lado, 20 dias de fermentação permitem um menor teor de álcool e 

uma contagem de células viáveis acima dos 106 UFC/mL, a quantidade mínima recomendada 

para produtos probióticos e geralmente aceito para proporcionar benefícios para a saúde 

(RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010; KECHAGIA et al., 2013; SERTOVIC et al., 

2019). Portanto, o planeamento fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos centrais foi realizado 

utilizando os resultados obtidos para o hidromel produzido aos 20 dias de fermentação, tal como 

apresentado no Tabela 3. 
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Tabela 3. Resultados da triagem laboratorial para o fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos 

centrais, considerando as variáveis respostas na produção de hidromel. 

Tempo de 

fermentação 
Ensaios X1i X2i Y1f Y2f Y3f Y4f Y5f 

 1 -1 (20,0) -1 (0,8) 3,22 0,40 15,07 4,70 7,16 

 2 1 (30,0) -1 (0,8) 3,43 0,57 22,20 7,70 7,46 

 3 -1 (20,0) 1 (1,2) 3,18 0,41 14,47 5,10 7,14 

20 (Dias) 4 1 (30,0) 1 (1,2) 3,26 0,58 21,13 8,48 7,31 

 5 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,24 0,45 18,60 5,90 7,63 

 6 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,12 0,46 17,40 7,03 7,31 

 7 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,00 0,47 16,90 7,93 7,40 

 1 -1 (20,0) -1 (0,8) 3,05 0,47 12,40 7,85 5,45 

 2 1 (30,0) -1 (0,8) 3,30 0,57 20,00 9,88 5,52 

 3 -1 (20,0) 1 (1,2) 3,06 0,48 12,00 7,90 5,77 

30 (Dias) 4 1 (30,0) 1 (1,2) 3,30 0,56 19,13 10,83 5,30 

 5 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,21 0,49 15,73 9,68 5,70 

 6 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,27 0,49 14,60 10,13 5,32 

 7 Pc 0 (25,0) 0 (1,0) 3,27 0,50 14,40 11,47 5,45 

X1i = Sólidos solúveis (ºBrix) (inicial); X2i = Concentração de levedura (mL/L) (inicial); Y1f 

= pH (final); Y2f = Acidez total (%) (final); Y3f = Sólidos solúveis (ºBrix) (final); Y4f = Teor 

alcoólico (%) (final); Y5f = Contagem de células viáveis Log10 (UFC/mL) (final); Pc = Pontos 

centrais. 

Fonte: Própria autoria. 

 

De acordo com a Tabela 3, para obter um teor alcoólico mais baixo, as condições do 

ensaio 1 (20ºBrix para os sólidos solúveis de mosto iniciais com uma concentração inicial de 

levedura de 0,8 mL/L) fornece um teor alcoólico de 4,7% e 7,16 Log10 UFC/mL de células 

viáveis de levedura, com 20 dias de fermentação. Por outro lado, a condição de ensaio 4 

(30ºBrix para sólidos solúveis no mosto inicial e uma concentração inicial de levedura de 1,2 

mL/L) fornece um teor alcoólico mais elevado: cerca de 8,48% e uma contagem de células 

viáveis de 7,31 Log10 CFU/mL. Assim, os ensaios 1 e 4 mostram as condições otimizadas para 

a produção de hidromel probiótico. 
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A Tabela 4 apresenta os efeitos principais e de interação das variáveis respostas na 

produção de hidromel durante 20 dias de fermentação. Pode-se observar que os principais 

efeitos dos sólidos solúveis iniciais (SSi em ºBrix) são estatisticamente significativos em p≤ 

0,05 para as variáveis resposta acidez total (Y2f), sólidos solúveis (Y3f) e teor alcoólico (Y4f). 

Neste sentido, notamos que quando o conteúdo inicial de sólidos solúveis em mosto é alterado 

de 20ºBrix para 30ºBrix, há um ganho estatisticamente significativo, a 95% de intervalo de 

confiança, de 0,17% em Y2f, 6,90% em Y3f, e 3,19% em Y4f, na produção de hidromel. 

 

Tabela 4. Efeitos principais e de interação para o fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos 

centrais na produção de hidromel com S. boulardii. 

Resposta Fator 
Efeito 

(%) 

Erro 

padrão 
t (3) p-valor LC -95% LC +95% 

Y1f 

*Média 3,207 0,057 56,086 < 0,001 3,025 3,389 

(1) SSi (ºBrix) 0,145 0,151 0,958 0,409 -0,337 0,627 

(2) CLi (mL/L) -0,105 0,151 -0,694 0,538 -0,587 0,377 

1 por 2 -0,065 0,151 -0,429 0,696 -0,587 0,417 

Y2f 

*Média 0,477 0,009 52,375 < 0,001 0,448 0,506 

*(1) SSi (ºBrix) 0,170 0,024 7,053 0,006 0,093 0,247 

(2) CLi (mL/L) 0,010 0,024 0,415 0,706 -0,067 0,087 

1 por 2 < 0,001 0,024 < 0,001 1,000 -0,077 0,077 

Y3f 

*Média 17,967 0,317 56,659 < 0,001 16,958 18,976 

*(1) SSi (ºBrix) 6,895 8,218 8,218 0,004 4,225 9,565 

(2) CLi (mL/L) -0,835 0,839 -0,995 0,393 -3,505 1,835 

1 por 2 -0,235 0,839 -0,280 0,798 -2,905 2,435 

Y4f 

*Média 6,691 0,340 19,673 < 0,001 5,609 7,774 

*(1) SSi (ºBrix) 3,190 0,899 5,545 0,038 0,326 6,054 

(2) CLi (mL/L) 0,590 0,899 0,656 0,559 -2,273 3,454 

1 por 2 0,190 0,899 0,211 0,846 -2,675 3,054 

Y5f 

*Média 7,344 0,072 101,709 < 0,001 7,115 7,574 

(1) SSi (ºBrix) 0,235 0,191 1,230 0,306 -0,373 0,843 

(2) CLi (mL/L) -0,085 0,191 -0,445 0,687 -0,693 0,523 

1 por 2 -0,065 0,191 -0,340 0,756 -0,673 0,543 

*p≤ 0,05; LC = Limite de confiança; Y1f = pH (final); Y2f = Acidez total (%) (final); Y3f = 

Sólidos solúveis (ºBrix) (final); Y4f = Teor alcoólico (%) (final); Y5f = Contagem de células 

viáveis Log10 (UFC/mL) (final); SSi= Sólidos solúveis inicial; CLi= Concentração de levedura 

inicial.  

Fonte: Própria autoria. 
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O diagrama de pareto (Figura 2) mostra os efeitos estimados padronizados e de interação 

do planejamento fatorial. As barras horizontais representam o quociente da magnitude das 

estimativas de efeitos pelo erro padrão. Assim, as barras que cruzam a linha pontilhada (na 

vertical) representam os efeitos estatisticamente significativos a 95% de confiança (p≤ 0,05). 

Neste sentido, os resultados apresentados pelos gráficos de pareto (Figura 2) corroboram com 

a Tabela 4 sendo SSi estatisticamente significativo (p≤ 0,05) para acidez total (Y2f), sólidos 

solúveis (Y3f) e teor alcoólico (Y4f). 

 

Figura 2. Pareto dos efeitos estimados padronizados do fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 

pontos centrais, para a produção de hidromel durante 20 dias de fermentação. (A) pH (Y1f), (B) 

Acidez total (%) (Y2f), (C) Sólidos solúveis (ºBrix) (Y3f), (D) Teor alcoólico (%) (Y4f) e (E) 

Contagem de células viáveis Log10 (UFC/mL) (Y5f). 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Os coeficientes de regressão do modelo para o fatorial completo 2 n (n = 2) são obtidos 

dividindo os valores dos efeitos principais e de interação por dois. Assim, é proposta a Equação 

3, de primeira ordem, para o modelo completo. 

 

Y = β0 + β1.X1i + β2.X2i + β1.2.X1i.X2i                  (3) 

 

Substituindo os valores dos coeficientes de regressão, obtemos a Equação 4 do modelo 

completo para a resposta Y2f, a Equação 5 para Y3f, e a Equação 6 para Y4f. 

 

Y2f = *0,477 + *0,085.X1i + 5x10-3.X2i + <5x10-4.X1i.X2i                    (4) 

Y3f = *17,967 + *3,445.X1i – 0,418.X2i – 0,118.X1i.X2i             (5) 

Y4f = *6,691 + *1,595.X1i + 0,295.X1i + 0,095.X1i.X2i            (6) 

*estatisticamente significativo a p ≤ 0,05. 

 

A análise de variância (ANOVA) foi feita para o modelo completo (Tabela 5). As 

variâncias explicadas por R2 e pelo teste F (Fcalculado maior que Ftabelado) mostram que o 

modelo é significativo e preditivo (p ≤ 0,05) para as respostas Y2f, Y3f e Y4f. Assim, os gráficos 

da superfície de resposta são plotados para Y2f (Figura 3A), Y3f (Figura 3B) e Y4f (Figura 3C). 
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Tabela 5. Análise de variância (ANOVA) do fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos 

centrais, considerando as variáveis respostas na produção de hidromel. 

Resposta Fonte de 

variação 

SQ GL QM Fc Ft p-valor R2 

 Regressão  0,04 p-1 (4-1)= 3 0,013 0,57 9,28 0,672 0,36 

Y1f Resíduo  0,07 n-p (7-4)= 3 0,023     

 Total 0,11 n-1 (7-1)= 6      

 Regressão  0,029 p-1 (2-1)= 1 0,029 7,25 6,61 0,043 0,94 

*Y2f Resíduo  0,002 n-p (7-2)= 5 4x10-3     

 Total  0,031 n-1 (7-1)= 6      

 Regressão  48,3 p-1 (2-1)= 1 48,30 114,46 6,61 1,24x10-4 0,96 

*Y3f Resíduo 2,11 n-p (7-2)= 5 0,422     

 Total 50,41 n-1 (7-1)= 6      

 Regressão  10,56 p-1 (2-1)= 1 10,56 21,73 6,61 5,52x10-3 0,81 

*Y4f Resíduo 2,43 n-p (7-2)= 5 0,486     

 Total 12,99 n-1 (7-1)= 6      

 Regressão 0,07 p-1 (4-1)= 3 0,023 0,62 9,28 0,648 0,39 

Y5f Resíduo 0,11 n-p (7-4)= 3 0,037     

 Total 0,18 n-1 (7-1)= 6      

*p≤ 0,05; SQ = Soma de quadrados; GL = Graus de liberdade; QM = Quadrado médio; Fc= 

Fcalculado; Ft= Ftabelado; p = número de parâmetros do modelo; n = número de ensaios totais; 

Y1f = pH; Y2f = Acidez total (%); Y3f = Sólidos solúveis (ºBrix); Y4f = Teor alcoólico (%); 

Y5f = Contagem de células viáveis Log10 (UFC/mL). 

Fonte: Própria autoria. 

 

De acordo com a Figura 3, o aumento inicial dos sólidos solúveis em mosto (ºBrix), de 

20 para 30ºBrix, proporciona um efeito de ganho nas respostas de Y2f (Figura 3A), Y3f (Figura 

3B) e Y4f (Figura 3C). Além disso, o efeito da concentração de levedura inicial (X2i) exerce 

pouca influência na acidez total (Y2f), sólidos solúveis (Y3f) e teor alcoólico (Y4f), na produção 

de hidromel. 
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Figura 3. Superfícies de resposta do fatorial completo de 2 n (n = 2) + 3 pontos centrais, para a 

produção de hidromel durante 20 dias de fermentação. (A) Acidez total (%) (Y2f), (B) Sólidos 

solúveis (ºBrix) (Y3f) e (C) Teor alcoólico (%) (Y4f). 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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3.3.2 Condições otimizadas – Aumento de escala 

 O aumento de escala foi realizado para as condições otimizadas, ensaios 1 e 4. A Figura 

4 mostra a cinética de fermentação do hidromel para o ensaio 1 (H-Sb 20ºBrix), ensaio 4 (H-

Sb 30ºBrix) e hidromel padrão (H-P). A evolução do processo de fermentação mostra variações 

de pH (Figura 4A) ao longo da fermentação. Os valores finais de pH variaram entre 3,03 para 

o hidromel padrão e 3,16 para o ensaio 4 (H-Sb 30ºBrix). Os valores de pH analisados no nosso 

estudo foram inferiores aos encontrados por Kawa-Rygielska et al. (2019), que estudaram a 

composição de hidromel com diferentes aditivos de fruta e ervas. Quanto à acidez total (Figura 

4B) observa-se um ligeiro aumento, com valores finais que variam entre 0,27% e 0,4% nas 

condições do ensaio 1 e 4, respectivamente. Observa-se uma redução nos sólidos solúveis 

(Figura 4C) e um aumento no teor de álcool (Figura 4D) durante a fermentação. Sroka e Satora 

(2017) relataram um comportamento semelhante no processo de fermentação do hidromel e 

observaram a diminuição da concentração de açúcar e, consequentemente, o aumento do álcool 

etílico. 

  O teor alcoólico (Figura 4D) do hidromel obtido com 20 dias de fermentação 

correspondeu a 1,93% no ensaio 1 (H-Sb 20ºBrix), 5,05% no ensaio 4 (H-Sb 30ºBrix) e 4,04% 

no tratamento padrão (H-P). O teor de álcool a 25 dias de fermentação é de 3,33%, 7,23% e 

6,18% para os ensaios 1, 4 e tratamento padrão (H-P), respectivamente. Aos 30 dias de 

fermentação, o hidromel apresentou um teor alcoólico final de 4,07%, 8,23% e 7,27% para os 

mesmos tratamentos, respectivamente. De acordo com o regulamento técnico de identidade e 

qualidade das bebidas fermentadas (BRASIL, 2012), o hidromel deve ter um teor alcoólico de 

4 a 14% (v/v) a 20ºC. Assim, o hidromel do ensaio 1, obtido aos 20 dias de fermentação, está 

fora das normas legais para o teor alcoólico, embora aos 25 dias de fermentação, o teor alcoólico 

esteja próximo do valor mínimo recomendado pela legislação brasileira. 
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Figura 4. Cinética de fermentação de hidromel. (A) pH, (B) Acidez total (%), (C) Sólidos 

solúveis (ºBrix) e (D) Teor alcoólico (%). 

 

H-P = Hidromel padrão; H-Sb (20ºBrix) = Hidromel condições de ensaio 1; H-Sb (30ºBrix) = 

Hidromel condições de ensaio 4. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Nas condições otimizadas, o aumento da produção mostrou uma contagem de células 

de S. boulardii viável acima de 106 UFC/mL, para hidromel produzido com 20 dias de 

fermentação (Tabela 6), o que de acordo com a literatura é a dose mínima para produtos 

probióticos (KECHAGIA et al., 2013; SERTOVIC et al., 2019). Contudo, para o ensaio 4 (H-

Sb 30ºBrix), observa-se uma redução significativa de 1,1 Log10 (p ≤ 0,05) no número de células 

viáveis para o hidromel aos 25 dias de fermentação. Para o ensaio 1 (H-Sb 30ºBrix) o hidromel 

permanece com uma contagem de leveduras estatisticamente igual (p ≤ 0,05) para períodos de 

fermentação de 20 e 25 dias. Quanto aos 30 dias de fermentação, os hidroméis apresentaram 

contagens de células de levedura viáveis de 105 UFC/mL, e não podem ser considerados como 

uma bebida potencial probiótica. 
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Tabela 6. Contagem de células viáveis de S. boulardii expressos em Log10 (UFC/mL), com 

relação ao tempo de fermentação de hidromel, em aumento de escala. 

Tratamento 
Tempo de fermentação 

20 Dias 25 Dias 30 Dias 

H-P 6,29 ± 0,08 aA 5,41 ± 0,37 bB 5,37 ± 0,28 aB 

H-Sb (20ºBrix) 6,25 ± 0,26 aA 6,14 ± 0,22 aA 5,61 ± 0,33 aB 

H-Sb (30ºBrix) 6,53 ± 0,21 aA 5,43 ± 0,19 bB 5,42 ± 0,18 aB 

H-P = Hidromel padrão; H-Sb (20ºBrix) = Hidromel condições de ensaio 1; H-Sb (30ºBrix) = 

Hidromel condições de ensaio 4. Letras minúsculas diferentes e nas colunas indicam diferenças 

estatística significativas entre os tratamentos, de acordo com o teste de Tukey (p < 0,05). Letras 

maiúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças estatística significativas entre os tempos de 

fermentação, de acordo com o teste de Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Própria autoria. 

 

Considerando o potencial probiótico e a contagem de células viáveis superior a 106 

UFC/mL de S. boulardii em hidromel produzido com 20 dias de fermentação, foi realizada a 

caracterização físico-química dos compostos bioativos, e os resultados são apresentados na 

Tabela 7. Os resultados dos compostos bioativos indicam que os teores mais elevados de 

fenólicos totais são encontrados em hidromel com maior concentração de mel, sendo 

significativamente diferentes (p ≤ 0,05) entre os tratamentos avaliados. Curiosamente, um 

comportamento semelhante é observado na atividade antioxidante determinada pelos métodos 

ABTS e FRAP. Segundo Pereira et al. (2017), o mel apresenta uma rica diversidade de 

componentes fenólicos, tais como flavonóides, ácidos fenólicos e derivados dos ácidos 

fenólicos. Starowicz e Granvogl (2020) mencionam que o mel contribui significativamente para 

o incremento dos compostos fenólicos, no entanto, as suas concentrações dependem do tipo e 

da origem do mel. Além disso, é corroborado que o conteúdo fenólico do mel está fortemente 

relacionado com as suas propriedades bioativas, no que respeita à presença de antioxidantes e 

antimicrobianos (PEREIRA et al., 2017). 
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Tabela 7. Compostos bioativos de hidromel produzido com 20 dias de fermentação. 

Tratamento 

20 dias de fermentação 

Fenólicos totais (mg de 

GAE/100 mL) 

ABTS (µmol 

TE/100 mL) 

FRAP (µmol 

TE/100 mL) 

H-P 14,64 ± 0,60 b 51,01 ± 3,39 b 1,05 ± 0,04 b 

H-Sb (20ºBrix) 10,71 ± 0,54 c 30,97 ± 2,03 c 0,74 ± 0,04 c 

H-Sb (30ºBrix) 17,72 ± 0,53 a 62,79 ± 3,72 a 1,37 ± 0,04 a 

H-P = Hidromel padrão; H-Sb (20ºBrix) = Hidromel condições de ensaio 1; H-Sb (30ºBrix) = 

Hidromel condições de ensaio 4. Letras minúsculas diferentes e nas colunas indicam diferenças 

estatística significativas entre os tratamentos, de acordo com o teste de Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Própria autoria. 

 

A atividade antioxidante do hidromel medida pelo método ABTS no nosso estudo é 

semelhante à encontrada por Kawa-Rygielska et al. (2019), que encontraram valores que variam 

de 0,29 µmol TE/mL em hidromel com xarope de dente-de-leão a 0,89 µmol TE/mL em 

hidromel com sementes de uva. Para o poder redutor do Fe2+ (FRAP), os mesmos autores 

relataram um intervalo de 0,40 µmol TE/mL e 0,74 µmol TE/mL para as respectivas bebidas, 

que foram superiores aos valores encontrados neste estudo. Estudos mencionam que a presença 

de antioxidantes em hidromel depende de fatores como a composição química da matéria-

prima, tecnologias de processamento, como a fermentação e o envelhecimento, e pelos aditivos 

utilizados no processo de produção, incluindo ervas, especiarias e frutos (AKALIN; BAYRAM; 

ANLI, 2017; KAHOUN; ŘEZKOVÁ; KRÁLOVSKÝ, 2017). Segundo a literatura, a presença 

de antioxidantes naturais no hidromel é fundamental para o corpo humano devido à sua 

capacidade de inibir os radicais livres que podem causar danos às células (KAWA-

RYGIELSKA et al., 2019; STAROWICZ; GRANVOGL, 2020). 

 

3.3 CONCLUSÃO 

 Em conclusão, sugerimos que condições de sólidos solúveis iniciais de mosto de 20ºBrix 

e concentração inicial de levedura de 0,8 mL/L obtém-se uma bebida alcoólica fermentada 

probiótica de mel, com menor teor alcoólico, com 25 dias de fermentação. Para obter hidromel 

probiótico, sugerimos as condições de sólidos solúveis iniciais no mosto de 30ºBrix e 

concentração inicial de levedura de 1,20 mL/L, com 20 dias de fermentação. Os resultados deste 
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estudo mostram que S. boulardii tem um potencial para o desenvolvimento de hidromel 

probiótico e proporciona uma nova visão sobre o gerenciamento dessa bebida. 

 

AGRADECIMENTOS 

Este estudo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código Financeiro 001. Ao Programa Unificado de Bolsas 

de Graduação (PUB/USP) e ao Programa de Educação Tutorial (PET - MEC, Brasil). 

 

REFERÊNCIAS 

 

AKALIN, H.; BAYRAM, M.; ANLI, R. E. Determination of some individual phenolic 

compounds and antioxidant capacity of mead produced from different types of honey. Journal 

of the Institute of Brewing, v. 123, p. 167–174, 2017. 

 

ANJOS, O. et al. FT-RAMAN methodology for the monitoring of honeys’ spirit distillation 

process. Food Chemistry, v. 305, p. 125511, 2020.  

 

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of Analysis. 17th 

Edition, The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA, 2000. 

 

BENZIE, I. F. F.; STRAIN, J. J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of 

“Antioxidant Power”: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239, 70–76, 1996. 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que: 

 

• As leveduras probióticas têm potencial para o desenvolvimento de alimentos funcionais. 

• Saccharomyces boulardii apresenta uma tendência para a produção de alimentos 

funcionais inovadores. 

• Os produtos desenvolvidos são probióticos com relação a contagem de levedura ser 

superior à 106 UFC/mL de bebida. 

• Hidromel possui a presença de compostos bioativos como os fenólicos totais e 

antioxidantes naturais. 

• Com as condições iniciais de sólidos solúveis em mosto de 20ºBrix e concentração 

inicial de 0,8 mL/L de S. boulardii, com 25 dias de fermentação, é possível obter uma 

bebida alcoólica fermentada probiótica de mel, com menor teor alcoólico. 

• Com as condições iniciais de sólidos solúveis de mosto de 30ºBrix e concentração inicial 

de 1,2 mL/L de S. boulardii é possível obter hidromel probiótico com maior teor de 

álcool. 

• O hidromel probiótico com a levedura S. boulardii foi produzido. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Artigo publicado intitulado “On probiotic yeasts in food development: 

Saccharomyces boulardii, a trend”. 
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ANEXO B – Carta de submissão de artigo “Condições de cultivo de Saccharomyces 

boulardii para a produção de hidromel probiótico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


