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RESUMO 

 

FERRAZ, F. O. Estudo dos parâmetros fermentativos, características físico-
químicos e sensoriais de hidromel. 2014. 129 p. Tese (Doutorado em Ciências). 
Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo. 
2015. 

 

Na primeira etapa deste trabalho avaliou-se o desempenho fermentativo de 6 cepas 

de leveduras comerciais utilizadas na produção de vinhos e cerveja, em mosto de 

mel 30°Brix suplementado com 0,5 g/L de peptona e 1 g/L de extrato de levedura. 

Como resposta determinou-se o crescimento das leveduras em número de células e 

as concentrações de glicose, frutose e etanol por HPLC, que permitiram determinar 

os parâmetros rendimento, eficiência de fermentação e produtifidade em etanol, bem 

como a produção de sulfeto de hidrogênio. Assim, selecionou-se a cepa 

Saccharomyces bayanus – Pasteur Champagne – Red Star, que teve seu 

comportamento avaliado em mosto de mel suplementado com diferentes nutrientes. 

Os resultados demonstraram que a suplementação do mosto de mel com sais ou 

com suplemento comercial Enovit contribuiu para o bom desempenho da referida 

cepa. Na etapa seguinte, estudou-se a produção de hidromel em escala piloto a 18°C 

em reatores de polipropileno contendo 130 L de mosto sem suplementação 

(controle), suplementado com Enovit e suplementado com pedaços de maçãs (10% 

m/v). Terminada a fermentação, após 60 dias, o hidromel foi devidamente 

caracterizado físico-quimicamente quanto aos padrões de qualidade e identidade 

para hidromel estabelecidos pela Legislação Brasileira. Os resultados demonstraram 

que, com exceção da acidez total, todos os parâmetros avaliados se encontravam 

em consonância com os referidos padrões. Assim, as formulações estudadas foram 

adequadas para a obtenção de hidromel. Terminada a fermentação o hidromel foi 

submetido ao processo de envelhecimento a 20°C, por 216 dias, em tonel de 

carvalho (50L); galão de plástico (20 L); e frasco de vidro tipo bolha (20L), sendo 

neste período, caracterizado físico-químicamente, bem como quanto aos teores de 

compostos fenólicos totais, capacidade antioxidante, presença de aminas bioativas e 

compostos aromáticos derivados do tonel de carvalho. O hidromel envelhecido em 

galão de plástico apresentou teores de extrato seco reduzido abaixo do mínimo 



 

estabelecido nos padrões da legislação. A utilização de maçãs como suplemento do 

mosto de mel resultou em hidromel com maior teor de compostos fenólicos e maior 

capacidade antioxidante. As concentrações de aminas bioativas encontradas não 

comprometem a qualidade do hidromel, nem oferecem risco à saúde do consumidor. 

A análise de compostos fenólicos dos hidroméis envelhecidos em tonel de carvalho 

revelou que o processo de envelhecimento promoveu a extração de furfural, vanilina 

e ácido gálico, compostos que contribuem para o perfil sensorial da bebida, ficaram 

abaixo do limiar de percepção sensorial, fato que pode ser alterado pelo aumento do 

tempo de envelhecimento. Quanto a intenção de compra, os hidroméis avaliados 

apresentaram mais de 50% de notas variando entre 3 (tenho dúvidas se compraria) e 

5 (certamente compraria), sendo os de melhor aceitação envelhecidos em 

recipientes de plástico e vidro. A análise sensorial revelou pouca influência do 

recipiente de envelhecimento sobre os atributos avaliados e a intensão de compra 

mostrou que os provadores preferiram os hidroméis envelhecidos em recipientes 

inertes (vidro e plástico). Diante do exposto, conclui-se que a produção de hidromel e 

seu posterior envelhecimento, por 216 dias, em recipientes inertes ou em tonéis de 

carvalho recondicionados, resultam em bebidas que apresentam boa aceitação, 

sendo uma alternativa viável para apicultores diversificarem a sua produção.  
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ABSTRACT 

 

FERRAZ. F. O.  Study of the fermentative parameters, physicochemical and 

sensory characteristics of mead. 2014. 129 p. Thesis (Doctor of Science). Escola 

de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo. 2015. 

 

In the first stage of this work it was evaluated the fermentation performance of six 

commercial strains of yeast used in the of wine and beer production in honey wort 30 

°Brix supplemented with 0.5 g / L peptone and 1 g / L yeast extract. In response, it 

was determined the yeast growth by number of cells and concentrations of glucose, 

fructose and ethanol by HPLC, as well as fermentation parameters as yield, efficiency 

and   productivity in ethanol, and the production of hydrogen sulfide. Saccharomyces 

bayanus -Pasteur Champagne - Red Star showed better fermentation performance 

and it was evaluated in honey wort supplemented with different nutrients. The results 

showed that must supplementation with salts or commercial supplement Enovit 

contributes to the yeast performance. In the next step, it was studied the production of 

mead on a pilot scale at 18 ° C in polypropylene reactors containing 130 L of wort 

without supplementation (control), supplemented with Enovit and supplemented with 

apple pieces (10% m/v). By the end of fermentation, after 60 days, mead was 

properly characterized physico-chemically regarding the standards of quality and 

identity for mead, established by Brazilian legislation. The results showed that, with 

the exception of total acidity, all parameters were in accordance with the standards. 

After the fermentation, mead was subjected to aging process at 20 ° C by 216 days in 

oak barrel (50L) plastic gallon (20 L) and glass bottle (20L), and was characterized 

physico-chemically, as well as regarding the content of total phenolics, antioxidant 

capacity, presence of bioactive amines and aromatic compounds derived from the 

oak barrel. The results showed that the mead aged in plastic gallon presented content 

of “reduced dried extract“ below the minimum patterns stated. It was also observed 

that the use of apples as the must supplement resulted in honey mead with a higher 

content of phenolic compounds and antioxidant capacity. The concentrations of 

bioactive amines found do not compromise the quality of mead, neither consumer 



 

health. The analysis of phenolic compounds in meads aged in oak barrel revealed 

that the aging process promoted the extraction of furfural, vanillin, gallic acid, 

compounds which contribute to the sensory profile of the beverage. Concentrations of 

these compounds were below the threshold of sensory perception, which can be 

changed by increasing aging time. Regarding  purchase intent, all meads evaluated 

obtained more than 50% of positive scores, ranging between 3 (I doubt if buy) and 5 

(definitely would buy), and meads aged in plastic and glass containers showed better 

acceptance. Sensory analysis showed little influence of the aging container on the 

attributes evaluated and the tasters preferred the meads aged in inert containers. 

So,it is concluded that the production of mead and its subsequent aging in inert 

containers or reconditioned oak casks, resulted in beverages that have good 

acceptance and are a viable alternative for beekeepers to diversify their products. 

 

Keywords: Honey. Fermentation. Bioactive amines. Sensorial. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

 A apicultura é uma das atividades mais antigas do mundo, contribuindo para a 

geração de rendas por meio da produção de diversificados produtos tais como mel, 

geléia real, própolis, cera, pólem e hidromel, além de ser de grande importância na 

agricultura por ser um dos mais importantes meios de polinização.  

 O Brasil apresenta potencial para a produção de grandes quantidades de 

produtos apícolas, devido às condições edafo-climáticas, apresentando extensas 

áreas ocupadas com cobertura vegetal natural diversificada constituída de culturas 

agrícolas, pomares comerciais e áreas de reflorestamento que favorecem a 

apicultura.  

Nos últimos 40 anos, a produção de mel no Brasil cresceu mais de 10 vezes, 

sendo que em 2012 a produção de de mel de abelha (Apis mellifera) foi de 41604 

toneladas, colocando o Brasil entre os dez maiores produtores mundiais deste 

produto (SEBRAE, 2014). O grande volume deste produto destinado à exportação 

demonstra a importância da apicultura como atividade econômica promissora não só 

na geração de renda familiar, mas também como uma atividade agrária em 

expansão.  

Dados econômicos disponibilizados pela Associação Brasileira dos 

exportadores de mel (ABRAMEL, 2014) demonstram que até julho de 2014 foram 

exportadas mais de 17 mil toneladas de mel, mil toneladas a mais que todo o mel 

exportado em 2013 (ABEMEL, 2014). Tomando o ano de 2011 como referência pelo 

melhor resultado de exportações, o Brasil já exportou em 2014 um total 43,6% 

superior ao mesmo período em 2011 e já gerou uma receita de, aproximadamente, 

US$ 66 milhões (ABRAMEL, 2014). 

 O hidromel é uma bebida fermentada obtida a partir do mel, água e levedura, 

com teor alcoólico variando entre 4 e 14% (v/v), que pode ser suplementada com 

polpas ou sucos de frutas, ácido cítrico, ervas e especiarias. É uma bebida 

conhecida há milhares de anos, fazendo parte da história de antigas civilizações, 

tomando parte em rituais das mais diversas culturas, considerada afrodisíaca, 
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propriedade que deu origem a expressão “lua de mel”, além de ser apreciado como 

bebida alcoólica.  

O hidromel é um produto secundário dentro da atividade apícola, de 

importância econômica relevante, considerando os valores alcançados por este 

produto. Segundo Berry (2007) o valor de uma garrafa de 750 mL de hidromel no 

mercado externo oscilava entre US$ 10,9 e US$ 20 e para produtos considerados 

Premium, esse valor pode alcançar US$ 70. Atualmente, no mercado nacional, uma 

garrafa de 750 mL chega a custar R$50,00, evidenciando uma atividade 

economicamente viável para o apicultor. Entretanto, a produção de hidromel ainda 

ocorre de maneira empírica e artesanal, demonstrando a necessidade de pesquisas 

que visem o aprimoramento de processo de fabricação, considerando desde a 

seleção do agente da fermentação, formulação do mosto, estudo dos parâmetros 

fermentativos, bem como a definição de padrões de identidade e qualidade do 

produto final. 

A extensão territorial do Brasil, com suas variadas espécies de plantas e 

diversidade climática proporciona um grande potencial para a produção de hidromel 

com características físico-químicas e sensoriais peculiares. No entanto, a escassez 

de informações na literatura científica não permite fundamentar a produção de 

hidromel padronizado e de qualidade, evidenciando assim a necessidade de 

pesquisas que abordem as diversas etapas envolvidas na produção desta bebida. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo contribuir para o 

aprimoramento da tecnologia de produção de hidromel, visando a obtenção de um 

produto padronizado e com qualidade. Especificamente, objetivou-se selecionar 

cepas de leveduras comerciais utilizadas na produção de bebidas alcoólicas que 

apresentem potencial para fermentação do mosto de mel; desenvolver formulações 

de mosto e avaliar os parâmetros fermentativos envolvidos neste processo de 

produção, bem como avaliar as características físico-químicas e sensoriais do 

hidromel envelhecido em recipientes de diferentes materiais. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 - Mel – Caracterização, composição e propriedades físico-químicas 

 

2.1.1 - Caracterização 

 

 De acordo com a Instrução Normativa n°11, de 20/11/2002 (Brasil, 2002), 

entende-se por mel “o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir 

do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de 

excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, 

que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas 

próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia”. 

 O mesmo instrumento legal classifica o mel de acordo com as seguintes 

características: classificação pela origem; segundo o procedimento de obtenção; 

segundo a apresentação e/ou processamento e pela designação (denominação de 

venda). 

 

2.1.2 – Composição e características físico-químicas do mel 

 

 O mel é um produto natural com alta concentração de uma complexa mistura 

de açúcares (BERTONCELJ et al., 2007). A composição do mel depende tanto das 

fontes vegetais das quais é derivado quanto de outros fatores, como o solo, a 

espécie da abelha, o estado fisiológico da colônia, o estado de maturação do mel, as 

condições meteorológicas quando da colheita, entre outros (CRANE, 1985; 

CAMPOS; MODESTA, 2000; CAMPOS et al., 2001).  

Como componentes do mel são conhecidas cerca de 200 substâncias, sendo 

as principais os carboidratos, água, minerais, proteínas, vitaminas, lipídeos, ácidos 

orgânicos, aminoácidos, compostos fenólicos e enzimas (AL-MAMARY et al., 2002; 

ARRÁEZ-ROMÁN et al., 2006; BERTONCELJ et al., 2007; FINOLA et al., 2007). 
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O mel pode ser considerado como suplemento alimentar, uma vez que em sua 

constituição são encontrados elementos com importantes propriedades funcionais, 

como α-tocoferol, ácido ascórbico, compostos fenólicos e flavonóides (MENDES et 

al., 1998). 

 

2.1.2.1 – Carboidratos 

 

Os carboidratos são os compostos mais abundantes no mel, sendo 

responsáveis por suas qualidades e propriedades físico-químicas como: viscosidade, 

higroscopicidade, granulação, valor energético e atividade antibacteriana resultante 

da pressão osmótica provocada por altas concentrações de açúcares (CRANE, 1975; 

WHITE JÚNIOR, 1979). Além dos dois principais constituintes dessa gama de 

carboidratos, a glicose e a frutose, existem ainda cerca de 25 oligossacarídeos 

(dissacarídeos, trissacarídeos e tetrassacarídeos) compondo o conteúdo total de 

carboidratos presentes no mel (ANKLAM, 1998). 

 Finola et al. (2007), ao caracterizar diferentes amostras de mel da região 

central da Argentina, encontraram valores de 31,7% (m/m) de glicose e 41,1% (m/m) 

de frutose, obtendo uma razão de 1,3 (frutose/glicose). Esta proporção é 

dependente, principalmente, da fonte do néctar (ANKLAM, 1998) e interfere nas 

características físico-químicas e sensoriais do mel. 

As moléculas de açúcar têm forte interação com a água presente no mel e 

esta interação exerce grande influência na forma física e na conservação do mel. De 

acordo com Kuorishi et al. (2012), no mel líquido a glicose encontra-se ligada a cinco 

moléculas de água e este equilíbrio é de grande importância, uma vez que no mel 

cristalizado esta relação muda de 5 para 1 molécula de água para cada glicose, 

aumentando assim a atividade de água na superfície de mel, tornando este mais 

suscetível à degradação por fermentação.  

Enquanto a glicose, por ter solubilidade menor que a frutose, determina a 

tendência da cristalização do mel, sendo que a frutose interfere na doçura do mel, 

uma vez que tem poder adoçante maior que a glicose (FINOLA et al., 2007). Além 

disso, o mel com maiores taxas de frutose pode permanecer líquido por longos 
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períodos ou nunca cristalizar (WHITE JÚNIOR, 1979; SEEMANN; NEIRA, 1988; 

HORN et al., 1996) devido ao caráter higroscópico desta hexose.  

 Outros açúcares encontrados no mel são sacarose, maltose, 

isomaltose, alguns trissacarídeos e tetrasacarídeos (ANKLAN, 1998). Segundo 

Iurlina e Fritz (2005) a soma destes carboidratos pode chegar a 12% (m/m). 

 

2.1.2.2 - Umidade 

 

 A água é o segundo componente em quantidade na composição do mel, 

variando de 15 a 21%. O conteúdo de água do mel é uma das características mais 

importantes, por influenciar na sua viscosidade, massa específica, maturidade, 

cristalização, sabor, conservação e palatabilidade (SEEMANN; NEIRA, 1988). O teor 

de umidade do mel também é um parâmetro de qualidade regulamentado pela 

Instrução Normativa n°11, de 20/11/2002 (BRASIL 2002), que estabelece um teor 

máximo de umidade permitido para méis de flores ou de melato de 20%. 

O teor de umidade do mel e sua atividade de água são os principais fatores 

que influenciam a preservação da qualidade do produto, principalmente no tocante à 

degradação microbiológica deste produto. A fermentação do mel é causada 

principalmente pela ação de leveduras osmofílicas do gênero Saccharomyces, 

naturalmente presentes neste alimento, que se multiplicam com o aumento da 

umidade, resultando na formação de etanol e dióxido de carbono. O álcool na 

presença de oxigênio poderá formar ácido acético, afetando o sabor e aroma do 

produto (WHITE JUNIOR, 1978; SNOWDON; CLIVER, 1996). 

 

2.1.2.3 – Resíduos minerais fixos 

 

 O teor de resíduos minerais fixos, também denominados cinzas, é outro 

importante parâmetro da determinação da qualidade do mel, pois expressa os teores 

de minerais presentes, relacionando-o à sua origem botânica, variando entre 0,1 a 

1,0% para o mel floral e mel de melato (LASCEBE; GONNET, 1974; BOGDANOV, 
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1999). A concentração de minerais, bem como de compostos fenólicos, exerce 

influência na coloração do mel, visto que os méis escuros apresentam maior teor de 

minerais que os méis claros (BERTONCELJ et al., 2007; ORTIZ-VALBUENA, 1998). 

 Dentre os minerais encontrados no mel, o potássio é o principal elemento, 

seguido pelo cálcio, magnésio, sódio, enxofre e fósforo. Elementos traços incluem 

ferro, cobre, zinco e manganês (LACHMAN et al., 2007). 

 O conteúdo de minerais, bem como pH, acidez, proteínas e outras 

substâncias, estão diretamente correlacionadas com a condutividade elétrica do mel. 

Este parâmetro pode ser usado como método suplementar de análise da origem do 

mel (AGANIN, 19711 apud SODRÉ, 2005). Pesquisas têm demonstrado valores para 

condutividade elétrica variando entre 66 e 2200 μS.cm-1 (CRECENTE; LATORRE, 

1993; ALMEIDA, 2002), demonstrando a diversidade das características do mel de 

acordo com a origem geográfica onde é produzido. 

 

2.1.2.4 – Aminoácidos e Proteínas 

 

 O conteúdo de proteínas do mel é, aproximadamente, 0,2% (ANKLAM, 1998), 

provenientes das fontes florais e também das próprias abelhas, que liberam enzimas 

tais quais a invertase, diástase glucose oxidase e catalase (ANKLAM, 1998).  

Marshall e Williams (1987), utilizando eletroforese e coloração por prata na análise 

de diversos méis comercializados na Austrália, detectaram pelo menos 19 bandas 

distintas de proteínas.  

Entre as proteínas contidas no mel, encontram-se enzimas tais como α-

glicosidase (invertase), β-glicosidase, amilase e glicose-oxidase (WON et al, 2008), 

além de, diastase (α e β-amilase) e catalase (ANKLAM, 1998). Tais enzimas são de 

fundamental importância para determinadas características do mel como, por 

exemplo, o seu potencial antimicrobiano (WESTON, 2000). As atividades de algumas 

                                                 
1
 AGANIN, AF. Electrical conductivity of several unifloral honeys. In: SODRÉ, G.DA S. Características físico-

químicas e análises polínicas de amostras de méis de Apis mellifera L., 1758 (Hyminoptera: Apidae) da 

região litoral norte do estado da Bahia. 2000. 83p. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005. 
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dessas enzimas são empregadas como indicadores de qualidade do mel 

(SOLOVEVE, 1971). 

Segundo Weston (2000) a atividade da glicose-oxidase e da catalase agregam 

ao mel propriedades antimicrobianas por determinarem a quantidade de peróxido de 

hidrogênio contido neste. Quanto maior a atividade da glicose-oxidase e menor a 

atividade da catalase, maior a quantidade de peróxido de hidrogênio presente no 

mel.  

A diastase é formada principalmente pelas glândulas hipofaringeanas das 

abelhas, cuja função é digerir a molécula de amido presente principalmente nos 

grãos de pólen (PAMPLONA, 1989). A determinação da atividade diastásica é um 

parâmetro utilizado para avaliar a qualidade do mel, tendo em vista a sensibilidade 

da enzima ao superaquecimento, fornecendo indicação sobre o grau de conservação 

e aquecimento do mel (SOLOVEVE, 1971). 

A enzima invertase, secretada pelas abelhas, transforma 3/4 da sacarose 

inicial do néctar coletado nos monômeros glicose e frutose. Sua ação é contínua até 

que o “amadurecimento” total do mel ocorra. Dessa forma, pode-se definir o 

amadurecimento do mel como a inversão da sacarose do néctar pela enzima 

invertase e sua simultânea mudança de concentração (CAMARGO et al., 2003). 

Segundo Camargo et al. (2003), a invertase conserva sua atividade por algum 

tempo, desde que não seja inativada pelo aquecimento. Apesar disso, o conteúdo da 

sacarose do mel nunca chega a zero. Essa inversão de sacarose em glicose e 

frutose produz uma solução mais concentrada de açúcares, aumentando a 

resistência do mel à deterioração por fermentação, uma vez que os 

monossacarídeos apresentam maior solubilidade que o dissacarídeo. 

Com relação aos aminoácidos livres encontrados no mel, o que apresenta 

quantidades mais expressivas é a prolina, com conteúdo variando entre 50 e 85% do 

total de aminoácidos (WHITE, 1978). Outros aminoácidos detectados são arginina, 

triptofano e cisteína, sendo que o perfil de aminoácidos pode determinar tipos 

específicos de mel (PIRINI et al., 1992). 
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2.1.2.5 – Ácidos Orgânicos  

 

 Os ácidos orgânicos constituem cerca de 0,57% (m/m) do mel (OLAITAN, 

ADELEKE; OLA, 2007). A variedade de ácidos orgânicos pode ser útil na 

caracterização do mel (ANKLAM, 1998) e podem incluir ácidos orgânicos como: 

ácido glucônico, ácido pirúvico, ácido málico, ácido cítrico, ácido succínico e ácido 

fumárico, entre outros (CHERCHI et al., 1994, WILKINS et al., 1995, ANKLAM, 1998, 

OLAITAN, ADELEKE; OLA, 2007).   

A diversidade e quantidade destes ácidos orgânicos variam em função das 

diferentes fontes de néctar, pela ação da enzima glicose-oxidase que origina o ácido 

glucônico, pela ação das bactérias durante a maturação do mel e ainda a quantidade 

de minerais presentes (ARAÚJO; SILVA; SOUSA, 2006), influenciando diretamente o 

pH do mel. De acordo com os padrões vigentes de identidade e qualidade (BRASIL, 

2000), a acidez do mel não deve exceder a 50 milequivalentes por quilo de mel. 

O pH do mel varia entre 3,4 e 6,1 com um valor médio de 3,9 (LURTINA; 

FRITZ, 2005), no entanto, este parâmetro não está diretamente relacionado com a 

acidez livre devido à ação tampão dos ácidos e minerais presentes no mel 

(RODRIGUEZ et al.,2004). 

 

2.1.2.6 - Hidroximetilfurfural (HMF) 

 

 A concentração de HMF é um parâmetro empregado para avaliar a qualidade 

do mel, uma vez que normalmente não está presente no mel fresco e seu conteúdo 

aumenta durante o acondicionamento e estocagem (SINGH et al., 1988). Sua 

formação ocorre durante a desidratação de hexoses catalisada por ácidos, aliada as 

propriedades químicas do mel, como pH, acidez total e conteúdo de minerais 

(FALLICO et al., 2004). 

 De acordo com a legislação brasileira, o mel não deve conter níveis de HMF 

superiores a 40 mg.kg-1, entretanto a literatura consultada revela concentrações 

variando entre 0,0 e 471mg.kg-1 (MENDES et al., 1998; SORIA et al., 2004). 
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2.1.2.7 – Compostos fenólicos 

 

 Compostos fenólicos formam um dos principais grupos químicos presentes em 

plantas, compreendendo mais de 8000 estruturas diferentes (BRAVO, 1998). Estes 

compostos apresentam atividades anti-carcinogênica, antiinflamatória, anti-

haterogênica (previne danos às paredes dos vasos sanguíneos), além de atuar como 

imuno-moduladores, analgésicos e antioxidantes (VINSON et al., 1998). 

 Os compostos fenólicos mais frequentemente encontrados no mel são os 

ácidos fenólicos e flavonóides, que são considerados como potenciais marcadores 

da origem botânica do mel. Os ácidos fenólicos são divididos em duas subclasses: 

derivados do ácido benzóico e derivados do ácido cinâmico. Os flavonóides 

presentes no mel são divididos em três classes com estruturas similares: flavonois, 

flavonas e flavanonas (ESTEVINHO et al., 2008, ANKLAM, 1998).  

Estes compostos são importantes por influenciarem a coloração, sabor e 

aroma do mel, além dos seus efeitos benéficos à saúde (ESTEVINHO et al., 2008). 

Dentre os compostos fenólicos encontrados no mel são: ácido p-hidroxibenzóico, 

naringenina, pinocembrina, crisina e ácido fenilacético, entre outros. Além desses, 

outros flavonóides são tipicamente encontrados no mel, tais como kaempferol, 

apigenina e pinocembina (ESTEVINHO et al, 2008; ANKLAM, 1998).    

 Estevinho et al. (2008) analisaram 20 amostras de mel provenientes da região 

de Trás os Montes, em Portugal. As amostras, inicialmente, se diferiam 

principalmente pela coloração, partindo desde um mel mais claro até outros com 

coloração mais escura. Os autores encontraram valores médios no conteúdo de 

compostos fenólicos que variaram entre 4,1mg/100g nas amostras de mel mais 

claros e 13mg/100g nos mais escuros. 

 Além da cor, os compostos fenólicos também conferem propriedades 

antioxidantes ao mel. A atividade antioxidante aferida por Estevinho et al. (2008) foi 

correlacionada com o conteúdo de compostos fenólicos totais, sendo a atividade 

maior nas amostras de mel mais escuros que os mais claros. Os resultados para a 
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atividade antimicrobiana seguiram o mesmo padrão, sendo mais expressiva no mel 

mais escuro. 

 

2.1.2.8 – Microbiota do Mel  

 

 Além das propriedades físico-químicas, outro importante indicador da 

qualidade do mel é sua microbiota. Snowdon e Cliver (1996) classificaram os 

microrganismos presentes no mel em três categorias: 1) espécies de microrganismos 

que são encontrados naturalmente no mel (leveduras e bactérias formadoras de 

esporos); 2) espécies de microrganismos indicadores da qualidade sanitária e 

comercial (coliformes e/ou leveduras); 3) espécies de microrganismos que, sob 

determinadas condições (crescimento em alimentos não tratados termicamente) 

poderiam causar toxi-infecção alimentar. 

 Snowdon e Cliver (1996) classificaram as fontes de microrganismos 

encontrados no mel entre primárias e secundárias. As fontes primárias incluem o 

pólen, o trato digestivo das abelhas, poeira, contaminação pelo ar e sujidades das 

flores. Os microrganismos encontrados nas colméias são, principalmente, bactérias 

(Bacillus, Micrococcus), leveduras (Saccharomyces spp.) e bolores (Aspergillus), 

originados das abelhas, das matérias-primas (néctar) ou de outras fontes. As fontes 

secundárias de contaminação microbiológica do mel derivam principalmente do 

processamento deste pelo homem, tendo origem nas embalagens, equipamentos, ar, 

sujidades, insetos dentre outros vetores presentes nas áreas de manipulação. 

 Segundo Finola et al. (2007), os fungos e leveduras presentes no mel são 

responsáveis pela fermentação do mel quando a umidade ultrapassa 21%. Os 

fungos filamentosos mais recorrentes no mel são Penicillium e Mucor, enquanto que, 

entre as leveduras, as mais encontradas são Saccharomyces, Schizosaccharomyces 

e Torula (MIGDAL et al., 2000). 

 Esporos bacterianos, principalmente dos gêneros Bacillus e Costridium, são 

regularmente encontrados no mel (FINOLA et al., 2007).  Espécies de Clostridium 

são empregadas como microganismo indicador de contaminação (COLLINS; LYNE; 
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GRANGE, 1999), além de causar problemas a saúde de bebês e crianças 

(CENTORBI, 1999) por se tratar do agente causador de botulismo. 

 

2.2 - Hidromel 

 

2.2.1 – Histórico 

 

 O hidromel é uma bebida fermentada consumida por diversas civilizações da 

antiguidade. Acredita-se que sua origem seja anterior ao vinho, de acordo com 

descobertas arqueológicas que revelaram indícios de sua produção na China há 

9.000 anos, entre outros povos que fabricavam e consumiam a bebida (BERRY, 

2007). No norte da Europa o consumo de hidromel foi considerado bastante popular, 

uma vez que a uva não encontrava as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento. No entanto, a importação de vinho da região sul do continente, a 

menor custo, reduziu o consumo da bebida (PEREIRA, 2008). 

 De acordo com a Instrução Normativa n° 64 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), 

Anexo III, que regulamenta os padrões técnicos de identidade e qualidade para 

hidromel, o termo técnico hidromel é usado para designar a bebida com graduação 

alcoólica de 4 a 14°GL a 20°C, obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de 

mel de abelha, sais nutrientes e água potável. 

 Poucos estudos têm sido reportados na literatura sobre a produção de 

hidromel, demonstrando a necessidade da realização de pesquisas que visem à 

padronização de parâmetros importantes na sua fabricação. Sroka e Tuszynski 

(2007) justificaram a redução na produção de hidromel na Polônia, país que 

culturalmente tem o hábito da produção e consumo desta bebida, com a falta de 

estudos científicos sobre a bebida. 
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2.2.2 – Aspectos tecnológicos da produção de hidromel 

2.2.2.1 – Seleção e Preparo do mel 

 

A preparação de uma bebida alcoólica envolve uma série de fatores, tais como 

qualidade da matéria prima, agente da fermentação, aditivos, operações unitárias de 

produção, maturação, entre outros. Na produção do hidromel, o preparo do mosto, 

principalmente no tocante a concentração de açúcares (°Brix), bem como a 

determinação do final da fermentação são fatores que definem os diferentes tipos de 

hidromel (GUPTA; SHARMA, 2009). 

Desta forma, o hidromel pode ser classificado como seco e suave ao paladar, 

similar aos vinhos tradicionais ou classificado como doce e encorpado. Ainda pode-

se permitir que a fermentação continue após o engarrafamento, produzindo hidromel 

que se assemelhe a vinhos espumantes (GUPTA; SHARMA, 2009).  

Segundo Sroka e Tuszynski (2007), hidromel mais fino é obtido quando o 

mosto é preparado com proporções de 1:0,5 (mel:água), sendo que outras 

proporções podem ser utilizadas, conforme demonstrado na Tabela 1  

 

Tabela1 – Proporções de mel:água no preparo de mosto para produção de hidromel.  

Referências Teor de sólidos solúveis 

Ilha et al. (2008) 21°Brix 

Sroka; Tuszynski (2007) Proporções de 1:2 e 1:3 (mel:água) 

Wintersteen; Andrae; Engeseth (2005) 300 g/L de açúcares redutores 

Gomes et al. (2010) 395 g/L de mel 

Vidrih; Hribar (2007) 
Proporção de 1:4 (mel:água) – 25% sólidos 

solúveis 

Mendes-Ferreira et al. (2010) 22,2°Brix 

Roldán et al. (2011) 12°Be (20~22°Brix) 

 

Além de definir algumas características do hidromel produzido, a concentração 

de sólidos solúveis no mosto também influencia no tempo de fermentação. Sroka e 

Tuszynski (2007) observaram que o tempo de fermentação foi 2 vezes maior quando 
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o mosto foi preparado empregando 1 parte de mel para 2 de água, quando 

comparado com o mosto preparado na proporção de 1:3, em virtude da maior 

pressão osmótica existente no mosto mais concentrado. 

Outro aspecto importante a ser considerado na produção de hidromel é o tipo 

de mel utilizado. Conforme mencionado no item 3.1, o mel é um produto de 

composição complexa, que varia de acordo com uma série de fatores, destacando-se 

a florada fonte de néctar, o estado de saúde da colméia, as condições climáticas, as 

boas práticas de processamento e armazenagem, dentre outros.  

A cor do mel é uma característica que revela o tipo e a qualidade do mel, uma 

vez que esta resulta do conteúdo de minerais presentes no mel, bem como do 

conteúdo de pólen, da origem floral e do seu conteúdo de compostos fenólicos 

(BERTONCELJ et al., 2007, FINOLA et al., 2007). Pode ainda variar com a idade e 

as condições de armazenamento, além de estar correlacionado com a quantidade de 

partículas suspensas, como, por exemplo, pólen (OLAITAN et al., 2007). 

Gupta e Sharma (2009) classificaram diferentes tipos de mel em 6 níveis 

colorimétridos, consistindo: water white, white, extra light amber, light amber, amber 

e dark amber. Segundo os autores o mel de coloração mais próximos ao castanho 

devem ser preferidos para a produção do hidromel, uma vez que a utilização de mel 

muito escuro resulta em hidromel com aromas desagradáveis. 

Pereira et al. (2008) caracterizaram diferentes tipos de mel da região de Trás-

os-Montes, Portugal e observaram que a utilização de mel mais claros, na produção 

de hidromel, resultou na interrupção da fermentação antes do consumo total dos 

açúrares. De acordo com os autores, a escassez de fontes de nitrogênio pode ter 

sido a causa da interrupção da fermentação quando comparado com o mosto 

preparado com mel mais escuro, que apresenta maior proporção de pólen, principal 

fonte de compostos nitrogenados do mel. 

Além do desempenho fermentativo, a cor do mel revela correlação com outras 

propriedades do hidromel. Assim, Koguchi, Saigusa e Teramoto (2009) observaram 

que, nas mesmas condições de preparo do mosto, quando o hidromel é produzido 

com mel mais escuro apresenta maior poder antioxidante em realção ao produto 

fabricado com mel mais claro.  
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2.2.2.2 – Preparo do mosto de mel 

 

 Apesar de altas concentrações de açúcares fermentescíveis, o mel é 

deficiente em nitrogênio, minerais e fatores de crescimento necessários para 

estimular o crescimento de leveduras e consequente fermentação (GUPTA; 

SHARNA, 2009). Em função desta carência de nutrientes, baixo pH e baixa 

concentração de minerais, a produção de hidromel demanda um longo tempo de 

fermentação (GOMES et al., 2013). Fermentação lenta, crescimento de fungos e 

produção de aromas indesejados são alguns dos problemas encontrados na 

produção de hidromel e geralmente são associados à resposta da levedura, 

empregada como agente da fermentação, às condições adversas decorrentes da 

natureza do mosto de mel (PEREIRA et al., 2013). 

De acordo com Mendes-Ferreira et al. (2010), é consenso entre os produtores 

de hidromel que a melhoria da qualidade desta bebida envolve o desenvolvimento de 

suplementos nutricionais apropriados e otimização das condições de fermentação.  

As fontes de nitrogênio são os nutrientes de maior interesse por parte dos 

pesquisadores envolvidos com pesquisas na produção de hidromel. A limitação deste 

nutriente já foi explorada na produção de vinho e foi relacionada a diversos 

problemas, tais como atraso ou interrupção da fermentação e formação de 

compostos que afetam negativamente as características sensoriais do produto final 

(VIDRIH; HRIBAR, 2007; SPIROPOULOS et al., 2000; KUNKEE, 1991). 

Desta forma, diferentes formulações de suplementos nutricionais têm sido 

avaliadas na produção de hidromel. Morse e Steinkraus (1971) patentearam 4 

formulações (Tabela 2) para a suplementação de mosto de mel, sendo 2 para a 

produção de hidromel, a partir de mosto contendo de 20 a 24% de açúcares e as 

demais para produção de hidromel com característica espumante. Segundo estes 

autores, a suplementação nutricional do mosto reduz o tempo de fermentação, assim 

como evita o desenvolvimento de microrganismos responsáveis pela produção de 

aromas desagradáveis e aumenta a vida de prateleira do hidromel.  

Mendes-Ferreira et al. (2010) avaliaram quatro diferentes formulações para 

suplementação de mosto de mel, associando tartarato de potássio, ácido málico e 
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diamônio fosfato. Os autores observaram que a adição de fosfato de diamônio 

favoreceu o crescimento celular, aumentou a velocidade da fermentação alcoólica e 

menor produção de alcoóis superiores. Além disso, a maior disponibilidade de 

nitrogênio resultou em maiores concentrações de compostos que conferem aroma ao 

hidromel, principalmente ácidos graxos de cadeia média e seus respectivos ésteres. 

 

Tabela 2 - Formulações de suplementos do mosto de mel propostas por Morse e Steinkraus 
(1971) (massas para 3,79 L de mosto - 1 galão) 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 Formula 4 

Ácido cítrico 18,9g 
Fosfato de potássio 

1,9g 
Peptona 0,38g Peptona 0,1g 

Sulfato de amônio 
4,65g 

Cloreto de magnésio 
0,7g 

Tiamina 0,076g Tiamina 20,0mg 

Fosfato de potássio 
1,9g 

Peptona 0,38g 
Pantotenato de cálcio 

0,038g 
Pantotenato de cálcio 

10mg 
Cloreto de magnésio 

0,7g 
Hidrogenosulfato de 

sódio 0,2g 
Inositol 28mg Inositol 7,5mg 

Peptona 0,1g Tiamina 76mg 
Sulfato de amônio 

3,2g 
Sulfato de amônio 

0,86mg 
Hidrogenosulfato de 

sódio 0,2g 
Pantotenado 38mg 

Sulfato de amônio 
3,2g 

Piridoxine 1,0mg 

Tiamina 20mg Inositol 28mg Piroxidina 3,8mg Biotina 0,05mg 
Pantotenato de cálcio 

10mg 
Piroxidina 3,8mg Biotina 0,19mg  

Inositol 7,5mg Biotina 0,19   
Piroxidina 1,0mg    
Biotina 0,05mg    

 

 

Gomes et al. (2013) avaliaram diferentes concentrações de Enovit (AEB 

Bioquímica), 60 e 120 mg/L, um suplemento comercial utilizado na produção de 

vinhos, em diferentes temperaturas (20 e 30 °C) para a produção de hidromel. Os 

resultados revelaram que a maior concentração de etanol (124,0 g/L) foi obtida a 

temperatura de 25°C e concentração de 90 mg/L de Enovit. Observaram também 

que o aumento da temperatuta resultou no aumento da concentração de ácido 

acético, o que pode comprometer as propriedades sensoriais do hidromel. 

Vidrih e Hribar (2007) estudaram as propriedades sensoriais de hidromel em 

função da formação de compostos aromáticos relacionados a diferentes tipos de mel. 

Os autores observaram que o mel com maior quantidade de pólen resultou em 

fermentação mais rápida que os demais, além de apresentar maiores quantidades de 
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compostos voláteis, tais como n-propanol e iso-butanol. As partículas de pólen, além 

de ser uma boa fonte de proteínas para o crescimento das leveduras, são boas para 

adsorverem oxigênio e outros gases no mosto (VIDRIH; HRIBAR, 2007).  

A utilização de pólen em diferentes concentrações, variando entre 10 e 50 g/L, 

como suplemento na formulação de mosto de mel foi avaliada por Roldán et al. 

(2011). Os resultados mostraram que a adição de pólen aumenta a concentração de 

nitrogênio disponível para as leveduras de forma diretamente proporcionoal, 

favorecendo a cinética da fermentação em comparação ao mosto que não foi 

suplementado.  

Roldán et al. (2011) avaliaram as características físico-químicas de hidromel 

obtido de mostos suplementados com pólen. O pH do hidromel originado de mosto 

suplementado com pólen foi significativamente superior ao controle. Além disso, a 

leitura de absorbância à 280nm foi superior no hidromel de mosto suplementado, o 

que pode ser resultado da extração de polifenóis, flavonóides, fosfolipídeos e 

proteínas contidos no pólen. A adição de pólen também favoreceu a produção de 

alcoóis superiores, acetato de etila e metanol, mas não alterou significativamente a 

produção de compostos voláteis. 

Sucos de frutas, sais e ácidos orgânicos também são empregados como 

aditivos para estimular a fermentação e melhorar o aroma de diferentes tipos de 

hidromel (GUPTA; SHARNA, 2009; KOGUCHI; SAIGUSA; TERAMOTO, 2009).  

Segundo Gupta e Sharna (2009), bebidas de mel apresentam pouco corpo e são 

muito doces Assim, frutas, na forma de suco ou em pedaços, podem ser adicionadas 

para contribuir com acidez e também com fatores de crescimento que contribuam 

para a fermentação e para as características sensoriais desejáveis. 

Na literatura é possível encontrar variações na fabricação de hidromel em 

função do tipo de mel e aditivos utilizados na sua produção. Alguns exemplos de 

diferentes tipos de hidromel encontram-se apresentados na Tabela 3 (MILLER, 1994; 

BERRY, 2007).  

Além da suplementação do mosto, outros fatores são importantes no 

desenvolvimento de um processo que permita a produção de hidromel de boa 

qualidade, com características sensoriais agradáveis e maior uniformidade do 
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produto final. Dentre estes fatores estão o tratamento do mosto e do produto final, 

além da seleção de leveduras que melhor se adaptem às características particulares 

do mosto de mel. 

 

Tabela 3 - Classificação de diferentes tipos de hidromel quanto às matérias primas utilizadas 
(adaptado de Miller, 1994; Berry, 2007) 

Hidromel Tradicional Feito com mel, água e leveduras 

Bracket ou Braggot Hidromel feito com malte 

Melomel Hidromel feito com frutas, exceto maçã e uva 

Metheglin Hidromel adicionado de ervas e temperos 

Cyzer Hidromel feito com maçã ou suco de maçã 

Pyment Hidromel feito com uva, suco de uva ou concentrado de uva 

Hippocras É um Pyment temperado 

Sack É um hidromel com maior concentração de mel 

Tej Hidromel adicionado de casca de árvores, raízes e ervas 

 

 

2.2.2.3 – Tratamento do mosto de mel  

 

 O tratamento térmico do mosto de mel é uma técnica que, apesar de constar 

na escassa literatura científica sobre a bebida, não apresenta parâmetros otimizados, 

sendo praticado de forma arbitrária.  

 Segundo Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005), a fervura do mosto de mel 

seguido de remoção dos coágulos formados é um tratamento que melhora a 

clarificação do produto final. No entanto, esta técnica resulta na perda de muitos dos 

atributos sensoriais do mel. 

 Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005) estudaram o efeito do tratamento 

térmico sobre a capacidade antioxidante e compostos voláteis do hidromel. Para 

tanto, o mosto de mel foi submetido a dois tratamentos térmicos diferentes, sendo 

um brando e outro mais severo. O tratamento brando consistiu em aquecer o mosto 

de mel (21°Brix) até 60°C e imediatamente imerso em banho de gelo por 30 minutos. 

O tratamento severo consistiu na fervura do mosto por 10 minutos e posteriormente 
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resfriado em banho de gelo por 30 minutos. Os autores concluíram que o 

aquecimento do mosto não alterou a capacidade antioxidante no hidromel. No 

entanto, foram observadas algumas alterações nos perfis de compostos fenólicos 

sendo que o aquecimento mais severo aumentou ligeiramente a concentração de 

compostos fenólicos totais, que pode ser justificada pela hidrólise dos respectivos 

ésteres. 

 O efeito do tratamento severo também influenciou na concentração de 

compostos voláteis no hidromel. Este tratamento resultou no aumento de 

concentração de acetato de isoamila, que é resultante do metabolismo de álcool 

isoamílico e acetil-CoA. Álcool isoamílico é produto da lise de aminoácidos e também 

um produto da reação de Maillard, gerado durante processos de aquecimento 

(MANCILLA-MARGALLI; LOPEZ, 2002). 

Ukpabi (2006) avaliou o efeito de tratamento térmico do mosto de mel 

monofloral de mandioca (Manihot esculenta) visando à produção de hidromel. A 

pasteurização do mel (100°C/20min) foi seguida pela diluição e o mosto foi então 

mergulhado em água fervente por 20 minutos e resfriado. Este tratamento resultou 

na obtenção de hidromel com melhor conservação durante o período de estocagem. 

 O tratamento térmico também foi utilizado por outros autores como uma forma 

de tratamento do mosto de mel, conforme apresentado na Tabela 4, com diferentes 

condições de tempo e temperatura, no intuito de reduzir ou eliminar a carga 

microbiana natural do mel, de forma a não prejudicarem os objetos de estudos dos 

respectivos autores.  

 

 

Tabela 4 - Diferentes condições de tratamento térmico aplicados em mosto de mel 

Autores Tratamento 

Navrátil, Sturdík e Gemeiner (2001) Esterilização do mosto (120°C/20 min) 

Sroka e Tuszynski (2007) Fervura do mosto por 10 min. 

Mendes-Ferreira et al. (2010) Pasteurização do mosto (65°/10min) 
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 Além do tratamento térmico do mel e do mosto de mel, outras medidas 

sanitárias menos severas podem ser utilizadas para evitar o crescimento de 

microrganismos indesejados no mosto de mel. Um exemplo é a sulfitação, prática 

comum na produção de vinhos (GUERRA; BARNABÉ, 2005) que consiste em 

adicionar SO2 ao mosto e que já foi utilizada com sucesso na produção de hidromel. 

Gupta e Sharma (2009) sugerem a adição de 100 ppm de SO2. Roldán et al. (2011) 

utilizaram 50 mg/L de metabissulfito de potássio para a sulfitação de mosto de mel, 

enquanto que Wintersten, Andrae e Engeseth (2005) utilizaram 100 ppm de 

metabissulfito de sódio para o mesmo fim. 

Vidrih e Hribar (2007) adicionaram 25 mg/L de SO2 após a fermentação do 

mosto de mel. Segundo os autores, a adição desse composto ao hidromel age na 

prevenção da oxidação da bebida, preservando seu aroma original. 

A adição de ácidos orgânicos, tais como ácido tartárico e ácido cítrico, é 

comum nas formulações de mosto de mel. Além de equilibrar a acidez fixa da bebida 

final, estes ácidos também ajustam o pH do mosto, favorecendo o crescimento da 

levedura selecionada para o processo em detrimento de espécies de microrganismos 

indesejáveis (MORSE; STEINKRAUS, 1971). 

Além do mel e do mosto de mel, Morse e Stenkraus (1971) sugerem a 

pasteurização do hidromel a 63°C por 5 minutos e o engarrafamento da bebida ainda 

quente como um tratamento alternativo para o produto final. 

 

2.2.2.4 – Seleção de leveduras  

 

As leveduras utilizadas na produção de hidromel geralmente são culturas 

starters utilizadas na produção de vinho, cerveja e espumantes. No entanto, o 

emprego de tais cepas gera insegurança, uma vez que não é certa a adaptação de 

tais leveduras devido as características peculiares do mosto de mel, tais como maior 

concentração de açúcares e menor concentração de nitrogênio (PEREIRA et al., 

2009). 

Segundo alguns autores, a utilização de leveduras comerciais que não se 

adaptam às condições do mosto de mel pode resultar em problemas conhecidos na 
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produção de vinho, como falta de uniformidade no produto final, refermentação pelas 

leveduras e metabolismo dos açúcares residuais por bactérias lácticas e acéticas, 

levando a mudanças negativas nas características sensoriais do produto final 

(PEREIRA et al., 2009, O’CONOR-COX; INGLEDEW, 1991). 

Com o objetivo de se obter leveduras que melhor se adaptem às condições 

oferecidas pelo mosto de mel, alguns pesquisadores utilizam o mel e até mesmo 

hidroméis tradicionais como fonte de potenciais culturas starters.  

Teramoto et al. (2005) isolaram a cepa de Saccharomyces cerevisiae ET99 do 

mel e estudaram suas características fermentativas comparando-a com as cepas de 

S. cerevisiae W4 e K7, utilizadas na produção de vinho e sakê, respectivamente. Ao 

final de oito dias de fermentação o hidromel produzido com S. cerevisiae ET99 

apresentou características semelhantes àquelas encontradas na bebida produzida 

com as linhagens S. cerevisiae W4 e K7, com propriedades aromáticas aceitáveis de 

acordo com análises sensoriais. 

Pereira et al. (2009) avaliaram o desempenho fermentativo de 5 cepas de S. 

cerevisiae isoladas do mel tendo como controle uma cepa comercial (Premier cru) e 

outra de coleção de culturas (W303-1A). Os autores avaliaram o desempenho das 

leveduras tendo como critério de avaliação condições de estresse osmótico, 

resistência ao etanol e dióxido de enxofre. Os resultados não demonstraram 

qualquer diferença significativa no desempenho fermentativo das leveduras com 

base nos referidos critérios. Desta forma, sugeriram que a seleção de leveduras para 

a produção de hidromel deve levar em conta as características sensoriais do produto 

obtido principalmente no que se refere à produção de H2S, compostos aromáticos e 

acidez volátil. 

Mendes-Ferreira et al. (2010) analisaram o perfil de compostos que conferem 

aroma ao hidromel produzidos por diferentes cepas de S. cerevisiae. Dentre 16 

compostos identificados, verificram que estes diferem apenas quantitativamente 

entre um hidromel e outro, demonstrando a contribuição da levedura utilizada para a 

diversidade de “bouquet” do hidromel. 
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2.2.2.5 – Processo fermentativo 

 

 Devido as elevadas concentrações de açúcares presentes no mosto de mel, a 

fermentação tende a ser lenta e requer cepas selecionadas de leveduras, bem como 

condições ótimas de pH, temperatura e outros fatores envolvidos no metabolismo 

das leveduras (RAMALHOSA et al., 2011). A lentidão da fermentação pelas cepas 

selecionadas poderia permitir o crescimento de bactérias produtoras de ácidos 

acético e lático, resultando num aumento indesejado da acidez do mosto de mel 

durante a fermentação e também a produção de ésteres voláteis (CASELLAS, 2005) 

que alteram a qualidade sensorial do hidromel (RAMALHOSA et al, 2011). 

  

Além da suplementação nutricional adequada e do tratamento térmico que 

pode ser dado ao mosto de mel (McCONNEL; SHRAMM, 1995, NAVRÁTIL et al., 

2005), fatores como o emprego de uma cepa de levedura adequada em 

concentrações adequadas são relevantes na produção de hidromel.  

Pereira et al. (2013) avaliaram o efeito de diferentes concentrações de inóculo, 

variando entre 105 e 108 UFC/mL, sobre o perfil cinético da fermentação de mosto de 

mel. Os autores utilizaram duas cepas de leveduras S. cerevisiae e concluíram que, 

quanto maior o inóculo, menor o tempo de fermentação necessário para a 

estabilização da concentração de açúcares redutores. No entanto outras etapas do 

processo, como a clarificação do hidromel, se tornam mais complexas e 

dispendiosas. 

Com relação às características físico-químicas dos hidroméis obtidos, Pereira 

et al. (2009) observaram que a concentração do inóculo não altera significativamente 

o pH, a acidez titulável e a concentração final de etanol. No entanto, a acidez volátil, 

expressa em ácido acético, aumentou significativamente com o aumento da 

concentração de inóculo, o que pode resultar na produção de off flavours que 

remetem a vinagre (MENDES-FERREIRA et al., 2010). Pereira et al. (2013) também 

observaram que a utilização de menores concentrações de inóculo resultaram em 

maiores concentrações de compostos que interferem no perfil aromático do hidromel, 

tais como álcoois superiores, ésteres, fenóis voláteis e ácidos graxos voláteis. 
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Barone (1994) utilizou 15,8g/L de fermento prensado para a produção de 

hidromel. Segundo o autor o produto final apresentou sabor e aroma de fermento 

acentuado e desagradável, encobrindo todas as demais características sensoriais do 

hidromel. O autor, após outros testes, sugeriu a utilização de fermento seco em 

concentrações entre 0,20 e 0,30 g/L. 

  

 Outro fator a ser considerado é o pH do mosto de mel. O pH do mel varia 

entre 3,4 e 6,1 com um valor médio de 3,9 (IURLINA e FRITZ, 2005) e o mosto de 

mel apresenta baixo poder tamponante. O pH pode decresccer durante a 

fermentação a um ponto que limite a atividade das leveduras (RAMALHOSA et al., 

2011).  

Barone (1994), visando evitar possível contaminação bacteriana, adicionou 

ácido cítrico aos mostos de mel de forma a ajustar o pH para valores abaixo de 4,0. 

Durante as fermentações conduzidas, observou que, frequentemente o pH atingia 

valores abaixo de 2,2, inviabilizando a atividade das leveduras utilizadas na produção 

do hidromel. 

Segundo Sroka e Tuszynski (2007), a redução do pH do mosto de mel pode 

ocorrer devido a síntese dos ácidos acético e succínico pelas próprias leveduras. 

Segundo os autores, mostos concentrados favorecem a produção de ácido acético 

pelas próprias leveduras, levando a um aumento na concentração de ácidos graxos 

não dissociados, que retardariam a fermentação alcoólica. 

Visando minimizar a queda do pH a valores que comprometam a fermentação, 

alguns autores sugerem a utilização de agentes tamponantes na formulação do 

mosto de mel, a fim de manter o pH numa faixa entre 3,7 - 4,0 (McCONNEL; 

SHRAMM, 1995). Carbonato de cálcio, carbonato de postássio, bicarbonado de 

potássio e ácido tartárico estão entre os agentes tamponantes sugeridos 

(RAMALHOSA et al, 2011). 

 

A temperatura de fermentação também deve ser um parâmetro a ser 

considerado. Gomes et al. (2013) avaliaram as interações entre diferentes 

concentrações de suplemento nutricional Enovit (variando entre 60 e 120 mg/L) e 
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temperaturas (variando entre 20°C e 30°C) na produção de hidromel. Os resultados 

demonstram que a temperatura não teve influência relevante na concentração final 

de etanol. Por outro lado, ocorreu um aumento na concentração de ácido acético 

quando se utilizou temperaturas superiores a 29°C e concentrações superiores a 90 

mg/L. Desta forma, os autores demonstraram que temperatura de fermentação de 

24°C e concentração de suplemento de 0,88 mg/L resultaram nos melhores 

resultados para os parâmetros avaliados – concentrações de etanol, glicerol, ácido 

acético, glicose e frutose. 

Segundo Guerra e Barnabé (2005), temperaturas baixas permitem obter alto 

rendimento em álcool e menor perda por evaporação, além de interferir na natureza 

e quantidade de compostos secundários formados. Assim os ésteres responsáveis 

pelo aroma frutado são formados em maior quantidade em vinhos que fermentaram a 

temperaturas mais baixas (GUERRA; BARNABÉ, 2005), o que pode ser um fator 

positivo na produção de hidromel. 

 

O emprego de células imobilizadas também foi avaliado, visando aumentar a 

taxa de fermentação e a produtividade do processo, além de reduzir as etapas e 

custos dos processos de downstream, como a filtração, por exemplo (NAVRÁTIL; 

STURDÍK; GEMEINER, 2001). Estudos sobre a produção de hidromel por processo 

contínuo foram realizados utilizando-se S. cerevisiae imobilizadas em gel de alginato 

de cálcio (QURESHI; TAMHANE, 1985) ou pectato de cálcio (NAVRÁTIL; STURDÍK, 

GEMEINER, 2001), cujos resultados encontram-se reportados abaixo. 

Qureshi e Tamhane (1985) estudaram a produção de hidromel em processo 

contínua utilizando S. cerevisiae imobilizadas em alginato de cálcio e avaliaram 

diferentes condições de pH e temperatura do mosto e obtiveram uma produção 

estável de etanol numa faixa de pH entre 2,5-6,0 e temperatura na faixa de 18-30°C. 

A produção de hidromel seguiu por 3 meses, com menor incidência de contaminação 

e de fermentação secundária quando comparado com os processos fermentativos 

com células livres. 

Navrátil, Sturdík e Gemenier (2001) estudaram a produção de hidromel em 

processo contínuo utilizando células imobilizadas em gel de pectato de cálcio em um 
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sistema com duas colunas. A produção de etanol se manteve em seu nível máximo 

por 60 h, quando se observou uma redução na velocidade da fermentação sendo 

que após 120 h, houve uma redução de 50% na produção do álcool, justificada pelos 

autores como resultado da inibição pelo etanol. 

De acordo com Navrátil, Sturdík e Gemenier (2001), a principal vantagem no 

emprego de células imobilizadas na produção de hidromel seria a redução do custo 

de produção, uma vez que são empregadas grandes concentrações de células, 

favorecendo a taxa de fermentação e a redução do tempo necessário para produção 

do hidromel. No entanto, vale ressaltar que a condição, bem como a concentração, 

do inóculo podem influenciar na qualidade sensorial do hidromel.  

 

2.2.2.6 – Envelhecimento do hidromel 

 

A prática de envelhecimento de vinhos é comumente feita empregando-se 

tonéis de carvalho, devido às características morfológicas únicas do lenho desta 

madeira (GUERRA; BARNABÉ, 2005). Nesta etapa, a madeira permite a penetração 

lenta e contínua do oxigênio, que favorece as reações de condensação entre 

antocianinas e taninos, contribuindo para a estabilidade da cor, a diminuição da 

adstringência e o aumento da complexidade aromática do vinho. Assim a madeira é 

fonte de taninos elágicos, de substâncias aromáticas (GUERRA; BARNABÉ, 2005) e 

compostos fenólicos (MOSEDALE; PUECH, 1998), que são transferidos aos vinhos. 

 Segundo Bautista-Ortín et al. (2008), alguns dos compostos mais relevantes, 

no tocante ao ponto de vista sensorial, extraídos da madeira são as lactonas do 

carvalho (cis e trans-β-metil-γoctalactonas), guaiacol, 4-metilguaiacol e vanilina, 

derivados da degradação da lignina durante a tostagem da madeira. Outros 

compostos com importantes características sensoriais são o furfural e 5-metilfurfural, 

resultantes da degradação da hemicelulose durante a tostagem (CUTZACH et al., 

1999). 

  

 Apesar dos benefícios decorrentes do envelhecimento de bebidas em tonéis 

de madeira, estes são caros e não tem uma vida útil muito grande (BAUTISTA-
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ORTÍN et al., 2008). Por isso, algumas alternativas têm sido estudadas para se obter 

os benefícios resultantes do processo de envelhecimento, tais como o uso de chips 

de carvalho (ÁLAMO et al., 2008; BAUTISTA-ORTÍN et al., 2008) bem como a 

reutilização dos tonéis (CERDÁN; AZPILICUETA, 2005). 

 Baltista-Ortín et al. (2008) avaliaram a utilização de chips de carvalho no 

envelhecimento de vinhos em tanques de inox, tonéis de carvalho usados e em 

tonéis novos. De acordo com os autores, ainda que os vinhos envelhecidos em 

tonéis novos apresentem melhores características sensoriais, o uso de chips de 

carvalho associado à utilização de tonéis usados que garantam boa sanidade 

microbiológica, pode ser uma alternativa viável para a produção de vinhos de boa 

qualidade. 

 Álamo et al. (2008) utilizaram ripas e chips de carvalho para envelhecimento 

de vinho e observaram que, para envelhecimento por períodos mais longos, as 

diferenças nas concentrações de extrativos da madeira são significativamente 

diferentes das encontradas em vinhos envelhecidos em tonéis novos. 

 Cérdan e Azpilicueta (2006) compararam o perfil de compostos que conferem 

aroma em vinhos quando estes foram envelhecidos em tonéis de carvalho novos e 

de segundo uso. Os autores observaram que o envelhecimento em toneis de 

segundo uso por períodos de 6 a 9 meses resultou em concentrações menores dos 

compostos da madeira quando comparados com tonéis novos. No entanto, o 

envelhecimento por 12-15 meses, devido a reações químicas e bioquímicas, resultou 

em vinhos similares em relação a concentração de extrativos da madeira. 

 

 Rivaldi et al. (2009) avaliaram as características sensoriais e a aceitabilidade 

de hidromel produzido sob as mesmas condições e armazenados em garrafões de 

vidro e em tonel de carvalho. Os resultados revelaram que o envelhecimento em 

tonel de carvalho conferiu qualidades à bebida, que garantiram avaliações 

ligeiramente superiores nos atributos avaliados, quando comparados ao hidromel 

envelhecido em frasco de vidro.  
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2.2.4 – Capacidade Antioxidante do Hidromel 

 

 Estudos epidemiológicos correlacionam o consumo moderado de vinho com a 

redução de incidentes cardiovasculares em certas populações (KLATSKY, 1997). 

Originalmente, acreditava-se que o álcool era o responsável pelo benefício, devido a 

sua capacidade de aumentar os níveis séricos de colesterol HDL (high density 

lipoproteins), um composto associado com a redução dos riscos de doenças 

vasculares (GRAZIANO; BURING; BRESHOW, 1993). Segundo Serafini, Maiani e 

Ferro-Luzzi (1998) o consumo regular de fontes de compostos fenólicos, tal como o 

vinho e frutas, reduzem a incidência de acidentes cardiovasculares nos 

consumidores  

 Compostos fenólicos, flavonóides, ácido ascórbico, entre outros, são 

compostos conhecidos pela sua capacidade antioxidante, propriedade que combate 

o stress oxidativo causado por radicais livres derivados do metabolismo humano 

(URIZZI et al., 1999; HOLLMAN et al., 1997; KAPIOTIS et al. 1997). Além do vinho 

tinto, estes compostos são encontrados em grandes quantidades em frutas, vegetais 

e também no mel e hidromel (KOGUCHI; SAIGUSA; TERAMOTO, 2009; 

WINTERSTEEN; ANDRAE; ENGESETH, 2005; BERTONCELJ et al., 2007, FINOLA 

et al., 2007; STEINMETX; POTTER, 1996). 

 Devido ao potencial de ambos, vinho e mel, de prover efeitos protetores contra 

doenças associadas ao stress oxidativos, Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005) 

lançaram a hipótese de que o hidromel também proporcione tais benefícios. Os 

autores investigaram a ação antioxidante de diferentes tipos de hidromel e o efeito do 

aquecimento do mosto sobre tal efeito e observaram que a capacidade antioxidante 

do hidromel é comparável às do vinho branco. Ainda observaram que as bebidas 

avaliadas, um hidromel comercial e outro artesanal, apresentaram atividade 

antioxidante cerca de duas vezes superior a apresentada pelo vinho branco, mas 

aproximadamente três vezes menor do que a atividade apresentada pelo vinho tinto. 

 Koguchi, Saigusa e Teramoto (2009) adicionaram arroz preto (Oryza sativa 

var. Indica) ao mosto de mel visando obter hidromel com coloração mais 

avermelhada e com maior atividade antioxidante. Para efeito comparativo, os autores 
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também fizeram hidromel com a adição de arroz polido. Os autores observaram que 

a adição de arroz preto no mosto resultou em hidromel com maior concentração de 

compostos fenólicos e com atividade antioxidante superior ao hidromel produzido 

sem a adição de arroz preto. Por outro lado, o arroz preto afetou negativamente as 

características sensoriais dos produtos finais. 

  Considerando os benefícios para a saúde proporcionados pela ingestão 

moderada de vinho devido a sua atividade antioxidante, justifica-se a realização de  

pesquisas que visem a obtenção de hidromel com maior atividade antioxidante para 

que possa oferecer o mesmo benefício, como a utilização de frutas que possam, 

além de contribuir com as características físico-químicas e sensoriais, aumentem a 

concentração de elementos com atividade antioxidante no hidromel.  

A utilização de maçãs na produção de hidromel é uma prática comum na 

produção de hidromel do tipo Cyser e pode ser uma alternativa interessante para 

incrementar a capacidade antioxidante do hidromel, uma vez que esta fruta é rica em 

compostos fenólicos e antocianinas (VIEIRA et al., 2011; D’ABROSCA et al. 2007). 

Vieira et al. (2011) analisaram o conteúdo de compostos fenólicos totais e 

flavanol das cascas e das poupas de diferentes cultivares de maçãs. Também 

analisaram a capacidade antioxidante das cascas e polpas em separado. Os 

resultados mostraram que tanto os compostos fenólicos quanto os flavanóis estão 

mais concentrados nas cascas dos frutos que nas respectivas polpas. Assim, o 

emprego de maçãs como suplemento na produção de bebidas pode gerar produtos 

com considerável capacidade antioxidante. 

Lobo et al. (2009) analisaram o conteúdo de compostos fenólicos totais e a 

capacidade antioxidante de 44 diferentes cidras, bebida alcoólica que utiliza a maçã 

como matéria prima. O conteúdo de compostos fenólicos totais variou entre 446 e 

1180 mg/L tendo como padrão o ácido gálico. Estes resultados mostram que as 

cidras apresentam um conteúdo de compostos fenólicos superior ao encontrado em 

vinhos brancos. Como exemplo pode-se citar o vinho branco analisado por 

Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005), que apresentou um conteúdo de compostos 

fenólicos de 227,5 mg/L expressos como ácido gálico. 
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2.2.5 – Perfil e Teores de Aminas Bioativas em Hidromel 

 

 Aminas bioativas são compostos derivados da degradação enzimática de 

compostos nitrogenados e são naturalmente produzidas no organismo humano, 

sendo que as aminas produzidas são fontes de nitrogênio e utilizadas como 

compostos precursores para síntese de hormônios, alcaloides, ácidos nucleicos e 

proteínas (GOMES et al., 2014; SANTOS, 1996). 

 Em alimentos, as aminas bioativas se originam principalmente da 

descarboxilação dos aminoácidos por ação de microrganismos, como uma estratégia 

de sobrevivência em ambientes ácidos, ou como um suplemento alternativo de 

energia metabólica quando as células são expostas a condições desfavoráveis de 

disponibilidade de substrato (COTTER; HILL, 2003). 

 Muitas espécies bacterianas são capazes de descarboxilar aminoácidos como 

bactérias acido-láticas que são capazes de produzir aminas em vários alimentos, 

como queijo, carne fermentada, vegetais e bebidas (BOVER-CID; HOZAPFEL, 1999; 

MORENO-ARRIBAS; POLO; MUNOZ, 2003). Estas espécies podem ser 

empregadas como cultura starter na fabricação de uma série de alimentos 

fermentados, assim como podem ser consideradas como contaminantes em alguns 

processos. 

 Entre as principais aminas bioativas encontradas em alimentos e bebidas são 

destacadas a histamina, a tiramina, putrescina e cadaverina (SANTOS, 1996). O 

consumo de produtos contendo quantidade significativa destas aminas pode gerar 

quadros toxicológicos graves, como por exemplo o consumo da histamina, que age 

como um neurotransmissor e vasodilatador no sistema nervoso central e é 

considerada responsável por algumas manifestações alérgicas caracterizadas pela 

dificuldade de respirar, pruridos e erupções na pele, febre, vômito, e hipertensão 

(GOMES et al., 2014). 

 A tiramina, triptamina e a β-feniletilamina, têm sido associadas a crises 

hipertensivas. Por outro lado, a putrescina, espermina, espermidina e cadaverina, 

naturalmente presentes em alimentos, não foram associadas a efeitos adversos no 
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organismo humano, mas são precursoras das nitrosaminas, que são compostos 

carcinogênicos (KALAC, 2009; SHALABY, 1996). 

  

 Segundo Gomes (2014), a presença de aminas bioativas em vinhos tem sido 

extensivamente estudada nos últimos anos em função de uma maior atenção dada a 

saúde do consumidor, sendo que mais de 20 diferentes aminas já foram identificadas 

em vinhos.  

 No vinho, os níveis de aminas bioativas são relativamente baixos no final da 

fermentação alcoólica, podendo aumentar durante a fermentação malolática e no 

envelhecimento, sugerindo que as bactérias ácido-láticas são as responsáveis por 

sua produção (FERRER; PEÑA-GALLEGO; HERNÁNDEZ-ORTE, 2011). 

 A variedade e as diferentes concentrações de aminas bioativas em vinho, 

podem ser explicadas pelas diferenças no processo de produção, tempo e condições 

de estocagem, qualidade da matéria prima e possíveis contaminações microbianas. 

As principais aminas encontradas em vinhos, e associadas como marcadoras de 

baixa qualidade, são a histamina, tiramina e putrescina (LONVAUD-FUNEL, 2001). 

 

 Devido aos problemas de saúde decorrentes do consumo de produtos com 

elevados teores de aminas bioativas em alguns países europeus foram estabelecidas 

recomendações quanto à quantidade máxima de histamina aceitável no vinho (2 

mg/L na Alemanha, 6 mg/L na Bélgica, 8 mg/L na França e 12 mg/L na Suíça), o que 

causa impacto na exportação de vinho para esses países (GOMES, 2014). 

 

 Neste contexto, vale salientar que na literatura consultada, não foram 

encontradas informações sobre identificação ou quantificação de aminas bioativas 

em hidromel. Considerando que o processo de produção de hidromel se assemelha 

ao da vinificação e que as características do mosto de mel podem favorecer a 

produção de aminas bioativas, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas no sentido 

de se investigar a formação destes compostos nas diferentes etapas de produção do 

hidromel. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Probióticos do 

Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP). 

 

3.1 - Mel 

 

 O mel utilizado nesta pesquisa, classificado como mel silvestre, foi adquirido 

do Apiário Seiva das Flores, de São José do Rio Preto, São Paulo. 

 

3.2 – Seleção e Avaliação do Desemepnho de Leveduras 

 

3.2.1 – Leveduras 

 

 Nesta etapa do trabalho 6 cepas de leveduras comerciais na forma liofilizada 

(Tabela 5) foram avaliadas quanto ao desempenho fermentativo e produção de 

sulfeto de hidrogênio.  

 

Tabela 5 - Identificação das cepas de leveduras avaliadas 

Identificação Espécie Marca 

1 S. cerevisiae Saflager W 34/70 – Fermentis 

2 S. cerevisiae Saflager S-23 – Fermentis 

3 S. bayanus Lalvin EC-1118 – Lalvin 

4 S. cerevisiae Pasteur Red – Red Star 

5 S. bayanus Pasteur Champagne – Red Star 

6 S. bayanus Premier Cuveé – Red Star 
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3.2.2 - Avaliação do desempenho fermentativo das leveduras em mosto de mel 

 

 O inóculo das respepctivas cepas de leveduras foi preparado em frascos 

Erlenmeyer de 500 mL contendo 200 mL de meio YPD, composto por glicose (2%), 

extrato de levedura (0,5%) e peptona (1,0%), com pH ajustado para 4,5 pela adição 

de HCL 3M. Após auatoclavagem a 111°C/15min, adicionou-se em cada frasco 0,1g 

de levedura seca seguido de incubação em incubadora de movimento orbital a 30°C, 

200 rpm por 24 horas, após o que, foram caracterizadas quanto ao número de 

células.  

 Para o preparo do mosto, o mel foi diluído com água destilada para 30°Brix, 

suplementado com extrato de levedura (0,5% m/v) e peptona (1,0% m/v), 

pasteurizado (75°C/15 min) e distribuído assepticamente em tubos de ensaio. Cada 

tubo, contendo 10 mL de mosto, foi inoculado com aproximadamente 5x107 

células/mL e incubado em estufa a 30°C. 

 O desempenho fermentativo foi avaliado por meio de coleta de amostras 

realizadas em duplicata, a cada 24h, por 72h para contagem de células e 

determinação das concentrações de açúcares redutores totais e etanol. 

 

3.2.3 - Avaliação da produção de sulfeto de hidrogênio (H2S)  

 

A produção de sulfeto de hidrogênio pelas respectivas cepas foi avaliada em 

conformidade com o teste proposto por Ono et al. (1991), em meio sólido, composto 

por peptona (0,3%), extrato de levedura (0,5%), glicose (4%), sulfato de amônio 

(0,02%), acetato de chumbo (0,1%) e ágar (2%), sendo autoclavado (111°C/10min) e 

distribuído em placas de Petri. As leveduras, recém ativadas em 20 mL de meio 

YEPD, a 30°C e 200 rpm por 24 h, foram semeadas nas placas e incubadas por 7 

dias a 30°C, após o que foi observado o aparecimento de colônias enegrecidas, 

característica de produção do sulfeto de hidrogênio. 
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3.3 – Avaliação de formulações de mosto de mel 

 

  Nesta etapa foram avaliadas diferentes formulações de mosto de mel, 

verificando-se o efeito da suplementação com Sulfato de Amônio ((NH4)2SO4); 

Fosfato de Amônio Dibásico ((NH4) 2HPO4) e Cloreto de magnésio (MgCl2). Os 

ensaios foram realizados com base em um planejamento experimental completo 23 

com repetição, em triplicata, no ponto central, tendo como respostas a produtividade 

volumétrica em etanol, rendimento e eficiência da fermentação. Os níveis de 

concentração dos respectivos sais (Tabela 6) foram definidos de acordo com as 

concentrações reportadas na literatura. Além destes avaliou-se o suplemento 

comercial Enovit, constituído de sulfato de amônio (70%), fosfato de amônio dibásico 

(19,8%), celulose (10%) e cloridrdato de tiamina (0,20%) (AEB Bioquímica), na 

concentração de 0,6g/L, conforme utilizado por Gomes et al. (2010). 

 

 

Tabela 6 - Matriz experimental para avaliação das formulações de mosto de mel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preparo do inóculo, a levedura selecionada na etapa anterior foi repicada 

sucessivamente em meio YEPMel contendo concentrações de mel crescentes (5%, 

Experimento (NH4)2SO4 (g/L) (NH4) 2HPO4 (g/L) MgCl2 (g/L) 

1 0,030 0,015 0,015 

2 0,225 0,015 0,015 

3 0,030 0,045 0,015 

4 0,225 0,045 0,015 

5 0,030 0,015 0,045 

6 0,225 0,015 0,045 

7 0,030 0,045 0,045 

8 0,225 0,045 0,045 

9 0,127 0,030 0,030 

10 0,127 0,030 0,030 

11 0,127 0,030 0,030 
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10%, 15%, 20% e 25%) em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL de meio 

incubados a 30°C por 24-48 horas, sob agitação de 200 rpm. A suspensão de células 

obtida foi caracterizada quanto à massa de leveduras (g/L), por turbidimetria. 

Para elaboração do mosto, o mel foi diluído para 25°Brix em água destilada. 

Os respectivos sais foram adicionados ao mosto e o pH ajustado para 4,5 pela 

adição de NaOH 3M ou HCl 3M. O mosto devidamente suplementado foi 

pasteurizado em banho-maria a 75°C por 15 minutos, após o que foi adicionado de 

50mg/L de metabissulfito de potássio.  

Posteriormente, para avaliação das respectivas formulações, 150 mL de 

mosto foram transferidos para frascos Erlenmeyer de 250 mL e inoculados com 1,5 g 

da cepa de levedura selecionada (1% m/v) seguido de incubação à temperatura 

ambiente (20° ± 2°C), sem agitação. Amostras foram coletadas a cada 48 h, durante 

a primeira semana e, posteriormente, coletadas semanalmente para determinação 

da concentração dos açúcares redutores, etanol e células. O processo foi 

interrompido quando a concentração de açúcares redutores atingiu valor igual ou 

inferior a 0,5 g/L. 

 

3.4 - Produção de hidromel em escala piloto 

 

 

Uma vez selecionada a cepa de levedura e a formulação do mosto 

determinada, realizou-se um experimento para avaliar a produção de hidromel em 

escala piloto. 

 Para tanto, foram utilizados três fermentadores de polipropileno com volume 

nominal de 150 litros (Figura 1), contendo 130 litros de mosto preparado pela 

diluição do mel em água mineral para se obter 20°Brix. Neste experimento avaliou-

se o efeito da suplementação do mosto com a) 0,6 g/L do suplemento comercial 

Enovit, b) 13 Kg de maçãs do tipo Gala lavadas e cortadas em 8 partes e c) sem 

nutrientes (controle). Antes da inoculação, adicionou-se aos respectivos mostos 

50mg/L de metabissultito de potássio. 
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O respectivo inoculo foi preparado por meio do cultivo da cepa S.  bayanus 

– (Pasteur Champagne – Red Star) em 4 frascos Erlenmeyer de 2 L contendo 1L 

de meio YEPMel (previamente pasteurizado a 75°C por 15 minutos) formulado 

com 5% de mel. Os frascos foram incubados em shaker de movimento rotatório a 

30°C, 200 rpm por 24 h, sendo que cada reator foi inoculado com 1,3 L (10% do 

volume total) de suspensão de células contendo 107 células/mL. Os reatores 

foram fechados e as mangueiras das válvulas de fermentação foram imersas em 

solução contendo 100 mg/L de metabissulfito de potássio (Figura 1) sendo a 

fermentação conduzida em câmara fria a temperatura de 18°C até estabilização 

da concentração de ART. 

 

 

Figura 1 - Fermentadores utilizados para produção de hidromel em escala piloto 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Durante as primeiras 2 semanas de fermentação, amostras foram coletadas 

a cada 48 h, sendo que após este período, as coletas foram realizadas 

semanalmente para monitoramento da concentração de açúcares redutores totais, 

teor alcoólico e pH. Concluída a fermentação procedeu-se a trasfega sendo os 

respectivos meios fermentados submetidos ao processo de envelhecimento por 7 

meses, conforme descrito no item 3.5.  
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3.5 - Envelhecimento do hidromel 

 

 Para avaliação do processo de envelhecimento dos hidroméis produzidos em 

escala piloto, o volume final de cada um dos reatores foi dividido em três partes e 

colocados em recipientes diferentes a saber: tonel de carvalho (50L), garrafão 

plástico (20L) e garrafão de vidro tipo bolha (25L), conforme ilustrado na Figura 2. 

O processo de envelhecimento a 20°C durou sete meses e amostras de cada 

um dos recipientes foram coletadas a cada 45 dias para determinação do teor 

alcoólico, acidez fixa, volátil e total, açúcares redutores totais (ART) e extrato seco 

reduzido. 

Ao final do processo de envelhecimento, os hidroméis obtidos foram 

conservados em garrafões de vidro, (4,7 L) fechados com rolha de cortiça e 

reservados para avaliação sensorial. 

 

 

Figura 2 - Recipientes utilizados para envelhecimento do hidromel. Da esquerda para a direita: 
garrafão de vidro tipo bolha, garrafão de plástico, tonel de carvalho (recondicionado) 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 
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3.6 - Parâmetros Fermentativos 

 

3.6.1 - Rendimento 

 

O fator de rendimento da fermentação alcoólica foi calculado a partir da 

equação (1): 

YP/S = ΔP/-ΔS = (Pf - Pi) / (Si - Sf)                                  (1) 

 

onde: 

Pf: concentração final de etanol [g/L] 

Pi: concentração inicial de etanol [g/L] 

Sf: concentração final de açúcares [g/L] 

Si: concentração inicial de açúcares [g/L] 

 

3.6.2 - Eficiência da Fermentação ( % ) 

 

A eficiência de fermentação foi calculada com base no rendimento teórico 

proveniente da equação de Gay-Lussac e de acordo com a equação (2): 

 

  100% 















teóricoY

obtidoY

S
P

S
P

                                                    (2) 

onde: 

Yp/s teórico = 0,511 g/g 

 

3.6.3 – Produtividade Volumétrica em etanol 

 

 

A produtividade em etanol foi calculada conforme a equação (3): 
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                                                (3) 

 

Onde: 

Pf: concentração final de etanol (g/L) 

Pi: concentração inicial de etanol (g/L) 

t: tempo de fermentação (h) 

 

3.7 – Avaliação físico-química  

 

 

 Durante o período de envelhecimento dos hidroméis, amostras foram 

coletadas a cada 45 dias e foram caracterizadas quanto à graduação alcoólica (°GL), 

acidez total, acidez fixa e acidez volátil (meq/L), açúcares residuais totais (ART) e 

compostos fenólicos totais, bem como a atividade antioxidante. 

 As aminas bioativas foram caracterizadas nos hidroméis após o período de 

sete meses de envelhecimento. 

  

3.8 - Métodos analíticos 

 

3.8.1 - Concentração de células  

 

A quantificação de células foi realizada por contagem em câmara de 

Neubauer.  

 

3.8.2 – Determinação da concentração de dos açúcares redutores totais 

 

 A determinação de açúrares redutores totais foi determinada de acordo com a 

metodologia do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) conforme proposto por Miller (1959).  
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3.8.3 – Determinação da concentração de etanol, glicose e frutose 

 

 As concentrações de etanol, glicose e frutose foram determinadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), em cromatógrafo WATERS (Milford, 

MA, EUA), equipado com coluna BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 X 7,8mm) e 

detector de índice de refração. As amostras foram analisadas nas seguintes 

condições: temperatura de 45°C, eluente ácido sulfúrico 0,01N, fluxo 0,6 mL/min e 

volume de amostra 20μL. 

 

3.8.4 - Análise dos compostos fenólicos totais 

  

 Para determinação da concentração dos compostos fenólicos totais foi 

empregada a metodologia proposta por Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventós 

(1999). Para tanto, 0,5 mL da amostra devidamente diluída foi adicionada em tubo de 

ensaio contendo 2,5 mL de solução de Folin-Ciocalteu (solução 10% de reagente de 

Folin-Ciocalteu em água destilada). A mistura obtida foi agitada e mantida em 

ambiente escuro por 3 minutos para reação, após o que 2 mL de solução 10% (m/v) 

de Na2CO3 foram adicionados em cada tubo e agitados. Após 15 minutos, o 

desenvolvimento de cor foi determinado pela medida de absorbância a 765 nm. A 

concentração de compostos fenólicos foi determinada utilizando-se uma curva de 

calibração tendo ácido gálico (0-400mg/L) como padrão. Os resultados foram 

expressos em mg/L de ácido gálico. 

 

 

3.8.5 - Análise da atividade antioxidante 

 

A determinação da atividade antioxidante do hidromel foi realizada pelo 

método de captura de radicais livres do composto 2,2 difenil- 1-pricril-hidrazil (DPPH) 

(BRAND-WILLIAMS et al., 1995). Este método se baseia na redução do DPPH que, 

ao fixar um H+ (removido do componente antioxidante em estudo), acarreta em uma 
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diminuição da absorbância. Este processo consiste em adicionar a uma cubeta de 

espectrofotômetro 1,5 mL da solução metanólica de DPPH (6 × 10–5M) e uma 

alíquota de 0,5 mL da amostra de hidromel. As leituras foram realizadas a cada 3 

minutos, em espectrofotômetro UV-visível a 517 nm, até que fosse observada a 

estabilização da leitura, sendo esta utilizada para o cálculo da atividade antioxidante 

de acordo com a equação 4. As determinações foram realizadas em triplicata, tendo 

como controle a solução de DPPH (6 × 10–5M).  

 

Ativ. Antiox. (%) = (Abscontrole – Absamostra) x 100/Abscontrole                                                          (4) 

 

3.8.6 - Determinação do pH 

 

 A determinação do pH das amostras foi realizada utilizando-se um pHmetro de 

bancada PG1800 GEHAKA. 

 

3.8.7 – Acidez total 

 

A acidez total foi determinada por meio de titulação de 10 mL da amostra com 

solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,05 N padronizada e fenolftaleína como 

indicador, até coloração rósea persistente, conforme metodologia descrita em IAL - 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2004). A acidez total foi determinada pela equação (5): 

 

acidez em meq/L = (n x f x N x 1000) / V                              (5) 

onde: 

n = volume em mL de solução de hidróxido de sódio gasto na titulação subtraído do 

volume gasto na titulação de branco, feito com água destilada em substituição da 

amostra 

f = fator de correção da concentração da solução de hidróxido de sódio 

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio 

V = volume da amostra 
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3.8.8 – Acidez volátil 

 

A análise de acidez volátil foi adaptada da metodologia descrita em IAL - 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2004). Para tanto,10 mL da amostra foram transferidos 

para um balão de fundo redondo contendo 250 mL de água destilada.  A solução foi 

destilada até a obtenção de, no mínimo, 100 mL do destilado recolhido em um frasco 

Erlenmeyer de 250 mL, contendo 20 mL de água destilada. Esta solução foi 

imediatamente titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,05 N, 

padronizada e fenolftaleína como indicador até coloração rósea persistente por 30 s. 

O cálculo da acidez volátil foi determinado pela equação (6): 

 

Acidez em meq/L = (n x f x N x 1000) / V                                  (6) 

Onde: 

n = volume em mL de solução de hidróxido de sódio gasto na titulação subtraído do 

volume gasto na titulação de branco, feito com água destilada em substituição da 

amostra 

f = fator de correção da concentração da solução de hidróxido de sódio 

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio 

V = volume da amostra 

 

3.8.9 – Acidez fixa 

 

A acidez fixa, expressa em meq/L, foi determinada pela diferença entre a acidez total 

e a acidez volátil. 

 

3.8.10 – Extrato Seco Reduzido 

 

O extrato seco reduzido foi obtido pela subtração do valor de açúcares totais, 

quando este excede 1g/L, do valor do extrato seco total. 
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O extrato seco total foi obtido por adaptação do método descrito em IAL - 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2004). Para tanto, empregou-se cadinhos de porcelana 

previamente secos à 105°C por, pelo menos 24 h, resfriados em dessecador até 

atingir temperatura ambiente, sendo então pesados e tarados. Em seguida foram 

adicionados 20 mL de hidromel nos cadinhos e o conjunto foi novamente pesado. 

Assim, o conjunto foi colocado em estufa a 90°C até que o resíduo aparentasse 

aparência de seco, ou xaroposa. Então a temperatura da estufa foi elevada a 100°C 

por 1 hora, após o que os cadinhos foram resfriados em dessecador até a 

temperatura ambiente, sendo então pesados e levados novamente para a estufa a 

100 °C. Este procedimento foi repetido até se obter peso constante. O extrato seco 

foi obtido pela equação (7): 

 

Extrato seco total (m/v) = (1000 x N)/V                                         (7) 

sendo: 

N = massa, em g, do resíduo 

V = volume da amostra, em mL. 

 

3.8.11 – Análise de compostos fenólicos e furânicos 

  

A concentração destes compostos foi determinada por cromatografia líquida 

de alta eficiência, em equipamento Agilent Technologies 1260 Infinity, utilizando a 

coluna Waters Spherisorb C18 5um ODS2 4,6 x 100 mm, sob as seguintes 

condições: temperatura ambiente; eluente: acetonitrila/água (1/8 com 1% de ácido 

acético); fluxo 0,8 mL/min; volume de amostra: 20 μL e detector UV a 276 nm. As 

amostras foram diluídas em água deionizada e filtradas em membranas do tipo 

HSWP com poros de 0,45 μm (Waters Associate – MILLIPORE). As respepctivas 

concentrações foram determinadas a partir de curvas de calibração obtidas de 

soluções padrão dos seguintes compostos: ácido gálico, 5-hidroximetilfurfural (5-

HMF), ácido furóico, vanilina, ácido ferrúlico, furfural, ácido vanílico, ácido siríngico e 

siringaldeído. 
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3.8.12 – Análise de aminas bioativas 

 

O perfil e os teores das aminas bioativas presentes nos hidroméis foram 

determinados no Departamento de Ciências dos Alimentos da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, segundo metodologia descrita 

por GLORIA e IZQUIERDO-PULIDO (1999).  

As amostras foram filtradas em membrana HAWP em éster de celulose de 13 

mm de diâmetro e 0,45 μm de diametro do poro (Millipore, Milford, MA, EUA), para 

posterior injeção e análise por cromatografia líquida de alta eficiência por 

pareamento de íons em coluna de fase reversa, acoplado a detector de fluorescência 

após derivação com o-ftalaldeído (GLORIA e IZQUIERDO-PULIDO, 1999). 

 

3.9 - Avaliação Sensorial 

 

 

A avaliação sensorial do hidrome envelhecido foi realizada nas instalações do 

Laboratório de Análise Sensorial da Planta Piloto de Bebidas do Departamento de 

Biotecnologia da EEL. Para tanto as amostras foram submetidas a teste de 

aceitação considerando os quesitos aparência, aroma, sabor, corpo e impressão 

global, além da atitude de compra.  

Para a avaliação, alunos, professores e funcionários da EEL atuaram como 

julgadores. As amostras foram apresentadas aos julgadores em cabines individuais, 

codificadas com algarismos de três dígitos, em taças de acrílico transparente. Os 

provadores foram orientados a comer um pedaço de biscoito água e sal e tomar um 

pouco de água entre as amostras. Os julgadores avaliaram as amostras de hidromel 

preenchendo uma ficha (Figura 3) onde se observa uma escala hedônica 

estruturada, verbal, de 9 pontos, cujos resultados foram então submetidos à análise 

estatística por meio de ANOVA e teste t de Student, utilizando o software Excel 

2013. 

 Para realização desta análise sensorial, o projeto foi submetido à avaliação de 

um comitê de ética e sua aprovação está registrada na Plataforma Brasil sob o 



61 

  

número de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

23309813.9.0000.5431 (ANEXO A). 

 

 

Figura 3 Ficha apresentada para análise sensorial 

  
Fonte: Arquivo do autor. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 - Avaliação do desempenho fermentativo de diferentes cepas de S. 
cerevisiae em mosto de mel 

 

 Devido ao o longo tempo demandado na produção de hidromel diversos 

problemas podem surgir, tais como atraso ou interrupção da fermentação; 

refermentação; aumento da acidez volátil; contaminação por bactérias; mudanças 

nas características sensoriais e falta de uniformidade do produto final (PEREIRA et 

al., 2009, SROKA; TUSZYNSKI, 2007, NAVRÁTIL; STURDIK; GEMEINER, 2011). 

 Experiências indicam que estes problemas podem estar associados com a 

cepa de levedura que não se adapta às condições desfavoráveis para seu 

metabolismo (BAUER; PRETORIUS, 2000, ATTFIELD, 1997). Diversos parâmetros 

podem ser considerados como fatores de estresse para leveduras durante a 

produção de hidromel, tais como temperatura, limitação de nutrientes essenciais, 

pressão osmótica e susceptibilidade à toxicidade ao etanol produzido (PEREIRA et 

al., 2009).  

 Pereira et al. (2009) avaliaram o desempenho de diferentes cepas de S. 

cerevisiae, comerciais e outras isoladas do mel, sob diferentes condições de stress 

para a produção de hidromel. Os autores não observaram diferenças entre as cepas 

estudadas em relação ao stress osmótico, resistência a etanol e ao dióxido de 

enxofre. Baseados, então, nestes resultados, sugeriram que a seleção da levedura 

deveria levar em consideração as características sensoriais do produto final, além da 

baixa produção de sulfeto de hidrogênio e acidez volátil. 

 No presente trabalho foi avaliado o desempenho fermentativo de 6 cepas de 

leveduras comerciais visando à produção de hidromel. Para tanto, as leveduras 

foram inoculadas em mosto concentrado de mel (30°Brix) e a fermentação aconteceu 

à temperatura de 30°C por 72 horas. A Figura 4 apresenta o perfil cinético de cada 

cepa durante 72 horas de fermentação.  

 Observa-se que as cepas avaliadas apresentaram o perfil cinético semelhante 

durante a fermentação de mosto de mel no que tange ao consumo de açúcares e  
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Figura 4 Perfil cinético es diferentes cepas de leveduras na fermentação de meio YEP-Mel, 
sendo: -■- células (x10

7
), -▲-  açúcares redutores totais (g/L) e -♦- etanol (g/L). (1-Saflager W 

34/70; 2-Saflager S-23; 3-Lalvin EC-1118; 4-Pasteur Red; 5-Pasteur Champagne; 6-Premier 
Cuveé) 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 
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produção de etanol, mas diferiram significativamente entre si (p<0,05) no que se 

refere ao crescimento celular. 

 Verifica-se ainda que com 72 horas de fermentação, as cepas Saflager S-

23 (2), Pasteur Champagne (5) e Premier Cuveé (6) destacaram-se das demais 

atingindo produção de etanol de 83,2 g/L e 86,2 g/L, respectivamente. As 

concentrações de etanol alcançadas pelas demais cepas variaram de 73,4 g/L 

(Saflager W34/70) a 77,4 g/L (Premier Cuveé). 

 No tocante ao consumo de açúcares, observam-se variações entre 62,4% 

(Premier Cuveé - 6) e 69,7% (Saflager S-23 - 2) e que, com 48 horas de 

fermentação, há uma estabilização no consumo de açúcares pelas cepas Lalvin 

EC-1118 (3) e Premier Cuveé (6), apesar dos mostos, após 72 h de fermentação, 

ainda conterem 120,51 g/L e 130,00 g/L de açúcares, respectivamente. A 

presença destes açúcares residuais poderia então induzir a refermentação do 

hidromel não só pelas cepas selecionadas, mas também por bactérias láticas e 

acéticas (PEREIRA et al., 2009). A ação destas bactérias aumenta a acidez volátil 

e leva à formação de ésteres que afetam a qualidade sensorial do produto final 

(O’CONOR-COX; INGLEDEW, 1991). 

  

 A redução na população das cepas Saflager S-23 (2) e Lalvin EC-1118 (3), 

bem como a existência de altas concentrações de açúcares residuais, são fatores 

que devem ser levados em consideração na seleção de cepas a serem 

empregadas na produção de hidromel, visto que os parâmetros cinéticos da 

fermentação estão relacionados à concentração de biomassa (HISS, 2001). 

 Além do perfil cinético, determinou-se também parâmetros fermentativos no 

que se refere ao rendimento, produtividade volumétrica e eficiência de 

fermentação, cujos resultados encontram-se apresentados na Figura 5.  

 Em relação ao rendimento em etanol, verifica-se que a cepa S. bayanus 

Pasteur Champagne (5) destacou-se das demais, com rendimento de 0,43g/g, 

resultado superior (p<0,05) aos obtidos com as demais cepas, que apresentaram 

rendimentos variando entre 0,29g/g e 0,33g/g. A cepa 5 também mostrou melhor 

desempenho na eficiência de conversão dos açúcares em etanol, apresentando 

83,60% de eficiência contra uma média de 60,44% das demais cepas avaliadas. 
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Figura 5 - Rendimento, produtividade e eficiência em conversão dos açúcares em etanol 
pelas leveduras avaliadas (1-Saflager W 34/70; 2-Saflager S-23; 3-Lalvin EC-1118; 4-Pasteur 
Red; 5-Pasteur Champagne; 6-Premier Cuveé) 

 

 

 
  Fonte: Arquivo do autor. 

   

 No presente trabalho, os parâmetros rendimento (0,43g/g) e eficiência de 

fermentação (83,6%) apresentados pela cepa S. bayanus Pasteur Champagne (5) 

foram ligeiramente superiores aos obtidos por Ilha et al. (2008). Estes autores 
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avaliaram os parâmetros fermentativos obtidos na produção de hidromel a partir 

de mosto de mel com 21°Brix inicial, utilizando Saccharomyces cerevisiae 

proveniente de fermento de panificação a uma concentração inicial de 4g/L e 

fermentação à temperatura ambiente. Os autores mantiveram o processo até a 

estabilização da concentração alcoólica, que ocorreu com 84 h, reportando 

valores de rendimento de 0,41g/g e a eficiência de fermentação de 81,27%.  

 

 A produtividade volumétrica é um parâmetro considerado importante por 

muitos pesquisadores (PEREIRA et al., 2009; SROKA; TUSZYNSKI, 2007; 

NAVRÁTIL; STURDIK; GEMEINER, 2011) e, no presente trabalho, a cepa S. 

bayanus Pasteur Champagne (5) foi a que apresentou o melhor resultado, com 

produtividade volumétrica em relação a etanol equivalente a 1,134g/L.h-1. 

 De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 4 e 5, as cepas 

avaliadas no presente trabalho apresentaram boa adaptação ao mosto de mel, 

sendo que a cepa S. bayannus Pasteur Campagne destacou-se em relação aos 

parâmetros fermentativos estudados quando comparada às demais cepas 

avaliadas. No entanto, convém ressaltar que a seleção de uma cepa de levedura 

para a produção de uma bebida alcoólica de qualidade não se limita a apenas a 

avaliação de seu desempenho fermentativo, mas também na sua capacidade de 

sintetizar compostos que contribuem para o perfil sensorial adequado da bebida. 

   

4.2 - Avaliação da produção de sulfeto de hidrogênio (H2S) 

 

A baixa produção de sulfeto de hidrogênio durante a vinificação do mosto é 

uma das características que deve ser levada em conta na seleção de cepas para 

a produção de bebidas fermentadas (IRANZO; BRIONEZ-PÉREZ; IZQUIERDO-

CAÑAS, 1998). Além de ser uma característica relacionada à atividade de 

enzimas sulfito-redutases produzidas pelas leveduras (GIUDICI; KUNKEE, 1994), 

as características nutricionais também influem na produção de sulfeto de 

hidrogênio (FLEET, 1993). 

 A concentração de nitrogênio no mosto é um dos principais fatores que 

influenciam na produção de sulfeto de hitrogênio no processo de produção de 

bebidas. A escassez deste nutriente interfere na atividade proteolítica das 
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leveduras, que passam a degradar proteínas e peptídeos que contenham enxofre 

em sua composição para a obtenção de nitrogênio, gerando o sulfeto de 

hidrogênio como subproduto dessa atividade proteolítica (FLEET, 1993). 

As cepas de S. cerevisiae utilizadas na produção de bebidas diferem entre 

si na produção do sulfeto de hidrogênio, de forma que aquelas superprodutoras 

de sulfeto de hidrogênio são indesejáveis para o processo fermentativo, pois a 

presença deste composto confere odor e sabor desagradáveis à bebida 

(RIBEIRO; HORII, 1999).  

Geralmente, a avaliação de superprodução de sulfeto de hidrogênio é 

realizada por meio de métodos presuntivos relativamente rápidos e simples de 

serem realizados (JIRANEK; LANGRIDGE; HENSCHKE, 1995). No presente 

trabalho a produção de sulfeto de hidrogênio pelas cepas avaliadas foi realizada 

por meio de um teste proposto por Ono et al. (1991) e adaptado por Guimarães 

(2005).  

A Figura 6 apresenta as imagens de cultivos das diferentes cepas de S. 

cerevisiae avaliadas neste trabalho em meio de Ágar LA, conforme descrito no 

item 3.2.3, cuja formação de sulfeto de chumbo confere a coloração enegrecida 

da colônia (ONO et al., 1991).  

A produção de sulfeto de hidrogênio foi observada pela variação da 

intensidade da cor no perfil de pigmentação das colônias. A cor das colônias 

crescidas no meio contendo acetato de chumbo tende a ficar mais escura em 

resposta a maior produção de sulfeto de hidrogênio e consequente formação de 

sulfato de chumbo (ONO et a., 1991). 

Observa-se ainda que as cepas avaliadas no presente trabalho apresentam 

diferenças quanto à produção de sulfeto de hidrogênio, sendo que as cepas 

Saflager W34/70, Lalvin EC-1118 e Pasteur Campagne formaram colônias com 

coloração visualmente mais intensa que as demais, com visível destaque para o 

cultivo da cepa S. bayanus Pasteur Champagne. 

Guimarães (2005) utilizou o mesmo teste para selecionar cepas comerciais 

de leveduras para elaboração de vinho, levando em consideração as 

características de produção de sulfeto de hidrogênio. Como resposta classificou 

as referidas cepas como alta, média e baixa produtoras de sulfeto de hidrogênio, 

conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 6 - Colônias de diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae cultivadas em meio 
LA contendo acetado de chumbo (1-Saflager W 34/70; 2-Saflager S-23; 3-Lalvin EC-1118; 4-
Pasteur Red; 5-Pasteur Champagne; 6-Premier Cuveé). Fonte: Flavio de Oliveira Ferraz. 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

Em uma análise comparativa entre as colônias avaliadas no presente 

trabalho e as colônias classificadas por Guimarães (2005), verifica-se que 

1 
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nenhuma das colônias apresentou coloração que pudesse classifica-las como 

superprodutoras de sulfeto de hidrogênio, sendo que a colônia de S. bayanus 

Pasteur Champagne, apresentou coloração mais escura entre as cepas 

avaliadas, podendo ser classificada como de média produção de sulfato de 

hidrogênio. 

 

Considerando os resultados referentes ao desempenho fermentativo das 

cepas avaliadas em mosto de mel e produção de sulfeto de hidrogênio, produzido 

em quantidade insuficiente para conferir odor desagradável, optou-se por 

selecionar a cepa de S. bayanus - Pasteur Champagne para dar continuidade aos 

experimentos. Acrescenta-se ainda que esta opção foi reforçada pela produção 

satisfatória de compostos aromáticos, verificada por meio de testes subjetivos.  

 

Figura 7 Características das colônias superprodutoras (A), medio produtoras (B), pouco 
produtoras (C) e não produtoras (D) de sulfeto de hidrogênio.  

  

 Fonte: Guimarães (2005) 

 

4.3. Avaliação do desempenho fermentativo de S. bayanus (Pasteur 

Champagne – Red Star) em diferentes formulações de mosto de mel 

 

Nesta etapa do trabalho foram avaliadas diferentes formulações de mosto 

de mel, verificando-se o efeito da suplementação com Sulfato de Amônio 

((NH4)2SO4); Fosfato de Amônio Dibásico ((NH4) 2HPO4) e Cloreto de magnésio 

A B 

D C 
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(MgCl2). Os ensaios foram realizados em triplicata com base em um planejamento 

experimental completo 23 com repetição do ponto central, conforme apresentado 

na Tabela 6 do item 3.3. Os resultados referentes aos parâmetros fermentativos 

avaliados neste experimento encontram-se apresentados na Tabela 7 e 

representados na Figura 9. Os níveis de concentração dos respectivos sais foram 

definidos de acordo com as concentrações encontradas na literatura consultada. 

Como referência utilizou-se o suplemento comercial Enovit (AEB Bioquímica), na 

concentração de 0,6g/L, conforme empregado por Gomes et al. (2010). 

A Figura 8 apresenta os gráficos de Pareto dos efeitos principais e das 

interações de primeira ordem da suplementação do mosto com sais em diferentes 

concentrações tendo como resposta o rendimento em etanol, crescimento celular 

e concentração final de etanol.  

A análise destes diagramas permite inferir que as diferentes formulações 

avaliadas não interferiram significativamente sobre o desempenho fermentativo da 

cepa S. bayanus tendo em vista que os parâmetros fermentativos estudanos não 

diferiram entre si nas condições estudadas. Assim, verificou-se que as adições 

dos sais nas concetrações avaliadas não influenciaram significativamente no 

desempenho da cepa em estudo. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7 demonstram que, de acordo com 

a análise estatística realizada pelo teste t de Student, com 95% de confiança, não 

houve diferença significativa em relação a suplementação do mosto sobre o 

consumo de açúcares. Também não foram observadas diferenças significativas 

na concentração final de etanol, com exceção do experimento 10, em que se 

obteve a menor concentração de etanol (46,42 g/L). Da mesma forma, com 

exceção do experimento 7, os demais não apresentaram diferenças significativas 

quanto ao crescimento celular. 

Com relação aos parâmetros rendimento e eficiência, observa-se que os 

experimentos 8 e 10 apresentaram os menores resultados. Ambos apresentaram 

os valores de 0,222 g/g de rendimento em etanol e 43,4% de eficiência de 

fermentação. Nos demais experimentos foram obtidos rendimentos em etanol que 

variaram entre 0,246 g/g (experimento 1) e 0,273 g/g (experimento 2), 

correspondendo a valores de eficiência de fermentação de 48,1% e 53,4% 

respectivamente. 
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Figura 8 Gráfico de Pareto para análise dos efeitos dos suplementos sobre o rendimento 
em etanol (Yp/s) (A), crescimento celular (B) e concentração final de etanol (C). 
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Tabela 7 - Parâmetros fermentativos referentes ao desenvolvimento de S. bayanus (Pasteur 
Champagne – Red Star) em mosto de mel suplementado com diferentes sais e nutriente 
comercial (*) 

Experimentos Crescimento 

Celular  (%) 

Consumo de 

açúcar (%) 

Etanol                                          

(g/L) 

    Rendimento em 

etanol (Yp/s) 

Eficiência (%) 

 
1 63,47

ab
 84,44

a
 56,41

ab
 0,246 48,1 

2 70,22
a
 82,88

a
 54,80

ab
 0,273 53,4 

3 67,89
ab

 83,74
a
 56,35

ab
 0,262 51,3 

4 63,64
ab

 84,14
a
 57,95

a
 0,259 50,7 

5 66,33
ab

 83,94
a
 55,09

ab
 0,253 49,5 

6 71,10
a
 83,91

a
 55,62

ab
 0,254 49,7 

7 54,98
b
 83,92

a
 57,48

a
 0,265 51,9 

8 66,45
ab

 85,34
a
 53,98

ab
 0,222 43,4 

9 71,88
a
 83,43

a
 56,80

ab
 0,267 52,2 

10 72,50
a
 83,19

a
 46,42

b
 0,222 43,4 

11 68,60
ab

 83,39
a
 52,34

ab
 0,253 49,5 

12 (*) 77,93
a
 83,49

a
 53,00

ab
 0,261 51,1 

 

 

 

No tocante as cinéticas de consumo de açúcares e produção de etanol, 

referente aos experimentos delineados na Tabela 6 e apresentadas na Figura 9, 

verifica-se comportamento semelhante nas diferentes formulações de mosto 

avaliadas. Tal resultado demonstra a importância e as diferentes possiblidades de 

suplementação do mosto de mel com sais puros ou combinados, conforme 

encontrado em suplementos comerciais como Enovit.  

Considerando os resultados obtidos nesta primeira etapa dos 

experimentos, observa-se que não houve diferença significativa entre as 

diferentes formulações de suplementação e o suplemento comercial Enovit 

quanto aos parâmetros avaliados. Assim, para a produção de hidromel em 

escala piloto, utilizou-se o suplemento comercial por questões práticas e 

econômicas, uma vez que o citado suplemento encontra-se facilmente no 

mercado sem a necessidade de mistura de compostos previamente. 

 

 

                   Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatísticamente em um nível de confiança de 95%. 
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Figura 9 – Perfil cinético dos experimentos realizados conforme planejamento experimental (Tabela 6), sendo: -■- etanol e -♦- açúcares redutores totais (ART) 
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Figura 9 – (Continuação) Perfil cinético dos experimentos realizados conforme planejamento 

experimental (Tabela 2), sendo: -■- etanol e -♦- açúcares redutores totais (ART) 

 

    Fonte: Arquivo do autor. 

  

4.4 - Avaliação da produção de hidromel em escala piloto 

  

Após a seleção da levedura e da formulação do mosto de mel, foi realizado 

um experimento para avaliar a produção de hidromel em escala piloto. 

 Conforme descrito no item 3.4, a produção do hidromel em escala piloto foi 

feita utilizando três fermentadores de polipropileno contendo 130 L de mosto de 

mel com diferentes suplementações a saber: Fermentador 1 – mosto sem 

suplementação (controle); Fermentador 2 – mosto suplementado com Enovit e 

Fermentador 3 – mosto suplementado com maçãs. Amostras foram retiradas a 

cada 48 horas durante as duas primeiras semanas de fermentação, após o que 

foram tomadas a cada 7 dias até a estabilização da concentração de açúcares 

redutores totais.  

 Os resultados referentes às variações da concentração dos açúcares 

redutores totais (ART), teor alcoólico e pH ao longo da fermentação estão 

apresentados na Figura 10. É possível observar que a suplementação do mosto 

de mel com Enovit resultou em fermentação mais rápida que os demais, com 

estabilização dos açúcares redutores totais em 13,96 g/L com 22 dias de 

fermentação. Verifica-se ainda que neste período os mostos controle e 
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suplementado com pedaços de maçãs ainda continham 50,00 g/L e 60,02 g/L de 

ART, respectivamente. 

Figura 10 - Variação da concentração de ART (-▲-), teor alcoólico (-■-) e pH (-●-) durante a 
fermentação do mosto de mel Controle (A), suplementado com Enovit (B) e suplementado com 
maçã (C) em escala piloto 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 
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O consumo de açúcares mais rápido observado quando o mosto foi 

suplementado com Enovit se deve ao aumento da disponibilidade de nitrogênio. 

Segundo Mendes-Ferreira et al. (2010), a concentração de nitrogênio no mosto de 

mel tem forte impacto sobre a atividade fermentativa das leveduras. Estes autores 

observaram que a fermentação alcoólica do mosto de mel foi mais rápida tanto 

quanto maior a concentração do suplemento diamônio fosfato. 

 

Gomes et al. (2013) utilizaram o suplemento Enovit para aprimoarar as 

condições de suplementação do mosto de mel, demonstrando que a utilização de 

0,88g/L e temperatura de 24°C resultaram nas melhores condições para 

fermentação do mosto de mel, quando considerado consumo de açúcares, 

produção de etanol e ácido acético. 

 

Devido à acidez do mel e a baixa capacidade tamponante do mosto de mel 

(MENDES-FERREIRA, 2010), o pH do mosto pode ser reduzido 

consideravelmente durante a fermentação. No presente trabalho, os valores do pH 

inicial do mosto controle e suplementados com Enovit e maçãs foram de 4,11, 

4,40 e 4,17 respectivamente. Estes resultados demonstram que a adição de 

maçãs não alterou o pH natural do mosto de mel, mas a adição de Enovit 

provocou um pequeno aumento. 

Verifica-se (Fig.10) que durante os primeiros 6 dias de fermentação, o pH 

dos mostos avaliados apresentou uma queda seguida de estabilização após este 

período, eliminando, desta forma, a necessidade de correção do pH durante a 

fermentação conforme sugerido por Barone (1994). 

 

Com relação a variação do teor alcoólico durante a fermentação, observa-

se (Tabela 8) que tanto a suplementação com Enovit quanto com pedaços de 

maçãs foi suficiente para obtenção de teor alcoólico significativamente (p<0,05) 

mais elevado que o mosto controle. 
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Além dos efeitos positivos sobre a taxa de consumo de açúcares e 

formação de etanol no hidromel, a presença de nitrogênio no Enovit, bem como na 

maçã, promove alterações na produção de compostos de aroma pelas leveduras.  

Mendes-Ferreira (2010), reportou que a adição de diamônio fosfato ao mosto de 

mel resultou em maiores concentrações de compostos de aroma, tais como ácidos 

graxos e alguns ésteres, e também estimulou a síntese de acetato de etila, 

composto que confere um odor que remete a solvente. Assim, ao selecionar um 

nutriente para suplementar o mosto de mel deve-se considerar, além dos seus 

efeitos sobre o desempenho da levedura, a sua influência sobre as características 

físico-químicas e sensoriais da bebida. 

 

Após 56 dias de fermentação, tempo necessário para estabilização da 

concentração de ART, o hidromel obtido a partir das diferentes formulações de 

mosto avaliadas foi caracterizado quanto aos parâmetros físico-químicos de 

identidade e qualidade de hidromel, conforme preconizados na Portaria 64, Anexo 

III do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA (BRASIL, 2008), 

cujos resultado são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Parâmetros físico-químicos de identidade e qualidade do hidromel produzido em 
escala piloto 

Parâmetro 
Formulações do Mosto Valores da Portaria 

64 de 2008              
(BRASIL 2008) 

Controle Enovit Maçã 

Teor alcoólico 
(% v/v, 20°C) 

8,9 ± 0,1 
a
 9,6 ± 0,2 

b
 9,6 ± 0,1 

b
 

De 4,0 a 14,0 % (v/v, 
20°C) 

Acidez volátil 
(meq./L) 

5,21 ± 0,13 
a
 3,17 ± 0,12 

b
 4,83 ± 0,09 

c
 Máximo de 20 meq./L 

Acidez fixa* 
(meq/L) 

27,66 30,90 35,57 Mínimo de 30 meq./L 

Acidez total 
(meq/L) 

32,87 ± 0,60
a
 34,08 ± 0,36

b
 40,40 ±0,51

c
 De 50 a 130 meq./L 

ART residual 
(g/L) 

9,36 ± 0,23
 a
 11,74 ± 0,08

 b
 5,91 ± 0,09

 c
 - 

Extrato seco 
reduzido (g/L) 

20,24±0,17
 a
 26,34±0,21

 b
 19,29±0,12

 c
 Mínimo de 7g/L 

*Valor determinado pela diferença entre Acidez total e Acidez volátil. Médias com as mesmas letras nas linhas não diferem 
estatísticamente em um nível de confiança de 95%. 
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 De acordo com os valores de referência preconizados pela referida portaria, 

observa-se que apenas os valores de acidez fixa para o hidromel controle e acidez 

total para o hidromel obtido a partir das formulações estudadas não estão em 

conformidade. 

 A acidez total do mosto leva em conta todo tipo de ácidos, tais como 

aminoácidos e ácidos inorgânicos como o ácido fosfórico, ácidos orgânicos como 

ácidos succínico e lático, que são produzidos por bactérias e leveduras 

(RIBÉREAU-GAYON, 2006). Assim, tanto a composição do mel utilizado bem 

como a ação de leveduras e bactérias sobre o mosto influenciarão na acidez total 

do produto final. 

 Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005) avaliaram as características físico-

químicas de diferentes tipos de hidromel e constataram que a acidez total variou 

com o tipo de mel utilizado, bem como com as práticas de produção. Os 

resultados mostraram que a acidez do hidromel variou entre 14,07 meq/L e 39,53 

meq/L para hidromel artesanal e hidromel experimental, respectivamente, ambos 

produzidos com mel de flor de soja, enquanto que o hidromel produzido a partir de 

mel de flor de trigo, nas mesmas condições, apresentou acidez de 19,90 meq/L. 

 A adição de ácidos orgânicos ao mosto de mel pode ser uma alternativa 

tecnológica para o ajuste da acidez total do hidromel. Mendes-Ferreira et al. 

(2010) avaliaram o efeito da adição de ácido málico e tartarato de potássio ao 

mosto de mel e verificaram que a adição de 5 g/L de tartarato de potássio e 3 g/L 

de ácido málico ao mosto de mel resultou num aumento de 136,7% na acidez 

total, passando de 20,1 meq/L (controle) para 47,57 meq/L no mosto 

suplementado.   

 

 A adição de frutas na forma de suco ou in natura também pode contribuir na 

acidez total do hidromel para os níveis exigidos por lei. No presente trabalho, a 

suplementação do mosto de mel com maçãs resultou em um hidromel com acidez 

total 23% superior ao mosto não suplementado (Controle). Estes resultados se 

devem a acidez intrínseca da fruta utilizada. Rizon, Bernardi e Miele (2005) 

analisaram as características físico-químicas de sucos de maçãs de diferentes 
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cultivares e encontraram concentrações de acidez total variando entre 48,3 meq/L 

e 49,4 meq/L para a cultivar Gala, a mesma utilizada neste trabalho. Os autores 

pesquisaram também a concentração de ácido málico nos sucos e, para esta 

cultivar, foram encontradas concentrações entre 4,0 g/L e 4,1 g/L. O ácido málico 

é precursor da fermentação malolática, processo que pode influenciar nas 

características sensoriais da bebida (FLEET, 1993). 

 

 Com relação a acidez fixa (Tabela 8) verifica-se que, apenas o hidromel 

obtido do mosto sem suplementação (27,66 meq/L) não atingiu o mínimo de 30 

meq/L estabelelcido nos padrões de identidade e qualidade. O hidromel cujo 

mosto foi suplementado com Enovit (30,90 meq/L) e com maçã (35,57 meq/L), 

superaram ligeiramente os valores estabelelcidos na legislação. 

  

 Com relação à acidez volátil, verifica-se os hidroméis obtidos apresentaram 

valores dentro dos limites preconizados pela legislação, variando entre 3,17 meq/L 

e 5,21 meq/L. Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005) reportaram valores de 

acidez volátil entre 7,99 meq/L (mel de flor de trigo) e 21,64 meq/L (mel de flor de 

soja).  Mendes-Ferreira et al. (2010) obtiveram valores de acidez volátil variando 

entre 8,49 meq/L e 13,98 meq/L para hidromel produzido com a mesma matéria 

prima, mas variando a suplementação do mosto. 

 A baixa acidez volátil é uma consequência do grau de higiene do processo 

produtivo, uma vez que os ácidos responsáveis pela acidez volátil (acético, 

fórmico, butírico e propiônico) são derivados, geralmente, de contaminação 

bacteriana (BARNABÉ, 2006).  

 Dentre os fatores que influenciam a produção de ácidos orgânicos destaca-

se as condições ambientais que podem alterar a acidez volátil do hidromel. 

Segundo Gomes et al. (2011 b), temperaturas acima de 25°C e uma concentração 

de Enovit variando entre 72 e 120 mg/L podem resultar num incremento relevante 

na concentração de ácido acético. Estes autores reportaram concentração de 

ácido acético 0,8g/L o que representa cerca de 13,32 meq/L de acidez volátil. Os 

autores reforçam ainda que a fermentação em temperaturas acima de 29°C, nas 
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mesmas condições de suplementação, poderia resultar em concentração de ácido 

acético superior a 13,32 meq/L.   

 Segundo Sroka e Tuszynski (2007) a concentração de ácido acético 

aumenta significativamente durante a fermentação alcoólica de mostos muito 

concentrado. Isto porque quando a levedura é sujeita a estresse osmótico, a 

conversão de acetaldeído a etanol é reduzida, o que resulta na síntese de maior 

quantidade de ácido acético (ERASMUS; MERWE; VUUREN, 2003). 

   

 Com relação ao teor alcoólico nos diferentes tipos de hidromel, observa-se 

que a suplementação com maçã foi tão eficiente quanto a suplementação com 

Enovit favorecendo a obtenção significativamente superior (p<0,05) em relação ao 

hidromel controle, correspondendo a 8,9%. 

 Segundo Gomes et al. (2013), a concentração final de etanol está 

correlacionada com a temperatura de fermentação e suplementação do mosto. Ao 

fermentar um mosto de mel (395g de mel/L), a maior concentração de etanol 

(124,0 g/L) foi obtida controlando-se a temperatura em 25°C e suplementando o 

mosto com 90 mg/L de Enovit.  

    

 Diferenças significativas (p≤0,05) também foram observadas (Tabela 8) no 

que se refere a concentração de açúcares redutores residuais, sendo que a 

suplementação com Enovit promoveu uma maior eficiência na conversão dos 

açúcares em álcoois, conferindo ao hidromel a menor concentração de ART e 

concentração alcoólica (9,6%) semelhante ao hidromel obtido de mosto 

suplementado com maçã.     

 Segundo Gomes et al. (2013), concentração elevada de açúcares residuais 

pode permitir a refermentação do hidromel, promovendo aumento da acidez volátil 

e prejudicando as características sensoriais do produto final. Vale salientar que os 

autores descartaram um hidromel cuja concentração de açúcares residuais foi de 

32,7 g/L, valor menor que os encontrados no presente trabalho.  
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 O extrato seco é um parâmetro que está relacionado com a estrutura e o 

corpo de bebidas alcoólicas (RIZZON; MIELE, 1996). O extrato seco reduzido 

corresponde ao extrato seco total subtraido dos açúcares residuais e, no presente 

trabalho, apesar das diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os 

valores de extrato seco reduzido (ESR) reportados na Tabela 8, ressalta-se que os 

mesmos se encontram dentro da faixa de referência preconizada pela legislação. 

Os diferents hidroméis obtidos apresentaram valores de ESR de 20,24 g/L, 26,34 

g/L e 19,29 g/L para o mosto controle e quando suplementado com Enovit e maçã, 

respectivamente. 

  

4.5    Perfil e quantificação de aminas bioativas no hidromel 

 

Aminas bioativas são bases orgânicas com atividade biológica produzidas por 

microrganismos empregados na fermentação de alimentos e bebidas e podem 

causar graves efeitos toxicológicos no organismo humano. (GOMES et al., 2014). 

Nos últimos anos, a presença de aminas bioativas vem sendo pesquisada em 

bebidas tais como cerveja e vinho, onde são formadas por ação de bactérias acido-

láticas durante a fermentação ou envelhecimento das bebidas, ou estão presentes 

nas matérias primas utilizadas na produção (GOMES et al., 2014). 

Os resultados apresentados na Tabela 9 revelam que, terminada a 

fermentação, dentre as aminas bioativas investigadas apenas espermidina, 

feniletilamina e espermina foram identificadas em baixas concentrações no hidromel 

produzido a partir de mosto de mel suplementado com Enovit, assim como 

espermina quando este foi suplementado com maçã. 

 Segundo Larqué et al. (2007) a espermidina, juntamente com a putrescina e 

agmatina, fazem parte do grupo das poliaminas que é parte fundamental em 

qualquer tecido vivo. As poliaminas como a putrescina, espermina, espermidina e 

cadaverina estão naturalmente presentes em alimentos, resultlantes do crescimento 

e da proliferação de microrganismos, porém, não estão associadas a efeitos 

adversos no organismo humano. Por outro lado, podem ser consideradas como 
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precurssor mutagênico uma vez que podem reagir com o nitrito formando 

nitrosaminas carcinogênicas (GOMES et al., 2014). 

 

Tabela 9 - Aminas bioativa (µg/mL) presentes nos hidromeis após fermentação em escala piloto 

Aminas Bioativas Controle Enovit Maçã 

Putrecina ND* ND ND 
Cadaverina ND ND ND 
Histamina ND ND ND 
Tiramina ND ND ND 
Serotonina ND ND ND 
Agmatina ND ND ND 
Espermidina ND 0,29 ND 
Feniletilamina ND 0,76 ND 
Espermina ND 1,09 0,28 
Triptamina ND ND ND 

    * ND - Não Detectado 

 
 Ao analisar 25 tipos de cervejas, Botelho (2009) detectou espermidina em 12 

delas em concentrações não superiores a 0,7 µg/mL.  

Mota et al. (2009) analisou a presença de aminas bioativas em quatro 

cultivares distintos de uva do tipo Syrah e encontrou concentrações de espermidina 

variando entre 0,08 µg/mL e 0,89 µg/mL.  

 A feniletilamina é uma das aminas biogênicas formadas pela ação de 

descarboxilação de aminoácidos por enzimas microbianas e tem sido associada a 

crises hipertensivas, resultando em aumento da pressão sanguínea podendo levar a 

falhas no coração ou até mesmo a hemorragia cerebral (GOMES et al., 2014). 

Apesar disso, no Brasil há apenas uma legislação sobre concentrações máximas 

permitidas de histamina e esta se refere a pescados frescos e seus derivados 

(BRASIL, 1997). De acordo com Gomes et al. (2014), também na União Européia e 

nos Estados Unidos, as poucas regulamentações existentes também tratam apenas 

das concentrações de histamina em alimentos, com limites variando entre 100mg/Kg 

para pescado fresco e 400mg/Kg para produtos curados. 

 Em alguns países da Europa existem recomendações estabelecendo como 

quantidade máxima de histamina aceitável em vinhos de 2mg/L sendo 
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especificamente na Alemanha 5-6 mg/L na Bélgica e França 8mg/l e 12mg/L na 

Suíça (SMIT; DU TOIT; DU TOIT, 2009). 

 Considerando o perfil e as baixas concentrações de aminas identificadas nos 

diferentes tipos de hidromel infere-se que as condições do processo utilizadas foram 

adequadas não trazendo riscos à saúde do consumidor. 

  

4.6. Avaliação dos parâmetros físico-químicos do hidromel durante o 

envelhecimento 

 

 As características físico químicas e sensoriais do hidromel dependem de 

uma série de fatores que incluem o tipo de mel, a levedura empregada como 

agente da fermentação, a formulação do mosto e o processo de envelhecimento. 

Neste contexto vale destacar que fatores como tempo de envelhecimento, 

condições ambientais, volume do tonel, tipo de madeira, volume e estado de 

conservação do tonel, influenciam notadamente as características físico químicas 

e sensoriais do hidromel. 

Desta forma, os resultados referentes aos parâmetros físico-químicos do 

hidromel obtido no presente trabalho e envelhecidos sob as mesmas condições e 

em diferentes tipos de recipienteo encontram-se representados na Figura 11. 

Observa-se valores de teor alcoólico crescentes ao longo do 

envelhecimento para os diferentes tipos de recipientes avaliados tendo como 

consequência redução na concentração de açúcares retudores totais (ART). Desta 

forma, conclui-se que a fermentação alcoólica continuou após a trasfega do 

hidromel para os recipientes de envelhecimento. 

Estes resultados corroboram com aqueles obtidos por Fernandes, Locatelli 

e Scartazzini (2009), que armazenaram hidromel em garrafas de vidro por um ano 

e também observaram aumento na graduação alcoólica e redução na 

concentração de açúcares residuais. 

 

Os valores de acidez volátil apresentaram reduções que variaram entre 

3,8% (fermentado suplementado com Enovit, envelhecido em tonel) e 52,6% 
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(fermentado suplementado com maçãs, envelhecido em tonel) durante o processo 

de envelhecimento com exceção para o hidromel obtido do mosto suplementado 

com Enovit. Este resultado se deve provavelmente a atividade metabólica das 

leveduras presentes e ainda ativas durante o processo de envelhecimento. Vilela-

Moura et al. (2008) demonstraram que cepas comerciais de S. cerevisiae podem, 

em 72 horas, reduzir em 40% a acidez volátil de vinhos ácidos que apresentam 

baixa concentração de glicose (cerca de 3% m/v) e alta concentração de etanol 

(cerca de 10% v/v). 

 

A acidez total dos diferentes tipos de hidromel e submetidos ao 

envelhecimento em tonel de carvalho apresentaram incrementos de 2,7%, 12,3% 

e 17,6% para os mostos de mel sem suplementação (controle) e suplementados 

com Enovit e maçã, respectivamente. Os hidroméis obtidos a partir do mosto 

controle e suplementado com Enovit e envelhecido em recipiente de vidro por 216 

dias, apresentaram incrementos nos valores de acidez total correspondentes a 

6,8%, 2,32%, respectivamente, enquanto o hidromel produzido com mosto 

suplementado com maçã apresentou ligeiro decréscimo de 0,2%. Salienta-se que 

nenhum dos hidroméis atingiu o valor mínimo estabelelcido na legislação que é de 

50meq/L. Por outro lado, quando o hidromel foi envelhecido em frascos plásticos 

observou-se incrementos da acidez total na ordem de 8,2%, 16,0% e 13,4% para 

o mosto controle, suplementado com Enovit e com maçã, respectivamente.  

Segundo Ribéreau-Gayon (2006), a continuidade do processo fermentativo 

durante o período de envelhecimento pode resultar na formação de ácidos 

orgânicos não voláteis, como por exemplo o ácido succínico, derivado do 

metabolismo celular das leveduras e que, em vinhos, pode alcançar 

concentrações de cerca de 1g/L. Esta observação pode justificar o incremento da 

acidez total dos hidroméis submetidos ao processo de envelhecimento no 

presente trabalho.  

Ainda que tenha ocorrido aumento nos valores de acidez total, o mesmo 

não foi suficiente para conferir aos hidroméis os valores mínimos preconizados 

pela legislação (BRASIL, 2008). Neste contexto, vale destacar que o hidromel 
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produzido a partir do mosto suplementado com maçã foi o que apresentou valor 

de acidez total próximo ao estabelecido nos padrões. Desta forma, fica 

evidenciado que a adição de frutas ou seus derivados é uma alternativa para 

ajustar este parâmetro em conformidade com as exigências da legislação.  

  

No tocante ao parâmetro acidez fixa, observa-se que os hidroméis 

produzidos a partir do mosto sem suplementação (controle) e suplementados com 

Enovit e maçã, quando envelhecidos em tonéis de carvalho, apresentaram valores 

de acidez fixa de 11,5%, 13,8% e 23,9%, respectivamente. Reduções nas 

concentrações de acidez fixa também foram observadas nos fermentados 

envelhecidos em recipientes de plástico (16,2%, 18,8% e 13,4%) e frasco de vidro 

(16,1%, 2,2% e 3,9%). 

Observa-se (Figura 11) que a concentração dos açúcares redutores totais 

(ART) foi reduzida significativamente (p<0,05), independentemente do recipiente 

de envelhecimento e da formulação do mosto, com excessão do fermentado 

suplementado com Enovit e envelhecido em recipiente de plástico. Neste, não foi 

observada redução na mesma ordem de concentração de ART dos demais 

fermentados. 

Considerando as concentrações residuais de ART ao longo do 

envelhecimento dos fermentados, observa-se que estas concentrações 

corroboram com as condições de meio fermentado descrita por Vilela-Moura et al. 

(2008), em que são necessários 3% (m/v) de glicose para que cepas de S. 

cerevisiae possam manter seu metabolismo durante o envelhecimento em vinhos 

contendo teor alcoólico de 10% (v/v). Segundo os autores, este metabolismo 

provoca a redução da acidez volátil ao longo do envelhecimento dos fermentados, 

principalmente pelo consumo de ácido acético. Esta redução da acidez volátil 

também foi observada nos fermentados envelhecidos do presente trabalho.  
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Figura 11 - Variação dos parâmetros físico-químicos dos hidroméis durante o envelhecimento 
em tonel de carvalho, frasco plástico e garrafão de vidro onde 1 – mosto controle; 2- mosto 
suplementado com Enovit e 3- mosto suplementado com maçã  

 

Fonte: Arquivo do autor.                                                       (continua) 

 

Teor Alcoólico 
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Figura 11 – (conclusão) Variação dos parâmetros físico-químicos dos hidroméis durante o 
envelhecimento em tonel de carvalho, frasco plástico e garrafão de vidro onde 1 – mosto 
controle; 2- mosto suplementado com Enovit e 3- mosto suplementado com maçã. 

 

 

 

            

  Fonte: Arquivo do autor 

ART 
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Nota-se também que os valores de extrato seco reduzido são decrescentes 

para os hidromeis obtidos das diferentes formulações de mosto e envelhecidos 

nos diferentes recipientes. Nos hidromeis obtidos do mosto controle e enriquecido 

com Enovit e envelhecidos em frasco de plástico esta redução foi suficiente para 

alcançar valores de extrato seco reduzido inferiores a 7g/L, valor mínimo 

estabelecido na legislação (BRASIL, 2008), descaracterizando o produto final 

quanto aos parâmetros de identidade e qualidade do hidromel.  

 

4.7. Evolução da concentração dos compostos fenólicos durante o 

envelhecimento do hidromel 

 

 

 Os compostos fenólicos têm um importante papel na enologia e apresentam 

propriedades que são responsáveis pela prevenção contra doenças 

cardiovasculares, além de agirem como bactericidas e antioxidantes (RIBÉREAU-

GAYON, 2006). Compostos fenólicos, tais como flavonóides, ácidos fenólicos e 

taninos, possuem reconhecida atividade antioxidante (URIZZI et al., 1999) e são 

responsáveis pelo combate ao estresse oxidativo (WINTERSTEEN; ANDRAE; 

ENGESETH, 2005). 

A evolução da concentração de compostos fenólicos totais nos diferentes tipos 

de hidromel envelhecidos por 216 dias é apresentada na Tabela 10 e na Figura 12. É 

possível observar que houve um aumento significativo (p<0,05) na maioria dos 

hidroméis durante o período de envelhecimento.  

O envelhecimento em tonéis de carvalho conferiu aos hidroméis produzidos 

com mosto controle e suplementado com Enovit aumentos de 8,5% e 13,3%, 

respectivamente, nas concentrações de compostos fenólicos totais, enquanto que no 

fermentado produzido com mosto suplementado com maçã foi observada uma ligeira 

redução de 1,1% na concentração de fenólicos totais. 

Quando envelhecidos em recipientes de vidro, novamente foram observados 

aumentos na concentração de compostos fenólicos totais nos fermetados produzidos 
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com mosto controle e suplementado com enovit (4,8% e 3,1%, respectivamente), 

enquanto no fermentado obtido com mosto suplementado com maçã houve 

decréscimo de 2,2% na concentração de fenólicos totais. 

 

Tabela 10 - Concentrações de Compostos Fenólicos Totais (mg/L ácido gálico) nos diferentes 
tipos de hidromel envelhecidos por 216 dias, em diferentes recipientes, onde: 1 – mosto 
controle; 2 – mosto suplementado com Enovit; 3 – mosto suplementado com  maçã; 

Recipiente 
Tempo de envelhecimento (dias) 

Inicial 45  90  135  180  216  

Tonel 1 201,09a 215,17b 215,25b 217,03b 221,17c 219,84bc 
Tonel 2 203,23a 226,54b 232,40b 233,08bc 236,09c 234,40bc 
Tonel 3 285,12a 284,22a 283,85ab 282,59b 277,78c 282,05b 
Vidro 1 201, 09a 201,80a 221,20b 210,98c 206,93d 211,34c 
Vidro 2 203, 23a 195,54b 215,95c 213,58 c 204,71a 209,60d 
Vidro 3 285, 12a 277,29b 297,85c 282,56a 266,81d 278,78b 

Plástico 1 201, 09a 205,02b 198,80a 236,58c 222,39d 227,03e 
Plástico 2 203, 23a 213,71b 202,30a 230,57c 227,13d 227,57d 
Plástico 3 285, 12a 283,22a 258,30b 306,62c 297,96d 301,09e 

Médias com as mesmas letras nas linhas não diferem estatísticamente em um nível de confiança de 95%. 

 

Nos hidromeis envelhecidos em recipientes de plástico, foram observados 

aumentos nos três fermentados produzidos, sendo este aumento de 11,4%, 10,7% e 

5,3% nos fermentados controle, suplementado com Enovit e suplementado com 

maçãs, respectivamente. 

Lima (2012) observou aumento na concentração de compostos fenólicos totais 

em vinhos brancos armazenados em garrafas de vidro por 10 meses. Segundo o 

autor, as alterações observadas podem ser atribuídas às constantes reações de 

polimerização, condensação e hidrólise que ocorrem entre os compostos durante o 

envelhecimento, sendo que a redução na concentração de alguns componentes 

pode ocorrer devido à formação de novos compostos, que podem dar origem a 

diversos compostos monoméricos.  

 

De acordo com os resultados apresentados, é possível notar que variações 

nas concentrações de compostos fenólicos totais ao longo do envelhecimento 

ocorreram independente do recipiente utilizado. No entanto, é possível observar que 

há uma diferença significativa (p<0,05) na concentração de fenólicos totais do 
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hidromel produzido com mosto suplementado com maçã, quando comparado aos 

demais, devido a extração destes compostos da fruta. 

Na maçã os compostos fenólicos estão localizados nos vacúolos (97%), sendo 

que, nas células do epicarpo e subepicarpo, as suas concentrações são superiores 

àquelas encontradas nos tecidos internos da fruta (NICOLAS et al., 1994) e estão 

relacionados com a pigmentação da fruta. Esta pigmentação está relacionada ao 

cultivar e à biossíntese de antocianinas em presença de luz e favorece a aparência 

da fruta tornando-a atrativa, sendo que outros compostos fenólicos contribuíem de 

forma significativa com a sensação de amargor e adstringência (SHI; MAZZA; 

MAGUER, 2002) e na formação de aromas na fruta e seus derivados (LEA; 

DRILLEAU, 2003). 

 

Figura 12 - Variação da concentração de compostos fenólicos totais ao longo do 
envelhecimento dos hidroméis em diferentes recipientes, onde: 1 – mosto controle; 2 – mosto 
suplementado com Enovit; 3 – mosto suplementado com maçã. 

 
  Fonte: Arquivo do autor. 

 

Zardo et al. (2009) analisaram o conteúdo de compostos fenólicos totais em 

maçãs Gala e suas cultivares variantes Royal Gala e Galaxy Gala, sendo que o 

cultivar Gala, apresentou média de 906 µg/g, a menor concentração dentre as 

cultivares avaliadas.  
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Assim, a utilização de maçã na formulação de mosto de mel, além de 

favorecer o aumento da acidez total (Figura 11) também contribui para aumentar a 

concentração de compostos fenólicos, que estão presentes principalmente na casca 

da fruta (VIEIRA et al., 2011), contribuindo, desta forma, para as características 

sensoriais da bebida (SHI; MAZZA; MAGUER, 2002). Ressalta-se também o 

potencial antioxidante desta fruta (EBERHARDT; LEE; LIU, 2000). 

Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005) analisaram a composição de 

diferentes tipos de hidromel, vinhos tinto e branco em termos de compostos fenólicos 

totais. Reportaram valores, equivalentes em ácido gálico, de 3102 mg/L, 227,5 

mg/L,300,6 mg/L e 167,16 mg/L de compostos fenólicos totais para vinhos tinto, 

branco, hidromel de Fagopyrum esculentum (escuro) e de Glycine max (claro), 

respectivamente. Estes autores reportaram ainda valores de 163,63 mg/L paraTroy’s 

Sweet e 149,03 mg/L paraTroy’s Dry, que são hidromeis encontrados no mercado. 

Desta forma, verifica-se que os valores de compostos fenólicos encontrados 

no presente trabalho (Tabela 9), independentemente do tempo de envelhecimento e 

tipo de recipiente, são equivalentes aos valores reportados para o vinho branco e 

superiores àqueles encontrados nos diferentes tipos de hidromel analisados por 

Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005). 

 

Wintersteen, Andrae e Engeseth (2005), demonstraram que existe uma forte 

correlação entre a concentração de compostos fenólicos totais e a atividade 

antioxidante do hidromel. Esta correlação foi observada no presente trabalho, uma 

vez que o hidromel originado do mosto suplementado com maçã apresentou uma 

concentração de compostos fenólicos totais 29,5% superior ao hidromel controle e 

28,7% superior ao hidromel cujo mosto foi suplementado com Enovit (Figura 12). 

Verifica-se também maior capacidade antioxidante entre os hidroméis obtidos a partir 

de mostos suplementados com maçãs, independente do recipiente onde ocorreu 

envelhecimento, conforme os resultados apresentados na Tabela 11.  

Assim, fica demonstrado que a suplementação do mosto de mel com maçã 

permite obter uma bebida com características satisfatórias em termos de acidez total 
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e acidez fixa, além de apresentar compostos fenólicos totais em maiores 

concentrações conferindo propriedade antioxidante à bebida. 

 

Tabela 11 - Atividade antioxidante dos hidroméis após o envelhecimento (expresso em % de 
redução do radical DPPH) 

Hidromel 
Recipiente de 

envelhecimento 
Ativ. Antioxidante (%) 

Controle Tonel 47,10 
Enovit Tonel 44,58 
Maçã Tonel 63,98 
Controle Vidro 45,59 
Enovit Vidro 41,56 
Maçã Vidro 61,71 
Controle Plástico 46,10 
Enovit Plástico 30,98 
Maçã Plástico 60,45 

 

 

4.8. Caracterização do hidromel em relação a compostos fenólicos, furânicos e 

aromáticos 

 

 O envelhecimento de vinhos em tonéis de carvalho é uma prática que contribui 

para a melhoria das características sensoriais da bebida (CERDÁN; AZPILICUETA, 

2006; BAUTISTA-ORTÍN et al., 2008). A complexidade do aroma das bebidas 

envelhecidas aumenta devido à extração de certos compostos presentes na madeira, 

como, por exemplo, lactonas, guaiacol, 4-metilguaiacol, vanilina (BAUTISTA-ORTÍN 

et al., 2008) e dependem de fatores como o tipo de madeira, tempo de contato entre 

o vinho, bem como a composição do vinho (CERDÁN; AZPILICUETA, 2006).  

Nesta etapa do trabalho os hidromeis obtidos a partir das diferentes 

formulações foram submetidos ao envelhecimento por 216   dias em diferentes 

recipientes, sendo então caracterizados quanto a presença de compostos 

marcadores de envelhecimento, incluindo compostos furânicos 5-hidroximetilfurfural 

e furfural, bem como os compostos fenólicos voláteis vanilina e siringaldeido, cujos 

resultados encontram-se ilustrados nas Figuras 13, 14, 15 e 16 e apresentados nas 

Tabelas 12, 13 e 14. 
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 Observa-se que as concentrações de 5-hidroximetilfurfural foram maiores para 

os hidroméis controle envelhecido em frasco de vidro (21,320 mg/L), obtido do mosto 

suplementado com Enovit e envelhecidso em frasco de vidro (21,684 mg/L) e em 

frasco de plástico (21,537 mg/L). Verifica-se ainda que os menores valores foram 

obtidos quando o mosto de mel foi suplementado com maçã e envelhecido em tonel 

de carvalho (5,702 mg/L), bem como o hidromel sem suplementação (controle) 

envelhecido em frasco plástico (6,429 mg/L). Os demais apresentaram valores de 

concentração de 5-hidroximetilfurfural variando entre 10,530 e 14, 471 mg/L. 

 

Figura 13 - Concentração de 5-hidroximetilfurfural nos diferentes tipos de hidromel após 216 
dias de envelhecimento em diferentes recipientes (T.- tonel de carvalho; V. - frasco de vidro; P. 
- frasco de plástico). 

 
  Fonte: Arquivo do autor. 

 

Considerando que os compostos furânicos são derivados da desidratação de 

hexoses e pentoses formados durante a tostagem da madeira no processo de 

confecção dos tonéis (CERDÁN; GOÑI; AZPILICUETA, 2004), era esperado que as 

bebidas envelhecidas nos tonéis de carvalho apresentassem concentrações 

superiores, tanto para furfural quanto para 5-hidroximetilfurfural (5-HMF). Por outro 

lado, existem outros fatores que podem influenciar na concentração de 5-HMF no 

hidromel, como a qualidade do mel empregado para formulação do mosto. Neste 

contexto, ressalta-se que 5-HMF, como um produto de degradação de hexoses, é 

considerado como indicador do estado de conservação do mel, sendo que sua 
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concentração é diretamente proporcional ao  tempo de armazenamento (FINOLA; 

LASAGNO; MARIOLI, 2007).  

 A concentração dos compostos furânicos também podem originar em 

decorrência de reações químicas e bioquímicas que ocorrem durante o 

envelhecimento das bebidas e também do estado de conservação do tonel em que 

estas são armazenadas. Neste contexto, vale destacar que Cerdán e Azpilicueta 

(2006) avaliaram o efeito do emprego de tonéis de carvalho de segundo uso sobre a 

presença de compostos voláteis em vinhos. Como resultados os autores observaram 

que, quando comparados com tonéis novos, os de segundo uso resultaram em 

menor extração de compostos furânicos ao longo de 9 meses de envelhecimento. No 

entanto, após este período, a presença de 5-HMF nos vinhos avaliados foi totalmente 

eliminada. 

 No tocante ao furfural, observa-se na Figura 14 que os hidroméis envelhecidos 

nos tonéis de carvalho apresentaram concentrações superiores aos demais. Assim 

como o 5-HMF, o furfural também pode sofrer reações de redução, formando álcool 

furfurílico (não quantificado), o que contribui para alterar a sua concentração no 

hidromel (SPILLMAN et al., 1998). Cerdán e Azpilicueta (2006) observaram que a 

extração de furfural no período de 6 meses foi 98% maior em tonel novo quando 

comparado ao de segundo uso. No entanto, o envelhecimento por períodos de 12 a 

15 meses resultou na estabilização da cooncentração deste composto em valores 

expressivamente inferiores aos observados com 6 meses de envelhecimento, 

corroborando com os resultados observados por Spillman et al. (1998) que justificou 

a redução da concentração de furfural em vinhos devido a sua redução, produzindo 

furfuril alcool, tanto por mecanismos bioquímicos promovidos por microrganismos, 

quanto por via química. 
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Figura 14 - Concentração de furfural no hidromel após 216 dias de envelhecimento em 
diferentes recipientes (T.-tonel de carvalho; V.-frasco de vidro; P.-frasco de plástico) 

 
  Fonte: Arquivo do autor. 

 

 Segundo Boidron, Chatonnet e Pons (1988), o furfural apresenta um limiar de 

percepção em vinhos da ordem de 20 mg/L. Neste contexto, vale destacar que os 

diferentes tipos de hidromel obtidos no presente trabalhos apresentaram 

concentrações de furfural acentuadamente inferiores a este valor.  Segundo Reazin 

(1981) os compostos furânicos, mesmo em baixas concentrações, podem aumentar 

a percepção de aroma derivado de lactonas originadas do carvalho. 

  

Observa-se também que o ácido gálico também foi detectado em 

concentrações mais elevadas nos hidroméis envelhecidos em tonéis de carvalho. 

Segundo Ribéreau-Gayon (2006), este ácido fenólico deriva da hidrólise de 

galotanino, tanino extraído da madeira durante o envelhecimento de vinhos. O ácido 

gálico é também um dos compostos encontrados em maior concecntração em 

aguardentes envelhecidas em tonéis de carvalho (ANJOS et al., 2011) e é um 

marcador de envelhecimento da bebida. 

 Na Figura 15 é possível observar que hidromel obtido a partir das diferentes 

formulações de mosto e envelhecido em tonéis de carvalho continham cerca de três 

vezes mais ácido gálico que aqueles envelhecidos nos recipientes de plástico ou 

vidro. 
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Figura 15 - Concentração de ácido gálico nos diferentes tipos de hidromel após 216 dias de 
envelhecimento em diferentes recipientes (T.- tonel de carvalho; V. - frasco de vidro; P. - frasco 
de plástico). 

 
 Fonte: Arquivo do autor. 

  

Vanilina é um composto formado pela degradação térmica da lignina durante a 

tostagem da madeira de carvalho para confecção de tonéis e é encontrada 

naturalmente em madeiras verdes (BAUTISTA-ORTÍN et al., 2008). Este composto é 

considerado um importante colaborador para a qualidade de vinhos e destilados 

envelhecidos em tonéis de madeira (MORALES; BENITEZ; TRONCOSO, 2006). 

A Figura 16 mostra as oncentrações de vanilina de cada hidromel envelhecido 

em tonéis de carvalho e nos recipientes de vidro e plástico. É possível observar que 

os hidroméis envelhecidos em tonéis de carvalho extraíram vanilina da madeira, uma 

vez que os demais que foram envelhecidos em recipientes inertes, não apresentaram 

concentrações detectáveis de vanilina. 

De acordo com Cerdán e Azpilicueta (2006), o limiar de percepção sensorial 

da vanilida é de 0,320 mg/L. Considerando os valores encontrados no presente 

trabalho, que variaram de 0,761 mg/L (controle) a 1,305 mg/L (mosto suplementado 

com maçã), pode-se concluir que o envelhecimento em tonéis de carvalho contribui 

para as características sensoriais do produto final obtido.  
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Figura 16 - Concentração de vanilina nos diferentes tipos de hidromelapós 216 dias de 
envelhecimento em diferentes recipientes (T.- tonel de carvalho; V. - frasco de vidro; P. - frasco 
de plástico). 

 
 Fonte: Arquivo do autor. 

 

 As Tabelas 12, 13 e 14 apresentam as concentrações de diferentes 

compostos fenólicos, furânicos e derivados ao longo do envelhecimento dos 

hidroméis em tonéis de carvalho.  É possível observar que os hidroméis foram 

capazes de extrair compostos de forma contínua durante o período de 

envelhecimento, com ênfase para 5-HMF e vanilina. Nota-se que o furfural 

apresentou concentrações detectáveis a partir de 180 dias de envelhecimento no 

hidromel cujo mosto foi suplementado com maçã, enquanto que no hidromel controle 

e no hidromel de mosto suplementado com Enovit, o furfural foi detectado apenas no 

produto final, após os 216 dias de envelhecimento. 

É possível observar também a presença de alguns produtos resultantes de 

alterações químicas dos compostos extraídos dos tonéis de carvalho, como por 

exemplo o ácido furóico, que é produto da oxidação dos furanos (furfural e 5-HMF) 

(FONSECA, 2014). O álcool vanilil e o ácido vanilico podem resultar da 

biotransformação da vanilina por determinadas cepas de S. cerevisiae, conforme 

verificado por Wulf et al. (1986). Diante do exposto verifica-se que o envelhecimento 

em tonéis de cavalho contribuiu com importantes compostos aromáticos, que 

interferem positivamente na qualidade sensorial da bebida. 
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Tabela 12 - Concentração (mg/L) dos compostos fenólicos, furânicos e aromáticos presentes 
no em hidromel (controle) envelhecido em tonel de carvalho 

Composto 
Tempo de envelhecimento (dias) 

Inicio 45 90 135 180 216 

ácido gálico 9,455 9,456 9,766 10,093 10,635 9,988 
5-HMF 5,243 5,410 7,659 9,315 11,127 11,608 

ácido furóico 5,186 6,506 7,408 7,319 7,267 16,416 
Vanilina 0,745 0,704 0,738 0,744 0,761 0,761 

álcool vanilil 0,000 4,619 11,212 10,935 10,736 12,491 
furfural 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,601 

ácido vanílico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,690 
ácido siringico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,741 
siringaldeído 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabela 13 - Concentração (mg/L) dos compostos fenólicos, furânicos e aromáticos contidos em 
hidromel (Enovit) envelhecido em tonel de carvalho 

Composto 
Tempo de envelhecimento (dias) 

Inicio 45 90 135 180 216 

ácido gálico 10,511 10,227 10,455 10,796 11,188 10,391 
5-HMF 7,143 7,558 9,574 12,200 14,917 14,471 

ácido furóico 6,306 7,062 7,531 7,926 8,010 14,031 
Vanilina 0,598 0,662 0,682 0,722 0,743 1,154 

álcool vanilil 0,000 0,000 26,806 24,370 23,680 24,756 
furfural 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,508 

ácido vanílico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,921 
ácido siringico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,787 
siringaldeído 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabela 14 - Concentração (mg/L) dos compostos fenólicos, furânicos e aromáticos contidos em 
hidromel (maçã) envelhecido em tonel de carvalho 

Composto 
Tempo de envelhecimento (dias) 

Inicio 45 90 135 180 216 

ácido gálico 4,975 8,451 8,835 9,335 9,482 9,533 
5-HMF 3,679 4,173 5,894 6,310 5,593 5,702 

ácido furóico 6,959 7,363 7,453 7,479 14,637 14,903 
Vanilina 0,681 0,379 0,395 0,391 0,640 1,305 

álcool vanilil 3,845 9,600 9,438 7,582 5,698 9,709 
furfural 0,000 0,000 0,000 0,000 2,809 2,794 

ácido vanílico 0,000 0,000 0,000 0,000 7,594 3,903 
ácido siringico 0,000 0,000 0,000 0,000 1,302 1,491 
siringaldeído 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 
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4.9. Avaliação Sensorial do Hidromel  

 

 Além das características físico-químicas e microbiológicas, que são fatores 

relevantes no lançamento de novos produtos alimentícios no mercado, deve-se levar 

em consideração as suas características sensoriais. Segundo Minim (2010), a 

análise sensorial de um alimento implica, entre outras coisas, a satisfação do 

consumidor, que tem o papel de determinar e avaliar os parâmetros de qualidade, 

permitindo identificar a qualidade relativa aos atributos do produto. Este autor 

menciona ainda que, neste contexto, os testes afetivos são uma importante 

ferramenta, uma vez que permitem conhecer a opinião do consumidor em relação às 

características sensoriais específicas ou globais de determinado produto, além de 

determinar o grau de aceitação por um determinado público. 

 Tendo em vista que os diferentes tipos de hidromel obtidos no presente 

trabalho apresentaram características físico químicas que atenderam aos padrões de 

qualidade estabelelcidos pela legislação, procedeu-se então a avaliação sensorial 

das respectivas bebidas quando estas foram submetidas ao processo de 

envelhecimento, por 7 meses, em diferentes tipos de recipientes.  Assim, adotou-se 

como procedimento, para avaliação sensorial e teste de aceitação dos diferentes 

tipos de hidromel, conduzir as respectivas análises considerando a formulação do 

mosto que lhe deu origem. 

 

4.9.1 Hidromel obtido de mosto sem suplementação (controle) 

 

O hidromel produzido a partir de mosto de mel sem suplementação e 

submetido ao envelhecimento em diferentes tipos de recipientes, foi sensorialmente 

avaliado por 147 provadores, cujos resultados encontram-se apresentados na Tabela 

15 e Figura 17. Verifica-se que o tipo de recipiente utilizado para o envelhecimento 

não influênciou significativamente (p≤0,05) na avaliação dos atributos cor, aroma e 

aparência. No entanto, em relação ao atributo impressão global, nota-se que o 

hidromel envelhecido em frasco de vidro apresentou valor significativamente superior 

(p≤0,05) aos demais. Nota-se, ainda, que o hidromel envelhecido em frasco de 
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plástico apresentou média significativamente superior (p≤0,05) quanto a impressão 

global, quando comparado com o hidromel envelhecido em tonel de carvalho.  

Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) também foram observadas 

no tocante ao atributo sabor em relação aos recipientes avaliados. Nota-se que o 

hidromel envelhecido em frasco de plástico apresentou valor médio 

significativamente superior aos demais, sendo que a média obtida com o hidromel 

envelhecido em frasco de vidro foi superior ao hidromel envelhecido em tonel de 

carvalho. 

As diferenças nas características físico-químicas podem ser levadas em conta 

para justificar os resultados encontrados nesta análise sensorial. O hidromel obtido 

de mosto sem suplementação e envelhecido em recipiente de plástico apresentou 

concentração de açúcares redutores residuais superior (5,27 g/L) quando comparado 

com o hidromel envelhecido em tonel de carvalho (3,71 g/L) e em frasco de vidro 

(2,50 g/L).  

De acordo com a Portaria 299 de 1988 (BRASIL, 1988), que regulamenta as 

Normas referentes a Complementação dos Padrões de Identidade e Qualidade do 

Vinho, vinhos de mesa com até 5,0 g/L de glicose são classificados como “seco”, 

enquanto que vinhos com concentrações de glicose na faixa de 5,1 a 20 g/L são 

classificados como “meio seco”. Seguindo esta classificação, pode-se inferir que o 

hidromel envelhecido em recipiente de plástico pode ser classificado como “meio 

seco”.  

Karasz et. Al. (2005), ao avaliar a influência do envelhecimento na aceitação 

de vinhos brancos brasileiros, observou que os vinhos com maior aceitação eram 

mais doces, pouco ácidos e com menor grau alcoólico. Assim, considerando que os 

valores de acidez e teor alcoólico do hidromel envelhecido em recipiente de plástico 

são próximos aos valores encontrados nos demais hidroméis, pode-se inferir que a 

concentração de ART residual seria o fator principal que influenciou os provadores 

na análise sensorial do hidromel obtido de mosto sem suplementação (controle) no 

quesito sabor. 
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Tabela 15 - Médias das notas dos atributos de qualidade do hidromel obtido a partir do mosto 
sem suplementação (controle) e envelhecido em recipientes de diferente natureza 

Atributos 
Médias 

Tonel de Madeira Frasco  Plástico Frasco  de Vidro 

Impressão Global 6,07
a
 6,56

b
 6,80

c
 

Cor 7,12
a
 7,14

a
 6,90

a
 

Aroma 6,28
a
 6,69

a
 6,49

a
 

Sabor 5,26
a
 6,51

b
 5,90

c
 

Aparência 6,86
a
 7,01

a
 6,89

a
 

 * Médias com as mesmas letras nas linhas não diferem estatísticamente em um nível de confiança de 95%.  

  

Figura 17 - Representação espacial das médias dos atributos avaliados no teste de aceitação 
do hidromel obtido a partir do mosto sem suplementação (controle) 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 

 

Adicionalmente, a atitude de compra do hidromel obtido do mosto sem 

suplementação (controle) por parte dos provadores também foi avaliada. As notas 

obtidas nesta avaliação estão representadas na Figura 18.   

É possível observar que a bebida que apresentou melhor avaliação para 

atitude de compra foi o hidromel envelhecido em frasco de plástico, com 38,8% dos 

provadores afirmando que provavelmente e 15,0% certamente comprariam a bebida. 

Estes resultados corroboram com as médias de notas recebidas pelo atributo sabor, 

justificada pela maior concentração de ART, característica que provavelmente 



102 

 

influenciou os provadores, assim como ocorreu com o hidromel produzido com mosto 

sem suplementação (controle). 

 

Figura 18 - Histogramas de distribuição de notas para intenção de compra do hidromel obtido a 
partir do mosto sem suplementação (controle) 

 

  Fonte: Arquivo do autor. 

 

  

4.9.2 Hidromel obtido de mosto suplementado com Enovit 

 

 O hidromel produzido a partir de mosto de mel suplementado com Enovit e 

submetido ao envelhecimento em diferentes tipos de recipientes, foi avaliado 

sensorialmente por 70 provadores, cujos resultados encontram-se apresentados na 

Tabela 16 e Figura 19. Observa-se que as médias relativas aos atributos avaliados 

não diferem estatisticamente (p<0,05) entre si para os diferentes tipos de recipientes 

utilizados no envelhecimento. Vale salientar que independente do recipiente utilizado 

para o envelhecimento as avaliações por parte dos provadores foram classificadas 

em “gostei ligeiramente” e “gostei moderamente” para os atributos de qualidade 

considerados. 
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Tabela 16 - Médias dos atributos de qualidade do hidromel obtido a partir do mosto 
suplementado com Enovit e envelhecido em recipientes de diferentes naturezas 

Atributos 
Médias 

Tonel de Carvalho Frasco Plástico Frasco de Vidro 

Impressão Global 6,81
a
 6,84

a
 6,97

a
 

Cor  7,18
a
 7,14

a
 7,34

a
 

Aroma 6,60
a
 6,66

a
 6,90

a
 

Sabor 6,08
a
 6,41

a
 6,44

a
 

Aparência 7,10
 a
 7,13

 a
 7,31

 a
 

 * Médias com as mesmas letras nas linhas não diferem estatísticamente em um nível de confiança de 95%. 

 

Figura 19 - Representação espacial das médias dos atributos avaliados no teste de aceitação 
do hidromel obtido a partir do mosto suplementado com Enovit. 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 

 

No tocante aos resultados relativos a intensão de compra, cujos resultados se 

encontram demonstrados na Figura 20, nota-se que o hidromel envelhecido em 

frasco de plástico foi avaliado por 70 provadores, sendo que destes 41,4% afirmaram 

que provavelmente comprariam a bebida e 20% afirmaram que certamente 

comprariam. Assim, 61,4% dos provadores mostraram-se receptivos a esta bebida. 
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Figura 20 - Histogramas de distribuição de notas para intenção de compra do hidromel obtido a 
partir do mosto suplementado com Enovit 

 

 Fonte: Arquivo do autor. 

 

Observa-se ainda que o hidromel obtido do mosto de mel suplementado com 

Enovit e envelhecido em frasco de vidro obteve 50% de aceitação por parte dos 

provadores, sendo que 30% afirmaram que provavelmente comprariam e 20% 

certamente comprariam a bebida. No tocante ao hidromel envelhecido em tonel de 

carvalho, nota-se que 48,6% dos provadores afirmaram que provavelmente (34,3%) 

e certamente (14,3%) comprariam esta bebida. 

 

4.9.3 Hidromel obtido de mosto suplementado com maçã 

 

O hidromel produzido com mosto de mel suplementado com maçã e 

envelhecido, por 216 dias, em diferentes tipos de recipientes foi submetido a análise 

sensorial cujo painel de provadores foi constituído por 102 indivíduos, sendo os 

resultados demonstrados na Tabela 17 e Figura 21. Observa-se que dentre os 

atributos avaliados apenas sabor apresentou diferença significativa entre as bebidas 

estudadas. Neste contexto, destaca-se que o hidromel envelhecido em frasco de 

vidro apresentou nota média de 6,64 neste atributo sendo, significativamente 
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(p<0,05) superior ao hidromel envelhecido em frasco de plástico, que recebeu nota 

média 5,98 pelos avaliadores. Nota-se, ainda, que não existe diferença significativa 

neste atributo quando o hidromel foi envelhecido em frasco de vidro e tonel de 

carvalho.  

 

Tabela 17 - Médias dos atributos de qualidade do hidromel obtido a partir do mosto 
suplementado com maçã e envelhecido em recipientes de diferentes naturezas 

Atributos 
Médias 

Tonel de Carvalho Frasco de Plástico Frasco de Vidro 

Impressão Global 6,86
 a
 6,75

 a
 7,05

 a
 

Cor 7,05
 a
 7,17

 a
 7,18

 a
 

Aroma 6,95
 a
 6,92

 a
 7,07

 a
 

Sabor 6,26
 ab

 5,98
 b
 6,64

 a
 

Aparência 7,20
 a
 7,33

 a
 7,41

 a
 

* Médias com as mesmas letras nas linhas não diferem estatísticamente em um nível de confiança de 95%. 

 

As notas conferidas pelos provadores aos diferentes atributos estudados 

permitem inferir que este hidromel foi avaliado como “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente”, quando envelhecido nos diferentes recipientes em estudo. 

 

Figura 21 - Representação espacial das médias dos atributos avaliados no teste de aceitação 
do hidromel obtido a partir do mosto suplementado com maçã 

 
Fonte: Arquivo do autor. 
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No tocante a intenção de compra por parte dos 102 provadores observa-se na 

Figura 22 que 38,2% provavelmente comprariam, enquanto 15,7% certamente 

comprariam o hidromel envelhecido em recipiente de vidro, totalizando 53,9% de 

provadores que mostraram boa aceitação pela bebida. Vale salientar que, 

considerando como rejeição à bebida as notas 1 (certamente não compraria) e 2 

(provavelmente não compraria), o hidromel envelhecido em tonel de carvalho e 

frasco de vidro apresentaram maior rejeição por parte dos provadores, perfazendo 

24,5% dos mesmos. 

 

Segundo Cerdán e Azpilicueta (2006) fatores como a disponibilidade de 

extrativos disponíveis na madeira, tempo de contato entre o vinho e a madeira e a 

própria composição do vinho, interferem nas características sensoriais desta bebida. 

No presente trabalho foram utilizados tonéis de carvalho recondicionados, que 

passaram por um processo de raspagem e tostagem mas que, no entanto, não foram 

suficientes para interferir na qualidade sensorial dos hidroméis avaliados após 215 

dias de envelhecimento. Desta forma, um período mais longo de envelhecimento 

certamente influenciaria positivamente na qualidade sensorial do hidromel. 

 

Figura 22 - Histogramas de distribuição de notas para intenção de compra do hidromel obtido a 
partir do mosto suplementado com maçã. 

 

  Fonte: Arquivo do autor. 
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Cerdán e Azpilicueta (2006), ao avaliarem o efeito de tonéis novos e de 

segundo uso sobre a composição de compostos voláteis de vinhos, observaram que 

o período de 9 meses de envelhecimento resultou em vinhos com concentrações 

menores de compostos voláteis quando envelhecidos em tonéis de segundo uso. No 

entanto, durante o envelhecimento por períodos mais longos, o vinho envelhecido em 

tonel novo e em tonel de segundo uso não apresentaram diferenças nas 

concentrações dos compostos voláteis analisados. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que: 

 

 A utilização de leveduras comerciais, empregadas na produção de bebidas 

alcoólicas tradicionais, é uma alternativa viável para a produção de hidromel.  

 

 As diferentes formulações de mosto de mel avaliadas permitiram obter 

hidromel com características físico químicas que atendem aos padrões 

estabelecidos pela legislação vigente.  

 

 A suplementação do mosto com maçã resultou na obtenção de um hidromel 

com maior valor de acidez total, compostos fenólicos totais e potencial 

antioxidante. 

 

 Nas condições de produção avaliadas, nenhum dos hidroméis produzidos 

apresentou quantidades de aminas bioativas que pudessem oferecer risco aos 

consumidores 

 

 O envelhecimento de hidromel em frascos de plástico levou a reduções do 

“extrato seco reduzido” para as diferentes formulações estudadas, sendo que 

o hidromel obtido do mosto controle e suplementado com Enovit apresentaram 

valores abaixo do mínimo estabelecido. 

 

 O envelhecimento do hidromel em tonel de carvalho permitiu a extração 

progressiva de vanilina e ácido gálico, além de furfural e 5-hidroximetilfurfural, 

compostos importantes para o perfil aromático no hidromel. 

 

 A análise sensorial demonstrou que os atributos avaliados foram pouco 

influenciados pela natureza dos diferentes recipientes utilizados no 

envelhecimento do hidromel. Influências significativas foram observadas 
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apenas nos atributos “impressão global” (mosto controle) e no “sabor” (mosto 

controle e suplementado com maçã). 

 

 As maiores notas para “impressão global” e “sabor” foram atribuídas ao 

hidromel obtido do mosto controle e envelhecido em frasco de vidro e plástico, 

respectivamente. 

 

 O atributo “sabor” para o hidromel obtido de mosto suplementado com maçã 

tem melhor aceitação quando este foi envelhecido em frasco de vidro.  

 

 Considerando os atributos avaliados o hidromel envelhecido em recipientes de 

natureza inerte recebeu notas significativamente superiores.. 

 

 No tocante a avaliação da “intenção de compra” o hidromel obtido do mosto 

suplementado com Enovit, e sem suplementação (controle) e envelhecido em 

frasco de plástico, teve como resposta que “provavelmente” ou “certamente” 

comprariam esta bebida por parte de 61,4% e 53,8% dos provadores, 

respectivamente. 

 

 O hidromel obtido de mosto suplementado com maçã e envelhecido em 

recipiente de vidro obteve boa aceitação pelos provadores sendo que 53,9% 

manifestaram que provavelmente ou certamente comprariam esta bebida.  
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética na Pesquisa 
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ANEXO B - Caracterização físico-química dos hidromeis após envelhecimento em 

recipientes de vidro, carvalho e plástico 
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Anexo B - Caracterização físico-química dos hidromeis após envelhecimento em recipientes de vidro, carvalho e plástico 

Parâmetro 
Amostras armazenadas em Vidro Amostras armazenadas em tonéis Amostras armazenadas em plástico 

Controle Enovit Maçã Controle Enovit Maçã Controle Enovit Maçã 

Teor alcoólico 

(% v/v, 20°C) 
11,6± 0,8

a
 10,7± 0,7

 ab
 11,2± 0,7

 a
 11,7± 0,3

a
 10,4± 0,2

b
 11,4± 0,2

a
 11,4± 0,2

a
 11,5± 0,2

 a
 11,7± 0,4

 a
 

Acidez volátil 

(meq./L) 
2,29± 0,04

a
 3,30± 0,12

b
 3,30± 0,18

b
 2,54± 0,08

c
 3,05± 0,16

b
 2,29± 0,08

ae
 2,80± 0,08

d
 2,54± 0,16

c
 3,05± 0,08

b
 

Acidez fixa* 

(meq/L) 
32,99 31,59 37,02 31,26 35,83 46,76 33,00 38,04 43,6 

Acidez total 

(meq/L) 
35,28± 0,48

a
 34,89± 0,51

a
 40,32±0,43

b
 

33,80± 
0,55

c
 

38,88± 0,42
d
 49,05±0,53

e
 

35,80± 
0,55

a
 

40,58± 0,42
b
 46,65±0,53

f
 

ART residual 

(g/L) 
2,50± 0,12

a
 3,96± 0,11

b
 1,66± 0,21

c
 3,71 ± 0,21

b
 8,02 ± 0,11

d
 1,71 ± 0,23

c
 6,48± 0,12

e
 11,37± 0,11

f
 5,32± 0,21

g
 

Extrato seco 

reduzido (g/L) 
16,20±0,08

a
 17,74±0,17

b
 11,29±0,03

c
 14,64±0,13

d
 22,18±0,17

e
 11,84±0,15

f
 5,27±0,18

g
 6,08±0,11

h
 14,68±0,09

d
 

*Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Student a 5% de significância. 
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