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RESUMO 

 

DESENVOLVIMENTO DE HIDROMEL GASEIFICADO NATURALMENTE  

 

AUTORA: Juciane Prois Fortes 

ORIENTADORA: Cláudia Kaehler Sautter 

 

O hidromel é uma bebida fermentada obtida pela diluição do mel em água com adição de 

nutrientes e leveduras. Em algumas regiões da Europa é uma bebida muito consumida e 

apreciada, no Brasil, no entanto, é pouco conhecida e explorada. O aumento pela procura de 

novos produtos biotecnológicos na área de alimentos, tais como o desenvolvimento de novos 

produtos à base de mel pode ser uma alternativa importante para o escoamento da produção e 

ao mesmo tempo uma interessante forma de agregar valor ao produto. O objetivo do presente 

estudo foi desenvolver e caracterizar um hidromel gaseificado naturalmente. Foram utilizados 

dois tipos de mel, sendo mel silvestre e de laranjeira, sendo realizada a caracterização físico 

química dos méis. Os resultados da caracterização demonstraram que a matéria prima 

apresentava padrão de qualidade e identidade característico do mel puro de abelhas (Appis 

mellífera). Conhecendo a qualidade da matéria prima, foram elaborados três diferentes 

hidroméis: com mel silvestre, com mel de laranjeira e a combinação dos dois méis na proporção 

de 1:1. Os produtos finais hidromel base e hidromel gaseificado naturalmente foram 

caracterizados através de análises físico-químicas de compostos fenólicos e antioxidantes. 

Dentre os dois produtos, teores de acidez total do hidromel gaseificado apresentaram um 

incremento com relação ao hidromel base, onde a acidez total é levemente mais elevada com 

mel silvestre representando em torno de 6,9 % mais ácido do que o mel de laranjeira assim 

como a combinação de méis, assim como na acidez fixa. O consumo de açúcares totais na 

primeira fermentação para produção de etanol variou de 82,7 a 85,8 % e na segunda foi 

relativamente inferior, porém o teor alcoólico final dos dois produtos foi de 10, 6 % (v/v). Os 

teores de extrato seco variaram de 20,18 a 25,86 g L–1 definindo os hidroméis gaseificados 

como bebidas encorpadas. Tanto o hidromel base (179,72 a 213,77 mg EAG L-1) quanto o 

hidromel gaseificado (203,40 a 223, 83 mg EAG L-1) apresentaram teores relevantes de 

polifenóis totais em sua composição. Para atividade antioxidante pelo radical ABTS o hidromel 

base com mel de laranjeira apresentou maior atividade antioxidante, porém já no hidromel 

gaseificado o maior teor foi encontrado para a combinação dos méis. Tendo em vista que os 

diferentes tipos de hidromel gaseificado obtidos no presente estudo apresentaram características 

físico químicas que atenderam aos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação para 

hidromel, foi realizada a avaliação sensorial das respectivas bebidas, através do teste de 

ordenação que não apresentou diferença significativa entre os hidroméis. O teste de aceitação 

demonstrou que o hidromel gaseificado de mel de laranjeira obteve os maiores escores, mesmo 

não apresentando diferença em todos os atributos. Portanto, o hidromel gaseificado 

naturalmente é um produto viável com boa aceitação independentemente do tipo de mel. 

 

 Palavras-chave: Mel, Fermentação, Hidromel base, Hidromel gaseificado. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF NATURALLY GASIFIED HYDROMEL 

 

AUTHOR: Juciane Prois Fortes 

ADVISOR: Cláudia Kaehler Sautter 

  

Mead is a fermented beverage obtained by diluting honey into water with added nutrients and 

yeast. In some regions of Europe it is a much consumed and appreciated drink, in Brazil, 

however, it is little known and exploited. The increase in the demand for new biotech products 

in the food area, such as the development of new honey-based products, can be an important 

alternative to the flow of production and at the same time an interesting way of adding value to 

the product. The objective of the present study was to develop and characterize a naturally 

gaseous mead. Two types of honey were used, wild honey and orange honey, being the physical 

chemical characterization of the honey. The results of the characterization showed that the raw 

material presented a quality standard and identity characteristic of the pure honey of bees (Appis 

mellífera). Knowing the quality of the raw material, three different meads were elaborated: with 

wild honey, with honey of orange tree and the combination of the two honeys in the proportion 

of 1: 1. The final mead products mead and gassed mead naturally were characterized by 

physical-chemical analyzes of phenolic compounds and antioxidants. Among the two products, 

total acidity contents of the aerated mead presented an increase in relation to the base mead, 

where the total acidity is slightly higher with wild honey representing around 6.9% more acid 

than the orange honey as well as the combination of honeys as well as fixed acidity. The 

consumption of total sugars in the first fermentation for ethanol production ranged from 82.7 

to 85.8% and in the second was relatively lower, but the final alcohol content of the two 

products was 10.6% (v / v). The dry extract contents ranged from 20.18 to 25.86 g L-1 defining 

the gaseous mead as full-bodied beverages. Both the base mead (179.72 to 213.77 mg EAG L-

1) and the gaseous mead (203.40 to 223, 83 mg EAG L-1) presented relevant contents of total 

polyphenols in their composition. For antioxidant activity by the ABTS radical the base mead 

with orange honey presented higher antioxidant activity, but already in the aerated mead the 

highest content was found for the combination of the honeys. Considering that the different 

types of gaseous mead obtained in the present study had physical chemical characteristics that 

met the quality standards established by the legislation for mead, a sensorial evaluation of the 

respective beverages was carried out, through the ordination test, which did not present a 
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significant difference between the meads. The acceptance test showed that the aerated mead of 

orange honey obtained the highest scores, even though it did not present a difference in all the 

attributes. Therefore, naturally metered mead is a viable product with good acceptance 

regardless of the type of honey. 

 

 Key words: Honey, Fermentation, Base mead, Gaseous mead. 
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1 INTRODUÇÃO  

A agricultura brasileira tem crescido significativamente em produtividade e qualidade 

técnica nas últimas décadas, colocando o Brasil como um dos pólos produtores mundiais de 

alimentos. A produtividade deste setor e sua capacidade exportadora tem servido para fortalecer 

e equilibrar a balança comercial do Brasil demonstrando a importância da agricultura para a 

economia nacional (ABEMEL, 2014).  

Dentre esses, o setor apícola vem contribuindo para geração de emprego e renda por 

meio de diversos produtos tais como o mel, geleia real, própolis, cera, pólen e o hidromel, sendo 

esses utilizados em aplicações no campo da saúde humana, ou pela capacidade polinizadora das 

abelhas que permite o aumento da disponibilidade de frutos e sementes para a manutenção de 

ecossistemas (FERRAZ, 2014; ABEMEL, 2014). Segundo dados do IBGE (2013), o estado do 

Rio Grande do Sul, em 2013, foi considerado o maior produtor de mel, respondendo por 20,6% 

do total nacional, seguido pelos estados do Paraná e Santa Catarina, com 15,7% e 13,8% de 

participação, respectivamente. 

O consumo de mel no Brasil é maior entre as classes média e alta, ficando, segundo 

estimativas, entre 250 e 300 g/pessoa/ano. No país, a Região Sul apresenta o maior consumo, 

de mel em torno de 400g/ pessoa/ano, enquanto que na Região Nordeste o consumo seria cerca 

de 150g/pessoa/ano (BRASIL, 2007).  

A produção de hidromel antecede o vinho e a cerveja na maioria das culturas antigas, 

mas é relativamente incomum hoje. O declínio em sua produção coincidiu com a propagação 

da viticultura na bacia do Mediterrâneo, bem como o advento de maltagem de grãos, os quais 

dependem de produtos fermentáveis mais baratos que o mel. Hoje, no entanto, este nicho de 

mercado é parcialmente impulsionado por avanços tecnológicos que eliminam alguns dos 

problemas inerentes à produção de hidromel comercial (WINES E VINES, 2003). 

Tal prática é vista como uma alternativa para o escoamento do mel. No entanto, este, 

continua a ser produzido de uma forma empírica e artesanal, resultando em inúmeros problemas 

durante a fermentação para o apicultor de modo que mais pesquisas são necessárias para 

otimizar este processo de produção (PEREIRA, 2008; RAMALHOSA et al., 2011). 

Frente a isso, este trabalho objetivou desenvolver um hidromel gaseificado 

naturalmente, agregando valor ao mel, considerando este como um produto que traz benefícios 

a saúde humana, e aumentando o rendimento dos apicultores através do aproveitamento de mel 

não escoado, transformando-o em um produto que poderá ser bastante apreciado e valorizado. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver, caracterizar físico-quimicamente e sensorialmente o hidromel gaseificado 

naturalmente. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar físico-quimicamente o mel. 

• Desenvolver um hidromel gaseificado naturalmente a partir do hidromel base em 

escala laboratorial. 

• Comparar o padrão de identidade e qualidade do hidromel base e do hidromel 

gaseificado naturalmente. 

• Quantificar o teor de compostos fenólicos no mel, hidromel base e hidromel 

gaseificado naturalmente, além da capacidade antioxidante do hidromel base e 

gaseificado.  

• Analisar sensorialmente o hidromel gaseificado naturalmente. 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEL 

 

3.1.1 Definição 

 

De acordo com a Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000), 

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. 

Os principais tipos de mel podem ser classificados de três formas, quanto a: sua origem, 

seu procedimento de obtenção e sua apresentação e/ou processamento (Figura 1)  
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Figura 1 - Classificação do mel segundo a Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 

2000 
 

Origem 

Mel floral Obtido dos néctares das flores. 

 

Melato 

Obtido principalmente a partir de secreções das partes vivas das 

plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se 

encontram sobre elas. 

Procedimento de 

obtenção 

Mel escorrido Obtido por escorrimento dos favos desoperculados, sem larvas. 

Mel prensado Obtido por prensagem dos favos, sem larvas. 

Mel centrifugado Obtido por centrifugação dos favos desoperculados, sem larvas. 

Apresentação 

e/ou 

processamento 

Estado 

Líquido 

Cristalizado 

Parcialmente cristalizado 

Mel em favos ou em secções 

Mel com pedaços de favo 

Mel cristalizado ou granulado 

Mel cremoso 

Mel filtrado 

Fonte: BRASIL, 2000.  

 

O mel é composto por solução concentrada de açúcares com predominância de glicose 

e frutose. Contém ainda uma mistura complexa de outros hidratos de carbono, enzimas, 

aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen 

podendo conter cera de abelhas procedente do processo de extração (BRASIL, 2000).  

 

3.1.2 Composição e propriedades físico-químicas 

  

A composição do mel é variável e depende de fatores como a fonte floral, o clima, as 

condições ambientais e sazonais, bem como o manuseio e o processamento. O mel tem em sua 

composição cerca de 200 substâncias, sendo as principais os hidratos de carbono, além de 

minerais, proteínas, vitaminas, lipídios, ácidos orgânicos, aminoácidos, compostos fenólicos, 

enzimas e outros fitoquímicos (PEREIRA, 2008).  

A qualidade do mel é determinada pelas suas propriedades sensoriais, físicas e químicas. 

Essas dependem do néctar e pólen da fonte floral, da cor, do aroma, da umidade e do conteúdo 

em proteínas e açúcares (AZEREDO et al., 2003). Estas propriedades são avaliadas através de 

parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000 

(BRASIL,2000), e incluem umidade, teor de açúcares redutores, teor de sacarose, teor de 

matérias insolúveis em água, teor de minerais, acidez, teor de hidroximetilfurfural (HMF) e 

índice diastásico. 
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3.1.3 Hidratos de carbono 

  

Os hidratos de carbono são os constituintes majoritários do mel. Correspondem a cerca 

de 95 a 99% da matéria seca, sendo essencialmente a frutose (38,4%), a glicose (30,3%) e a 

sacarose (1,3%). Os outros hidratos de carbono que constituem cerca de 12%, e incluem 

dissacarídeos, como maltose e isomaltose, trissacarídeos e tetrassacarídeos (PEREIRA, 2008) 

Os açúcares redutores, glicose e frutose, são os constituintes majoritários do mel, sendo 

o teor mínimo permitido na legislação brasileira de 65g 100 g-1 de mel (BRASIL, 2000). A 

proporção de frutose em relação à glicose depende bastante da fonte de néctar, sendo, 

geralmente a proporção de frutose:glicose (1,2 : 1). Esta proporção pode influenciar diretamente 

as características sensoriais do mel, pois a frutose é mais doce que a glicose, como a sua 

granulação, uma vez que a glicose é menos solúvel em água que a frutose. Assim, os méis com 

razões frutose / glicose superiores permanecem líquidos durante períodos maiores (DE 

RODRÍGUEZ et al., 2004; FINOLA et al., 2007).  

Um conteúdo elevado de sacarose aparente no mel pode significar um mel verde, já que 

a sacarose ainda não foi totalmente transformada em glicose e frutose, pela ação da enzima 

invertase, secretada pelas abelhas, além de poder indicar uma adulteração do mel (SODRÉ et 

al., 2007). Para este parâmetro, o valor máximo permitido no mel é 6 g 100 g-1 de mel (BRASIL 

2000). 

 

3.1.4 Água 

 

A água é o segundo constituinte em maior quantidade no mel, variando antes da 

completa desidratação entre 15 e 20% do conteúdo total dependendo do clima, origem floral e 

condições de colheita. Normalmente o mel maduro tem menos de 18,6% de umidade, tendo 

uma grande relação com a fermentação, já que quando encontrada acima do limite máximo de 

20%, o mel estará sujeito a fermentação (FINOLA et al., 2007; SODRÉ, 2005; BRASIL, 2000). 

 

 

3.1.5 Ácidos orgânicos  

  

Os ácidos orgânicos constituem 0,57% do mel onde o majoritário é o ácido glucônico, 

que é um produto da digestão enzimática da glicose, seguido dos ácidos pirúvico, málico, 

cítrico, succínico e fumárico. Os ácidos orgânicos são responsáveis pela acidez do mel e 
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contribuem largamente para a seu sabor característico (OLAITAN, ADEKEKE e OLA, 2007; 

ANKLAM, 1998).  

Valores de acidez abaixo do limite máximo estabelecido, 50 miliequivalentes de ácidos 

por 1000 gramas de mel (BRASIL 2000), indicam a ausência de fermentações indesejáveis 

(FINOLA et al., 2007), sendo que a presença de leveduras xerotolerantes pode ser responsável 

pelo aumento da sua acidez. A variação na acidez do mel pode ser atribuída à época de colheita 

(DE RODRÍGUEZ et al., 2004) 

 

3.1.6 Compostos nitrogenados 

 

Os compostos nitrogenados estão presentes no mel, dentre as quais as enzimas 

originárias da secreção salivar das abelhas. Eles têm papel importante na formação do mel (DE 

RODRIGUEZ et al., 2004). O conteúdo de proteínas do mel é aproximadamente 0,2%, 

provenientes das abelhas e das plantas. Uma pequena fração das proteínas são enzimas, nas 

quais se incluem a invertase (EC 3.2.1.26), diastase, glucose oxidase (EC 1.1.3.4), catalase (EC 

1.11.1.6), α-glucosidase (EC 3.2.1.20), β-glucosidase (EC 3.2.1.21) e amilase (EC 3.2.1.1). A 

atividade enzimática do mel pode indicar sua exposição ao calor durante o processamento e 

armazenamento, variando entre amostras de mel devido as abelhas adicionarem diferentes 

quantidades de saliva, levando em consideração as condições climáticas (PEREIRA, 2008). 

A quantidade de nitrogênio no mel é baixa e variável, sendo o valor médio cerca de 

0,04%. Relativamente aos aminoácidos, a prolina é majoritária, mas também contém arginina, 

triptofano e cisteína, cuja presença é característica em alguns tipos de mel. A análise do perfil 

de aminoácidos é mais adequada para a detecção da origem botânica e geográfica do mel do 

que a composição proteica (ANKLAM, 1998). 

 

3.1.7 Parâmetros de qualidade 

 

O índice diastásico (conferido pela ação enzimática) e o teor em HMF (oriundo do 

aquecimento ou armazenamento em altas temperaturas) são parâmetros indicadores do frescor 

do mel (DE RODRÍGUEZ et al., 2004).  

O hidroximetilfurfural pode ser formado pela ação de alguns açúcares com ácidos ou 

pela reação de Maillard. O aquecimento, a temperatura e o tempo de armazenamento podem 

aumentar o nível de HMF. Um mel de elevada qualidade deverá ter um índice diastásico elevado 

e um teor de HMF baixo. O índice diastásico está também intimamente relacionado com o 



18 

 

 

 

tratamento térmico do mel, não sendo um parâmetro adequado para detectar a sua origem 

(ANKLAM, 1998; SODRÉ, 2005). Os limites estabelecidos segundo a legislação brasileira 

para estes dois parâmetros são um mínimo de 8 na escala Göthe, para o índice diastásico e um 

máximo de 60 mg kg-1 para HMF (BRASIL, 2000). 

 

3.1.8 Compostos fenólicos 

 

O mel contém, ainda, uma enorme variedade de compostos fenólicos, como 

constituintes secundários. Os principais flavonóides presentes no mel são miricetina, tricetina, 

quercetina, hesperatina, luteolina, caempferol, pinocembrina, crisina, pinobanksina, 

genkvanina e galangina (ANKLAM, 1998).  

Os compostos fenólicos principais presentes no mel são p ácido-hydroxibenzoico, ácido 

cinâmico, naringenina, pinocembrina e crisina. São compostos com potencial antioxidante, 

dependentes da concentração de extrato de mel, sendo que méis mais escuros tem atividade 

maior do que méis claros (ESTEVINHO et al., 2008). Para méis de determinadas origens 

botânicas (mel de urze, mel de citrinos, mel de girassol, etc.) é possível determinar padrões de 

flavonóides característicos, que podem ser usados na determinação da sua origem geográfica 

(ANKLAM, 1998). 

 

3.1.9. Outros compostos  

 

No mel foram também identificadas vitaminas C, B (tiamina) e do complexo B2, como 

riboflavina, ácido nicotínico e ácido pantotênico (OLAITAN et al., 2007). 

O teor de matérias insolúveis em água é um método importante para detectar impurezas 

no mel, as quais não podem exceder o máximo permitido pela legislação, de 0,1 g 100 g-1 de 

mel, com exceção do mel prensado que tolera 0,5 g 100 g-1 (BRASIL, 2000). 

Os minerais se encontram em pequenas quantidades no mel, e o seu conteúdo varia entre 

0,04% nos méis claros e 0,2% em alguns méis escuros, sendo o potássio o mais abundante. O 

conteúdo em minerais no mel pode fornecer informações sobre a ocorrência de poluição 

ambiental ou sobre a origem geográfica do mel (ANKLAM, 1998). Para determinar o conteúdo 

de minerais no mel é necessário a determinação de cinzas, que normalmente apresenta um teor 

bastante baixo. Valores elevados do teor de cinzas entre amostras de mel, podem indicar que o 
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processo de recolha e/ou as técnicas utilizadas pelos produtores não são uniformes (FINOLA 

et al., 2007).  

  

3.2 HIDROMEL 

  

3.2.1 Definição 

 

É uma das bebidas mais antigas consumidas pelo homem, talvez mesmo antes do vinho 

e é provavelmente o precursor da cerveja. Antigamente o seu consumo era mais difundido, 

estando ligado a datas comemorativas e rituais religiosos. Mas o desenvolvimento das 

civilizações e dos recursos agrícolas desencadeou a substituição do hidromel por outras bebidas 

como o vinho e a cerveja (BERTELLO, 2001).  

De acordo com a Instrução Normativa nº 64 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), anexo 

III, que regulamenta os padrões de identidade e qualidade para hidromel, o termo hidromel é 

usado para designar a bebida com graduação alcóolica entre 4% e 14% em volume a 20ºC, 

obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de mel de abelha, sais nutrientes e água 

potável. 

O hidromel pode ser classificado no que diz respeito a quantidade de mel adicionado ao 

mosto como seco e suave ao paladar, similar aos vinhos tradicionais ou ainda classificado como 

doce e encorpado. Pode-se também permitir que a fermentação continue após o engarrafamento 

e assim se obter um hidromel similar aos vinhos espumantes (GUPTA, SHARMA, 2009). 

No norte Europeu, região onde a vinha não encontrava as condições necessárias para o 

seu desenvolvimento, o consumo de hidromel foi bastante popular até o vinho ser importado a 

baixo custo de regiões do sul. Na atualidade o hidromel ainda é consumido em alguns países, 

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

Etiópia e África do Sul. Em Portugal, o hidromel é produzido de uma forma artesanal, e os 

produtores e apicultores, tal como em outros países, deparam-se com inúmeros problemas 

durante a sua produção (BERTELLO, 2001; PEREIRA, 2008). 

A literatura reporta poucos estudos sobre a produção de hidromel, isso demonstra a 

necessidade na realização de novas pesquisas que visem a padronização dos parâmetros 

essenciais para a obtenção de um produto com qualidade.  O decreto nº 6.871, de 4 de junho de 

2009, traz todas as normas necessárias para a regulamentação do hidromel no Brasil. Entretanto 



20 

 

 

 

os produtores dessa bebida, relatam ser um processo oneroso e acabam ficando na 

informalidade. 

 

3.2.2 Produção do hidromel 

 

Os mostos de hidromel (mel + agua) são caracterizados pelo pH baixo e por uma 

combinação de ácidos que têm origem no mel, os quais podem influenciar a taxa de 

fermentação. A taxa de fermentação do hidromel depende, sobretudo, da variedade do mel, da 

estirpe da levedura, da composição do meio de cultura e do pH extracelular (NAVRÁTIL, 

STURDÍK e GEMEINER, 2001, RAMALHOSA et al., 2011).  

Os atrasos e problemas do processo fermentativo são uma das principais dificuldades 

na produção de hidromel, devido aos baixos níveis de substâncias nitrogenadas e minerais 

presentes no mel, indispensáveis para a multiplicação das leveduras e ao pH ácido do caldo 

fermentativo que afeta a evolução do processo. Assim a identificação e eliminação dos fatores 

que diminuem a atividade celular podem tornar o processo de produção mais rápido, reduzindo, 

assim, os custos de produção (NAVRÁTIL, STURDÍK e GEMEINER, 2001; PEREIRA, 

2008).  

As leveduras usadas na produção de hidromel são normalmente, as estirpes utilizadas 

na produção de vinho, cerveja e champanhe. Atualmente, existem diversas estirpes diferentes 

de leveduras enológicas, que são majoritariamente de Saccharomyces cerevisiae. No entanto, a 

maior parte destas leveduras enológicas não estão adaptadas às condições presentes no mosto 

de mel, como os níveis de açúcar elevados, valores de pH baixos e concentrações reduzidas de 

azoto (PEREIRA, 2008). 

De todos os nutrientes assimilados pelas leveduras durante a fermentação, os compostos 

azotados, são quantitativamente os mais importantes, depois dos compostos carbonados, pois 

são essenciais para o crescimento e metabolismo das leveduras (CASELLAS, 2005). 

Outro problema relacionado com a produção de hidromel é a falta de uniformidade do 

produto final. Como o conteúdo de água do mel é variável de ano para ano, a quantidade de 

água a adicionar ao mel tem que ser ajustada, de modo a obter um teor alcoólico uniforme no 

produto final. Porém, como atualmente o hidromel é feito de uma forma bastante artesanal, não 

é feito este ajuste, obtendo-se bebidas muito diferentes (PEREIRA, 2008).  

Com o objetivo de determinar o meio ideal de fermentação, Mendes-Ferreira et al. 

(2010) prepararam um mosto a partir da diluição de mel com água potável em uma proporção 
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de 37 g 100 mL-1, e a mistura homogeneizada apresentou 22,2 ºBrix, o que tem potencial para 

se obter hidromel com aproximadamente 11% de álcool. Os autores avaliaram os parâmetros 

de pH, sólidos solúveis totais (SST), acidez total e concentração de nitrogênio assimilável. Os 

parâmetros foram ajustados pela adição de ácido málico, tartarato de potássio e fosfato de 

amônio em diferentes proporções. A taxa de inoculação foi de 105 UFC mL-1 e temperatura de 

fermentação de 22ºC em ambiente anaeróbio. Ainda para avaliar a composição aromática do 

hidromel e verificar a influência das condições de fermentação nas características sensoriais, os 

autores, realizaram a identificação e quantificação de dezesseis compostos aromáticos 

produzidos durante o processo de fermentação. 

Pereira et al. (2009) realizaram estudo para avaliar o uso de leveduras selecionadas na 

preparação de hidromel, submetendo cepas de leveduras a condições de estresse em diferentes 

níveis de etanol (5 a 20%). Observaram também a resistência das leveduras ao dióxido de 

enxofre em diferentes concentrações (100, 250 e 500 mg L-1), e induziram ao choque osmótico 

as leveduras expostas a meio contendo 40% de açúcares.  As leveduras selecionadas foram 

comparadas com as leveduras não submetidas ao estresse, utilizando dois tipos diferentes de 

méis, um claro, pobre em minerais e um escuro, rico em nutrientes. Após o acompanhamento 

do processo fermentativo e a caracterização dos hidroméis, os autores chegaram à conclusão 

que, a qualidade do mel, o preparo do mosto e a suplementação com nutrientes são as variáveis 

mais importantes na produção de hidromel. 

 

3.2.3 Processo fermentativo 

 

Devido ao elevado teor de açúcares no mel, o processo fermentativo é bastante 

demorado, sendo a variedade do mel, a estirpe da levedura, os nutrientes disponíveis e o pH do 

meio (NAVRÁTIL et al., 2001), variáveis importantes que afetam a produção e qualidade do 

produto final. 

Na fermentação alcoólica de açúcares por ação de leveduras, os principais produtos 

obtidos são o etanol e o dióxido de carbono (Figura 2). O processo de conversão que ocorre 

dentro da célula é dividido em duas etapas: na primeira etapa ocorre a conversão do 

monossacarídeo em ácido pirúvico, através de uma sequência de reações enzimáticas, sendo 

esta etapa conhecida como glicólise. A segunda etapa acontece a partir do ácido pirúvico, em 

condições de anaerobiose, ocorrendo a fermentação alcoólica propriamente dita, que dá origem 

ao etanol (MADIGAN et al., 2010). Esse mecanismo foi quantificado pela primeira vez por 
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Gay-Lussac, que concluiu que 100 kg de glicose rendem 51,1 kg de etanol e 48,9 kg de dióxido 

de carbono. O rendimento teórico de 51,1% em massa é conhecido como coeficiente de Gay-

Lussac e é o dado básico na eficiência de conversão (JACKMAN, BU’LOK, KRISTIANSEN, 

1991). 

Os atrasos e problemas nas fermentações, bem como a produção de sabores indesejados, 

são alguns dos problemas encontrados na produção de hidromel, normalmente associados com 

a incapacidade de resposta das leveduras para se adaptar às condições de stress desfavoráveis 

ao seu crescimento. Além da qualidade da matéria prima, pH, temperatura, teor de açúcares e 

disponibilidade de nutrientes, a taxa de inoculação das leveduras é fundamental no processo de 

obtenção de hidromel (MILESKI, 2016). 

 

Figura 2 Sequência de reações no catabolismo de glicose a piruvato e em seguida aos 

produtos de fermentação.  

 

Fonte: MADIGAN et al., 2016. 
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A produção de hidromel iniciou através da fermentação alcoólica resultante do 

crescimento de microrganismos selvagens, naturalmente presentes no mel. Nestes casos, a 

fermentação alcoólica era imprevisível e, muitas vezes, tornava o hidromel intragável pela 

presença de leveduras contaminantes e de bactérias que alteravam as propriedades sensoriais. 

Recentemente, cepas selecionadas e leveduras comerciais têm sido usadas para reduzir os riscos 

de contaminação visando um maior controle durante o processo fermentativo de forma a obter 

um produto padrão (MENDES-FERREIRA et al., 2010). A levedura da estirpe Saccharomyces 

cerevisiae, utilizada na produção de vinho, espumante e de cerveja, tem sido utilizada com 

sucesso na produção de hidromel (PEREIRA et al., 2009, MENDES-FERREIRA et al., 2010). 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 AMOSTRAS 

 

Para elaboração do fermentado alcoólico gaseificado naturalmente de mel foram 

utilizados méis de laranjeira e silvestre, sendo o mel silvestre adquirido do apiário Padre Assis 

localizado em Santiago na região central do Rio Grande do Sul. Estando a uma altitude de 467 

metros, possui uma área de 2.413,075 km², sendo o clima do município classificado como 

subtropical úmido, com temperatura média anual de entre 18 e 20ºC e a pluviosidade média 

anual de 359 mm. O mel de laranjeira foi adquirido do apiário Lambertucci de Rio Claro, cidade 

localizada na região centro leste do Estado de São Paulo, possuindo uma área total de 

498,422 km², com o clima do município classificado como tropical de altitude, sendo a 

temperatura média anual de 20,3°C e a pluviosidade média anual é 1294 mm (IBGE, 2010).   

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi totalmente casualizado com três tratamentos de hidromel gaseificado 

naturalmente (mel silvestre 100%, mel de laranjeira 100% e mel com a mistura dos méis 

silvestre 50% e de laranjeira 50%) e seis repetições.  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS MÉIS 

 

As determinações realizadas no mel consistiram em açúcares redutores e não redutores, 

pH, acidez total, livre e lactônica, HMF, cinzas, umidade, sólidos insolúveis em água e 

polifenóis totais. 

 

4.3.1 Açúcares redutores e não redutores 

 

O mel é um composto concentrado de açúcares com predominância de glicose e frutose, 

e a determinação dessas propriedades é feita para detectar a quantidade desses açúcares 

presentes na amostra e também verificar possíveis adulterações que possam alterar a qualidade 

do produto final. A metodologia utilizada para a determinação de açúcares redutores seguiu 

metodologia descrita por Lane & Eynon com adaptações feitas pelo IAL (2008). Pesou-se 3 g 

da amostra homogeneizada de mel em um béquer de 25 mL. Diluiu-se com água destilada e 

transferiu-se para um balão volumétrico de 200 mL, completando com água. Pipetou-se 50 mL 

da solução de mel para um balão volumétrico de 100 mL e completou-se o volume com água. 

Em um erlenmeyer de 250 mL, pipetou-se 5 mL da solução de Fehling A padronizada (69,28 g 

de sulfato de cobre (CuSO4 . 5H2O), em 1000 mL de água destilada). e 5 mL da solução Fehling 

B padronizada (346 g de tartarato duplo de sódio e potássio - KNa (C4H4O6). 4H2O e 100 g de 

hidróxido de sódio, em balão de 1000 mL). Em bureta de 25 mL, colocou-se a solução de mel 

diluída. A solução de Fehling foi colocada em chapa de aquecimento até entrar em ebulição, 

então adicionou-se a essa solução 5 gotas de solução de azul de metileno, e procedeu-se a 

titulação até descoloração do indicador e formação de um precipitado vermelho tijolo no fundo 

do erlenmeyer (não podendo exceder o tempo de 3 minutos para completar a titulação), anotou-

se o volume gasto da solução de mel. A equação utilizada no cálculo foi:  

 

                                       𝑦 = (2 ∗ 1000/𝑃 ∗ 𝑉)                  (01) 

 

Onde: P = Peso da amostra em gramas e V = Volume da solução de mel gasta na titulação. 

Chegando ao teor de açúcares redutores de gramas por 100 gramas de mel (g 100g -1). 

Após determinação dos açúcares redutores procedeu-se a determinação dos açúcares 

não redutores em sacarose. Pipetou-se 20 mL da solução de mel obtida na determinação de 

açúcares redutores para um balão volumétrico de 100 mL, adicionou-se 30 mL de água destilada 

e 2 mL de ácido clorídrico. Essa solução foi aquecida a 60 ºC em banho-maria por 60 minutos, 
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e após a solução atingir temperatura ambiente, foi neutralizada com solução de hidróxido de 

sódio 20%, usando papel indicador de pH, completou-se o balão com água, e procedeu-se a 

titulação como descrito para açúcares redutores. E os resultados dados pela seguinte equação: 

  

𝑦 = (2 ∗ 1000/𝑃 ∗ 𝑉1) − 𝐶) ∗ 0,95            (02) 

 

Onde: P = peso da amostra em gramas; V1 = valor em mL da solução de amostra gasta na 

titulação; C = Valor de açúcar redutor obtido para a amostra, e os resultados foram expressos 

em gramas por 100 gramas de mel (g 100g-1). 

 

4.3.2 Acidez total, livre e lactônica e pH  

 

Este método baseia-se na determinação da acidez livre, lactônica e total pelo IAL 

(2008). Fez-se a calibração do pHmetro conforme as instruções do fabricante, com as soluções 

tampão 4 e 7. Pesou-se 10 g da amostra de mel em um béquer de 250 mL, posteriormente sendo 

diluído com 75 mL de água destilada, agitou-se com agitador magnético e através do eletrodo 

do pHmetro na solução, foi observado e anotado o pH da amostra. Após isso procedeu-se a 

titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N até pH 8,5 e anotou-se o volume 

gasto. Imediatamente, foi adicionada nesta solução 10 mL de solução de hidróxido de sódio 0,1 

N e, fez-se a titulação com solução de ácido clorídrico (HCl) 0,05 N até o pH 8,30, anotando-

se o volume gasto. Para o branco titulou-se 75 mL de água com NaOH 0,1 N até pH 8,5. Os 

cálculos para determinação dos teores de acidez são: 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑖𝑣𝑟𝑒:                           𝑦 = ((𝑉 − 𝑉𝑏) ∗ 50 ∗ 𝑓 ∗ 𝑃)        (03) 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑎𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎:                  𝑦 = ((10 − 𝑉𝑎) ∗ 50 ∗ 𝑓′/𝑃)       (04) 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙:      𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑣𝑟𝑒 + 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐿𝑎𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎                 (05) 

  

Onde: V = nº de mL da solução de NaOH 0,1 N gasto na titulação; Vb = n.º de mL de solução 

de NaOH 0,1 N gasto na titulação para o branco; f = fator da solução de NaOH 0,1 N; P = massa 

da amostra em g; Va= nº de mL de solução de HCl 0,05 N gasto na titulação; f’ = fator da 
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solução de HCl 0,05 N, P = massa da amostra em g, e os resultados de acidez foram expressos 

em miliequivalentes por quilograma da amostra (meq Kg-1). 

 

4.3.3 Hidroximetilfurfural 

 

A análise de HMF é feita no mel para verificar possível adulteração com açúcar 

comercial, estocagem inadequada ou superaquecimento. A determinação seguiu a metodologia 

IAL (2008), onde foi pesado 5g de cada amostra de mel em béquer identificado, dilui-se com 

25 mL de água e transferiu-se para um balão de 50 mL. Posteriormente, adicionou-se 0,5 mL 

da solução de Carrez I (15g de K4 [ Fe (CN)6 ] 3H2O em 100 mL de H2O) e agitou-se; na 

sequência o mesmo foi feito com a solução de Carrez II (30g de Zn (CH3COO)2 2H2O em 100 

mL de H2O) sendo completado o volume com água destilada.  As amostras foram filtradas 

descartando-se os primeiros 10mL. Pipetaram-se 5 mL do filtrado em dois tubos de ensaio, 

adicionando-se, no primeiro, 5 mL de água, e no segundo, 5 mL de solução de bissulfito de 

sódio (0,20g de NaHSO3 em 100 mL de H2O) como referência. Mediu-se a absorbância das 

amostras, utilizando um espectrofotômetro nos comprimentos de onda na faixa do ultravioleta 

de 284 nm e 336 nm. Para o cálculo da quantidade de HMF, utilizou-se a seguinte equação: 

 

𝑦 =(A284 – A336)*149,7*5/P                     (06) 

 

Onde: A284 = leitura da absorbância a 284 nm; A336 = leitura da absorbância a 336 nm; P = peso 

da amostra em g; 5 = massa nominal da amostra; 149,7 = peso molecular do HMF, os resultados 

foram expressos em HMF mg kg-1. 

 

4.3.4 Cinzas 

 

Segundo IAL (2008), resíduo por incineração ou cinzas é o nome dado ao resíduo obtido 

por aquecimento de um produto em temperatura próxima a 550-570°C. Para determinação do 

teor de cinzas contido nas amostras de mel seguiu-se a metodologia descrita por IAL (2008) 

com algumas adaptações. Foi realizada a incineração dos cadinhos de porcelana por 3 horas em 

mufla a 550ºC, desligou-se a mufla e deixou-se resfriar antes de abrir, devido ao alto calor 

dentro do equipamento. Após esta etapa, esses ficaram em dessecadores até atingir temperatura 

ambiente e foram pesados, anotou-se o peso. Foi adicionado 3 g da amostra de mel no cadinho 

previamente tarado e anotou-se o peso. Posteriormente a isso, foram levados para estufa a 105ºC 
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por 24 horas para reduzir o teor de umidade e evitar perda da amostra no momento da 

incineração. Após esse tempo os cadinhos foram levados para a mufla a 550ºC por 5 horas, 

sendo resfriados depois desta etapa até temperatura ambiente, e pesados novamente, repetindo-

se o aquecimento e resfriamento até peso constante. O teor de cinzas na amostra foi determinado 

da seguinte forma, o peso final do cadinho mais amostra foi subtraído do peso inicial do cadinho 

vazio, obtendo assim o percentual de cinzas nas amostras de mel. 

 

4.3.5 Umidade 

 

A análise de umidade tem por objetivo determinar se o índice desse elemento está abaixo 

do determinado pela legislação, para evitar possíveis fermentações indesejadas que possam 

alterar a qualidade do mel. O método baseia-se na determinação da umidade por refratômetria 

segundo IAL (2008). Utilizou-se o refratômetro de Abbé com circulação de água à temperatura 

constante de 20ºC pelo aparelho, por tempo suficiente para equilibrar a temperatura do prisma 

e da amostra e manteve-se a água circulando durante a leitura, verificando constantemente a 

temperatura. Transferiu-se 3 gotas da amostra de mel para o prisma do refratômetro e fez-se 

leitura do índice de refração a 20°C. Através desse índice, pela tabela de Chataway, chegou-se 

ao teor de umidade presente nas amostras. 

 

4.3.6 Sólidos insolúveis em água 

 

A análise de sólidos insolúveis em água fundamenta-se em determinar a insolubilidade 

em água da cera, grãos de pólen e outros componentes do sedimento do mel. A metodologia 

utilizada foi descrita por Moretto et al. (2008). Pesou-se 50 g de mel em béquer de 400 mL, e 

posteriormente foi diluído em 200 mL de água fervente e mantido em ebulição por 20 minutos. 

Foi então filtrado em papel filtro previamente lavado com 800 mL de água fervente, seco em 

estufa (105 ºC) por 1 hora e pesado. Após foi eliminado o excesso de água e levado a estufa 

(105 ºC) até atingir peso constante. O resultado é dado pela seguinte equação:  

 

               𝑀 = 100 ∗ 𝑁/𝑃                                    (07)   

 

Onde: N = Massa do filtro com resíduo – massa do filtro seco e P = peso da amostra, o resultado 

é expresso em porcentagem (%) de sólidos insolúveis em água. 
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4.3.7 Polifenóis totais 

 

A quantificação dos compostos fenólicos presente em cada amostra de mel, seguiu a 

metodologia descrita por Singleton e Rossi (1965). As amostras do mel foram diluídas na 

proporção de 1:10 m/v em solução extratora alcoólica acidificada (etanol, água e HCl, 70:30:1). 

Foi pipetado para outro tubo, 200 µL da amostra diluída, na qual adicionou-se 1000 µL do 

reagente de Folin-Ciocauteu (1:10 H2O) sendo adicionado na sequência 800 µL de carbonato 

de sódio (NaCO2) 7,5%. 

As leituras das amostras foram realizadas em triplicata das absorbâncias em 

espectrofotômetro UV-visivel (FEMTO® 600 plus) em comprimento de onda de 765 nm, após 

terem permanecido em repouso por duas horas em temperatura ambiente. O cálculo do teor de 

compostos fenólicos foi determinado por interpolação da absorbância das amostras contra a 

curva de calibração constituída com padrão de ácido gálico, nas concentrações de 0, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70 e 80 mg L-1. Os resultados foram expressos em mg de EAG (equivalente de ácido 

gálico) por litro de fermentado (mg EAG L-1). A equação da curva de calibração do ácido gálico 

foi Y = 136,2 X – 4,3422, onde Y é a concentração de ácido gálico e X é a absorbância a 765 

nm, o coeficiente de correlação da curva analítica foi de R2 = 0,9984. 

 

4.4 ELABORAÇÃO DO HIDROMEL BASE E DO HIDROMEL GASEIFICADO 

NATURALMENTE 

 

Considerando que o mel contem cerca de 80% de açúcares em condições de 

fermentação, e que 20g de açúcar fermentescível produzem um teor alcoólico de 1º por litro de 

mosto (ILHA et al., 2008), a proporção de mel/água calculada seguiu a seguinte fórmula:  

 

𝑦 = (20 ∗ 𝑥 ∗ 100)/80                                 (08) 

 

Onde: y = quantidade de mel (g L-1); x= teor alcoólico final. 

 

O mosto foi preparado com mel e água através da formula descrita acima e todos os 

tratamentos estabilizaram em 21 ºBrix, após foram adicionadas 4 g L-1 de levedura Zimaflore 

X5 da Laffort® e procedeu-se a homogeneização do mosto hidromeleiro e posterior fermentação 

(Figura 4). A fermentação foi conduzida em fermentadores de polietileno com volume total de 



29 

 

 

 

2 litros (Figura 3 A), o sistema foi mantido em anaerobiose e em temperatura constante de 25ºC 

e acompanhado diariamente através de medições do teor de SST em ºBrix.  

Figura 3 Hidromel base e hidromel gaseificado naturalmente em processo fermentativo. 

A 

 

B 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O cessar do desprendimento de gás carbônico seguido da estabilização do SST, indicou 

o final do processo de fermentação. O hidromel passou por processo de clarificação onde foi 

feita a redução na temperatura para 16ºC por 25 dias. Após foi trasfegado para garrafas de vidro 

próprias para a produção de vinhos espumantes e adicionadas 24g L-1 de mel e 4 g L-1 de 

levedura para o processo de fermentação secundária, que teve como objetivo a produção de gás 

carbônico na proporção de até 6 atmosferas por litro, visando a gaseificação do hidromel 

(Figura 3 B), essa segunda fermentação na garrafa se deu pelo tempo de três meses, onde nos 

primeiros 60 dias as garrafas permaneceram em posição horizontal e após esse período, a 

posição das garrafas foi modificada para o sentido vertical, e  essas passaram pelo processo de 

remuage diário, com o objetivo de que todos os sedimentos de levedura presentes no interior da 

garrafa se depositassem no gargalo. Após esse tempo foi realizado o processo de degorgement, 

onde primeiramente as garrafas foram depositadas em liquido refrigerado em torno de 4 ºC com 

o gargalo para baixo e logo em seguida foram submetidas a temperatura de -10 ºC, utilizando 

uma solução hidroalcoólica com gelo, álcool e sal, essa fez com que o precipitado presente no 

gargalo da garrafa congelasse e através da abertura da mesma fosse expulso, seguida a expulsão 

do resíduo a garrafa foi imediatamente arrolhada para evitar a perda do gás carbônico e evitar 

a descaracterização do produto. 
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Figura 4 Etapas para o desenvolvimento do hidromel base e do hidromel gaseificado 

 

Fonte: produzido pela autora 
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4.5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO HIDROMEL BASE E DO HIDROMEL 

GASEIFICADO NATURALMENTE 

 

As análises realizadas foram de pH, acidez volátil, fixa e total, açúcares totais, redutores 

e não redutores, extrato seco, teor alcoólico, polifenóis totais e capacidade antioxidante. 

 

4.5.1 pH, acidez total, volátil e fixa 

 

O pH foi determinado por método potenciométrico com medidor de pH (DM 22 

Digimed®), previamente calibrado com soluções tampão pH 4,0 e 7,0, a temperatura constante 

de 20 ± 2ºC (AOAC, 2005), O eletrodo foi mergulhado diretamente na amostra e fez-se a leitura. 

A acidez total titulável (ATT) foi determinada após titulação com NaOH 0,1 N, 

adicionou-se 10 mL da amostra em frasco de erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de água 

destilada e 5 gotas de indicador fenolftaleína, procedendo a titulação até coloração rósea (IAL, 

2008). O volume de NaOH gasto foi utilizado para obter o valor total titulável através da 

seguinte equação: 

𝑦 = (𝑛 ∗ 𝑓 ∗ 𝑁 ∗ 1000/𝑉)                        (09) 

 

Onde: n = volume de NaOH gasto na titulação; f = fator de correção do NaOH; N = normalidade 

do NaOH e V = volume da amostra, o resultado foi expresso em miliequivalente por litro da 

amostra (meq L-1). 

A determinação da acidez volátil da amostra seguiu metodologia descrita por Pato 

(1992) em equipamento de destilação onde os gases são condensados através de uma serpentina 

refrigerada. O aparelho foi ligado para que a água contida no balão do equipamento entrasse 

em ebulição, quando em ebulição colocou-se 10 mL da amostra em orifício próprio e na saída 

da serpentina um erlenmeyer com 120 mL de água destilada, esperou-se a destilação ocorrer 

até se atingir o nível de 250 mL no erlenmeyer, adicionou-se 3 gotas de indicador fenolftaleína 

e procedeu-se a titulação com NaOH 0,1 N até atingir coloração rósea. O volume de NaOH 

gasto foi utilizado para obter o teor de acidez volátil na amostra através do cálculo utilizado 

para ATT. Para obter o teor de acidez fixa da amostra foi subtraído o valor de acidez do total 

da acidez volátil (AT-AV), e os resultados foram expressos em miliequivalente por litro da 

amostra (meq L-1). 
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4.5.2 Açúcares totais, redutores e não redutores 

 

A metodologia utilizada para a determinação de açúcares redutores e não redutores foi 

descrita por Lane & Eynon e adaptada por Moretto et al. (2008). Pipetou-se 50 mL da amostra 

para uma cápsula de porcelana e evaporou-se até início da fervura, transferiu-se para um balão 

volumétrico de 100 mL adicionou-se 2 mL de sulfato de zinco 30 % (30g em 100 mL de água 

destilada) mais 2 mL de ferrocianeto de potássio 15 % (15g em 100 mL de água destilada), 

completou o volume com água e filtrou. Em erlenmeyer de 250 mL, pipetou-se 5 mL da solução 

de Fehling A padronizada (69,28 g de sulfato de cobre (CuSO4  5H2O), em 1000 mL de água 

destilada), e 5 mL da solução Fehling B padronizada (346 g de tartarato duplo de sódio e 

potássio - KNa (C4H4O6). 4H2O e 100 g de hidróxido de sódio, em balão de 1000 mL), 40 mL 

de água e pérolas de vidro. Em bureta de 25 mL, foi colocada a solução da amostra filtrada. A 

solução de Fehling foi colocada em chapa de aquecimento até entrar em ebulição, então 

adicionou-se a essa solução 5 gotas de solução de azul de metileno, e procedeu-se a titulação 

até descoloração do indicador e formação de um precipitado vermelho tijolo no fundo do 

erlenmeyer (não podendo exceder o tempo de 3 minutos para completar a titulação), anotou-se 

o volume gasto da solução de mel. Os resultados foram obtidos pelo cálculo: 

 

𝑦 = 0,025 ∗ 100/𝑉               (10) 

 

Onde: 0,025 = fator do Fehling dividido por dois; V = volume gasto na titulação, o resultado é 

o teor de açúcar redutor em glicose na amostra (50mL), o valor final foi expresso em gramas 

por litro (g L-1). 

Após determinação dos açúcares redutores procedeu-se a determinação dos açúcares 

totais. Pipetou-se 20 mL da solução da amostra obtida na determinação de açúcares redutores 

para um balão volumétrico de 100 mL, adicionou-se 30 mL de água destilada e 2 mL de ácido 

clorídrico. Essa solução foi aquecida a 60 ºC em banho-maria por 60 minutos, e após a solução 

atingir temperatura ambiente, foi neutralizada com solução de hidróxido de sódio 20%, usando 

papel indicador de pH, completou-se o balão com água, e procedeu-se a titulação como descrito 

para açúcares redutores. E os resultados obtidos pela equação 10, o resultado é o teor de 

açúcares totais da amostra (10 mL da amostra usada na hidrólise), o valor final foi expresso em 

gramas por litro (g L-1). O teor de açúcares não redutores em sacarose é obtido pela diferença 

entre os açúcares totais e os redutores.  
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4.5.3 Extrato seco 

 

O método seguido avaliou o resíduo seco da amostra, por evaporação e secagem em 

estufa (IAL, 2008), as cápsulas de porcelana foram previamente secas em estufa a 105 ± 2ºC 

por 1 hora, resfriadas em dessecador e pesadas. Foram pipetados 20 mL da amostra para cápsula 

com pipeta volumétrica e levados ao banho-maria fervente até que a amostra aparentemente 

atingiu consistência xaroposa. Após o resíduo foi seco em estufa a 105 ± 2ºC, por 1 hora, 

resfriado em dessecador e pesado, repetindo-se essa operação até peso constante. O resultado 

foi obtido através da diferença entre o peso inicial da amostra e o peso da amostra após seca, e 

expresso em gramas por litro (g L-1). 

 

4.5.4 Teor alcoólico 

 

A dosagem de álcool em volume foi feita por ebuliometria com o uso de um ebuliômetro 

Dujardin-Salleron. A amostra foi fervida e seu ponto de ebulição comparado com a tabela de 

conversão, corrigindo-se com o ponto de ebulição da água no dia da análise. Foi feita a lavagem 

do ebuliômetro entre as amostras, com a próxima amostra a ser analisada, para evitar problemas 

de diluição. Os resultados foram expressos em % (v/v). 

 

4.5.5 Determinação dos compostos fenólicos 

 

A quantificação dos compostos fenólicos presente em cada amostra de hidromel foi 

determinada por espectrofotometria, por meio da reação de oxirredução com o reagente de 

Folin-Ciocauteu, que reage com as hidroxilas presentes nos polifenóis, segundo a metodologia 

descrita por Singleton e Rossi (1965). 

As amostras de hidromel foram diluídas na proporção de 1:10 v/v em solução extratora 

alcoólica acidificada (etanol, água e HCl, 70:30:1). Foi pipetado para outro tubo, 200 µL da 

amostra diluída, na qual adicionou-se 1000 µL do reagente de Folin-Ciocauteu (1:10 H2O) 

sendo adicionado na sequência 800 µL de carbonato de sódio (NaCO2) 7,5%. 

As leituras das amostras foram realizadas em triplicata das absorbâncias em 

espectrofotômetro UV-visivel (FEMTO® 600 plus) em comprimento de onda de 765 nm, após 

terem permanecido em repouso por duas horas em temperatura ambiente. O cálculo do teor de 

compostos fenólicos foi determinado por interpolação da absorbância das amostras contra a 
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curva de calibração constituída com padrão de ácido gálico, nas concentrações de 0, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70 e 80 mg L-1. Os resultados foram expressos em mg de EAG (equivalente de ácido 

gálico) por litro de fermentado (mg EAG L-1). A equação da curva de calibração do ácido gálico 

foi Y = 136,2 X – 4,3422, onde Y é a concentração de ácido gálico e X é a absorbância a 765 

nm, o coeficiente de correlação da curva analítica foi de R2 = 0,9984. 

 

4.5.6 Capacidade antioxidante  

 

4.5.6.1 Método ABTS  

 

O método utilizado para a determinação da atividade antioxidante pelo radical ABTS•+, 

seguiu a metodologia descrita por Re et al. (1999). Esse método baseia-se na geração do 

ABTS•+, que apresenta coloração azul esverdeado, por meio da reação do ABTS com 

persulfato de potássio. Com a adição de um antioxidante na reação, ocorre a redução do 

ABTS•+ a ABTS, provocando dessa forma a perda de cor do meio. A leitura das absorbâncias 

das amostras foram realizadas após 6 minutos da reação em espectrofotômetro UV-visível 

(FEMTO® 600 plus) a 750 nm. 

A concentração de ABTS foi calculada a partir de uma curva de calibração utilizando 

Trolox como padrão (Y= 0,0046 X – 0,0185), onde Y é a concentração de Trolox e X é a % de 

inibição da absorbância corrigida, nas concentrações de 0 a 0,200 mM de Trolox. O coeficiente 

de correlação obtido da curva de calibração foi de R2 = 0,9919. Todas as leituras foram 

realizadas em triplicata e os resultados foram expressos em mM de Trolox por litro do 

fermentado (mM TEAC L-1), determinando a capacidade antioxidante equivalente ao Trolox. 

 

4.5.6.2 Método DPPH 

 

A metodologia utilizada para determinar a capacidade de sequestrar radicais livres foi 

descrita por Brand-Wiliams, Cuveler e Berset (1995). Este método tem por finalidade a redução 

do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) por antioxidantes da amostra produzindo um 

decréscimo da absorbância a 517 nm que podem ser detectados por espectrofotometria. 

A solução estoque de DPPH foi preparada com 24 mg de DPPH diluídos em 100 mL de 

etanol, sendo está estocada em frasco âmbar coberto com folhas de alumínio para evitar contado 

com a luz e mantida em refrigeração até o momento da realização da análise. A solução de 
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trabalho foi obtida por diluição da solução concentrada de DPPH com etanol obtendo-se uma 

absorbância de 1,095 a 517 nm, usando espectrofotômetro UV-visível (FEMTO® 600 plus). 

Misturou-se 1,9 mL dessa solução com 50 µL da amostra de cada fermentado. Essa solução foi 

agitada e incubada por 24 horas em temperatura ambiente e no escuro para que ocorresse a 

reação. 

A medida das absorbâncias das amostras foi efetuada a 517 nm e contra um branco 

controle. A concentração de DPPH foi calculada a partir de uma curva de calibração utilizando 

Trolox como padrão (Y= 0,0046 X – 0,0185), onde Y é a concentração de Trolox e X é a % de 

inibição da absorbância corrigida, nas concentrações de 0 a 0,250 mM de Trolox, o coeficiente 

de correlação da curva de calibração foi de 0,9919. Os resultados foram expressos em mM de 

Trolox por litro do fermentado (mM TEAC L-1), determinando a capacidade antioxidante 

equivalente ao Trolox. 

 

4.6 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

As formulações do hidromel gaseificado naturalmente com mel silvestre e de laranjeira 

foram submetidos aos testes afetivos de aceitação e de ordenação quanto à preferência. A 

avaliação sensorial foi realizada em sala com cabines individuais, com ausência de odores e sob 

luz branca, nas dependências do laboratório de Análise Sensorial do Departamento de 

Tecnologia e Ciência dos Alimentos da UFSM. As amostras foram servidas em temperatura 

ambiente para evitar a descaracterização das bolhas presentes na amostra de hidromel 

gaseificado naturalmente. Foram utilizados copos de acrílico, transparentes e codificados com 

algarismos de três dígitos aleatórios. Além disso, foi oferecido aos provadores um copo com 

água à temperatura ambiente e um biscoito de água e sal, para proporcionar a limpeza das 

papilas gustativas entre as avaliações das amostras (FERREIRA et al., 2000). 

Os avaliadores foram recrutados localmente, em caráter totalmente voluntário, esses 

compõem o quadro de funcionários e alunos da instituição, sendo estes informados verbalmente 

e por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos objetivos, benefícios 

e riscos da participação na pesquisa, bem como esclarecidos sobre a total confidencialidade dos 

dados. Os testes foram conduzidos com 102 provadores adultos não treinados de ambos os 

sexos. 

O teste de aceitação, foi realizado em uma primeira sessão, com o objetivo de avaliar a 

preferência global dos provadores em relação aos hidroméis considerando os atributos 
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sensoriais com relação a formação de bolhas, cor, odor, sabor e aparência global, utilizando 

escala hedônica estruturada verbal de sete pontos (1 = desgostei muitíssimo, 4 = indiferente e 

7 = gostei muitíssimo) para cada atributo testado. Nesta mesma sessão foi aplicado o teste de 

ordenação quanto a preferência, onde os provadores ordenaram as amostras da mais preferida 

para a menos preferida (FERREIRA et al., 2000; IAL, 2008).  

Para a realização da avaliação sensorial do hidromel gaseificado, o projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), reconhecido 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), sendo aprovado (CAAE 

58889316.3.0000.5346) em seus aspectos éticos e metodológicos atendendo as Diretrizes 

estabelecidas na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012). 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos das análises físico químicas e sensorial foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), seguido do teste de Tukey (p ≤ 0,05), com auxílio do programa 

Statistica versão 7.0. 

 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da caracterização físico-química demonstram que os méis (Tabela 1) 

utilizados como matéria prima para a produção dos hidroméis, apresentaram-se dentro dos 

padrões de qualidade e identidade característico de mel puro de abelhas (Apis melífera), 

obedecendo aos limites fixados pela legislação brasileira constantes na Instrução Normativa 

número 11 de 2000 emitida pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2000). 

O teor de açúcares redutores é de fundamental importância na produção de hidromel, 

pois, esses são responsáveis pela produção de álcool através da ação das leveduras adicionadas 

ao mosto. Os valores encontrados para os méis estudados apresentaram diferença significativa, 

sendo, 72,49 g 100g-1 para mel silvestre e 67,57 g 100g-1 para o mel de laranjeira (Tabela 1), 

isso pode ser explicado devido as diferentes fontes florais dos méis em questão. Komatsu, 

Marchini e Moreti (2002) encontraram para mel silvestre valores variando de 53,2 a 80,0g 100g-

1 e para mel de laranjeira de 68,6 a 77,9 g 100g-1, valores que corroboram com os encontrados 

no estudo em questão. 
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O pH e a acidez do mel são considerados importantes fatores antimicrobianos, provendo 

maior estabilidade ao produto quanto ao desenvolvimento de microrganismos (GOIS et al., 

2013). No presente trabalho o pH do mel foi semelhante entre as duas fontes (Tabela1). A 

legislação brasileira exige o valor máximo de acidez total para o mel de 50 meq Kg-1, os valores 

encontrados para os diferentes méis estudados foram para o mel de laranjeira de 4,08 meq Kg-

1, sendo mais ácido do que o mel silvestre com 3,67 meq Kg-1, esses teores podem ser explicados 

pelos diferentes tipos de florada de cada mel. Esses valores baixos são desejados pois significa 

que o mel foi extraído adequadamente das favas e armazenado de forma correta. Possivelmente 

a acidez dessas amostras seja de natureza lactônica pois os resultados são correlacionados e a 

acidez livre não apresentou diferença significativa, variando de 0,03 a 0,13 meq Kg-1.  O teor 

de acidez do mel tem influência direta sobre o pH, isso implica além da estabilidade final do 

produto, interferência na palatabilidade, pois o consumidor busca por um produto ácido, que 

remete à refrescância, mas com relativa suavidade ao paladar (GOIS et al., 2013). 

 

Tabela 1 - Caracterização físico-química dos méis utilizados na produção do hidromel base. 

Parâmetros Mel 

Silvestre 

Mel 

Laranjeira 

Parâmetros de qualidade 

do mel 

Açúcares redutores (g 100g -1) 72,49 a 67,57 b > 65 

Açúcares não redutores (g 100g -1) 3,39 a 3,91 a < 6 

pH 3,93 a 3,97 a NA 

Acidez Livre (meq Kg-1) 0,13 a 0,03 a NA 

Acidez Lactônica (meq Kg-1) 3,53 b 4,04 a NA 

Acidez Total (meq Kg-1) 3,67 b 4,08 a < 50 

HMF (mg Kg-1) 5,09 a 8,67 a < 60 

Minerais (%) 0,40 a 0,15 b < 0,6 

Umidade (%) 19,93 a 19,80 a < 20 

Sólidos Insolúveis em Água (%) 0,06 a 0,04 a < 0,1 

Polifenóis totais (mg Kg-1) 485,84 a 471,31 a NA 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha correspondem a diferenças significativas entre os méis pelo teste de 

Tukey (p ≤ 0,05); NA: não se aplica. 

 

O Codex Alimentarius (2001) definiu como a concentração máxima de HMF permitida 

um valor equivalente a 40 mg kg-1 de mel a partir de regiões não tropicais e 80 mg kg-1 de mel 

a partir de regiões tropicais. Já a legislação brasileira preconiza valores de HMF de no máximo 

60 mg kg-1 (BRASIL, 2000), valores superiores indicam possível adulteração, mal 

acondicionamento ou mel velho. Os valores médios das amostras encontrados no presente 
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estudo, apresenta-se bem abaixo ao limite máximo exigido pela legislação brasileira, sendo 5,09 

mg Kg-1 para o mel silvestre e 8,67 mg Kg-1 para o mel de laranjeira. 

O mel é considerado uma fonte pobre de conteúdo mineral sendo que o limite máximo 

estabelecido pela legislação brasileira é de 0,6% (BRASIL, 2000). O presente estudo encontrou 

os valores médios de minerais, 0,40 % para mel silvestre e 0,15% para mel de laranjeira, esses 

apresentaram diferença significativa entre os valores apresentados (Tabela 1). O teor de 

minerais no mel pode fornecer informações sobre a ocorrência de poluição ambiental ou sobre 

a origem geográfica do mel, valores reduzidos do teor de cinzas entre amostras de mel, podem 

indicar que foi aplicada corretamente as boas práticas no processo de recolha e/ou as técnicas 

utilizadas pelos produtores (ANKLAM, 1998; FINOLA et al., 2007).  

O teor de umidade está diretamente relacionado com a qualidade do mel. Quando esse 

teor é elevado, proporciona a fermentação do mel que não é desejado nesta matéria prima in 

natura. No presente estudo os teores de umidade variaram de 19,80% a 19,93%, estando as 

amostras analisadas próximas, mas ainda dentro do padrão exigido pela legislação brasileira 

que limita em 20% (BRASIL, 2000). Em estudo realizado por Evangelista et al. (2005), os 

índices de umidade encontrados em méis produzidos em duas diferentes regiões da Paraíba, 

variaram de 18,06% a 25,26%, estando alguns desses valores superiores ao preconizado pela 

legislação brasileira (BRASIL, 2000). 

Observando-se os resultados para o parâmetro de sólidos insolúveis (Tabela 1), percebe-

se que não houve diferença significativa entre as amostras (0,06 e 0,04 %), ficando dentro dos 

padrões exigidos pela legislação. Evangelista et al. (2005), trabalhando com tipos de méis 

poliflorais do estado da Paraíba, também obtiveram em suas amostras valores semelhantes para 

sólidos insolúveis (0,01 %), estando todas as amostras com valores inferiores a 0,1%. 

O mel é um composto rico em compostos fenólicos. Os méis analisados no presente 

estudo apresentaram teor de compostos fenólicos de 485,84 mg EAG kg-1 para mel silvestre e 

471,31 mg EAG kg-1 para mel de laranjeira, não sendo significativamente diferentes entre si. 

Lopes (2010) analisou 27 amostras de mel de diferentes origens e encontrou teores de 

compostos fenólicos variando entre 60,60 mg EAG kg-1 e 355, 74 mg EAG kg-1. Como descrito 

por alguns autores, o teor de compostos fenólicos no mel varia de acordo com sua origem 

botânica e coloração do mel (AL MAMARY et al., 2002; BERTONCELJ et al., 2007) 

Tendo em vista que as amostras de méis após analisadas físico quimicamente se 

mostraram como matéria prima de qualidade, atendendo as exigências de identidade e qualidade 
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exigidas pela legislação para mel puro, foram usadas no preparo dos hidroméis base para 

posterior gaseificação. 

A utilização do mel de laranjeira como única matéria prima base para a elaboração do 

hidromel base apresenta uma taxa de fermentação diferenciada entre 8º e 16º dia, sendo mais 

lenta (Figura 5). Com a adição de 50% de mel silvestre, a cinética fermentativa equipara-se ao 

mel silvestre isoladamente, favorecendo a velocidade fermentativa. 

Figura 5 - Cinética fermentativa dos hidromeis base (n=6) 

 

 

● Mel Silvestre 
y = 0,0396x2 - 1,5093x + 22,116 R² = 0,9919 

● Mel de Laranjeira 
y = 0,011x2 - 0,9197x + 21,442 R² = 0,9878 

● Mel Silvestre + Laranjeira 
y = 0,0334x2 - 1,4376x + 22,238 R² = 0,9895 

 

A acidez é utilizada como um padrão importante para a determinação da qualidade de 

bebidas fermentadas. A combinação dos méis Silvestre (50%) e Laranjeira (50%) proporciona 

uma maior acidez total, no hidromel base, assim como as suas frações de acidez fixa e volátil 

(Tabela 2). Independente da fonte de mel, todos os tratamentos originaram hidroméis base de 

acordo com os parâmetros de qualidade exigidos pela legislação (BRASIL, 2008). No entanto, 

não há legislação para o hidromel gaseificado naturalmente. Apesar disso, esses mesmos 

hidroméis apresentam características compatíveis com a legislação de hidromel tradicional. 

Sendo, portanto, um produto viável sem empecilhos tecnológicos quanto aos parâmetros de 
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qualidade da legislação. Os teores de acidez total do hidromel gaseificado apresentaram um 

incremento com relação ao hidromel base. A elevação no teor de acidez total após a segunda 

fermentação durante 90 dias na garrafa poderia ser decorrente da formação de ácidos orgânicos 

não voláteis, como por exemplo o ácido succínico, derivado do metabolismo das leveduras e 

que, pode alcançar concentrações de até 1 g L-1 como em vinhos (RIBEREAU-GAYON et al., 

2006).   

 

Tabela 2 – Caracterização quanto aos teores de acidez total, volátil e fixa e pH dos hidroméis 

base e gaseificado. 

Tratamentos Hidromel 

Base 

Hidromel 

Gaseificado 

Legislação 

Brasileira para 

Hidromel 

Acidez Total (meq L -1) 

Mel Silvestre 54,56 bB 62,44 aA 

50 a 130 Mel de Laranjeira 54,00 bB 58,11 bA 

Mel Silvestre + Laranjeira 59,67 aA 58,22 bA 

 Acidez Volátil (meq L -1) 

Mel Silvestre 14,17 bA 14,39 bA 

< 20 Mel de Laranjeira 14,61 bA 15,44 bA 

Mel Silvestre + Laranjeira 17,67 aB 19,56 aA 

 Acidez Fixa (meq L -1) 

Mel Silvestre 40,39 aB 48,06 aA 

> 30 Mel de Laranjeira 39,39 aB 42,67 bA 

Mel Silvestre + Laranjeira 42,00 aA 38,67 bB 

 pH 

Mel Silvestre 3,57 aB 3,65 aA 

NA Mel de Laranjeira 3,27 cB 3,49 cA 

Mel Silvestre + Laranjeira 3,43 bB 3,58 bA 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas de cada fermentado e letras 

maiúsculas na mesma linha representam diferenças significativas entre o hidromel base e o hidromel gaseificado pelo teste 

de Tukey (p ≤ 0,05). NA: não se aplica. 
 

As fontes de matéria prima para a carbonatação parecem interferir no segundo processo 

fermentativo, onde a acidez total é levemente mais elevada com mel silvestre representando em 

torno de 6,9 % mais ácido do que o mel de laranjeira assim como a combinação de méis. O 

mesmo comportamento é observado na acidez fixa, porém em maior proporção, de 11,2 %. No 

entanto, a combinação dos méis resultou no teor de acidez volátil mais acentuado (26,4 %) em 

relação aos méis independentes. Normalmente, quando a acidez volátil se apresenta 

relativamente alta pode ser indicativo da formação de ácido acético em excesso, isso ocorre 

quando o processo fermentativo não é conduzido de modo adequado, promovendo 
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contaminação por bactérias acidogênicas ou eventual oxidação (BAUER e PRETORIUS, 

2000). No presente trabalho, os provadores não reconheceram aromas estranhos que 

desgostassem (Tabela 6). Segundo Mendes-Ferreira et al. (2010), a composição de compostos 

voláteis está diretamente ligada com as características sensoriais do hidromel. O mesmo autor 

cita que os teores de acetato de etila estão diretamente relacionados aos de ácido acético. Desse 

modo, hidroméis com teores elevados de acidez volátil apresentam concentrações mais 

acentuadas de acetato de etila, composto que em altas concentrações pode conferir odor de 

solvente na bebida final. Portanto, seria necessários estudos complementares para elucidar a 

natureza destes ácidos voláteis e assim indicar qual a rota fermentativa está sendo ativada ou 

qual o analito preponderante que interfere no resultado.   

Os teores de pH para o hidromel não estão estabelecidos na legislação, porém é um fator 

extremamente importante no processo fermentativo do hidromel. Os valores de pH do estudo 

em questão variaram de 3,27 a 3,65. Alguns autores trazem como pH ideal para que a 

fermentação ocorra de forma progressiva valores entre 3,0 e 4,5 (MILESKI, 2016; NAVRÁTIL, 

STURDÍK e GEMEINER, 2001; PEREIRA, 2008). 

Os valores obtidos para os teores de açúcares totais no hidromel base (29,71 – 36,33 g 

L-1) demonstram que o processo fermentativo ainda não havia chegado ao fim, porém ocorreu 

um consumo entre 82,7 a 85,8 % na primeira fermentação onde, durante a conversão dos 

açúcares a etanol, o CO2 era eliminado através do selo d’água estabilizando a pressão em 1 

atmosfera. Já na segunda fermentação, os teores de açúcares totais no hidromel gaseificado 

foram mais elevados (36,42 – 42,46 g L-1), o que representa um consumo adicional de 27,5 a 

32,2 %. Esse consumo demonstra que a levedura fermentou em condições que geraram maior 

estresse, pois nessa fermentação o CO2 permanece na garrafa podendo acumular-se a 

aproximadamente 6 atmosferas (RIZZON, MENEGUZZO, ABARZUA, 2000). Para iniciar a 

segunda fermentação foi adicionado 24 g L-1 de mel que poderia causar a inibição do processo 

fermentativo, devido às pressões osmóticas excessivas, devido as concentrações elevadas de 

açúcar (SROKA E TUSZYŃSKI, 2007), além do etanol presente no hidromel base (10,6 %) 

para todos os tratamentos (Tabela 3). 

A legislação brasileira sobre hidromel não define características sobre a palatabilidade 

quanto ao teor de açúcares (BRASIL, 2008). No entanto, tal característica é descrito no Decreto 

nº 8.198 de, 20 de fevereiro de 2014 para vinhos (BRASIL, 2014), que regulamenta as normas 

referentes a complementação dos padrões de identidade e qualidade, onde os vinhos de mesa 

com até 4,0 g L-1 de glicose são classificados como “seco”, vinhos entre 4,1 a 25 g L-1 são 



42 

 

 

 

classificados como “meio seco”, seguindo essa classificação os hidroméis gaseificados podem 

ser classificados como meio seco. 

 

Tabela 3 - Caracterização quanto aos teores de açúcares totais, redutores e não redutores, 

extrato seco reduzido e teor alcoólico no hidromel base e no hidromel gaseificado 

naturalmente. 

Tratamentos Hidromel 

Base 

Hidromel 

Gaseificado 

Legislação 

Brasileira para 

Hidromel 
Açúcares redutores em glicose (g L-1) 

Mel Silvestre 12,85 cB 18,62 aB 

NA Mel de Laranjeira 19,03 aB 22,91 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 14,82 bB 24,41 aA 

 Açúcares Totais (g L-1) 

Mel Silvestre 29,71 bB 36,42 cA 

NA Mel de Laranjeira 36,33 aB 42,46 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 29,71 bB 38,92 bA 

 Açúcares não redutores em sacarose (g L-1) 

Mel Silvestre 16,02 aB 16,91 bA 

NA Mel de Laranjeira 16,43 aB 18,58 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 14,15 bA 13,00 cB 

 Extrato seco reduzido (g L-1) 

Mel Silvestre 20,18 bB 24,37 abA 

>7 Mel de Laranjeira 25,86 aA 25,55 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 23,35 aA 22,25 bA 

 Teor Alcoólico (v/v) 

Mel Silvestre 10,6 aA 10,6 aA 

4 -14% Mel de Laranjeira 10,6 aA 10,6 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 10,6 aA 10,6 aA 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas de cada fermentado e letras 

maiúsculas na mesma linha representam diferenças significativas entre o hidromel base e o hidromel gaseificado pelo teste 

de Tukey (p ≤ 0,05). 
 

De acordo com a legislação brasileira, o hidromel deve apresentar teores de extrato seco 

reduzido mínimo de 7 g L–1 (BRASIL, 2008). Os valores encontrados variaram de 20,2 a 25,9 

g L–1 para o hidromel base e 22,2 a 25,5 g L–1 para o hidromel gaseificado (Tabela 3). 

Hashizume (2001) afirmou que o teor de extrato seco determina o corpo do vinho e que bebidas 

com menos de 20 g L–1 de extrato são consideradas leves e, acima de 25 g L–1, encorpadas. 

Dessa forma, tanto o hidromel base como o hidromel gaseificado poderão ser percebidos 

sensorialmente como bebidas encorpadas. 

Como já comentado, o teor alcoólico do hidromel base e do hidromel gaseificado não 

apresentaram diferença significativa (10,6 % v/v) (Tabela 3).  A literatura reporta que ocorre 
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alterações do teor alcoólico durante a segunda fermentação na garrafa, podendo ocorrer a 

elevação de até 1, 5 % do teor alcoólico (RIZZON, MENEGUZZO, ABARZUA, 2000). No 

entanto, tal efeito não foi observado com a adição de 24 g L-1 de mel. O objetivo inicial era de 

atingir um teor alcoólico de 12 %, porém como demonstrado anteriormente através do residual 

de açúcares totais, a fermentação não foi concluída, isso explica um teor alcoólico inferior ao 

previsto. Brunelli (2015) analisou o teor alcoólico de hidroméis com mosto inicial de 20 ºBrix 

para mel de laranjeira e mel silvestre, e obteve valores de 10,50 % e 10,98 % (v/v) 

respectivamente, corroborando com o valor encontrado no presente estudo. 

 

Tabela 4 - Caracterização quanto ao teor de polifenóis e a atividade antioxidante do hidromel 

base e do hidromel gaseificado naturalmente. 

Tratamentos Hidromel 

 Base 

Hidromel 

 Gaseificado 

 Polifenóis Totais (mg EAG L-1) 

Mel Silvestre 213,77 aA 218,38 aA 

Mel de Laranjeira 179,72 bB 203,40 bA 

Mel Silvestre + Laranjeira 201,97 aB 223,83 aA 

 ABTS (mM TEAC L-1) 

Mel Silvestre 1,45 abB 2,04 abA 

Mel de Laranjeira 1,63 aB 1,80 bA 

Mel Silvestre + Laranjeira 1,26 bB 2,16 aA 

 DPPH (mM TEAC L-1)  

Mel Silvestre 0,06 aB 0,07 aA 

Mel de Laranjeira 0,05 bB 0,07 aA 

Mel Silvestre + Laranjeira 0,05 bB 0,07 aA 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna correspondem a diferenças significativas de cada hidromel e letras 

maiúsculas na mesma linha representam diferenças significativas entre os hidroméis pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
 

O mel é um composto rico em compostos fenólicos (Tabela 1). Mesmo com a diluição 

do mel para a produção do hidromel pode-se observar que tanto o hidromel base (179,72 a 

213,77 mg EAG L-1) quanto o hidromel gaseificado (203,40 a 223, 83 mg EAG L-1) 

apresentaram teores relevantes de polifenóis totais em sua composição (Tabela 4). O hidromel 

de mel silvestre apresentou diferença significativa com relação ao mesmo com mel de 

laranjeira, isso possivelmente seja devido a flora mais diversificada que o mel silvestre 

apresenta e por ser um mel mais escuro, como também observado por Estevinho et al., (2008). 

No entanto, para o hidromel gaseificado, a combinação de méis suplementares utilizados para 

carbonatação proporcionou maior teor de polifenóis totais, seguido do mel silvestre. Ferraz 

(2014) realizou estudo utilizando diferentes suplementos no mosto hidromeleiro (controle, 
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suplementado com Enovit e suplementado com maçã) e obteve resultados de 201,09, 203,23 e 

285,12 mg EAG L-1, respectivamente, demonstrando que tanto o mel silvestre quanto o de 

laranjeira atingiram níveis substanciais destes compostos, mesmo sem suplementação.  

Com relação ao radical ABTS, o hidromel base de mel de laranjeira apresentou a maior 

atividade antioxidante seguido do mel silvestre (Tabela 4). Recentemente, muitos estudos ligam 

a avaliação da atividade antioxidante do mel com o seu conteúdo de compostos fenólicos 

(MEDA et al., 2005; ESTEVINHO et al., 2008; AL et al., 2009) e consequentemente com a sua 

origem botânica (BERTONCELJ et al., 2007). No presente trabalho essa correlação foi 

observada apenas na segunda fermentação (Tabela 4). O método análogo de mensuração da 

atividade antioxidante (DPPH) parece não ser seletivo, sendo recomendado o ABTS. 

Tendo em vista que os diferentes tipos de hidromel gaseificado obtidos no presente 

estudo apresentaram características físico-químicas que atenderam aos padrões de qualidade 

estabelecidos pela legislação, procedeu-se então a avaliação sensorial das respectivas bebidas. 

As análises sensoriais realizadas nesse estudo foram conduzidas com o intuito de 

verificar a aceitação e a preferência dos provadores frente as características gerais dos 

hidroméis gaseificados naturalmente. O painel de provadores tanto no teste discriminativo de 

ordenação da preferência quanto no teste afetivo de aceitação contou com a participação de 102 

provadores não treinados em uma única sessão para os dois testes. 

 

Tabela 5 - Diferenças entre os pares de somatório total do teste de ordenação da preferência 

para os hidroméis gaseificados naturalmente. 

Amostras 

Hidromel Gaseificado  

Mel silvestre Mel de Laranjeira 
Mel Silvestre + 

Laranjeira 

Somatório Total 127 a 148 a 135 A 

Diferença c I   21 8 

Diferença x II    29 
Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si pelo teste de Newel-McFarlane  p ≤ 0,05 

 

Na avaliação sensorial pelo teste de ordenação da preferência (Tabela 5), comparando-

se os módulos da diferença com a diferença mínima significativa de 34, conforme a tabela de 

Newel-McFarlane (1987), apesar do hidromel gaseificado com mel de laranjeira ter obtido 

maior nota esses não apresentaram diferença estatística significativa entre os tratamentos 

avaliados ao nível de 5 % de significância. 
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Tabela 6 - Escores médios dos atributos sensoriais avaliados no teste de aceitação dos 

hidroméis gaseificados naturalmente. 

Atributos Sensoriais 

Hidromel Gaseificado  

Mel silvestre Mel de Laranjeira 
Mel Silvestre + 

Laranjeira 

Formação de Bolhas 5,34 b 5,45 a 5,46 a 

Cor 5,36 c 5,51 a 5,42 b 

Odor 4,97 c 5,54 a 5,07 b 

Sabor 4,76 c 5,35 a 5,04 b 

Aceitação Global 5,12 b 5,41 a 5,30 a 
Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey  p ≤ 0,05 

 

Para o teste de aceitação foram avaliados os atributos de formação de bolhas, cor, odor, 

sabor e aparência global dos hidroméis gaseificados (Tabela 6). Para a avaliação da formação 

de bolhas nos hidroméis observou-se que os que melhor agradaram os avaliadores foram os 

com mel de laranjeira e a mistura dos dois méis, esses foram estatisticamente diferente do com 

mel silvestre. 

 

Figura 6 Diferentes méis utilizados para elaboração do hidromel base e hidroméis 

gaseificados naturalmente. 
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Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Para os atributos de odor e sabor, os escores médios obtidos situaram-se entre 4 e 6 

correspondendo aos termos “indiferente” e “gostei muito” na escala hedônica estruturada de 

sete pontos (Tabela 6). Para esses dois atributos, todos os hidroméis diferiram entre si, sendo o 

hidromel gaseificado de mel silvestre o menos apreciado entre os provadores, e o do mel de 

laranjeira o mais apreciado nos dois atributos. Provavelmente, por ter sido elaborado com mel 

de laranjeira, que apresenta flora única e marcante, esse hidromel apresentou características 

mais bem definidas quanto a odor e sabor, remetendo ao tipo de mel utilizado. Já nos dois outros 

hidroméis gaseificados (mel silvestre e combinação dos méis), a florada do mel silvestre pode 

ter interferido na distinção desses atributos por ser variada. Levando-se em consideração que 

cada florada é característica quanto às espécies envolvidas e as condições edafoclimáticas, são 

necessários novos experimentos para elucidar a composição fitoquímica. 

Com relação a aceitação global dos hidroméis gaseificados elaborados com diferentes 

tipos de mel, todas as amostras tiveram boa aceitação global dos provadores, com escores de 

aceitação correspondendo ao termo “gostei” da escala hedônica de sete pontos (Tabela 6). Os 

hidroméis gaseificados de mel de laranjeira e a combinação de méis não diferiram 

estatisticamente entre si, sendo os melhores em termos de aceitação. Provavelmente devido ao 

mel de laranjeira apresentar-se mais acentuado para todos os atributos por ser um mel mais 

especifico.  

 

6 CONCLUSÃO 

As fontes de mel silvestre e de laranjeira utilizadas como matéria prima na produção do 

hidromel apresenta-se de qualidade físico química o que contribui para a elaboração de uma 

bebida alcoólica de qualidade. 

As diferentes formulações de mosto de mel, permitem obter um hidromel base com 

características físico químicas que atendem aos padrões estabelecidos pela legislação vigente, 

fornecendo um produto de qualidade para posterior uso no hidromel gaseificado naturalmente. 

O tipo de mel influencia na aceitação sensorial, sendo o hidromel gaseificado com mel 

de laranjeira o mais apreciado entre os provadores. 

 Através do estudo realizado foi possível obter uma bebida alcoólica diferenciada com 

alto potencial mercadológico, sendo necessários mais estudos com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sob os compostos fitoquímicos presentes no hidromel gaseificado naturalmente. 
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