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Editorial 
Temos a grata satisfação de trazer este mês um texto da Dra. 
Renata Medina da Silva, docente da PUCRS sobre leveduras. 
Sem dúvida um privilégio do Boletim. Agradecemos aqui o 
empenho do nosso amigo e colaborador Christiano Bonete da 
Tutatix, R.S. Sem ele não teríamos conseguido esta matéria. 

Dia 12/11 acontecerá a primeira reunião da APH-SP na 
São Paulo Tap House, em São Paulo, com palestras, 
degustação e uma reunião para decidirmos alguns detalhes 
sobre a nossa futura página. Serão definidos também as datas, 
locais e comitês organizadores das 5 primeiras Taças Paulistas 
de Hidromel, o nosso Mazer Cup. Contamos com o maior 
número de sócios possível! Sua presença é fundamental.

G.  Demets

                          Fermentações… 
Ebulioscopia 

Há diversos métodos para se medir o teor alcoólico de 
bebidas. Um deles, muito antigo e em desuso, é a ebuliometria 
ou ebulioscopia, que consiste em se obter o teor alcoólico da 
bebida de acordo com seu ponto de ebulição. O princípio é 
muito simples: Se dois líquidos A e B, são miscíveis entre si, o 
ponto de ebulição de uma mistura deles será dependente da 
proporção de cada um naquela mistura. Usando o exemplo do 
etanol e da água podemos dizer que o ponto de ebulição das 
misturas dos dois estarão acima do ponto de ebulição do 
etanol (~78 oC) e abaixo do da água (100oC) nas proporções 
que interessam aos hidromeleiros. Quanto mais álcool 
contém, menor o ponto de ebulição, e a variação de 
temperatura de ebulição é muito grande na faixa de 0 a 30 % 
de etanol, que é a que nos interessa. Esta relação funciona 
muito bem para este par de líquidos, gerando pouca 
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Sobre o Boletim 

Esta é uma publicação mensal 
gratuita produzida pelos 
membros da Associação de 
Produtores de Hidromel do 
Estado de São Paulo, a APH-SP. 
Seu meio de divulgação é 
eletrônico. As opiniões 
manifestadas aqui são de 
responsabilidade de seus 
autores, não representando 
necessariamente a opinião da 
APH-SP. Convidamos a todos a 
enviarem material para os 
números por vir.  

Notícias 

✦ O programa Domingo 
espetacular veiculado pela 
rede Record dia 9/10 
transmitiu uma matéria 
sobre os mitos e verdades 
do mel. Lá Marcelo Muta 
explica as origens da Lua de 
Mel. Link para matéria 
completa na página dos 
associados.
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ambiguidade desde que se 
conheça a pressão 
atmosférica de onde se 
realiza a medida. 100oC é 
a temperatura de ebulição 
ao nível do mar, ou a uma 
atmosfera. Se você mora a 
3000 metros de altitude 
esse valor é 90 oC!! Uma 
curva de referência é 
portanto necessária, para a altitude em que se está. A curva 
acima, traz um exemplo destas curvas, para valores ao nível do 
mar. Existem diversos tipos de ebulioscópios mas a maioria hoje 
consta como antiguidade ou peça de museu, não sei ao certo 

porquê. O mais famoso 
era o ebulioscópio 
Levesque/Malligand 
(figura ao lado). 
Coloca-se a amostra de 
vinho na caldeira F que 
é tampada. A 
lamparina L aquece o 
tubo metálico em 
forma de anel (S) que 
contém vinho e o faz 
circular pela caldeira, 
aquecendo a amostra 
toda. A caldeira em 
cone (F) é tampada 
com um termômetro 
de precisão em T e um 

tubo condensador R, aberto na parte de cima para que não 
exploda. Há alguns desses à venda na internet. Pessoalmente 
acho-os muito bonitos. Você pode encontrar as tabelas 
ebulioscópicas na página do Facebook APH-Associados.

G. Demets
  Hidromelarias do mundo 

•B.  Nektar:  (www.bnektar.com)  Uma hidromelaria  americana 
no clima do Halloween geek/pop. Essa hidromelaria do estado de 
Michigan traz  rótulos  complexos  como abacaxi  com pimenta, 
manga com pimenta do reino, agave com limão, chá preto entre 
vários outros. Fazem também sidra e cerveja. O site é muito bem 
feito e merece uma visita.
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✦ Henrique N. Hertel 
faturou o primeiro lugar 
com seu Hidromel de 
banana no concurso da 
Acerva Paranaense.

Novos Membros 

 A APH saúda seus novos 
membros: Alexandre 
Augusto Peligrini de 
Piracicaba, Anderson Pires 
Alexandre, de São Paulo, 
André Balparda , de Araras, 
Edvandro Iann Anderson 
Cerico de Baurú, Fredd 
Riber Jacon Jr. de São José 
do Rio Pardo, Marco 
Antonio Damaceno 
Santana de São Paulo, 
Philip Mead de 
Hortolândia, Sandro Sales 
de Sousa de São Paulo, 
Vicente P. Neto, Mossoró 
RN, e Victor Pereira 
Marinho de São Paulo.  

Que fermentem muuuuito!!



Boletim da APH-SP Vol 1(6) outubro de 2016

•Lietuviškas midus: (http://midus.lt/en/home/) Raizes da 
Lituania, voltando com tudo neste site belíssimo, que só perde 
para as garrafas em que vendem seu hidromel (midus) e suas 
variantes como um metheglin de lúpulo e zimbro (14 %), o 
Stakliskès e o Trakai. Se estiver sem idéias para seus próximos 
hidroméis, recomendamos este site.

•Superstition Meadery: (http://
www.superstitionmeadery.com) Situada no estado do Arizona nos 
EUA, apresenta uma linha de 11 hidroméis, muitos dos quais 
premiados no Mazer cup americano. Vale a pena conferir, e quem 
estiver por lá traga nos umas garrafas por gentileza! 

 

Leveduras e fermentos – o 
que já sabemos e o que ainda 
podemos descobrir 
Profa. Dra. Renata Medina da Silva, 
Professora de Microbiologia da Faculdade de 
Biociências da PUCRS

Leveduras sempre foram – muito provavelmente ainda são – 
as formas de vida microbianas mais utilizadas pelo homem para a 
geração de  produtos  de  seu interesse.  Elas  não costumam ser 
reconhecidas  por  esta  nomenclatura,  mas  sim,  pelo  nome 
“profissional”  de algumas delas,  ou fermento biológico.  Das 
centenas de diferentes leveduras conhecidas, entretanto, apenas 
uma  pequena  parcela  (menos  de  1%)  é  de  fato  utilizada  pelo 
como  fermento  biológico  para  a  produção  de  bebidas  e 
alimentos fermentados. Por quê? A explicação apresenta diversas 
razões  mas,  para  começar,  precisamos  saber  que  nem  todas 
apresentam a  habilidade  natural  de  fazer  o  que  um fermento 
obrigatoriamente  deve  saber  fazer:  produzir  álcool  e  CO2  a 
partir de açúcares simples. Este é um processo bioquímico 
realizado por diferentes tipos de microrganismos para obtenção 
de  energia  para  a  sua  sobrevivência,  que  é  chamado  de 
fermentação.  Além deste pré-requisito fundamental,  diversos 
outros se fazem necessários para uma espécie de levedura poder 
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Lemos… 

Making Mead 

de Roger A. Morse 

Sem dúvida o maior clássico da 
“hidromelogia", o livro de Roger 
Morse, foi  aquele que 
impulsionou o renascimento do 
hidromel nos estados Unidos e 
porquê não dizer no mundo. Seu 
autor foi um dos pioneiros do 
hidromel do pós-guerra e traz 
toda sua experiêncianesta 
compilação de 1980. É uma obra 
indispensável para qualquer 
hidromeleiro, para que possa 
entender a evolução da ciência 
do hidromel. A maioria dos livros 
atuais retomam o que está nesta 
pequena obra de uma centena de 
páginas apenas. Apesar de 
algumas incorreções nos 
métodos de análise que ele 
propõe, o livro é muito 
interessante.

🍷🍷🍷🍷🍷

http://www.superstitionmeadery.com
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ser considerada e utilizada como um fermento. Dentre eles, 
podemos  c i ta r  a  capac idade  de  to le ra r  a s  a l t a s 
concentrações de açúcares presentes inicialmente em um 
alimento ou caldo a ser fermentado, bem como o crescente 
teor de álcool etílico (ou etanol) que passa a ser gerado pela 
própria  levedura  no  alimento  ou  a  bebida  que  está  sendo 
produzida.  Ambas  as  condições  ambientais  –  a ltas 
concentrações  iniciais  de  açúcares  e  finais  de  álcool  –  são 
estressantes para qualquer forma de vida microbiana. Mesmo 
assim, algumas espécies –  como as leveduras que utilizamos 
como fermentos  -  não  apenas  sobrevivem,  mas  conseguem 
eficientemente se nutrir  e se multiplicar em tais condições. 
Fermentos  também precisam ser  flexíveis  para  sobreviver  a 
diferentes situações de estocagem, que inclui a capacidade 
de  manter  vida  latente  por  muito  tempo em condições  de 
severa desidratação, no que chamamos de fermento seco, e/
ou  a  ba ixa s  temperatura s  de  re f r i g e r a ç ã o  ou 
congelamento.

Diferentes  linhagens  de  fermentos  biológicos  existem,  seja 
produção  de  cerveja,  vinho,  hidromel,  sakê,  cachaça, 
rum  –  dentre  outras  bebidas  -,  como para  a  produção  de 
diferentes tipos de pães.  Mesmo sem saber, o homem vem 
utilizando estas leveduras há milênios, sempre com a intenção 
de  fazer  bebidas  e  alimentos  mais  nutritivos  e  saborosos. 
Desta forma, fez com que cada uma destas linhagens tenha 
sido selecionada para estes diferentes propósitos ao longo da 
história  das  civilizações,  em diferentes  regiões  do  planeta. 
Esta  “seleção  artificial”,  totalmente  direcionada  por 
interesses  humanos,  transformou  gradativamente  estas 
diferentes  linhagens  em  “especialistas”  na  fermentação 
e f i c iente  de  d i fe rentes  beb ida s  e  a l imentos 
gastronomicamente interessantes aos seus consumidores.

Leveduras  são fungos,  assim como os  cogumelos,  mofos  e 
bolores.  Entretanto,  diferentes  destes,  cada  levedura  tem 
apenas uma pequena célula de aproximadamente 6 microns, 
isto é,  são serem unicelulares e microscópicos. Portanto, 
individualmente,  apenas  as  enxergamos  com  a  ajuda  de 
microscópios. Mesmo assim, quando estão em um meio rico 
em  nutrientes  e  em  condições  ambientais  adequadas,  se 
multiplicam  bastante  ao  ponto  de  formar  milhares  de 
indivíduos,  tornando  possível  observá-las  a  olho  nu 
formando “aglomerados”, que os microbiologistas chamam de 
colônias microbianas.
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Perfil 

O BAPH 
tem o 
prazer de 
entrevistar 
hoje 
Vicente 
Pereira 
Neto, 
Advogado, Engenheiro 
Agrônomo e Hidromeleiro de 
Mossoró RN, e o grande 
representante daquele estado. 
Ele é produtor do hidromel 4 
Luas e nos fala um pouco mais 
sobre hidromel com meles, frutas 
e pratos, da sua região e também 
sobre leis. 

(BAPH)  Primeiramente, obrigado 
por aceitar nosso convite!! Como 
começou a fabricar hidromel? 

(V) Comecei em junho de 2015, 
por estímulo do meu filho, Kalyl, 
que é roqueiro e gosta muito da 
temática medieval e nórdica. 
Quando vi o processo de 
fabricação fiquei fascinado. Além 
de Advogado, também sou 
Engenheiro Agrônomo. Assim, 
aquela ideia da alquimia de 
produzir uma bebida única e 
peculiar foi acatada de primeira, 
originando o Hidromel 4 Luas, 
nome que tem tudo a ver com o 
nosso néctar dos deuses. 

(BAPH) Temos visto poucos no 
RN fabricando apesar dos meles 
únicos do NE. Qual a tendência 
em termos de popularização do 
hidromel no RN e nos estados 
circunvizinhos? 

(V) Entendo que ainda há longos 
caminhos a seguir. Primeiro por 
que a bebida é desconhecida do 

(continua) 
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A ciência já descreveu aproximadamente 2.000 espécies de 
leveduras ,  sendo  a  maioria  delas  conhecidas  como 
habitantes  naturais  da  superfície  de  frutos,  grãos,  folhas  e 
caules de diferentes plantas nos mais diversos ecossistemas. 
Entretanto, estes números são ainda uma subestimativa do 
que  de  fato  deve  existir  em  termos  de  diversidade  de 
leveduras na natureza, especialmente em biomas tropicais e 
subtropicais,  como os  que  ocorrem no nosso  país.  Neste 
sentido, podemos facilmente imaginar que muito ainda temos 
para conhecer e investigar em relação a inúmeras leveduras 
chamadas  de  “selvagens”  que  podem  apresentar  um 
interessante  potencial  natural  para  servir  como  novos 
fermentos  biológicos  para  a  produção  de  diferentes 
alimentos e bebidas, e que ainda se encontram “escondidas” 
nos diferentes ecossistemas do nosso planeta.

O que é mesmo pH?     
(parte I) 

Potencial Hidrogeniônico ou simplesmente de 
hidrogênio, abreviado como pH, é um parâmetro presente em 
toda solução aquosa, e ainda causa certas confusões. A água é 
uma molécula bastante simples, mas com propriedades únicas. 
Possui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio ligados 
por ligações bastante fortes, formando uma molécula em 
forma de V.  Pois bem: quando pegamos um recipiente cheio 
de água pura, a 25 oC, uma parte muuuuuuito pequena do total 
não possui esta forma 
de V, mas é como se 
fossem moléculas de 
água “quebradas”. 
Essa pequena fração 
se separa em duas 
entidades carregadas: 
OH- e H+ (para simplificar vamos manter assim). Pois é…uma 
parte vira íons espontaneamente, e na mesma quantidade de 
um quanto do outro, já que formavam moléculas inteiras 
antes. O negativo recebe o nome de hidróxido e o outro é o 
hidrônio (ou hidroxônio). Em água pura a quantidade deles é 
muito pequena : 0,0000001 mol por litro de cada um. Isso 
mesmo: sete zeros!!! Nesta condição dizemos que a água está 
neutra, e seu pH=7, que é o (-) logaritmo desse valor. Se 
multiplicarmos a quantidade de hidróxido pela quantidade de 
hidrônio teríamos: 0,0000001 de OH- vezes 0,0000001 de 
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grande público, o que demanda 
um trabalho hercúleo só no 
quesito divulgação e informação. 
Segundo, por que há uma 
tradição muito arraigada de se 
beber cerveja e cachaça na 
região. Some-se a isso que o 
consumidor de vinho, que 
também é razoavelmente 
numeroso por aqui, não é 
necessariamente o mesmo de 
hidromel. Ou seja, primeiro 
temos que divulgar e, 
paralelamente, fomentar a cultura 
de consumo da bebida. E isso 
demanda muito tempo. 

(BAPH) quais são seus estilos 
favoritos, qual foi aquele 
hidromel inesquecível? 

(V) Gosto e bebo bem todos os 
estilos de hidromel, 
preferencialmente os secos. E 
tenho três hidromeis que são 
inesquecíveis: um de Romã que 
foi o meu primeiro hidromel de 
verdade, depois um de Café que 
engarrafei em agosto passado; e, 
por fim, o de Hibisco que estou 
engarrafando agora (Mel silvestre 
de janeiro/2016) 

(BAPH) Opa! esse de café me 
deixou particularmente curioso! 
mas e o mel? Algum tipo de mel 
preferido também? 

(V) Na minha região praticamente 
só temos mel silvestre e quase 
sempre de floradas da própria 
caatinga, o que depende, em 
último caso, do regime de 
chuvas, afinal estamos falando de 
semiárido. Com isso, cada florada 
é única e propicia um mel 
também único, cabendo a nós 
alquimistas hidromeleiros extrair  
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H+= 0,00000000000001….. 14 zeros!! A lei dos equilíbrios 
químicos diz que este produto deve ser sempre constante se a 
temperatura não mudar (é uma lei…imutável), portanto se eu 
aumento a quantidade de um deles a quantidade do 
outro deve diminuir para sempre dar este produto de 
14 zeros. É por isso que a escala de pH só vai até 14. Mas 
como alterar a quantidade de um ou de outro? Se adiciono 
nesta água uma substância que traga íons OH-, ou íons H+ 
vou alterar o 
equilíbrio e a 
quantidade destes 
íons em solução. 
Estas substâncias 
são os ácidos 
(trazem de fora 
íons H+) ou bases 
(trazem de fora 
OH-). 

Se eu 
adiciono uma 
base à água pura, 
“importo" íons 
OH-, o equilíbrio 
é restabelecido e a 
quantidade de H+ 
diminui até o 
produto dar 14 
zeros de novo. Se 
eu adiciono um 
ácido, é o 
contrário: importo íons H+ e quem diminui é a quantidade de 
OH-. Existem muitas substâncias capazes de alterar o teor de 
um ou outro íons, muitos ácidos e bases. No mundo 
hidromeleiro estamos bastante acostumados com o ácido 
acético, aquele do vinagre. Quando há contaminação com 
Acetobacter ou ainda muito oxigênio em contato com a 
bebida, o etanol é transformado em ácido acético 
(CH3COOH). Quando o colocamos na água, ele se dissocia(se 
quebra) em grande parte, em íons acetato (CH3COO-) e íons 
H+… olha ele aí! por isso soluções de ácido acético são ácidas e 
seu pH é menor que sete. Portanto fica o lembrete pH (assim 
mesmo p minúsculo e H maiúsculo) menor que 7 = alta 
concentração de H+, solução ácida. pH maior que 7, alta 
concentração de OH-, pH alcalino. Mas porquê usar o 
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o melhor em termos de aroma, 
buquê, sabor e complexidade. 

(BAPH) Aqui em SP, quem não 
mora na cidade de São Paulo ou 
em Campinas tem dificuldade de 
encontrar frutas do Norte e 
Nordeste, mas muitas vezes 
damos sorte. Quais frutas da 
região você recomendaria para 
meloméis e quais evitaria? 

(V) Entendo hidromel como 
sendo um universo inesgotável 
de sabores e aromas. Assim, as 
frutas mais aromáticas e com 
sabores mais marcantes, como 
cajá, caju, maracujá e abacaxi, 
deverão ser as escolhidas. Já usei 
com sucesso maracujá, caju e 
abacaxi com hortelã. Manga, 
graviola, mangaba e pinha (ata) 
eu evitaria, em virtude do 
excesso de pectina e mucilagem, 
o que, em tese, dificultaria a 
clarificação. Os meus próximos 
serão de sapoti e de acerola. 
Acredito que ficarão sensacionais 

(BAPH) Espero ver uns desses na 
próxima Taça da APH dia 
8/4/2016!! A culinária nacional 
deve um enorme tributo ao N.E. 
Me conte: que prato típico você 
harmonizaria com que tipo de 
hidromel? Fico curioso, mas creio 
que carne de sol com echalota e 
manteiga de garrafa deve ficar 
ótimo com um HM seco... 

(V) Carne de sol no alho 
preparada com manteiga de 
garrafa harmonizaria sim e muito 
bem com um hidromel seco, 
especialmente o de café. Quanto 
ao prato típico, camarão na 
moranga com hidromel seco de 
hibisco. 

(BAPH) Isso é cruel…salivando só 
de imaginar (rs).  Mudando de 
assunto agora: como advogado 

Foto: Paulo Camillo
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logaritmo da concentração de H+ e não do outro íon? É a 
praxe. Existe também o pOH, e aí a escala é invertida, mas 
usa-se pouco. Gases também alteram o pH. O gás carbônico 
CO2, quando dissolvido em água de associa a ela e gera uma 
espécie H2O + CO2 —> H2CO3, e este se separa em duas 
espécies principais: H2CO3 <——> H+ + HCO3- (íon 
bicarbonato), e olha que aparece! o H+ de novo! Portanto CO2 
diminui o pH da água. No próximo número falaremos sobre 
neutralização (correção de pH), efeito tampão, acidez total e 
acidez volátil.

Edição 

Edição: Airton Cezar Nunes Dias, Grégoire J. F. Demets, 
Marcelo Muta Ramos, Romualdo Juliatto.

Participaram deste número: 

Grégoire J.-F. Demets, Christiano Bonete, Renata Medina da 
Silva e Vicente Pereira Neto.

Envie seu artigos para publicação no boletim. Críticas, elogios 
e sugestões também são publicáveis. Receba o boletim no seu 
mail. Para isto envie mensagem com o assunto assinar 
boletim para o endereço abaixo. 

boletim.aphsp@gmail.com

As imagens e textos são de propriedade da APH-SP ou de 
domínio público, salvo indicação contrária.
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que é, você acredita que seja 
possível adequar a 
regulamentação de algum modo, 
falando enquanto associação de 
produtores? Quais seriam nossas 
possibilidades na sua opinião? 

(V) Não só entendo que é 
possível como absolutamente 
necessária essa adequação. O 
caminho para isso entendo que 
são as associações regionais e a 
criação de algo de caráter 
nacional para congrega-las todas 
para, assim, termos mais poder 
de representação perante os 
órgãos competentes. Enquanto 
isso, entendo que quem deseja 
sair da clandestinidade, por mais 
paradoxal que possa parecer, 
deve ir tentando adequar suas 
produções à legislação existente. 

(BAPH) Olhe Vicente, você nos 
deixou profundamente honrados 
com por aceitar nosso convite de 
entrevista e também por ter se 
juntado a nós nesta busca por 
representatividade, Em nome da 
APH o nosso Muito Obrigado, e 
aproveitando a deixa…Quando 
teremos um EAPAH em Ponta 
Negra? 

(V) Ponta Negra é a praia mais 
famosa da nossa capital, Natal, e 
é belíssima. Se depender 
somente de mim, próxima 
semana já poderíamos fazer um 
encontro (RRRsssss). 

Curta no Facebook: 

https://www.facebook.com/
Hidromel4luas/ 
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