Boletim da APH-SP

Vol 2(3)

julho de 2017

BOLETIM
DA APH-SP
Sobre o Boletim

Editorial

Esta é uma publicação
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. Veja:

2017 promete ser um ano memorável para o hidromel
brasileiro, uma vez que foi um ano de conquistas e
crescimento. Conseguimos realizar nossa primeira taça que foi
um sucesso absoluto e agora teremos o primeiro Mazer Cup
Brasil, organizado por nossos confrades do Sul, que por sinal
estão organizando também o EAPAH do RS. Júlio Fava e
Cristiano Bonete estão se empenhando para tornar o evento
memorável, e com certeza será. Nesses ventos de mudança no
cenário hidromeleiro há mais uma novidade importante: Os
estados do Sul se uniram e criaram sua associação de
produtores a ASH, que vai unificar toda a região. Agora já são
três (até onde vai nosso conhecimento) as associações de
produtores: a APM de MG, a APH de SP e a ASH, do Sul
inteiro. Quem sabe também os produtores do Centro-oeste e
do Nordeste (quiçá Norte também) não decidem irem na
mesma direção? Este é o único caminho possível para
congregarmos os produtores de todo o País, e quem sabe um
dia, rumo a uma associação brasileira. 2017 ficará gravado para
sempre.

O boletim no facebook

Notícias
✦

Fundada a Associação Sulbrasileira ASH (veja
matéria).

✦

Marcada para dia 1 de
setembro a reunião de
conselheiros em Bauru.

✦

A reunião anual da APH
(aberta a todos os membros)
deverá ocorrer em
novembro, provavelmente
em São Paulo.

Você que ainda não é
membro, filie-se aqui! Será
um prazer tê-lo conosco.
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Caros amigos hidromeleiros, o BAPH traz algumas
novidades a partir desse número. A primeira delas é que não
será mais uma edição mensal, pelo menos por enquanto. O
BAPH vai abrir um novo espaço destinado ao produtor de
hidromel em escala; aquele que quer fazer disso um negócio.
Vamos também procurar entender quais são os gargalos do
ponto de vista técnico e comercial para a produção, e quais os
melhores caminhos a seguir. Para isso convidas o William
Millet, que talvez seja o mais experiente produtor do Brasil, e
ainda por cima engenheiro químico. Quem mais indicado para
falar de operações unitárias e maquinário de grande porte do
que ele? Outras colunas surgirão, no sentido de ampliar nosso
público e conglomerar também produtores industriais,
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Novos Membros
A APH Saúda seus dois mais
novos membros:
Ca r l o s E d u a rd o G a u d e n c i o
Marques, de Queluz, S.P. Produz
os hidroméis Zamith. Também o
Gustavo Cabral Trabulsi, de São
Paulo. Produz o Hidromel Aegir.
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acolhendo-os e auxiliando-os no que for possível. Lembramos
sempre que ESTE ESPAÇO É GRATUITO E DISPONÍVEL
PARA A COMUNIDADE HIDROMELEIRA. USE-O!
Muita coisa boa nesse número, a começar pela receita de
hidromel de hibisco da Dois Corvos. Quem tomou sabe do que
estamos falando. Um néctar fantástico. Na coluna de
Harmonização nosso Chef Airton nos ensina alguns conceitos
fundamentais na ciência da degustação e avaliação de hidroméis,
depois da sua palestra fantástica na Taça da APH.

Sejam muito bem vindos e que

G. Demets

fermentem muuuuito!!

O BAPH precisa de você para continuar

Lemos…

The complete guide to
making mead

a ser publicado. Mande suas matérias,
receitas, dicas, eventos, relatos de
viagem enfim, tudo que tiver relação
com o hidromel para :
boletim.aphsp@gmail.com.

Fermentações…
de Steve Piatz
Depois de ler muitas obras
descartáveis me deparei com esse
livro, que já impressiona pela beleza.
Mas todos sabemos que não se deve
julgar o livro pela capa. Neste o autor
acer tou. Apesar de não trazer
nenhuma novidade sobrenatural,
houve algo que me chamou bastante
a atenção que foi o cuidado com os
cálculos e correções no mosto por
conta de frutas e outras coisas.
Recomendado.

🍷🍷🍷🍷
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Hidromel de Hibisco Dois Corvos
(Metheglin)
Marcelo Muta Ramos (muta.mmramos@gmail.com)
Nesse hidromel, o objetivo é não só extrair a cor, mas,
principalmente, trazer elementos de sabor do hibisco (hibiscus
sabdariﬀa) à bebida. Quem já tomou o chá dessa flor, sabe da
existência de uma acidez refrescante, mas definitivamente não
muito acentuada, além de uma cor de vermelho que tende para o
tijolo que não se mantém por muito tempo.
Mas essa é uma questão da extração do chá por infusão,
sendo que a idéia para esse hidromel é adicionar justamente o
hibisco no mosto frio, para que tenhamos algo bem mais
próximo da extração à frio de suas características. Sendo assim, o
vermelho fica mais violáceo (e com uma estabilidade de cor
muito maior) e conseguimos aromas e sabores bem mais frescos
e presentes, o que junto com o leve tanino presente na flor
2
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Perfil
O
BAPH
entrevista
Rafael “O
Skald”, o
nosso arauto
de Odin e
B a r d o
d'antanho,
que nos falará
de um dos
canais mais importantes da cena
hidromeleira que é o Cena Medieval,
seu blog recriacionista, que é muito
popular entre os amantes da antiga
bebida.
(BAPH): Skald, muito obrigado por
nos conceder esta entrevista.
(Skald): Eu é que agradeço
pelaoportunidade! O hidromel é um
tema sobre o qual eu gosto bastante
de falar,então é um prazer conversar
com vocês, que são produtores e
entendedores doassunto.
(BAPH): Os grupos medievalistas
sempre existiram em alguns países
da Europa e nos E.U.A., mas no Brasil
são relativamente recentes (ou estou
redondamente enganado?). A que,
na sua opinião, se deve esse
repentino e vigoroso surgimento em
terras brasileiras?
(Skald): Você está certo, é uma . O
meio medievalista, da forma como
vejo, é uma derivação do meio
nerd.No começo, há uns quinze anos
ou pouco mais, o crescente público
nerd tinha poucas opções de lugares
pra se reunir. Os primeiros espaços
de união desse público foram os
eventos de anime e os encontros de
RPG. Aos poucos os nichos foram se
especializando, e um desses nichos
foi o dos medievalistas que,conforme
cresceram em número, começaram a
ter seus próprios eventos, ao ponto
de hoje nós termos algo que pode
ser chamado de um meio medieval,

(continua)
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Foto: Marcelo Muta Ramos

garante um equilíbrio bem interessante.
Para isso usaremos então, 100g de hibisco desidratado
(sim, é pra ser bastante MESMO!), para cada 20 litros de mosto.
A Densidade Inicial do mosto deve ser de 1,117g/cm³ (27,4ºBrix) e
a levedura escolhida é a D47, que com sua neutralidade ajuda a
destacar os sabores e aromas do hibisco.
Os meles que tradicionalmente escolho para essa
receita são os silvestres (bioma da Serra da Cantareira, Nordeste
de SP/Sul de MG), mais leves e florais. Isso garante um perfil
aromático bem interessante à bebida, que muitas vezes remete
até à lavanda, mas ainda assim marcantes, que são ainda mais
valorizados pela expectativa de chegarmos a uma bebida demisec com teor alcoólico na casa dos 14%.
O resultado é sempre interessante e essa receita está
sempre rodando em algum dos meus fermentadores!

Hidromelarias do mundo
•Mo u n t a i n
Dragon
Ma z e r y :
(http://
www.mountaindragonmazery.com/linguistics.html) Fairmont,
Virginia Ocidental, E.U.A. Se eu tivesse de descrever quais são as
minhas aspirações em termos de hidromelaria, diria que é ser
como a Mountain Dragon. Uma pequena empresa, quase micro,
que tem seu próprio apiário e fica num local distante e isolado.
Tenho certeza que muitos dos nossos leitores também pensam
assim…Não conheço seus hidroméis, mas só as fotos de seus
fermentadores já encantam…
3

Boletim da APH-SP
ou cena medieval (que foi de
onde eu tirei o nome para o
blog). Ainda é um meio
relativamente pequeno, mas
crescendo, e continua conectado
com o universo maior, que é a
cultura nerd ou cultura pop.
(BAPH): O movimento revivalista,
se assim posso chamá-lo, se
extende por todo o país ou é
mais concentrado em
determinadas regiões? Existe
alguma tendência clara de
evolução?
(Skald) Não constumamos
chamar de revivalismo, pois não
procuramos resgatar tradições
medievais ou coisa do tipo. Uma
outra palavra que você pode
ouvir por aí é recriacionismo
(tradução do inglês
reenactment), que se refere à
galera que estuda e recria para
fins de entretenimento algum
determinado período histórico.
Um dos tipos mais comuns de
recriacionismo na Europa e no
Brasil é o recriacionismo da Era
Viking. E fora os recriacionistas, a
maior parte do público do meio
medieval é composta de
entusiastas da temática medieval
de forma genérica, muitas vezes
mais ligados à fantasia medieval
(como Game of Thrones e O
Senhor dos Anéis) do que à
história medieval propriamente
dita.
O movimento é mais
concentrado no Sudeste e no Sul
do país. Tenho ficado sabendo
de um ou outro evento surgindo
no Nordeste, mas ainda de forma
tímida.Difícil falar em evolução,
até porque a Idade Media não faz
parte da história do Brasil, mas
eu acredito que ainda tem algum
espaço pra crescer, e acredito
que vai sempre continuar sendo
um braço da cultura nerd.
Boletim da APH-SP
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•Weyn's: (http://weynshoning.be/en/products/honeybeverages/mead/) Apiário flamengo de Beveren, na Bélgica.
Produz vários derivados do mel e três receitas de hidromel,
entre elas uma receita tradicional (muito produzida na região
de Liège), parecida com o Trojniak polonês.
•El Barquero: (http://hidromielelbarquero.com) Hidromel
Asturiano que além de uma página um tanto sombria traz
rótulos interessantes como o Infernum, que é um capsicumel
que parece fazer juz ao nome e o El oro de Caronte, com
flocos de ouro 23 quilates autênticos. Vale a visita.

Harmonizando…
Airton Cezar Nunes Dias
airton.cezar@hotmail.com
Ola caros confrades!
Conversando com alguns amigos durante a 1a Taça da APH-SP
resolvi escrever a coluna deste mês como um miniguia
supersimplificado(!) sobre harmonização.
Harmonização por contraste – a regra aqui é simples: Bebida
complexa – prato simples e ao contrário: Bebida simples –
prato complexo. Nota – se que SIMPLES não quer dizer que
falta QUALIDADE, o conceito aqui é não ‘’matar’’ a bebida
ou o prato com duas potências de sabor muito grande.
Corpo – Quase o mesmo conceito descrito acima: Duas
potências de sabor muito grande juntas podem saturar o
paladar e deixar a refeição pesada demais, já pouca potência
de sabor e peso podem deixar a refeição ‘’xoxa’’ e com a
sensação de que falta algo.
Acidez – A acidez funciona para contrabalancear a doçura e a
gordura: quando a doçura e/ou a gordura revestem e cansam o
paladar, a acidez o refresca e o limpa. Ela atua também
quando temos um prato ou bebida ácidas demais equilibrando
a sua sensação na boca.
Salinidade – Raro de encontrar em bebidas, mas comum em
pratos. Doçura e acidez combatem essa percepção salina na
boca e complementa o sabor.
Doçura – Aqui o conceito já é acompanharmos o alimento ou
bebida por similaridade, se o alimento é doce a bebida deve
ser pelo menos tão doce quanto o prato que está sendo
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(BAPH): Certo, entendi. O apoio
e a divulgação que o Cena
Medieval dá ao hidromel e em
especial ao produto Brasileiro,
torna seu blog uma referência
quando pensamos em análise de
mercado. Isto porquê atinge
aquele nicho de consumidores
que estão familiarizados com a
bebida. Você acredita que o
hidromel possa deixar de ser
visto como uma particularidade e
acabe ocupando um espaço
maior no mercado? Digo, outros
públicos que não os
aficcionados?
(Skald) Outra pergunta difícil, rs.
Eu acredito que o hidromel tem
potencial pra ser uma bebida
bastante apreciada, mas falta
tempo. O público dos bons
vinhos pode muito bem vir a ser
o próximo público do hidromel,
j á q u e u m b o m h i d ro m e l ,
complexo e bem produzido,
pode ser apreciado nas mesmas
situações que um bom vinho,
seja harmonizando com uma
refeição sofisticada ou sendo
consumido isoladamente,
a p ro v e i t a n d o o s a ro m a s e
sabores sutis de cada gole.
Mas ainda falta bastante
divulgação para que o hidromel
deixe de ser um produto de
nicho e possa ganhar mercado. A
maioria das pessoas sequer sabe
do que se trata, e antes de
experimentar tem até certa
estranheza. Os aficcionados,
como você os chamou, foram um
bom primeiro passo, que
permitiu e justificou o surgimento
de diversos produtores
artesanais.Agora, para que o
hidromel comece a ser
produzido numa escala maior,
me parece necessário que ele
saia desse círculo e passe a ser
conhecido por uma variedade
maior de públicos.
Boletim da APH-SP
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servido. A doçura mascara condimentos e o sal.
Tanino e amargor – Neste quesito também podemos seguir
por similaridade, quanto maior a potência de sabor e gordura
de um prato, maior a necessidade tânica a bebida devera ter.
Álcool – Pratos condimentados acentuam a percepção de
álcool, portanto quando servirmos comida com essas
características acompanhamos ela com bebidas mais leves e
menos alcoólicas.
Essas são pequenas dicas, porém, o assunto é muito
mais complexo e exceções existem. Mas se nós começarmos a
pensar desta maneira quando formos harmonizar ou criar uma
carta/sugestão de harmonização para nossos hidromeis, a
chance de errar diminui consideravelmente.

Dúvidas e sugestões: airton.cezar@hotmail.com

Pé na estrada, hidromel no
copo…
Reidratar ou não, eis a questão.
MSc. Fernanda Fregonesi
Reidratação de fermento é um dos assuntos iniciais ao
adentrar o meio das fermentações. Apesar de sua
primordialidade ele também figura como um grande tabu do
empirismo. A questão é: devemos ou não reidratar? Se sim,
como deve ser feito?
Podemos ser diretos com isso? Sim, devemos reidratar
nosso fermento. O processo de reidratação é de extrema
importância para que a membrana da levedura ganhe sua uma
vez perdida fluidez. Fontes recentes de embasamento
científico (1) citam que algumas cepas de leveduras ao não
serem reidratadas podem apresentar problemas de floculação
levando a turbidez e uma menos estabilidade de espuma, além
de claro, alterações no sensorial do produto final (aroma de
fermento e gosto do mesmo).

O processo de reidratação inclusive protege nossas
células de levedura do tão temido choque osmótico. Quando
reidratadas em um meio líquido que apresente uma
5
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(BAPH):Você acredita que haja
espaço no mercado para outros
produtos medievais como o
hipocras, o claret, moretum ou a
cervísia e tantas outras mais por
exemplo? Existe a demanda por
estes produtos por parte da
comunidade do Cena Medieval?
(Skald): Quando você fala em
“mercado”, eu penso em “lucro”.
Existe interesse por parte de
q u e m c u rt e m e d i e v a l i s m o ?
Certamente. Mas existe uma
demanda de consumo? Muito
difícil dizer...
Eu acredito que o interesse dos
medievalistas pelo hidromel veio
do fato de ser uma das bebidas
dos vikings (importante inclusive
na mitologia nórdica) e por
aparecer em obras de ficção e
fantasia medieval (lembra da
cultura nerd, que mencionei
acima?). Paralelamente, a moda
do homebrew estava crescendo,
e diversos produtores relatam
que começaram com a produção
caseira de cerveja, mas partiram
para o hidromel ao procurarem
algo diferente. Juntando essas
duas coisas, voilà: o hidromel se
tornou um produto de nicho para
os medievalistas e um elemento
obrigatório nos eventos de
temática medieval.
Existe interesse do público por
outros produtos como esses que
você mencionou? Talvez. Eu já fiz
hiprocras em casa com vinho
comprado no mercado e adorei.
O moretum, que você mencionou
agora, eu não fazia ideia do que
era, mas fiz uma rápida pesquisa
e já me interessei.São produtos
bem específicos, mas mesmo
que a demanda ainda não exista,
uma vez que a oferta passe a
existir, eles possam no mínimo vir
a ser produtos desse nicho
medievalista, como o hidromel é
hoje.
Boletim da APH-SP
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quantidade de açúcar a pouca umidade que existe dentro das
células migra para o meio em ordem de des-saturar o meio
externo.
Sendo assim, vamos aos métodos, até porque uma
reidratação errônea impacta nas leveduras tanto quanto não
reidratar! As leveduras devem ser reidratadas em água estéril
(água fervida e resfriada), de preferência em recipientes de
vidro para evitar as microfissuras que escondem
contaminantes que oca sionalmente acontecem na s
embalagens plásticas. Vale lembrar que se deve sanitizar o
recipiente também.
A reidratação pode ser feita com mosto desde que o
mesmo seja diluído e estéril. Mostos para reidratação devem
possuir em torno de 3-4°P. Acima de 1040 de gravidade
específica, nossas leveduras sofrem do choque osmótico que
falamos antes.
A temperatura de reidratação deve ser em torno de
25-30°C. Nossas leveduras são microrganismos que chamamos
de mesófilos, ou seja, elas possuem metabolismo ativo entre as
temperaturas de 15 até 45°C. Sendo assim, reidratar em
temperaturas mais altas promove uma aceleração da
reidratação e do metabolismo das células.
Falamos sobre a água, sobre temperatura e sobre o
recipiente... agora vamos falar sobre o x da questão: a
agitação. Ao reidratar sua levedura, o processo de fluidização
das membranas as torna extremamente sensíveis a agitação.
Vejo por aí muita gente agitando com agitador magnético
durante a reidratação. Nem preciso dizer o quanto isso
prejudica nossas células, né? O correto, segundo alguns
fabricantes é que nem haja a agitação para leveduras como as
de lager. Com o tempo, elas se fluidizam e solubilizam
sozinhas. Caso queira agitar, lembre-se sempre que não
estamos fazendo estudos de mixologia com as leveduras.
Abandone o hábito da agitação brusca e substituía por um
suave movimentar do Erlenmeyer após 15 minutos de contato
da levedura com a água.
Um passo simples a ser desmistificado, não é? Nos vemos no
próximo!

(1) Jenkins, D. M. Rehydration of Active Dry Brewing Yeast and its Eﬀect on Cell Viability,
2011.

6

Boletim da APH-SP
(BAPH): Bom demais! os antigos
sabiam se cuidar rsrs. Quais são
os planos para o futuro do Cena
e da comunidade que ele
representa?
(Skald): O Cena Medieval nasceu
de duas coisas: o meu amor pela
escrita e a minha indignação com
o fato de que o medievalismo,
assim como outras nerdices,
sempre foi tratado na grande
mídia como uma esquisitice.
Então eu decidi criar um canal
para falar “seriamente” sobre o
tema, apresentando o meio
medieval para quem é novo no
assunto e ao mesmo tempo
funcionando como um local para
centralizar informações pra quem
já é do meio.
Para o futuro, eu pretendo
continuar fazendo exatamente
isso, enquanto houver gente
interessada em ler o que eu
escrevo rs. O site é um hobby
que me dá um retorno mínimo, e
por isso não posso dedicar tanto
tempo a ele quanto gostaria, mas
continuo na atividade. Eu
gostaria de falar sobre todos os
aspectos do medievalismo, mas
cada texto demanda uma dose
considerável de pesquisa, e
acabo não tendo tempo.
Recentemente começaram a
aparecer outras pessoas
interessadas em escrever para o
site e isso é ótimo. Quem sabe no
futuro não seja um site onde os
mais entendidos de cada
segmento escrevem, como uma
revista especializada?
Sobre a comunidade
medievalista, só posso esperar
que continue crescendo, e que
c o n t i n u e m s u rg i n d o n o v o s
eventos e oportunidades pra
essa galera se reunir.
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A A P H - S P e s t á o r g a n i z a n d o u m c u rs o d e
Fermentação e de Off flavors em parceria com grandes
profissionais da área e precisamos saber quantas pessoas estão
interessadas para montarmos as turmas; responda então esse
formulário para medirmos o interesse nesses cursos!
https://goo.gl/forms/4CBaylZlmVwBJzzi2
D a p a r te d e f e r m e n t a ç ã o ,
teremos um estudo do iniciante
ao avançado passando por como
reidratar suas leveduras até
starter, propagar e manter suas
células em banco de cepas. Será
um dia inteiro dedicado ao
estudo das leveduras com aula
prática e teórica. A aula de
fermentação será ministrada pela professora MSc. Fernanda
Fregonesi, especialista em microbiologia de processos
cervejeiros e responsável pelo controle de qualidade da
Cervejaria Dádiva, local onde as aulas serão ministradas.
Já o curso de Off Flavors será
m i n i s t r a d o p e l o Me s t r e
Cer vejeiro
(e
também
hidromeleiro), Victor Pereira
Ma r i n h o ,
também
da
Cer vejari a Dádiva, onde
falaremos sobre o que é um OﬀFlavor, como identificar suas
diferentes características em seu
hidromel, seus diferentes
tipos e o que fazer para evitálos!
Não deixe de participar!!
https://www.facebook.com/
C e r v e j a r i a Dádiva-836704796355990/
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(BAPH): Certamente o fará e o
Cena há de crescer! Agora do
ponto de vista pessoal, qual seu
estilo predileto de hidromel?
Lembra de algum hidromel que
tenha te marcado?
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No caminho do MAPA
A filtração do Hidromel (parte 1)
William A. Millet (wilartmil@gmail.com)
Introdução

(Skald):Pessoalmente, gosto
bastante de hidroméis que
lembrem bem o aroma e o sabor
do mel, se possível com algum
açúcar residual, ou seja, gosto
que
a
bebida
seja
moderadamente doce, sem
chegar a ser enjoativa. O que
mais me marcou recentemente
foi a versão suave do Philip
Mead, o hidromel de abril na
coluna de hidroméis do Cena, e
que foi uma agradável surpresa.
Era encorpado e complexo, mas
ao
mesmo
tempo
moderadamente doce,
lembrando bastante o aroma e
sabor originais do mel.
(BAPH): Certamente uma boa
dica, eu gostei muito dos que
provei dele também! Assim nos
despedimos e muito obrigado
pela sua entrevista! Espero te
reencontrar nestas páginas.
(Skald): Novamente, eu é que
agradeço!
C o n fi r a :
http://
www.cenamedieval.com.br/
Mail
para
contato:
cenamedieval@gmail.com

O objetivo deste artigo é de apresentar a operação de filtração para
fabricantes de hidromel abrangendo os princípios básicos e os principais
equipamentos usados. Artigos seguintes cobrirão mais detalhadamente os
tipos de filtros mencionados aqui. Ao final, o/a hidromeleiro/a terá
informações para decidir que tipo de equipamento precisa e suas respectivas
vantagens e desvantagens.
Filtração de Hidroméis - Por que filtrar o hidromel?
O hidromel ao final da fermentação contém grande quantidade de
partículas sólidas em suspensão, como leveduras, resíduos de frutas,
proteínas, pectinas etc. Esses materiais em grande parte são removidos
pelas trasfegas onde se separa o hidromel dos sólidos indesejados. No
entanto, nem sempre esse processo de sedimentação simples é capaz de
clarificar o hidromel de forma a satisfazer os requisitos de clareza e limpidez
esperados pelos consumidores.
Nesse caso faz-se uso de coadjuvantes chamados floculantes que em
contato com o líquido formam flocos grandes e densos que atraem os
sólidos em suspensão e se sedimentam rapidamente, deixando um liquido
sobrenadante claro e límpido. Neste ponto basta remover a fase líquida com
cuidado. O fundo com os sólidos é descartado. O tipo de coadjuvante a ser
usado depende da natureza das partículas em suspensão, podendo ser
mineral como bentonita ou orgânico como clara de ovos, gelatina e outros
similares.
Na maioria dos casos o objetivo de limpidez do hidromel é atingido.
Mas, em alguns casos a natureza das partículas faz com que estas
permaneçam em suspensão por meses a fio antes que a bebida fique límpida
e cristalina. Embora o processo ao seu final possa produzir um hidromel
com limpidez satisfatória, isso acontece à custa de muito tempo, trabalho e
perdas, uma vez que o líquido de fundo onde os sólidos se acumularam deve
ser descartado ou reaproveitado de outra forma.
Um hidromel de aspecto claro e límpido atrai os consumidores,
acostumados a buscar a clareza brilhante em cervejas, vinhos, chás e outras
bebidas como atributo de pureza e qualidade. Um hidromel límpido e
cristalino pode ser indicativo de uma bebida fina, enquanto que a turbidez
pode ser um sinal de uma bebida defeituosa, a não ser que seja uma
característica própria do tipo de hidromel. Assim, a estética na maioria dos
casos é essencial para percepção da qualidade da bebida, principalmente
para aqueles membros do público que ainda não o conhecem.

Além dos aspectos estéticos, um hidromel límpido é mais estável do
ponto de vista físico e microbiológico. A estabilização física evita a
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formação de turbidez e depósitos depois do engarrafamento, enquanto que
a estabilização microbiológica remove restos de leveduras que podem afetar
negativamente a qualidade da bebida ou mesmo reiniciar uma fermentação.
Hidroméis estáveis têm menor probabilidade de mudar negativamente sua
aparência e sabor ao longo do tempo. Isso é importante, pois hidroméis
necessitam de vários anos para atingir a plenitude de bouquet e se isso
acontece na ausência de impurezas tanto melhor.
A filtração é a solução técnica adotada pelos produtores para se
chegar a um hidromel límpido e estável de forma rápida e eficiente, com
exposição mínima ao ar. A filtração opera removendo mecanicamente as
partículas sólidas microscópicas, não afetando sua qualidade intrínseca.
Normalmente submete- se à filtração o hidromel antes do seu
engarrafamento, depois que passou pela sedimentação e as trasfegas. A
filtração é um processo físico que remove as partículas que seriam
removidas de qualquer maneira pela decantação, mas de forma muito mais
rápida sem exposição excessiva ao ar atmosférico.

Fundada a ASH,
Associação Sul Brasileira
de Produtores de
Hidromel
A ASH, Associação Sul Brasileira
de Produtores de Hidromel nasce com o
objetivo de elevar coletivamente os
conhecimentos sobre o hidromel, seja
por troca de experiências,
conhecimentos e principalmente por
cursos, treinamentos, palestras. Temos
um sistema de estudo e
acompanhamento do associado.
Além disso serão realizados eventos e
concursos onde os associados poderão
apresentar seus produtos a comunidade
em geral, auxiliando assim na divulgação
de seus produtos.
A cultura hidromeleira está
crescendo com grande e deslumbrante
velocidade e qualidade em nosso país,
necessitando de grupos organizados,
onde possa ser verificado e auxiliado
seus membros a melhores condições de
acesso a conhecimento, técnicas de
produção, encontros periódicos
ordinários e extraordinários.
Sua primeira diretoria é formada por:
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Assim, as operações de sedimentação e filtração são
complementares para se atingir a clarificação perfeita do hidromel.
Enquanto que a primeira remove as partículas maiores que se separam
rapidamente, a segunda consegue remover as partículas menores que
causam turbidez sem prejudicar as qualidades organolépticas do hidromel,
deixando o produto límpido e brilhante. Essa operação é frequentemente
chamada de filtração de polimento, pois remove as menores partículas de
sólidos.
Definição de Filtração
Tecnicamente falando, a filtração é uma operação física que separa
partículas sólidas do líquido em que estão suspensas, por passagem por um
meio poroso, onde as partículas sólidas são retidas e o líquido passa.
Exemplos corriqueiros de filtros são os filtros domésticos de água
potável, filtros de areia em estações de tratamento de água, filtros de óleo
lubrificante e combustível em automóveis e os conhecidos coadores de café,
feitos de pano ou de papel. É interessante notar que os registros mais
antigos de aplicação da tecnologia de filtração são exatamente as
purificações de vinho e água praticadas pelos antigos gregos e romanos.
O esquema
que segue mostra o
funcionamento de
um sistema típico de
filtração (Figura 1).
Há um meio poroso
filtrante em um
compartimento por
onde passa o liquido
a ser filtrado. Uma
força
motriz,
geralmente na forma

Figura 1 – Funcionamento esquemático da operação de filtração.

de uma diferença de pressão (indicada por ∆p na figura), é aplicada para se
ter o fluxo através do meio filtrante. Os sólidos em suspensão são retidos
sobre o meio filtrante e o líquido clarificado (chamado de “filtrado”) escoa
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pelo meio filtrante e sai do filtro. Os sólidos acumulados (“torta”) são
retirados depois que o filtro atinge sua capacidade ou ponto de saturação.
Os principais fatores que determinam a vazão de filtrado através do
filtro são:

Fator

Variação

Efeito sobre Vazão (L/h)

Superfície de filtração

Aumenta

Aumenta

Diferencial de pressão
ΔP

Aumenta

Aumenta

Permeabilidade do meio
e torta

Aumenta

Aumenta

Viscosidade do líquido

Aumenta

Diminui

Espessura da camada
filtrante

Aumenta

Diminui

Princípios de Operação dos Filtros

A indústria de vinhos e bebidas emprega vários tipos de filtros
dependendo do grau de clarificação desejado e da quantidade de sólidos em
suspensão. Em geral, a quantidade de sólidos é pequena (da ordem de 0,1%
em volume ou menos), pois os vinhos já passaram pela sedimentação que
retira a maior quantidade de sólidos e as maiores partículas. A filtração se
baseia sobre a formação de tortas sobre o meio filtrante. A quantidade de
torta que se forma e seu efeito sobre a operação dependem do teor de
sólidos original da suspensão.
O principio de
funcionamento dos
filtros está ilustrado
na Figura 2. Consiste
em separar as
partículas sólidas da
suspensão de forma
que
estas
se
depositem e se fixem
sobre
o
meio
filtrante deixando
passar o liquido
clarificado. As partículas devem ser maiores que os poros no meio filtrante
ou estar em quantidade tal que formem pontes sobre os poros.
A vazão de filtrado diminui progressivamente à medida que os
sólidos se depositam sobre o meio filtrante (a torta) devido à resistência
(“perda de carga”) causada pelo crescimento da torta sobre o meio filtrante.
A operação atinge seu final quando a pressão no filtro chega ao limite
e s t a b e l e c i d o o u o co r r a p a s s a g e m d o s s ó l i d o s p a r a o f i l t r a d o
(“breakthrough”).
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Tipos de Filtros Usados
Como mencionado antes, a filtração de hidromel ou outras
bebidas é geralmente feita depois da separação por
sedimentação dos sólidos maiores e decantação do líquido
(Figura 3). Isso quer dizer que os filtros devem operar com
reduzidos teores de sólidos e partículas muito pequenas, não
contendo mais que 0,10% em volume de sólidos e tamanhos
entre 0,01 a 100 micra (micrometros). Nessas condições os
sólidos presentes são visíveis como turbidez no líquido.

Figura 3 – Sequência
de filtração de hidromel.

Os filtros usados nestas condições são denominados filtros de polimento. Além de sua capacidade de remoção de
turbidez, esses filtros, como veremos, podem funcionar como esterilizantes.
Os filtros de polimento geralmente não apresentam torta visível,
seja por que a quantidade de sólidos removidos é tão pequena, seja
porque as partículas ficam retidas dentro do meio filtrante e não sobre
ele.
Os filtros tipicamente usados na indústria são os seguintes:
•Filtros de placas de placas e discos
•Filtros de cartucho
•Filtros de pré-capa ou de terra
•Filtros de membrana

Filtros de Placas e de Discos

Figura 4 – Placas e discos de
filtração

Filtros de placa ou prensa consistem de placas metálicas ou plásticas
q
u
e

sustentam as
folhas dos
elementos
filtrantes por pressão. Um filtro pode consistir de muitas placas
com folhas intercaladas ou apenas de uma única folha entre duas
placas. As placas podem ser retangulares, quadradas ou circulares e
as folhas podem ser posicionadas na posição horizontal ou vertical
(Figura 4).
A vazão dos filtros de placa (Figura 5) é da ordem de 0,12
m3/min.m2, dependo da s condições operacionais e da s
características (permeabilidade) do material filtrante. A pressão de
operação tipicamente não excede 1,4 kgf/cm2.
Os filtros de discos são também chamados de filtros lenticulares
(Figura 6), devido à forma de lentilha de seus elementos filtrantes.
Figura 5 – Filtro de placas
Esses filtros consistem em conjuntos de discos de filtrantes
fechados em um compartimento que suporta pressão. (continua no próximo número do BAPH)
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Meliponinas
por Luis Felipe de Moraes (felipe@pompeiahidromeis.com)
Pequenas abelhas que predominavam na produção de mel e na tarefa de polinização aqui no Brasil e em quase toda
a América do Sul e Central e que produzindo uma variedade encantadora de méis e mantendo viva a nossa flora. Foram
praticamente deixadas de lado com a chegada das abelhas Apis mellífera e atualmente passam por uma redescoberta e uma
expansão nos meliponários Brasil afora. As ASF dentro da classificação zoológica pertencem à família das Apidae, sub família
Meliponinae e as tribos Meliponini e Trigonini. E dentro destas duas tribos existem mais de 300 espécies espalhadas em
todo o mundo, com boa parte delas do Rio Grande do Sul até o México e as demais em lugares como Malásia, Africa, Índia,
Austrália e Indonésia.
São, como diz o nome, abelhas sem ferrão, mas não são seres indefesos e deixados à própria sorte, muito pelo
contrário. As pequenas abelhas são boas de briga e tem ampla vantagem em combates corpo a corpo contra a Apis Mellifera,
e usam de diversos meios de defesa contra predados maiores (nós, por exemplo), como: grudar no cabelo e pelos, morder
violentamente, despejar solução ácida no atacante (ácido fórmico das tataíra, caga-fogo) e até fingir-se de morta
momentaneamente.
Os Maias haviam domesticado a bacab (Melipona beechei) e talvez a tenham levado para Cuba, eles usavam mel
para produzir uma bebida chamada Balché, é uma bebida de mel fermentado pelos Maias, associado com a deidade Acan.
Tem o nome associado a uma árvore, a balché (Lonchocarpus violaceus), já que a casca desta árvore era usada na
fermentação do mel de abelhas nativas para a produção do Balché. Os nossos índios já haviam domesticado essas abelhas
(tiúba e uruçu do nordeste principalmente) e a produção de mel por eles era muito elogiada pelos portugueses, que
rapidamente absorveram o conhecimento sobre sua criação. Importante lembrar também que nossos índios eram antigos
produtores de hidromel, antes mesmo da chegada do homem branco. Produziam o Tucanaíra que tinha principalmente
funções rituais.
Os índios Kayapó conheciam muito inclusive da anatomia das abelhas, tendo nomes específicos para cada parte do
corpo das abelhas que eles domesticaram. Dentro do ecossistema brasileiro, a depender da região, essas pequeninas abelhas
poder ser responsáveis por 40 a 90% da polinização da flora, sendo o restante polinizado por insetos diversos, abelhas
solitárias, morcegos, vento e depois da colonização, por abelhas Apis mellífera.
Nomenclatura dada pelos Kayapó para diversas partes da anatomia das abelhas nativas:
•

ara-abatyx (asa anterior, asa grande),

•

ara-ngrire (asa pequena, asa posterior),

•

ara-i (nervuras alares),

•

ara-kratx (junta da asa),

•

krã (cabeça),

•

no-kà-i (ocelos, olhos simples),

•

no (olho composto),

•

hì-ja-kre-ô (antena),

•

kaingàra (pedaços de antena, artículos),

•

inhot (extremidade, ponta),

•

kukõ (escapo),

•

kratx (junta),

•

wa-i-krã (cabeça de dente, labrum),

•

wa (mandíbula),
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•

wanhot (dente da mandíbula),

•

õ-to-pra (língua pendurada, probócide),

•

õ-to (língua),

•

mut (pescoço, protórax),

•

ibum (costa, mesotórax),

•

pa (braço, pernas anteriores),

•

tê (pé, pernas posteriores),

•

hî (abdomen)

•

te'y (ponta do abdomen).
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*Lista extraída e adapatada de: J.M.F. Camargo & D.A. Posey (1990)

O Mel
Comparada com o mel da Apis mellifera, o mel de Jataí (Tetragonisca angustula) contém mais umidade, 25 a
27% desta, contra 17 a 23% da Apis, este primeiro fator já nos faz ter que tomar cuidado com o armazenamento que deve ser
em condição climatizada para evitar a fermentação espontânea do mel (lembre-se: é a baixa umidade do mel, junto com a
concentração de açúcares, que evita a sua fermentação). O mel de Jataí tem o pH mais baixo e uma acidez sensível ao paladar
mais pronunciada, possui também mais cinzas que o mel de Apis. Não possui sacarose em sua composição e sim frutose.
Sabor é intenso, mais azedo e menos enjoativo que o mel de Apis, um trabalho muito importante sobre a ação
antibacteriana dos méis de Meliponídeos (abelhas sem ferrão (ASF)) foi realizado pelas Dras. Marilda Cortopassi Laurino e
Dilma S. Gellis (1991), no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Essas pesquisadoras examinaram 14 amostras de méis de
Meliponídeos inclusive o mel da citada Jataí, constatando uma ação antibacteriana superior ao mel de Apis mellifera.
Como são abelhas bem pequenas (cerca de 5mm) elas conseguem entrar em flores que a Apis m. não consegue,
então temos uma flora diferente para a elaboração do mel. Formam colméias com cerca de 2 a 5 mil indivíduos e pode manter
uma colméia no mesmo lugar por cerca de 35 anos. O mel de Jataí é muito utilizado para fins medicinais, um dos usos mais
comuns é no combate à catarata, mas também possui ação anti-anêmica, digestiva e anti-inflamatória. Possui menos lipídeos
que o mel de Apis.
O mel de meliponídeos torna-se assim uma grande ferramenta na produção de hidroméis únicos e inimitáveis pela
característica da matéria prima. Tem o porém do valor – até R$ 200,00/kg – muito acima do valor mel da Apis e ainda temos
que levar em consideração que possuindo maior umidade necessitamos de mais mel para atingir a mesma densidade que
usando o mel das europeias. A solução de uso que visualizo no momento para o uso destes ricos méis em nossas produções é
usar uma quantidade deles em complemento ao mel de Apis por dois motivos: produzir um hidromel 100% de mel de abelhas
nativas elevaria demais o valor do produto e tirando raros e especiais hidroméis que teriam que ser muito acima da média, o
seu desempenho no mercado seria seriamente prejudicado e ainda, os méis de meliponídeos tem boa quantidade de um tipo
de ácido – glucônico – que pode trazer uma sensação desagradável ao paladar, uma sensação de vegetal misturado com picante
que é muito difícil de equilibrar, a não ser com mais dulçor, o que limitaria muito as nossas receitas e mesmo assim o dulçor
teria que vir de outra fonte que não estes méis ou estaríamos aumentando ainda mais o problema.
Minha recomendação é para principalmente usar o mel de meliponídeos como adição na fase final de fermentação
ou como back-sweetening e assim obter a riqueza dos aromas e sabores destes méis sem criar problemas no seu paladar.
Explorar blends destes méis e entre diferentes varietais de méis de Apis e os de diferentes meliponídeos também
pode ser um exercício enriquecedor para o produtor de hidromel, pois certamente irá dar subsídios organolépticos imensos
para criações de receitas inusitadas, inesperadas e totalmente exclusivas.
A boa notícia é que com o número crescente de meliponicultores no país estes méis devem em breve ter sua
competitividade acentuada e com sorte melhores preços no mercado. Ponto para nós produtores brasileiros que teremos
mais uma ferramenta para criar hidroméis com cada vez mais a cara do país e sua rica flora.
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