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RESUMO 

 

FONTANELLA, Stefan L. N. BIOPROSPECÇÃO DE LEVEDURA PARA 
PRODUÇÃO DE HIDROMEL. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso – 
Bacharelado em Engenharia Química – Universidade Federal do Paraná. Ponta 
Grossa, 2021. 

 

O objetivo desse trabalho foi a bioprospecção de uma levedura partindo de 
uma amostra de mel produzido pela abelha Melipona mandacaia buscando 
analisar características favoráveis à fermentação do hidromel e comparando sua 
eficiência à de leveduras comerciais. Isso porque as opções de leveduras 
comerciais de aplicação específica para produção de hidromel são limitadas no 
Brasil. As leveduras são usadas para a fabricação de bebidas alcoólicas e pães, 
sendo sua origem natural proveniente de plantas, frutas, folhas e flores. Foi 
isolada uma colônia que cresceu em meio favorável para este tipo de 
microrganismo, e na sequência foram realizados testes bioquímicos como 
comparação de morfologia, produção de biomassa, produção de álcool e 
consumo de substrato, sendo estes fatores de caráter eliminatório para a 
produção de hidromel. Nesses testes, a levedura isolada teve eficiência de 
fermentação de 90%, superior aos 84% da levedura comercial usada como 
padrão, entretanto, essa levedura isolada não foi catalogada neste trabalho pois 
é necessário testes genéticos e comparação a bancos específicos para tal. 
Como a produção de hidromel é um mercado pouco explorado no Brasil o intuito 
desse presente trabalho será a bioprospecção de uma levedura com 
características favoráveis para produção de hidromel e para auxiliar estudos 
acerca do assunto no futuro.  
 
Palavras-chave: Levedura, bioprospecção, hidromel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

FONTANELLA, Stefan L. N. YEAST BIOPROSPECTION FOR MEAD 
PRODUCTION. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em 
Engenharia Química – Universidade Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2021. 

 

The aim of this paper is the bioprospecting of yeast from honey samples 
produced by Melipona mandacaia bees in order to analyze favorable 
characteristics for mead fermentation and comparing its efficiency to 
commercially available yeasts. Prompted by the fact that commercially available 
options of yeast for mead production are limited in Brazil. Yeast is used in the 
manufacture of alcoholic beverages and bread, originated from plants, fruits, 
leaves and flowers. A colony was isolated and grown in a favorable environment 
for this type of microorganism, subsequent biochemical tests were performed 
comparing morphology, biomass production, alcohol production and substrate 
consumption, all crucial factors for the production of mead. With these tests, the 
isolated yeast had a fermentation efficiency of 90%, higher than the 84% of 
standard commercial yeast, however, this isolated yeast was not catalogued in 
this paper due to the necessary genetic tests and comparison to specific 
databases to do so. Since the production of mead is not a widely explored market 
in Brazil, the aim of this paper is bioprospecting yeast with favorable 
characteristics for the production of mead and to aid studies on the subject in the 
future.  
 
 
Keywords: Yeast, bioprospecting, mead. 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Conversão da Glicose em etanol pela ação das leveduras. ............ 16 

Figura 2 - Placa de Petri com a amostra 2 ....................................................... 24 

Figura 3 - Placa de Petri com a amostra 1. ...................................................... 25 

Figura 4 - Células da amostra 2 ....................................................................... 25 

Figura 5 - Biorreator do tipo tanque agitado com amostra 2 em meio liquido YM

 ......................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Gráfico 1: porcentagem de DO2 x tempo, da levedura desconhecida

 ......................................................................................................................... 27 

Gráfico 2 - porcentagem de DO2 x tempo, da levedura comercial ................... 28 

Gráfico 3 - Densidade x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura 

isolada .............................................................................................................. 29 

Gráfico 4 - ABV x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura isolada

 ......................................................................................................................... 29 

Gráfico 5 - Densidade x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura 

comercial .......................................................................................................... 30 

Gráfico 6 - ABV x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura comercial

 ......................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELA 

 

Tabela 1 - dados de KLa, qO2, OUR e OTR da levedura comercial e da candidata.

 ......................................................................................................................... 26 

Tabela 2 - Fatores de eficiência ....................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 11 

            1.2 PROBLEMA ................................................................................... 12 

            1.3 OBJETIVO GERAL ......................................................................... 12 

            1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................... 12 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA ......................................................................... 13 

            2.1 HIDROMEL .................................................................................... 13 

            2.2 LEVEDURA .................................................................................... 14 

            2.2.1 MICROBIOLOGIA DO MEL ......................................................... 15 

            2.3 PROCESSO FERMENTATIVO ...................................................... 16 

            2.4 BIOPROSPCÇÃO .......................................................................... 17 

3 METODOLOGIA ........................................................................................... 18 

            3.1 COLETA ......................................................................................... 18 

            3.2 ISOLAMENTO ................................................................................ 18 

            3.3 ANÁLISE DE MORFOLOGIA DE COLÔNIAS ................................ 19 

            3.4 FERMENTAÇÃO ............................................................................ 19 

            3.5 TEOR ALCOÓLICO ........................................................................ 20 

            3.6 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CONSUMO DE O2 (OUR) .......... 21 

            3.7 ÁNALISE DE SÓLIDOS TOTAIS.................................................... 22 

            3.8 FATORES DE EFICIÊNCIA ........................................................... 23 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................. 24 

            4.1 ISOLAMENTO ................................................................................ 24 

            4.2 DETERMINAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO ................... 26 

            4.3 PROCESSO FERMENTATIVO ...................................................... 28 

            4.4 FATORES DE EFICIÊNCIA ........................................................... 32 

5.CONCLUSÃO ............................................................................................... 33 

6.REFERÊNCIA ............................................................................................... 34 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hidromel é uma bebida alcóolica obtida por fermentação da mistura de 

mel, água, leveduras e aditivos. Embora seja uma bebida pouca consumida no 

Brasil, em outros países como Estados Unidos da América ela vem ganhando 

espaço desde de 2013, tendo mais de 500 hidromelarias legalizadas e mais de 

200 na espera da sua licença (SAMPAIO,2019).  

O mercado brasileiro vem apresentando um grande potencial de 

crescimento e sua produção e consumo está centralizado principalmente na 

parte sul e sudeste do Brasil, em feiras que acontece em São Paulo e Curitiba 

(NAKADA, 2020). 

O microrganismo responsável pela fermentação do hidromel é uma 

levedura denominada Saccharomyces cerevisiae, a mesma utilizada para 

produzir o pão e outras bebidas alcoólicas. A  S. cerevisiae foi o primeiro 

genoma a ser completamente sequenciado, tão bem estudado que é 

frequentemente citado como o “sistema modelo” eucariótico. Leveduras são 

comumente chamadas de “fermento”.  

No entanto, mesmo com todo o estudo voltado para a utilização das 

leveduras, sua história natural e seu habitat são pouco compreendidos. Na 

natureza, as leveduras são frequentemente encontradas em associação com 

plantas, frutas, folhas e flores. 

Como as técnicas de produção do hidromel não são padronizadas, aqui 

no Brasil os produtores dessa bebida seguem modelos de processo que se 

aplicam a vinhos e cervejas, incluindo o tipo de levedura que eles empregam. 

Com isso, diferentes linhagens da mesma espécie de levedura, a 

Saccharomyces cerevisiae, são testadas durante a etapa de fermentação, sendo 

que elas são apontadas como as principais responsáveis pela qualidade final da 

bebida fermentada. 

Como intuito desse presente trabalho, a bioprospecção de uma levedura 

com características favoráveis para produção de hidromel seria muito bem aceita 

para a melhoria e maior comercialização desse produto.  
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1.2 PROBLEMA 

 

A busca por uma levedura especifica para a produção hidromel é uma 

demanda atual e enorme oportunidade de mercado.   

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar a bioprospecção em mel natural de pelo menos uma levedura com 

características metabólicas que favoreçam sua aplicação na produção de 

hidromel (como por exemplo uma fermentação completa e regular) e que 

apresente uma eficiência superior comparada a leveduras comerciais. 

 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Bioprospectar, em mel natural, leveduras nativas; 

• Isolar colônias de leveduras a partir de amostras do mel fermentado 

naturalmente; 

• Caracterizar morfologicamente as colônias isoladas; 

• Realizar experimentos de produção de hidromel com pelo menos uma das 

leveduras isoladas.   

• Comparar o hidromel produzido pela levedura isolada com aquele 

produzido com leveduras comerciais, especialmente em relação a 

produção de álcool, formação de gás e consumo de substrato. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 2.1 HIDROMEL 

 Hidromel é uma bebida alcoólica (8-18%(v/v)) produzida por fermentação 

de uma solução diluída de mel. De acordo com Gupta e Sharma (2009), está 

bebida contém muitos elementos nutricionais necessários para o organismo e 

tem efeitos favoráveis na digestão, metabolismo e vantagens no tratamento da 

anemia. 

 A legislação brasileira define o hidromel como uma bebida originada pela 

fermentação alcoólica da mistura de mel de abelha, água potável e nutrientes 

(MAPA,2019). Entretanto, é possível encontrar na literatura outras classificações 

de hidromel que não são previstas na atual legislação, como aquelas produzidas 

mediante da adição de sucos de frutas e especiarias. Segundo Piatz (2014) o 

hidromel pode ser distribuído nas seguintes categorias: 

• Hidromel Tradicional: Mel, água e nutrientes. 

• Melomel: Mel suco de frutas. 

• Cyser: Mel e suco de maçã. 

• Pyment: Mel e suco de uva. 

• Berry: Mel e frutas carnosas com bagas, como amora, morango e 

framboesas 

• Metheglin: Mel e especiarias. 

• Bragoot: Mel e malte. 

A produção do hidromel segue diferentes tradições e receitas podendo 

variar de uma parte de mel para 2 partes de água, até uma parte mel para 

dezessete de água dependendo das características do mel e da qualidade final 

do hidromel que se deseja, podendo ser classificado como seco, licoroso, suave 

e espumoso (GUPTA, 2009). Quando o mel é diluído para a produção de 

hidromel, ainda se mantém um alto teor de açúcar e um pH baixo (KEMPKA & 

MANTOVANI, 2013), ideal para ser fermentado pela levedura escolhida, a 

Saccharomyces cerevisiae. 
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2.2 LEVEDURA 

 

 As leveduras são microrganismos que fermentam açúcares, produzindo 

álcool, dióxido de carbono e calor. São importantes na produção de diversos 

tipos de bebidas alcoólicas e pães. Embora as leveduras sejam fungos 

unicelulares não visíveis ao olho humano, sua descoberta se deu de uma forma 

indireta, através de uma ação borbulhante na fermentação de líquidos e o 

crescimento de massa fermentada no pão (KATZ, 2012). 

Para Schmidell (2001), um microrganismo com uma desejável aplicação 

industrial deverá apresentar uma elevada eficiência na conversão do substrato 

para produto, não produzir substancias indesejáveis com o produto, não ser 

patogênico e não exigir condições de processo muito complexas. Por conta 

disso, as leveduras de fermentação foram os primeiros microrganismos a serem 

identificados, isolados e classificado, conquistando a sua importância econômica 

(KATZ, 2012).  

Dentre os microrganismos, a mais famosa levedura é a do gênero 

Saccharomyces, que é um organismo unicelular eucarionte com rápido 

crescimento e pertencente ao reino Fungi, apresentando núcleo organizado 

envolto por membrana e contendo várias organelas membranosas (WANG; 

CHEN, 2009). S. cerevisiae é capaz de realizar a fermentação anaeróbica e a 

aeróbica. Na segunda forma elas crescem e se reproduzem de uma forma muito 

mais eficiente, principalmente com a agitação vigorosa que estimula a 

proliferação de leveduras ao fornecer aeração, mas não produz álcool (KATZ, 

2012). No entanto, o álcool é formado apenas no modo anaeróbico, em que 

também é necessário o oxigênio, mas em baixas concentrações, com a 

biossíntese de dois compostos essenciais para o crescimento de leveduras, o 

ergosterol e o ácido oleico, são produzidos (DIRCKSEN, 2016). 

 A utilização de leveduras selecionadas no campo biotecnológico, com 

características próprias para a produção de fermentados alcoólicos e até mesmo 

hidromel, oferece uma série de vantagens, tais como: fermentação completa e 

regular, produção adequada de álcool, produção controlada da acidez volátil, 

possibilidade de uma clarificação mais rápida do mosto e melhoria da sua 

estabilidade biológica. Com leveduras selecionadas torna-se possível a 

obtenção, de ano para ano, de produtos mais uniformes (MILESKI, 2016). 
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Visando uma maior eficiência e um menor custo de produção, pesquisas 

de isolamento e identificação de leveduras de fontes naturais vem crescendo e 

ganhando destaque. 

As leveduras em geral são pouco estudadas comparado a sua grande 

variedade e potencias benefícios, porém através de alguns estudos é possível 

encontrar uma linhagem mais compatível comparada a leveduras atualmente 

utilizadas, trazendo uma resistência melhor nas condições adversas do meio e 

uma eficiência melhor na produção (MOREIRA, 2013). 

 Mesmo que se possa utilizar uma levedura de qualquer espécie para a 

fermentação de um mosto, o uso de uma levedura proveniente da mesma 

matéria prima do próprio mosto, tem mais chance de sobreviver ao estresse 

celular sofrido na qual é submetido as condições do processo (TOGNETE,2017) 

 

2.2.1 MICROBIOLOGIA DO MEL 

 

 O mel é constituído por inúmeros açúcares, predominando os 

monossacáridos glicose e frutose, que compõem de 85% a 95% da composição 

total do mel. Também é caracterizado por proteínas, vitaminas, aminoácidos, 

ácidos orgânicos, água, além de pequenas concentrações de fungos, algas e 

leveduras (GOIS, 2013). 

As possíveis fontes de surgimento microbiano no mel são o pólen, o ar, 

sujeira na colmeia, flores e o aparelho digestivo da abelha (SOUZA, 2017). Que 

estão relacionadas com as principais propriedades biológicas, como a sua ação 

antibacteriana, antifúngica e antioxidante, como também as propriedades físico-

químicas como baixo pH e elevado teor de açúcares, mas essas características 

podem prejudicar o crescimento e sobrevivência dos microrganismos nesse 

meio (PEREIRA, 2008), consequentemente, se espera um número e uma 

variedade muito limitada de microrganismos.  

Existem poucas referências em relação aos microrganismos presentes 

nos produtos apícolas, sendo que as mais comumente encontradas nesse 

alimento são: Saccharomyces, Schizosacchromyces e Torulla. Quando o mel é 

diluído, a fermentação resulta no crescimento dessas leveduras e a produção de 
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álcool, gás carbônico, ácidos orgânicos e outras combinações que podem 

resultar em sabores e odores desejáveis ou indesejáveis (GOIS, 2013).    

Entretanto, uma das principais características da composição físico-

química do mel da Melipona mandacaia, que é uma abelha sem ferrão, é o seu 

maior teor de umidade comparado aos outros tipos de mel, o que proporciona o 

crescimento de leveduras que estão presentes em sua composição original 

(CAMARGO, 2017). Além da presença de água, a levedura também necessita 

da glicose existente no meio para a fermentação (GOIS, 2013). 

 

2.3 PROCESSO FERMENTATIVO 

Nesse processo os açúcares facilmente fermentáveis (glicose e frutose) 

serão convertidos pelas leveduras em etanol. Nesse momento a conversão 

ocorre dentro da célula e é dividido em duas etapas: A primeira é a conversão 

do monossacarídeo em ácido pirúvido (piruvato), que ocorre a partir de uma 

sequência de dez reações enzimáticas, esta etapa é conhecida como glicólise. 

Em um segundo momento, em condições anaeróbicas, ocorre a fermentação 

alcoólica propriamente dita do ácido pirúvico, dando origem ao etanol (MADIGAN 

et al., 2010). Esse processo é indicado na figura 1. 

Figura 1 - Conversão da Glicose em etanol pela ação das leveduras.

 

Fonte: (MADIGAN et al., 2010). 
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 Sendo os principais produtos obtidos em proporções equimolares, da 

fermentação por leveduras, são o etanol e o dióxido de carbono. Mecanismo 

estudado pela primeira vez por Gay-Lussac, onde 100 g de glicose rendem 51,1 

g de etanol e 48,9 g de dióxido de carbono. Alcançando um rendimento teórico 

de 51,1% em massa, reconhecido como coeficiente de GayLussac (JACMAN, 

1991). 

Glicose → Etanol + Dióxido de Carbono 

𝐶6𝐻12𝑂6  →   2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 

𝑀𝑀: 180 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ → 𝑀𝑀: 92 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ + 𝑀𝑀: 88 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

 

 

2.4 BIOPROSPCÇÃO 

 

 O termo bioprospecção foi relatado pela primeira vez pelo ecologista 

Thomas Eisner (em 1989), em seu artigo chamado “Prospecting for Nature’s 

Chemical Riches”. Onde a prospecção biológica agrega um valor financeiro para 

organismos, genes, enzimas e compostos proveniente à biodiversidade, 

transformando elas em comodity (DAVIS, 2011). 

  Ao pesquisar a nível genético e molecular, a bioprospecção pode 

proporcionar soluções importantes para o uso humano, como cura para doenças 

genéticos ou microrganismos com capacidade de produzir componentes que 

podem ser aplicáveis comercialmente (DAVIS, 2011). 

 Enquanto o processo, é abordado desde a descoberta até a etapa do uso 

comercial, podendo ser separado em quatro etapas: 1) Coleta de amostras; 2) o 

isolamento, caracterização e cultivo; 3) a triagem dos compostos (das amostras 

coletadas) em busca de propriedades de interesse; 4) o desenvolvimento do 

produto baseado do composto natural e comercialização (LOOSE, 2011).    

 Além de contribuir com a geração de riqueza e com a preservação 

ambiental, esse processo tem uma importância sustentável pois utiliza dos 

recursos naturais e não do patrimônio ecológico. E ainda estimula o 

desenvolvimento social pois necessita de pessoal capacitado para desenvolver 

os produtos (PINTO, 2021). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 COLETA 

 Foi recolhido uma amostra de mel de abelha, Melipona mandacaia, de um 

apicultor que se encontra na cidade de Curitiba. Para isso foram utilizados tubos 

Falcon esterilizados e a amostra foi transportada de Curitiba até o laboratório de 

fermentações no Campus de Ponta Grossa da UTFPR em recipiente de isopor 

com bolsa térmica resfriada para manter ao máximo suas características 

originais. 

 Esse trabalho está registrado no Sistema Nacional de Gestão de 

Patrimônio Genético (SISGEN) com o número 23064.008336/2019-90, 

responsável por catalogar o patrimônio genético nacional, que é toda informação 

de origem genética que está contida nos organismos que ocorrem de forma 

natural no Brasil.  

 

3.2 ISOLAMENTO 

  

A amostra de mel coletada foi diluída até atingir 25 graus Brix e 

armazenado em dois frascos, amostras 1 e 2, e cada uma foi recolhida em 

ambientes diferentes por 5 dias para uma fermentação natural. Sendo que a 

primeira, com uma temperatura controlada de 30°C em BOD. Enquanto a 

segunda amostra foi armazenada em temperatura ambiente, em local seco, 

arejado e sem presença de luz (KATZ, 2012). 

Após o tempo de 5 dias, as duas amostras foram isoladas para 

crescimento em placa em meio sólido, para essa etapa foi utilizado um meio de 

cultura seletivo para bolores e leveduras, o YM Ágar, que tem a digestão 

enzimática como fonte de nitrogênio e aminoácidos (5g/L), o extrato de malte 

como fonte de proteínas e nutrientes (3g/L), o extrato de levedura como fonte de 

vitaminas (3g/L), a dextrose como principal fonte de carbono (10g/L) e o ágar 

como o agente solidificante (20g/L). Neste trabalho serão realizados 

experimentos em triplicata para cada uma das amostras. Todas as placas de 

Petri serão incubadas na estufa por um período de 48 horas a 30°C. 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=74b68e2ac8d1a4157c8d927bac822d3a9bd171f65318559455b0c6d346fc6fb8
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=74b68e2ac8d1a4157c8d927bac822d3a9bd171f65318559455b0c6d346fc6fb8
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=74b68e2ac8d1a4157c8d927bac822d3a9bd171f65318559455b0c6d346fc6fb8
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=781813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000730&infra_hash=74b68e2ac8d1a4157c8d927bac822d3a9bd171f65318559455b0c6d346fc6fb8
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3.3 ANÁLISE DE MORFOLOGIA DE COLÔNIAS 

 Foi utilizada uma levedura comercial, a Red Star Premier Blanc da marca 

Ferments, sendo esta uma levedura especifica Saccharomyses cerevisiae, 

indicada para produção hidromel possuindo propriedades fermentativas 

propicias para hidromel, como a alta tolerância ao álcool (>16% vol.) e baixa 

necessidade de nutrientes (como nitrogênio e ácidos graxos), que são 

características esperadas para uma levedura para hidromel. 

 A levedura comercial foi cultivada com a intenção de ser um padrão e 

comparar as características microscopias e macroscópicas das colônias que 

crescerem nas amostras 1 e 2. 

As colônias que cresceram em meio sólido foram analisadas pelos 

seguintes parâmetros: forma (circular, irregular, rizoide, filamentosa ou 

puntiforme), elevação (côncava, elevada, ondulada, protuberante, achatada ou 

convexa), bordas (lisas, lacerados, lobados, filamentosas ou onduladas), 

estrutura (lisa, granulada, filamentosa ou rugosa), brilho (transparente, 

translucida ou opaca) e cor (incolor, branca ou pigmentada) (MADIGAN et al, 

2010). 

Após essa etapa, uma amostra da colônia foi laminada para observar suas 

características microscópicas. Com intuito de identificar células de levedura 

descritas como esféricas, ovais ou elípticas, sabendo que suas dimensões 

podem variar de acordo com a espécie, nutrição e idade (VIANA, 2017). 

 

3.4 FERMENTAÇÃO 

As leveduras identificadas morfologicamente como S. ceverisae foram 

preparadas com água a temperatura de 35ºC. Após aproximadamente 2 horas, 

será fornecido sacarídeos (10% de glicose/frutose) e ajustada a temperatura 

para 25ºC. 

 O volume total de mosto preparado foi de 5 litros, com 26 °Brix. Foi 

preparado a partir de mel de abelha comercial (Apis mellífera) de 88 °Brix, diluído 

com 4,2 Litros de água. O pH foi corrigido com para 4,0, o mosto foi previamente 

aerado com ar estéril por 10 minutos e armazenado em um fermentador. 

 A fermentação foi conduzida em fermentadores de vidro com volume total 

de 6 litros, o sistema foi mantido em anaerobiose e em temperatura constante 
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de 25 ºC em BOD, o processo de fermentação foi acompanhado através de 

medições de índices de densidade.  O fim do desprendimento de gás carbônico 

acompanhado com a estabilização da densidade, indicou o final do processo de 

fermentação. 

3.5 TEOR ALCOÓLICO 

 Para estimar o percentual de álcool foi feito um cálculo indireto através do 

densímetro e para isso, foi necessário obter a densidade original e as densidades 

de cada dia até o final da fermentação.  

Para cada analise, a proveta de 250mL foi completada com a amostra até 

um pouco menos do que sua capacidade total e foi adicionado o densímetro 

dentro. A marcação que estiver na linha do líquido foi marcado como densidade 

naquele momento. 
A leitura da densidade original foi feita logo após o mosto ser preparado e 

antes de ter o fermento adicionado. Nos dias seguintes, uma amostra por dia foi 

retirado do fermentador e realizado uma leitura do densímetro, sendo que antes 

da leitura o excesso de CO2   foi eliminado através do agitador magnético. 
Um exemplo de aplicação do cálculo de percentual alcoólico 

proporcionado por Vogel (2016) em seu estudo para elaboração de uma cerveja, 

ele utilizou o método empírico de Grabenwasser, que utiliza a densidade final e 

inicial da fermentação, representada pela seguinte formula: 

 

𝐴𝐵𝑉 = (𝐷𝑂 − 𝐷𝐹) ∗ 131 

Onde:  

ABV = Percentual de álcool gerado;  

DO = Densidade inicial;  

DF = Densidade final. 
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3.6 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CONSUMO DE O2 (OUR) 

 

 Para determinar o OUR foi realizado o método dinâmico com injeção de 

ar, com a presença da levedura ativa durante o seu crescimento. Os cultivos 

foram realizados em biorreator experimental tipo tanque agitado (STR), o vaso 

feito de vidro conta com controle de pH, temperatura, pressão, espuma, oxigênio 

dissolvido e agitação.O ar é fornecido por um compressor e é injetado pelo fundo 

do biorreator através do aerador. 

 Os experimentos foram conduzidos com controle automático de 

temperatura através de circulação de água de resfriamento e manta de 

aquecimento, sem controle de pH. Empregou-se a uma velocidade de agitação 

de 350 rpm, aeração de 7 Lar/Lmeio/min de ar e 30°C. 

Na realização deste estudo, cada amostra foi inoculada em meio liquido 

YM (sem ágar) e posteriormente procurou-se manter todas as condições 

operacionais descritas sem alterações, de modo que apenas a injeção de ar foi 

interrompida a partir do momento que o oxigênio estabilizasse a saturação de 

100% no meio liquido (identificado pela sonda de O2), assim, a respiração celular 

vai consumir o O2 dissolvido no meio liquido. Na etapa seguinte, a aeração será 

reiniciada e será mantida até o O2 retornar 100% dissolvido. 

 Com os dados da primeira etapa vai ser possível determinar a taxa 

específica de consumo de oxigênio (OUR), que está relacionado ao consumo de 

oxigênio dissolvido, ou seja, respiração microbiana (SCHMIDELL,2001) 

 

𝑂𝑈𝑅 = 𝑞𝑜2 . 𝑋 

 

 Sendo que qo2 é a velocidade especifica de respiração (gO2 / gcel . h) e X 

é a concentração celular (gcel/m3). E para conseguir esse dado será necessário 

plotar um gráfico no Excel com os dados do tempo em relação ao oxigênio 

dissolvido, após a interrupção de alimentação de oxigênio. Nesse momento foi 

preciso selecionar o segmento mais linear durante o consumo de oxigênio pelas 

amostras. Com esses dados foi possível utilizar a ferramenta INCLINAÇÃO no 

software Excel e encontrar o qo2. 
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 Enquanto o OTR é a taxa de transferência de oxigênio, que é a taxa que 

permite entender a transferência de O2 do ar para o meio líquido, representado 

por: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑂𝑇𝑅 

No segundo momento, a adição de ar será retomada e até atingir o valor 

inicial de concentração de oxigênio dissolvido e será possível encontrar o 

coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (Kla): 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝑙𝑎(𝐶∗ − 𝐶𝑖) = 𝑂𝑇𝑅 

 Onde C* é a concentração de oxigênio medido a cada instante t de tempo 

medido pela sonda e Ci é a concentração inicial de oxigênio dissolvido. O 

conhecimento do kLa em biorreatores é parâmetro para estabelecer um padrão 

de comparação entre as amostras, pois ele estabelece a eficiência da aeração e 

é uma forma de quantificar o efeito das variáveis operacionais no fornecimento 

de oxigênio dissolvido (LORENZINI, 2012). 

3.7 ÁNALISE DE SÓLIDOS TOTAIS 

 Como a porcentagem de açucares fermentáveis no mel é alto, foi usado 

o refratômetro para conferir a quantidade de Brix por dia com a intenção de plotar 

um gráfico de Brix versus tempo. Para comparar a taxa de consumo de açúcar 

de cada amostra. 

 Para isso, 

𝑆 = −(𝑆𝑓 − 𝑆0) 

 Onde 

S = Açúcar consumido durante a fermentação (g/L). 

Sf = Concentração de sólidos totais no final da fermentação (g/L). 

S0 = Concentração no inicial de sólidos totais no início da fermentação (g/L). 
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3.8 FATORES DE EFICIÊNCIA   

 

Com os dados dos passos anteriores, foi possível calcular alguns fatores 

que expressam um pouco da eficiência fermentativa de cada levedura isolada: 

 

• Fator de conversão de substrato em etanol: 

𝑌𝑃
𝑆⁄ =

𝑃

𝑆
 

  Onde 

  𝑌𝑃
𝑆⁄ = Fator de conversão de substrato em etanol (g /g). 

 

 

• Produtividade de etanol: 

𝑃𝑅 =
𝑃

𝑡
 

Onde 

PR = É a produtividade de etanol (g/L.h) 

t = É o tempo total de fermentação (h). 

 

• Eficiência de fermentação (𝜂𝑝(%)), com base no rendimento teórico 

proveniente da equação de Gay-Lussac (51,1 g etanol. 100g glicose-1): 

𝜂𝑝(%) =
𝑌𝑃

𝑆⁄ ∗ 100

51,1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ISOLAMENTO 

 Ao final do processo de isolamento, a linhagem da amostra 2 apresentou 

colônias mais semelhantes comparado a levedura comercial. Como mostra na 

Figura 2, a amostra 2 apresentou colônias de forma irregular, de elevação 

ondulada, bordas e estruturas lisas, de cor branca e brilho opaco.  

Enquanto a amostra 1 apresentou colônias visivelmente de fungos 

filamentosos (Figura 3), com forma e bordas filamentosas, elevação elevada, 

estrutura rugosa, cor branca e brilho opaco. A amostra 1 foi desconsiderada 

como levedura. 

Figura 2 - Placa de Petri com a amostra 2 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

  Figura 3 - Placa de Petri com a amostra 1.  

 

Fonte: Próprio autor.  

Após laminar a colônia da amostra 2, foram observadas no microscópio 

microrganismos unicelulares, aglomerados e de formato oval, como mostra a 

Figura 4. Como as leveduras são classicamente descritas como organismos 

unicelulares e de rápido crescimento (MOREIRA et al., 2010), o estudo continuou 

apenas com a amostra 2. 

Figura 4 - Células da amostra 2 

 

Fonte: Próprio autor.  
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4.2 DETERMINAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO 

Realizou-se ensaios em biorreator do tipo tanque agitado (Figura 5), com 

a levedura isolada e com a levedura comercial. Neste sistema, foi comparado o 

efeito da transferência do oxigênio entre as duas. 

Figura 5 - Biorreator do tipo tanque agitado com a levedura isolada em meio 
liquido YM 

 

Fonte: Próprio autor.  

 As duas leveduras foram testadas com as mesmas condições do 

equipamento, mantendo o volume de 2 litros, rpm d 350 e temperatura de 30°C. 

A partir daí, foram recolhido os dados de Ci, C* e tempo de que cada foi aferida 

pela sonda. Sendo possível ser obtido os seguintes resultados representados na 

Tabela 1: 

Tabela 1 - dados de KLa, qO2, OUR e OTR da levedura comercial e da 
candidata. 

 Levedura isolada Levedura Comercial 

KLa (h-1) 22 ± 2 27 ± 3  

qo2 (mg/L/s) 0,00041 ± 0,00003 0,00013 ± 0,00001 

OUR (mg/L/h) 1,5 ± 0,1  0,45 ± 0,05 

OTR (mg/L/h) 90 ± 8 74 ± 8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  Os diferentes valores de kLa e OUR podem ser resultados de diferentes 

ajustes ou erros experimentais, como por exemplo um diferente número de 

células ou do volume inicial utilizado com cada amostra. Pois se as condições 

operacionais foram as mesmas, esses parâmetros deveriam ser iguais pois são 
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fatores relacionados ao equipamento e não aos rendimentos particulares de 

cada levedura. 

Mas o propósito de garantir a transferência de oxigênio do ar para o meio 

liquido (OTR) e identificar que ocorreu um consumo desse através da respiração 

microbiana (OUR), o que ocorre no cultivo de um dado microrganismo.   

 Na sequência é apresentado os gráficos com as curvas representando o 

comportamento de cada amostra, a levedura desconhecida (Gráfico 1) e a 

comercial (Gráfico 2), de acordo com o momento onde a existe saturação de 

oxigênio (inicial próximo a 100%), o consumo dele após interromper a 

alimentação (curva inclinada, mostrando o consumo) e a retomada da 

alimentação.  

Gráfico 1 - Gráfico 1: porcentagem de DO2 x tempo, da levedura 
desconhecida 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 2 - porcentagem de DO2 x tempo, da levedura comercial 

            

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Logo, a taxa de transferência de oxigênio da fase gasosa para o meio de 

cultura é um fator relevante para o crescimento de um organismo aeróbico, o 

que pode ser observado na levedura isolada, que teve um destaque significativo 

em sua multiplicação celular em sua fase aeróbica. 

Saccharomyces cerevisiae é um fungo unicelular aeróbico e, como tal, o 

oxigênio é um parâmetro que afeta o crescimento do fungo. Por outro lado, a 

utilização de substrato com fonte de carbono requer boas condições de mistura, 

as quais podem ser garantidas com a agitação e arejamento controlados que se 

conseguem em um reator de tanque agitado. 

 

4.3 PROCESSO FERMENTATIVO 

  

 Realizou-se o acompanhamento da evolução do processo fermentativo da 

levedura isolada, a fermentação aconteceu em um período de 6 dias, 

estabilizando a partir do sétimo dia (Gráfico 3). Boas leveduras tendem a operar 

e se reproduzir em condições de estresse, que pode ser causado pelo alto teor 

de substrato, temperatura fora do ideal, elevados níveis de álcool, e/ou outros, 

(PEREIRA et al., 2009). Além disso, necessitam possuir uma boa capacidade de 

conversão de açúcar em álcool. Como a espécie e linhagem da levedura isolada 

não é conhecida, o elevado teor alcoólico pode ter sido um fator que tenha 

interrompido a fermentação. Entretanto, outros fatores, como qualidade da 
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matéria prima, pH, temperatura, teor de açúcares e disponibilidade de nutrientes 

e a taxa de inoculação podem influenciar (PEREIRA et al., 2013). 

Gráfico 3 - Densidade x tempo, da fermentação do hidromel com a 
levedura isolada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A fermentação começou em uma densidade original de 1,111 e estabilizou 

na densidade final de 1,031. Com esses dados foi possível chegar ao ABV final 

de 10,5%, representada pelo cálculo: 

10,5 = (1,111 − 1,031) ∗ 131 

Como a quantidade de etanol produzida por dia, indicado no gráfico 4. 

Gráfico 4 - ABV x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura 
isolada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em grau Brix, a fermentação começou em 26 e terminou em 8. Como cada 

grau Brix representa aproximadamente 1g grama de açúcar totais por 100 

gramas de solução. Podemos calcular a quantidade de açúcar consumida na 

durante a fermentação como: 

18°𝐵𝑥 = −(8°𝐵𝑥 − 26°𝐵𝑥) 

 Como 18 grau Brix (Bx) representa aproximadamente 180 gramas por litro 

e a quantidade de mosto foi de 5 litros, portanto, a quantidade de açúcar 

fermentável foi de aproximadamente 900 g. 

Gráfico 5 - Densidade x tempo, da fermentação do hidromel com a 
levedura comercial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Enquanto a fermentação da levedura comercial começou em uma 

densidade original de 1,110 e estabilizou na densidade final de 1,022 (Gráfico 

5). Com esses dados foi possível chegar ao ABV final de 11,5%, representada 

pelo cálculo: 

 

11,5 = (1,110 − 1,022) ∗ 131 

 

 A quantidade de álcool produzida por dia da levedura comercial, está 

representada no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - ABV x tempo, da fermentação do hidromel com a levedura 
comercial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O rendimento da levedura comercial foi maior, iniciando a fermentação 

também em 26 e terminando em 5 grau Brix. Usando o mesmo raciocínio, o 

cálculo da quantidade de açúcar consumida durante a fermentação foi: 

21°𝐵𝑥 = −(5°𝐵𝑥 − 26°𝐵𝑥) 

 Como 21°Bx representa aproximadamente 210 gramas por litro e a 

quantidade de mosto foi de 5 litros, a quantidade de açúcar fermentável foi de 

aproximadamente 1.050 g.  
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4.4 FATORES DE EFICIÊNCIA 

 

 Para calcular o fator de conversão de substrato em etanol da levedura 

isolada, inicialmente é preciso encontrar a quantidade em gramas de etanol 

produzido. Encontrado o seu volume através do ABV e posteriormente ajustando 

de acordo com a sua densidade (0,789 g/ml). A partir desse dado, foi possível 

calcular o volume (em ml) e a quantidade (em g) de etanol produzido em um 

volume de 5 litros de hidromel (Tabela 2). Com esses dados é encontrado a 

conversão de substrato em etanol, a produtividade média de gramas de produto 

por hora e a eficiência do processo fermentativo. 

 

Tabela 2 - Fatores de eficiência 

Parâmetros  Lev. Isolada Lev. Comercial 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 525𝑚𝑙  575𝑚𝑙  

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑒𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 414,2 𝑔 453,7 𝑔  

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 0,46 𝑔 𝑔⁄  0,43 𝑔 𝑔⁄  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 2,87𝑔/ℎ 3,15𝑔/ℎ 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 0,9 0,84 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  A levedura isolada mostrou uma eficiência no processo fermentativo de 

aproximadamente 90%, que comparado a levedura comercial (90%), é maior, 

definindo que ela vai converter mais açúcares, que é seu principal substrato.   

Mas a sua produtividade da comercial é maior, produzindo mais álcool em 

um menor tempo. Mostrando que mesmo que a sua eficiência na conversão seja 

baixa, nessa etapa anaeróbica, sua velocidade de fermentação é 10% maior 

produzindo mais álcool se comparar o mesmo período de tempo. 

Porém, para ter uma relevância nas características organolépticas, será 

necessário uma análise sensorial que cabe para uma continuação desse estudo. 
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5.CONCLUSÃO  

 

 A cepa isolada do mel de abelha Melipona mandacaia, se mostrou forte 

candidata produzir uma levedura possível de ser utilizada na produção de 

hidromel, principalmente devido ao seu comportamento durante a fermentação, 

além disso, o fato de ser uma levedura proveniente de um mel, ajudou na 

adaptação ao mosto.  

 Como os parâmetros de grau Brix, temperatura e nutrientes, foram 

estabelecidas de acordo com a levedura comercial, a levedura isolada teve 

desempenho semelhante e tem potencial melhor, caso as condições sejam 

otimizadas para uma melhor eficiência dela. 

De acordo com a legislação brasileira, para se considerar a produção de 

um “Hidromel Tradicional” o mesmo deve conter apenas mel, água e levedura, 

sem a adição de frutas, especiarias e outros componentes adicionais. Desta 

forma, a utilização de uma levedura isolada do mel propicia um grande impacto 

na produção do produto acabado, sendo que não há interferência ou uso de 

especiarias ou aditivos externos ao mel, com exceção da água. 

Os resultados deste trabalho abrem possibilidades para futuras pesquisas 

nesse campo, como o sequenciamento genético desta cepa, com a finalidade de 

ter um comparativo com outras já existentes nos bancos de dados. Realizar 

analises visando otimizar a melhor faixa de pH e temperatura de fermentação. E 

proporcionar uma análise sensorial para entender a sua aceitação no mercado.  
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