
Resumo:
O Hidromel é uma bebida alcoólica fermentada, tradicionalmente composta por mel e água, podendo ser adicionado alguma fruta
em sua composição. Já o açaí, tem se destacando com um fruto reconhecido pelas suas características nutricionais. Considerando
as propriedades nutritivas e naturais do mel e sobretudo, do açaí, o objetivo desse estudo foi agregar as propriedades de ambos na
fabricação do dessa bebida, visando aproveitar o momento de prestígio que atravessa tanto o açaí quanto o hidromel, para fabricar
essa bebida com sabor bem brasileiro. Foram produzidos 5 hidromeis distintos, com concentração de açai variando de 5 a 25 %
m/m, além de um hidromel sem adição de açai, considerando grupo controle. Os resultados alcançados nesse trabalho, mostram
que o hidromel de açaí produzido precisa de ajustes na acidez e no pH, uma vez que esses se encontram abaixo dos parametros
exigidos pela legisação.Portanto, para acidez fixa, os resultados variaram de 40,2 a 142,04 mEq/L, para acidez volátil de 25,8 a 41,4
mEq/L e para acidez total de 9,73 a 100,64 mEq/L. Já os resultados de pH variaram de 3,01 a 3,40. Também foi possível classificar
o hidromel tradicional e com concentração de açaí de 5 a 20% m/m como seco e o de concentração de açaí de 25% como suave, de
acordo com os resultados de açúcar residual. Outro ponto importante a ser observado é o controle da microbiologia, sendo
necessário uma prévia pasteurização da polpa ou ainda pasteurizar o mosto, durante a produção do hidromel. Contudo, apesar de
ser indispensável fazer ajustes, fica claro que o açaí tem grande potencial na produção do hidromel, visto que o teor alcoólico
variou de 5,5% v/v a 7,5% v/v.
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