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RESUMO 

 
Aplicando-se o método de aferição de amargor utilizando espectrometria e absorção da 

luz UV, foi realizada medição do amargor transferido pelo lúpulo à cerveja. Tal aspecto, 

obtido através de uma reação de isomerização na etapa de fervura, teve sua 

intensidade observada em mostos de densidades diferentes e com pH estabilizado. A 

reação de isomerização representa parte importante no processo cervejeiro pois é 

através dela que os α-ácidos, presentes no lúpulo, são transformados em iso-α-ácidos, 

substâncias responsáveis pelo sabor amargo da bebida. A reação ocorreu em três 

processos diferentes. A primeira bateria de experimentos ocorreu em minirreatores de 

vidro e mostrou que o armazenamento da cerveja, mesmo em ambientes refrigerados, 

interfere negativamente na qualidade da bebida. A segunda isomerização ocorreu em 

um balão de três vias e pode ser observado que a densidade da cerveja interfere no 

amargor da mesma. A terceira isomerização, a qual ocorreu em minirreatores de 

alumínio e constitui a parte mais importante deste trabalho, envolveu a coleta de 

triplicatas para cada tempo de reação (1, 3, 5, 10, 25, 40 e 60 minutos) em meios 

reacionais com densidades de 1.000, 1.030, 1.040 e 1.050. As amostras foram 

armazenadas durante 15 dias para que a extração pudesse ser realizada em dois 

momentos diferentes, uma imediatamente após a isomerização e outra após os 15 dias 

de armazenamento. A análise consistiu na acidificação das amostras e na extração pelo 

solvente orgânico iso-octano. Da fase orgânica composta pelo solvente e pelas 

substâncias que foram extraídos pelo iso-octano, incluindo iso-α-ácidos, uma alíquota 

foi colocada em uma célula de quartzo e então teve a absorbância a 275nm medida 

pelo espectrofotômetro. O resultado foi multiplicado por 50 e obteve-se o valor 

relacionado a Unidade Internacional de Amargor (IBU – International Bitterness Units) 

que a cerveja apresentaria se fosse feita nas condições do experimento. Os dados 

experimentais mostraram um comportamento não linear do valor do IBU, que aumenta 

rapidamente nos primeiros minutos até atingir um patamar assintótico. Com esses 

resultados foi desenvolvido um modelo empírico de regressão não linear com variância 

de 7.84, baseado no critério estatístico da Máxima Verossimilhança, para avaliar a 

evolução do IBU em função do tempo de ebulição e da densidade do mosto. 

 
Palavras-chave: lúpulo, amargor, iso-α-ácidos, espectrofotômetro, IBU, estimação de 

parâmetros. 



ABSTRACT 

 
Through the bitterness measurement method using spectrometry and UV light 

absorption, the bitterness imparted by the hops to beer was measured. This aspect, 

obtained through an isomerization reaction in the boiling stage, had its intensity 

observed in musts of different densities and with stabilized pH. The isomerization 

reaction represents an important part of the brewing process because it is through it that 

the α-acids, present in the hops, are transformed into iso-α-acids, substances 

responsible for the bitter taste of the drink. The reaction took place in three different 

processes. The first battery of experiments occurred in glass mini reactors and showed 

that beer storage, even in refrigerated environments, negatively interferes with the 

quality of the drink. The second isomerization occurred in a three-way balloon and it can 

be seen that the density of the beer interferes with its bitterness. The third isomerization, 

which occurred in aluminum mini-reactors and constitutes the most important part of this 

work, involved the collection of triplicates for each reaction time (1, 3, 5, 10, 25, 40 and 

60 minutes) in reaction medium with densities of 1.000, 1.030, 1.040 and 1.050. The 

samples were stored for 15 days so that the extraction could be performed at two 

different times, one immediately after isomerization and the other after 15 days of 

storage. The analysis consisted of acidifying the samples and extracting them with the 

iso-octane organic solvent. From the organic phase composed of the solvent and the 

substances that were extracted by iso-octane, including iso-α-acids, an aliquot was 

placed in a quartz cell and then had the absorbance at 275 nm measured by the 

spectrophotometer. The result was multiplied by 50 and the value related to the 

International Bitterness Units (IBU) that the beer would present if made under the 

conditions of the experiment was obtained. The experimental data showed a behavior 

of the non-linear IBU value, which increases rapidly in the first minutes until reaching a 

continuity. With these results an empirical model of nonlinear regression was developed 

with a 7.4 variance, based on the Maximum Likelihood statistical criterion, to evaluate 

the evolution of the IBU as a function of the boiling time and the wort density. 

 

Key-words: hop, bitterness, iso-α-acids, spectrophotometer, IBU, parameter 

estimation.
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. INTRODUÇÃO 

A qualidade da cerveja é baseada em várias características da bebida, como 

sabor e aroma, estabilidade da espuma e a cor, as quais são provenientes das quatro 

principais matérias-primas utilizadas na produção da cerveja: a água, o malte, o 

fermento e o lúpulo. Dentre esses ingredientes, muitos autores consideram o lúpulo o 

mais importante, pois além de contribuir significantemente para as características 

citadas, o lúpulo ainda é responsável pela ação antibacteriana na cerveja, ou seja, é 

um conservante natural, que impede a proliferação de bactérias e proporciona um 

maior tempo de vida para a bebida (Vriesekoop e colaboradores, 2012). 

O lúpulo é uma flor, da família Cannabaceae, e no interior da flor podem ser 

encontradas pequenas glândulas chamadas lupulinas, nas quais estão presentes os 

compostos responsáveis pelas principais características das cervejas, as resinas, 

óleos essenciais e polifenóis que são de interesse da indústria cervejeira. Porém, o 

grupo das resinas é o que vem mais amplamente sendo estudado, pois fazem parte 

deste grupo os α-ácidos, ácidos orgânicos responsáveis pelo marcante sabor amargo 

da cerveja cujas propriedades são de grande importância para a indústria cervejeira 

(Jaskula e colaboradores, 2010a). 

Apesar de outras substâncias serem reconhecidamente agregadoras ao sabor 

amargo da cerveja, é sabido que as principais substâncias responsáveis pelo amargor 

característico são os α-ácidos, e que esses compostos são divididos majoritariamente 

em três tipos: adhumolona, cohumolona e humoluna. Muitos autores sugeriram que 

ao se lupular um mosto e submeter o mosto lupulado a altas temperaturas, os α-ácidos 

presentes no lúpulo sofreriam uma reação e se transformariam em seus isômeros 

(Askew, 1964; Jaskula e colaboradores, 2010a). Em 1976, Kowaka e Kokubo (1976), 

ao lupular uma cerveja diretamente com α-ácidos, constataram que em altas 

temperaturas esses compostos se transformam em seus isômeros, os iso-α-ácidos, 

e, portanto, são esses isômeros os verdadeiros responsáveis pelo amargor perene da 

cerveja, e não os compostos em seus estados originais, confirmando pesquisas 

anteriores que já estudavam os iso-compostos (Askew, 1965; Howard e 

colaboradores, 1971). Assim como os α-ácidos, seus isômeros apresentam 

majoritariamente três grupos, os isohumulona, isocohumulona e isoadhumulona, e 

cada grupo ainda apresenta dois estereoisômeros, os trans e cis-iso-α-ácidos. 
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No processo de produção da cerveja, é durante a fervura do mosto, quando 

normalmente o lúpulo é adicionado, que os α-ácidos são extraídos e convertidos 

termicamente em iso-α-ácidos através de uma reação de isomerização, sendo esse 

considerado o principal mecanismo químico que ocorre na etapa da fervura (Jaskula 

el al, 2008). Mesmo não ocorrendo completa isomerização dos α-ácidos, esses 

compostos em sua forma original, não são capazes de agregar à cerveja a mesma 

intensidade de amargor do que os iso-α-ácidos. Isso porque os α-ácidos são pouco 

solúveis em água, enquanto os iso-compostos apresentam maior grau de solubilidade, 

conseguindo levar suas propriedades para a bebida pronta. Sendo assim, ambas as 

espécies apresentam grande importância para o processo cervejeiro, porém os iso-α- 

ácidos têm maior relevância, já que no produto final são as substâncias que mais 

contribuem para o sabor, estabilidade e durabilidade (Caballero e colaboradores, 

2012; Christensen e colaboradores, 2005; Nibumona e colaboradores, 2013). 

Como os iso-α-ácidos são considerados os responsáveis pelo amargor da 

cerveja, a reação de isomerização, representa grande importância para a indústria 

cervejeira e quanto mais conhecimento sobre tal reação, maior será o controle de 

qualidade da bebida. Atualmente, reação é objeto de estudo de muitos pesquisadores 

que tem por objetivo aumentar a eficiência da reação, uma vez que os valores 

observados até o momento não são satisfatórios (Malowicki e Shellhammer, 2005; 

Jaskula e colaboradores, 2010a; Kapler e colaboradores, 2010; Blanco e 

colaboradores, 2014). Os baixos valores de conversão são explicados pela pouca 

solubilidade dos α-ácidos em água, que durante a fervura decantam no equipamento 

e não são convertidos nos seus isômeros (Jaskula e colaboradores, 2010b). 

Além da eficiência da reação de isomerização, um termo muito utilizado na 

indústria cervejeira para se referir ao amargor da bebida é a taxa de Utilização ou 

simplesmente Utilização. O termo é definido como a razão entre a quantidade de iso- 

α-ácidos encontrada na cerveja pronta e a quantidade de α-ácidos adicionada 

inicialmente no mosto. Entretanto, os valores encontrados na literatura para a 

utilização também não são muito satisfatórios, o que significa que a quantidade de 

iso-α-ácidos formada e encontrada no produto final apresenta um valor baixo. Devido 

ao baixo rendimento da reação de isomerização e à perda de iso-α-ácidos em todo o 

processo pós fervura, a utilização encontrada no produto final é ainda menor que a 

eficiência (Malowicki e Shellhammer, 2005; Jaskula e colaboradores, 2010a). 
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O rendimento baixo da reação de isomerização é afetado pela não solubilidade 

dos α-ácidos em água, pelo pH do mosto (Malowicki e Shellhammer, 2006; Kapler e 

colaboradores, 2010; Oladokun e colaboradores, 2016a) e pela própria transferência 

de α-ácidos do lúpulo para o mosto. A tecnologia utilizada na lupulagem e o formato 

do lúpulo utilizado (Jaskula e colaboradores, 2007b), a densidade do mosto, a 

temperatura de fervura (Askew, 1964; Jaskula e colaboradores, 2008), o tempo no 

qual o lúpulo fica sob fervura (Askew, 1965; Kapler e colaboradores, 2010), e o 

armazenamento da cerveja (Gunst e Verzele, 1978; Huvaere e colaboradores, 2005; 

Huavere e colaboradores, 2006; Blanco e colaboradores, 2014; Nibumona e 

colaboradores, 2013) são outros fatores que alteram as taxas de rendimento e 

utilização encontrados na literatura. 

Devido a importância que a reação de isomerização apresenta para a indústria 

cervejeira, muitas pesquisas são desenvolvidas sobre a reação e alguns trabalhos 

anteriores obtiveram resultados satisfatórios no que diz respeito ao conhecimento 

sobre a cinética e o comportamento da reação. Tendo como variáveis o tempo de 

fervura do mosto lupulado e a temperatura na qual o mosto é posto sob fervura, foi 

medida a concentração final de iso-α-ácidos, e demonstrado que a reação de 

isomerização segue o comportamento de Arrhenius e obedece a uma cinética de 

primeira ordem (Mallowicki e Shellhammer, 2005; Jaskula e colaboradores, 2008). 

Há vários métodos para se conhecer a concentração de iso-α-ácidos na bebida 

(Malowick e Shellhammer, 2005; Kowaka e Kokubo, 1976; Calado e colaboradores, 

2019; Vanhoenacker e colaboradores, 2004; Polshin e colaboradores, 2010). Uma das 

metodologias mais usadas para a determinação do amargor das cervejas na indústria 

é a recomendada pela American Society of Brewing Chemists (ASBC) e pela 

European Brewing Community (EBC) e tem os resultados reportados na Unidade 

Internacional de Amargor (IBU – acrônimo do inglês International Bitterness Unit). O 

método consiste na extração dos iso-α-ácidos pelo iso-octano, seguido da medida da 

absorbância pelo espectrofotômetro das espécies que absorvem a luz ultravioleta 

(UV) em comprimento de onda de 275nm. Essa absorbância é multiplicada por 50 e 

então encontra-se o valor do IBU da cerveja (Howard, 1968; Jaskula e colaboradores, 

2007a; Oladokun e colaboradores, 2016b). 

Mesmo com a comprovação de que o método recomendado pela ASBC e pela 

EBC apresenta resultados com um grau de certeza aceitável para a indústria, o 
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método representa ainda um alto custo para pequenas cervejarias, inviabilizando a 

realização dos testes toda vez que um novo produto é lançado e necessita um controle 

de qualidade de seus produtos. Por esta razão, modelos confiáveis para prever o 

amargor da cerveja final seriam de extrema utilizade. Atualmente, os cervejeiros 

caseiros utilizam uma fórmula considerada precisa para o cálculo do IBU das suas 

cervejas e que não gera custos adicionais no processo. Conhecida como fórmula de 

Tinseth, esta foi desenvolvida para facilitar o cálculo de IBU, porém não há na literatura 

trabalhos científicos que confirmem a validade e a confiabilidade dos resultados 

previstos pelo modelo. 

 

1.2. OBJETIVO 

Os objetivos gerais deste trabalho são desenvolver um modelo empírico para a 

previsão do IBU de um mosto cervejeiro, no qual para o ajuste do modelo será utilizado 

o método da Máxima Verossimilhança no tratamento dos dados obtidos 

experimentalmente durante uma ebulição típica do processo cervejeiro. 

E determinar o comportamento experimental da reação de isomerização em 

função do tempo de ebulição e da densidade original do mosto, a partir da aferição 

pelo espectrofotômetro da absorbância a 275nm das espécies químicas extraídas em 

iso-octano. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A CERVEJA 

Acredita-se que a cerveja foi originada na Mesopotâmia durante o período 

Neolítico, quando a agricultura começava a se desenvolver, especialmente o plantio 

de grãos, graças a uma fermentação natural provocada pelas águas da chuva. A partir 

daí a produção da cerveja se tornou um processo comum para a conservação e 

consumo de grãos. Porém, foi no Norte da Europa, há aproximadamente 2000 anos, 

que as técnicas de produção foram aprimoradas e a cerveja passou a fazer parte da 

dieta dos europeus. Com a ascensão do Império Romano, a cerveja perdeu o lugar 

de bebida mais popular para o vinho, que se tornou a principal bebida da época para 

os povos dominados pelos romanos, com exceção dos germânicos e celtas, que 

continuaram a produzir e a consumir a cerveja. Quando o declínio do Império Romano 

começou, a Igreja adquiriu importante papel nas áreas cientificas, medicinais e 

técnicas, e a partir de então a produção de cerveja passou a ser executada e 

aprimorada pelos monges que a fabricavam para consumo próprio e para o consumo 

dos peregrinos. Foram em monastérios alemães que se encontraram os primeiros 

documentos que evidenciam o uso do lúpulo na fabricação da cerveja, confirmando 

os grandes progressos realizados pelos monges (Cabras e Higgins, 2016). 

Atualmente, a cerveja continua sendo uma das bebidas mais consumidas ao 

redor do mundo, ocupando a terceira posição entre todas as bebidas mais 

consumidas, e a primeira posição entre as bebidas alcoólicas (Wunderlich e Back, 

2009). O grande e duradouro sucesso da bebida é atribuído, por muitos pesquisadores 

da área, ao caráter refrescante, aroma agradável e sabor amargo típico, provenientes 

de apenas quatro ingredientes principais que compõem a definição da bebida: água, 

malte, lúpulo (Humulus Lupulus) e fermento, usualmente uma levedura (Intelmann e 

colaboradores, 2009). 

A água é o ingrediente majoritário da cerveja e, por conta disso, muitas 

cervejarias enfatizam, em campanhas de marketing, a origem e a pureza deste 

insumo, mesmo sendo determinado por legislação que a água apenas deve ser 

potável, pura e livre de patogênicos. O segundo ingrediente em quantidade é o malte, 

proveniente de grãos de cereais. Estes grãos, antes do processo da produção de 

cerveja começar, passam pelo processo de malteação, técnica que utiliza condições 

extremamente controladas para a germinação do grão. O produto desse processo, o 
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grão malteado, é fonte de inúmeras enzimas, como α-amilase e β-amilase, que serão 

responsáveis por quebrar as moléculas complexas do amido e transformá-las em 

açúcares de interesse. O resultado da malteação depende do tempo e temperatura 

com que a germinação é interrompida, produzindo maltes de diferentes cores, sabores 

e teores de enzimas, viabilizando uma infinidade de cervejas diferentes (Burger e 

LaBerge, 1985; De Keukeleire, 2000). 

Geralmente o grão utilizado para a técnica da malteação é a cevada, por 

apresentar características que favorecem o processo de germinação e 

proporcionarem melhor qualidade da bebida final, porém outros grãos podem ser 

malteados, como trigo, milho e arroz, originando diferentes tipos de cerveja. O malte, 

nome dado ao grão malteado ou germinado, é o responsável por fornecer ao processo 

de fabricação da cerveja o amido, que será posteriormente transformado em açúcar 

pela ação das leveduras durante a etapa da fermentação. É também possível utilizar 

adjuntos não malteados, até determinado nível (ditado pelo excesso de enzimas 

disponível nos maltes), de modo a atingir objetivos sensoriais específicos. Apesar de 

o malte ser considerado o ingrediente que produz as melhores cervejas, algumas 

cervejarias ainda usam os grãos não malteados na produção por motivos financeiros, 

uma vez que o processo de malteação encarece o processo de fabricação da cerveja 

(Wunderlich e Back, 2009). 

A primeira etapa do processo de produção de cerveja é a produção do mosto, 

que consiste na mistura do malte e da água. Essa mistura é aquecida até 

aproximadamente 60°C e então as enzimas do malte, amilase e protease, quebram 

as estruturas complexas do amido deixando apenas açúcares, peptídeos e 

aminoácidos. Posteriormente a mistura passa pelo processo de clarificação (filtração 

usando as próprias cascas dos grãos) e o líquido obtido, já denominado mosto é 

levado para aquecimento até atingir a temperatura de ebulição, quando recebe a 

carga de lúpulos. Depois de lupulado, o mosto permanece sob fervura por alguns 

minutos, dependendo do tipo de cerveja a ser produzido. Após a fervura, o mosto 

lupulado passa pelo processo de resfriamento e é transferido para o fermentador (De 

Keukeleire, 2000; Linko e colaboradores, 1998). O líquido obtido é rico em açúcares, 

os quais, nessa etapa, serão transformados em etanol e dióxido de carbono através 

da fermentação realizada pela levedura ou outro fermento, como é mostrada na 

reação abaixo: 
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𝐶6𝐻12𝑂6 → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2 𝐶𝑂2 

Após o término da fermentação, a cerveja é resfriada e o fermento é separado 

da fase líquida por sedimentação. Mesmo a etapa de fermentação durando dias, na 

fase líquida ainda é possível encontrar açúcares não convertidos e leveduras 

remanescentes, as quais passam por um processo de fermentação secundária 

durante a etapa de maturação, a qual pode durar semanas ou meses, dependendo do 

tipo de cerveja. Durante o processo de fermentação algumas substâncias indesejáveis 

são obtidas através de reações secundárias, mas são convertidas pelas leveduras 

remanescentes na etapa de maturação, sem interferir no produto final. Após a 

maturação, a cerveja pode ser filtrada e, posteriormente, é envazada para a 

comercialização (Rosa e Afonso, 2015). 

Desde que os estudos sobre a cerveja começaram constatou-se que é uma 

bebida segura e com grande estabilidade microbiológica. Devido à presença de 

etanol, compostos amargos provenientes do lúpulo (iso-α-ácidos), baixo pH, alta 

porcentagem de dióxido de carbono, pouca quantidade de oxigênio e a presença de 

traços de substâncias nutritivas, como glicose, maltose e maltotriose (substâncias que 

foram consumidas durante a fermentação pela levedura) a bebida é um meio 

desfavorável para a existência de microorganismos que possam ser prejudiciais à 

saúde humana (Sakamoto e Konings, 2003). 

 

2.2. O LÚPULO 

Apesar de poucos insumos fazerem parte do processo de produção da cerveja 

e cada um deles representar uma função distinta, o lúpulo é o insumo de maior valor 

específico. Muitas características estão associadas a este insumo, tais como o sabor 

e aroma, estabilidade da espuma, ação antibacteriana e cor da bebida. Porém, entre 

essas funções, o sabor agradável do amargor presente na cerveja é considerado a 

principal característica relacionada aos compostos do lúpulo. 

O lúpulo é conhecido há milhares de anos, mas nem sempre tem sido usado 

na produção de cervejas. Inicialmente, o sabor amargo que o lúpulo proporcionava a 

bebida não foi apreciado pelas pessoas que a consumiam, porém com o aumento da 

produção da cerveja no século XIV e sua exportação, a importância do lúpulo 

aumentou, não apenas pelo sabor, mas também pela estabilidade que proporcionava 

à cerveja. Com o tempo de armazenamento maior devido às exportações, observou- 



25  

se que a cerveja com lúpulo era preservada por mais tempo do que as bebidas 

produzidas com outras ervas, como o gruit (Vriesekoop e colaboradores, 2012). 

Acredita-se que o lúpulo começou a ser usado na produção de cervejas durante 

os séculos XI e XII nas regiões da Bélgica e Alemanha pelo fato de contribuírem na 

produção de cervejas mais estáveis a contaminações e por diminuírem efeitos 

negativos causados à saúde (Kappler e colaboradores, 2010). Em 1516, Wilhelm IV, 

Lorde de Bayern decretou a ‘Lei da Pureza’ a qual especificava que a cerveja deveria 

ser produzida apenas por água, cevada e lúpulo. Desde então muitos países aderiram 

à lei e o lúpulo tornou-se indispensável para a indústria cervejeira. Além disso, o sabor 

amargo típico da cerveja tornou-se imprescindível e aprazível para os consumidores 

e conhecedores da bebida. 

O lúpulo, de nome científico Humulus Lupulus, é uma planta do tipo videira 

pertencente à família do cânhamo. Para o processo de lupulagem na produção da 

cerveja são utilizadas da videira somente as flores fêmeas, cuja morfologia pode ser 

observada na Figura 1. Somente as flores fêmeas contêm os grânulos de resinas 

douradas, chamados de lupulina, que representam a parte mais importante da flor, e 

pode ser vista a olho nu no interior e bem próximo ao caule da flor. São essas 

glândulas de cor amarelada que contém todas as substâncias químicas de interesse 

na produção da cerveja (Sakamoto e Konings, 2003). 

 
Figura 1 – Morfologia do lúpulo: 1 Cone do lúpulo; 2 caule; 3glândulas lupulinas; 4 pétalas; 5 glândulas lupulinas. 

 

 
Fonte: Wunderlich e Back, 2009. 

 
A química do lúpulo é dividida em dois grupos: resinas totais, que incluem os 

α-ácidos, compostos mais desejáveis da flor do lúpulo e representam uma mistura de 

três principais componentes: humulona, cohumolona e adhumulona, e os β-ácidos; e 
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óleos essenciais. Como são insolúveis em água, os α-ácidos em seu estado original 

não contribuem significativamente para as propriedades da cerveja pronta, sendo 

necessária sua isomerização, sob fervura, para produção dos seus isômeros solúveis 

em água, os quais são considerados os principais responsáveis pelo sabor da cerveja 

e por sua estabilidade (Kowaka e Kokubo, 1976). Os β-ácidos não contribuem muito 

para o sabor e propriedade antibacteriana da cerveja, uma vez que são até menos 

solúveis em água do que os α-ácidos e não tem a estrutura modificada por uma reação 

de isomerização durante o processo de fervura. O outro grupo presente na lupulina 

da flor do lúpulo, o grupo dos óleos essenciais, é o responsável pela maior parte do 

aroma característico da cerveja (Vriesekoop e colaboradores, 2012). 

Pouco se sabe a respeito da reação de isomerização sofrida pelos α-ácidos 

durante a fervura do mosto no processo cervejeiro e até pouco tempo atrás era 

desconhecida a existência de compostos derivados dessa reação que poderiam 

contribuir de maneira mais eficiente ao sabor amargo da bebida. Em 1976, com os 

iso-compostos já conhecidos pela indústria cervejeira, Kowaka e Kokubo (1976) 

constataram que as substâncias amargas nas cervejas lupuladas com α-ácidos 

consistiam basicamente em iso-α-ácidos e que essas são as substâncias com maior 

intensidade de amargor. Mostraram também que nas cervejas lupuladas com produtos 

gerados da degradação dos α-ácidos, as substâncias amargas consistiam 

minimamente em iso-α-ácidos e majoritariamente em outros produtos. Apesar de 

ambas apresentarem basicamente a mesma unidade de amargor, a característica do 

amargor de cada uma apresentou um perfil diferente, sendo as cervejas lupuladas 

com α-ácidos as mais agradáveis ao paladar humano em relação as cervejas 

lupuladas com produtos da degradação. 

No mesmo trabalho, foram testadas também cervejas lupuladas com β-ácidos 

e produtos da degradação de β-ácidos, as quais não mostraram muitos componentes 

amargos no final e tiveram baixa unidade de amargor, ou seja, um sabor menos 

intenso se tratando de amargor. Os iso-α-ácidos contribuem para cerca de 67.3% do 

amargor, hulupones 5.1% e outras substâncias são responsáveis por 25% do amargor 

(Spetsig e Steninger, 1960). 

A reação de isomerização à qual os α-ácidos são submetidos para a produção 

de seus isômeros durante a etapa de fervura do mosto cervejeiro é mostrada na Figura 

2. Para cada um dos três principais tipos de α-ácidos, existem um isômero 
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correspondente que recebem os nomes de isohumulona, isocohumulona e 

isoadhumulona. Cada isômero apresenta dois estereoisômeros, cis-isohumulona e 

trans-isohumulona, cis-isocohumulona e trans-isocohumulona, e cis-isoadhumulona e 

trans-isoadhumulona, sendo no total seis espécies químicas que contribuem no 

amargor e estabilidade da cerveja. O principal motivo dos iso-α-ácidos apresentarem 

maior importância para a produção da cerveja em relação aos α-ácidos, quando se 

trata de amargor e estabilidade química e bacteriana, é o fato de serem solúveis em 

água e carregarem suas propriedades para a bebida pronta (Askew, 1964; Jaskula e 

colaboradores, 2010a). 

 
Figura 2 – Reação de isomerização dos α-ácidos presentes na flor do lúpulo. 

 
Fonte: Jaskula e colaboradores, 2008. 

 
Durante a fervura, muitos iso-α-ácidos são volatilizados e outras são oxidadas 

devido à alta temperatura, como acontece com os α-ácidos. Portanto, muitos 

compostos originários do lúpulo presentes na cerveja não são exatamente os mesmos 

dos compostos encontrados na flor da planta. Em alguns casos, podem surgir na 

cerveja pronta sabores desagradáveis provenientes de compostos da planta que 

sofreram degradação conhecido como off-flavores (De Keukeleire, 2000; Linko e 

colaboradores, 1998). Por causa dos off-flavores e do fato de muitos cervejeiros 

considerarem o sabor amargo o principal e mais marcante atributo da cerveja, se torna 

indispensável o conhecimento da variação desta característica durante o processo de 

produção da bebida (Jaskula, 2007a). 
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Apesar de outros constituintes da cerveja contribuírem para o amargor final, a 

principal substância responsável pelo amargor são os iso-α-ácidos derivados lúpulo e 

por isso o conhecimento em relação a reação de isomerização representa grande 

importância para a indústria cervejeira e para o controle de qualidade da bebida 

(Howard e colaboradores, 1971; Caballero e colaboradores, 2012; Christensen e 

colaboradores 2005; Nibumona e colaboradores, 2013). Na literatura pouco se sabe 

sobre a reação e os fatores que interferem em seu rendimento. Atualmente a eficiência 

observada para essa reação sob condições variadas não é satisfatória e não 

ultrapassa a faixa de 50-60% de conversão, ou seja, nota-se que apenas 60% dos α- 

ácidos adicionados no começo da fervura são isomerizados originando os iso-α- 

ácidos. Um dos motivos da baixa eficiência pode ser o fato de que os α-ácidos são 

pouco solúveis em água, desacelerando gradualmente a dissolução ao longo da 

fervura, e consequentemente dificultando a reação de isomerização (Jaskula e 

colaboradores, 2010b). 

Além da eficiência da reação de isomerização, um termo muito utilizado na 

indústria cervejeira para se referir ao amargor da bebida é Utilização, definido como a 

razão entre a quantidade de iso-α-ácido encontrada na cerveja pronta e a quantidade 

de α-ácidos adicionada inicialmente no mosto. É importante observar que Utilização e 

eficiência são termos referentes a duas técnicas diferentes. Eficiência se refere a toda 

transformação de α-ácido em iso-α-ácido, levando em conta, inclusive, os iso-α-ácidos 

que poderão sofrer degradação posteriormente; e utilização se refere somente aos 

iso-α-ácidos encontrados na cerveja pronta, sem levar em conta os iso-α-ácidos que 

darão origem a outros produtos. Malowicki e Shellhammer (2005) definem utilização 

como expressa na equação (1): 

 

𝑖𝑠𝑜 − 𝛼 − á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 

𝛼 − á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 

 
(1) 

 

Jaskula e colaboradores (2010a) constataram que devido à perda de iso-α- 

ácidos na pós fervura, a utilização encontrada no produto final é ainda menor que a 

eficiência, e fica numa faixa de 30-40%. No mesmo estudo observaram que nos pellets 

de lúpulo, forma mais comum para a comercialização do lúpulo, na qual os cones 

passam por um processo de secagem, moagem e prensagem e ocupam menos 

espaço, podem ser encontradas partes isomerizadas dos α-ácidos, isto é, baixas 
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quantidades de iso-α-ácidos. Essa evidência levou a conclusão de que o rendimento 

da reação de isomerização é ainda mais baixo do que o mostrado em outros estudos. 

Mesmo sabendo que eficiência e utilização são termos que definem expressões 

diferentes, alguns fatores contribuem para o aumento tanto da eficiência da reação, 

quanto da utilização. O rendimento baixo da reação de isomerização é afetado pela 

não solubilidade dos α-ácidos em água, pelo pH do mosto (Malowicki e Shellhammer, 

2006; Kapler e colaboradores, 2010; Oladokun e colaboradores, 2016a) e pela própria 

transferência de α-ácidos do lúpulo para o mosto. A tecnologia utilizada na lupulagem 

e o formato do lúpulo utilizado (Jaskula e colaboradores, 2007b), a densidade do 

mosto, a temperatura de fervura (Askew, 1964; Jaskula e colaboradores, 2008), o 

tempo no qual o lúpulo fica sob fervura (Askew, 1965; Kapler e colaboradores, 2010), 

e o armazenamento da cerveja são outros fatores que alteram as taxas de rendimento 

e utilização encontrados na literatura. 

A variação nesses fatores mostra que, em alguns casos, há a degradação de 

iso-α-ácidos, o que não interfere no rendimento da reação de isomerização, e também 

a degradação de α-ácidos, proporcionando um menor rendimento da reação. Quando 

analisada a taxa de utilização, a degradação de ambas as espécies influencia em seu 

valor, pois as quantidades que são mensuradas para o cálculo da taxa são as 

quantidades inicial de α-ácidos e a quantidade de iso-α-ácidos na cerveja pronta, ou 

seja, se há a degradação de α-ácidos no meio do processo, haverá uma menor 

quantidade de iso-α-ácido produzida. E se houver a degradação dos iso-α-ácidos, a 

quantidade dessa espécie contabilizada no produto final será menor do que o 

esperado. 

Em relação aos diferentes formatos de lúpulo utilizados na produção de cerveja 

há uma diferença exorbitante na taxa de utilização para cada tipo. As cervejas 

lupuladas com extrato de lúpulo não isomerizados, contendo apenas α-ácidos, ou com 

pellets, os quais podem conter baixas quantidades de iso-α-ácidos, apresentam 

utilização entre 30-40%. Enquanto as cervejas lupuladas diretamente com iso-α- 

ácidos, através de extrato isomerizado, podem apresentar uma taxa de utilização 

acima de 80% (Jaskula e colaboradores, 2007b). 

As técnicas de lupulagem também influenciam a taxa de utilização. A lupulagem 

tradicional, que ocorre no começo da fervura, produz cervejas com baixo percentual 

de α-ácido residual depois de prontas, porém, com rendimento abaixo do esperado, o 
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que significa que os α-ácidos que deveriam estar presentes no produto final ou sofrem 

reações de degradação ou sedimentam por causa de sua baixa solubilidade. Quando 

o lúpulo é adicionado no whirlpool, fase da produção de cerveja posterior à fervura e 

anterior ao resfriamento do mosto, a taxa de utilização apresenta seu menor valor e a 

cerveja pronta a menor quantidade de iso-α-ácido. As amostras lupuladas com extrato 

isomerizado no final da fervura apresentam um valor na taxa de utilização acima de 

40%, considerado alto, porém mais baixo do que o valor da taxa em cervejas lupuladas 

com o mesmo extrato após a fermentação e início da maturação (Jaskula e 

colaboradores, 2007b). 

Outra técnica muito utilizada na indústria cervejeira para a lupulagem, 

conhecida como dry-hopping, consiste em adicionar o lúpulo durante o processo de 

fermentação da bebida para agregar aroma à cerveja sem afetar a estabilidade do seu 

gosto amargo. Como durante a fase de fermentação a reação de isomerização não 

ocorre, o lúpulo adicionado no dry-hopping pouco contribui para a quantidade de iso- 

α-ácidos na cerveja pronta, enquanto esta apresenta alto teor de α-ácidos residual, já 

que esses compostos têm menos tempo de sedimentação, podendo ser 

contabilizados no produto final (Jaskula el al, 2007b). 

Em vários trabalhos (Silva e Faria, 2008; Jaskula e colaboradores, 2008; 

Jaskula el al, 2007b) foi observada que a diferença da concentração dos isômeros cis 

e trans também alterava o amargor da cerveja. Uma cerveja com índice de amargor 

maior que outra cerveja não necessariamente apresentou maior concentração de iso- 

α-ácidos (Oladokun e colaboradores, 2016a). Isso porque o sabor amargo depende 

também da concentração dos isômeros cis e trans dos iso-α-ácidos. 

No estudo de Aitken e colaboradores (1970), uma amostra a qual continha uma 

mistura de compostos trans e cis mostrou-se mais amarga do que amostras que 

continham apenas um dos estereoisômeros. Além disso, foi observado que os 

compostos cis apresentam maior estabilidade em relação aos isômeros trans por isso 

ao final da fervura, ou final da reação, haverá maior concentração de compostos cis. 

Para a análise do efeito da concentração dos estereoisômeros no comportamento da 

reação de isomerização e do amargor da cerveja, a razão trans/cis (T/C) se tornou 

uma observação recorrente nas pesquisas que envolvem o amargor da cerveja. A 

razão, como a própria expressão mostra, é a quantidade de compostos trans formados 

pela reação de isomerização sobre a quantidade de compostos cis formados. 
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Jaskula e colaboradores (2007b) utilizaram as concentrações de trans- 

isocohumolune e trans-isohumulone, e cis-isocohumolone e cis-isohumolone. Em 

relação a degradação dos iso-α-ácidos, concluiram que os compostos trans 

apresentam uma maior degradação em função do tempo de armazenagem da cerveja 

pronta do que os compostos cis, devido a maior estabilidade dos compostos cis, o que 

acarreta o declínio da razão T/C com o passar dos dias. Os autores observaram 

também que o uso de extrato pré-isomerizado fornece uma cerveja com maior 

estabilidade no amargor do que as cervejas lupuladas com extrato não isomerizados. 

Isso porque o extrato pré-isomerizado apresenta maiores quantidades na 

concentração de isômeros cis e baixa concentração de isômeros trans e concentração 

desprezível de α-ácidos, que são fatores importantes para a estabilidade do sabor 

amargo da bebida. 

Em relação à reação de formação de cada tipo de isômero, Jaskula e 

colaboradores (2008) mostraram que a humulona foi o tipo de α-ácido que promoveu 

menor rendimento de reação, enquanto a cohumulona apresentou maior rendimento. 

Ou seja, no final da etapa de lupulagem, o mosto apresentou maior quantidade de iso- 

cohumulona do que iso-humulona, se levada em consideração somente a reação de 

isomerização. Além disso, os autores mostraram que a constante de formação dos 

cis-isômeros é sempre maior do que a dos trans-isômeros devido à alta energia de 

ativação requerida pelos cis-isômeros, cerca de 9 kJ por mol mais alta, e ao alto valor 

pré-exponencial. Porém, os cis-isômeros se mostraram um pouco mais estáveis 

comparados aos trans-isômeros durante a fervura. Em temperaturas mais altas a 

degradação dos compostos trans se mostrou mais evidente do que em temperaturas 

mais amenas (Oladokun, 2016a). 

Nas cervejas analisadas por Silva e Faria (2008), a concentração de iso- 

adhumulona apresentou valores mais baixos do que os outros isômeros, 

independentemente de sua configuração, seja cis ou trans, portanto atribuíram o sabor 

amargo da cerveja aos outros isômeros que se encontravam em maiores 

concentrações na cerveja pronta, o que reforça os resultados encontrados por Jaskula 

e colaboradores (2007b). As cervejas que apresentam baixa concentração de 

isohumulona levam a um sabor amargo mais ameno mesmo com concentração de 

iso-α-ácidos similares às das cervejas de sabor amargo mais intenso, concluindo que 

a isohumulona representa a família de isômeros com maior capacidade de amargor 
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na cerveja. Dos estereoisômero cis e trans, o que contribui mais para o amargor é o 

isômero cis (Aitken e colaboradores, 1970). Com esses resultados, permite-se ordenar 

a intensidade do amargor da seguinte forma: cis-isohumulona mais amargo do que 

trans-isohumulona, que por sua vez é mais amargo que o cis-isocohumulona que é 

mais amargo do que o trans-isocohumulona. 

Outro parâmetro importante para a produção da cerveja e objeto de estudo de 

muitos pesquisadores é o pH. Para analisar o efeito do pH, Askew (1964) aqueceu 

amostras de mosto com diferentes valores de pH a 97°C durante 5 e 20 minutos. As 

amostras submetidas a aquecimento durante 5 minutos mostraram maior perda de α- 

ácidos em baixos valores de pH, enquanto a concentração de iso-α-ácidos não 

mostrou alteração. Ou seja, em soluções mais ácidas, há uma maior degradação dos 

α-ácidos, fato confirmado mais tarde por Malowicki e Shellhammer (2006). As 

amostras que permaneceram sob aquecimento durante 20 minutos também 

mostraram maior perda de α-ácidos com valores mais baixos do pH e, para cada valor 

de pH, as perdas dos α-ácidos foram maiores nas amostras que ficaram sob 

aquecimento durante 20 minutos. 

Analisando a concentração dos iso-α-ácidos em função do pH, observou-se 

que em valores de pH na faixa de 4.8 até 6.0, não há variação significativa na 

concentração desses compostos, o que significa que o pH não exerce efeito na 

produção dos iso-compostos e nem em sua degradação (Malowicki e Shellhammer, 

2006). Em amostras colocadas sob fervura a 100°C as perdas de α-ácidos também 

foram maiores naquelas que apresentaram valores de pH abaixo de 6. O tempo de 

fervura em soluções alcalinas também mostrou efeitos na concentração dos α-ácidos, 

houve um decréscimo mais lento na concentração do composto nos primeiros minutos 

de fervura. Além disso, a recuperação de α-ácidos foi menor em soluções com valores 

baixos de pH o que indica uma solubilidade ainda mais baixa em soluções ácidas 

(Askew, 1965; Jaskula e colaboradores, 2010b). 

Apesar da reação de isomerização apresentar rendimentos maiores em 

soluções alcalinas, não é recomendável fazê-lo pois ao utilizar mostos com altos 

valores de pH no processo de produção da cerveja foram obtidos sabores indesejáveis 

no produto final. Esses sabores, conhecidos como off-flavors, devem ser ao máximo 

evitados pois toda a produção se torna perdida quando aparecem na bebida (Kapler 

e colaboradores, 2010; Oladokun e colaboradores, 2016a). 
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Outro fator que influencia diretamente na qualidade final da cerveja, a 

densidade do mosto antes da fermentação, ou densidade original da cerveja – Original 

Gravity (OG), também causa efeito significativo no rendimento da reação de 

isomerização e na degradação dos compostos amargos da cerveja. Uma OG entre 

1.050 e 1.060 não mostra diferença no rendimento da reação, mas aumentando a 

densidade do mosto para 1.090 a produção de iso-α-ácidos apresenta significante 

atenuação, o que significa que se aumentarmos a densidade do mosto, OG, o 

rendimento da reação diminui (Jaskula e colaboradores, 2010b). Como a 

concentração de iso-α-ácidos é alterada com o aumento da densidade e a perda de 

compostos que contribuem com o amargor da cerveja se mostrou acentuada, a taxa 

de utilização do lúpulo também apresenta um decaimento em mostos com densidade 

elevada (Laws e colaboradores, 1972). 

A taxa de lupulagem não apresenta efeitos negativos no rendimento da reação, 

ou seja, o rendimento não diminui se a quantidade de lúpulo adicionada aumenta, 

porém também não apresenta resultados contrários. Portanto, aumentando a 

quantidade de lúpulo adicionada no mosto, não necessariamente aumentará o 

rendimento da reação (Jaskula e colaboradores, 2010b). Para alguns autores, as 

perdas de amargor por problemas na execução dos experimentos explicam melhor a 

queda no valor da utilização, ao invés das justificativas que são atribuídas ao pH e a 

densidade do mosto. Por isso algumas práticas podem limitar essa degradação, como 

bons procedimentos de produção (Mallowick and Shallmmer, 2006). 

Toda cervejaria visa oferecer um bom produto final escolhendo matéria-prima 

de qualidade e implantando processos de produção controlados. A qualidade da 

cerveja durante o armazenamento é constantemente alterada, de difícil controle e um 

dos principais problemas das cervejarias, já que o envelhecimento da cerveja significa 

um decaimento da intensidade do amargor da mesma. Muitos autores consideram que 

é praticamente impossível manter uma rigidez no controle de qualidade da cerveja, 

principalmente durante o armazenamento da bebida. Há uma grande dificuldade em 

controlar os fatores causadores da degradação dos compostos que contribuem para 

as propriedades da bebida, como por exemplo a luz. Foi constatado que uma cerveja 

exposta à claridade está sujeita a formação do 3-metil-2-buteno-1-tiol (MBT), 

composto que fornece aroma e gosto desagradáveis unicamente à cerveja, e não a 

qualquer outra bebida sensível a luz. Por isso, recomenda-se o armazenamento de 
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cervejas em barris opacos e em garrafas de cor escura para a redução da absorção 

da luz pelas bebidas (Gunst e Verzele, 1978; Huvaere e colaboradores, 2005; Huavere 

e colaboradores, 2006). 

Além da luz, o armazenamento das cervejas deve ser feito em temperaturas 

baixas e controladas. Cervejas armazenadas em temperaturas altas apresentaram 

menores concentrações de iso-α-ácidos em relação a cervejas armazenadas em 

temperaturas mais baixas e tempo de meia-vida também menor, ou seja, a 

concentração de iso-α-ácidos reduz-se à metade em menos tempo do que as cervejas 

armazenadas em temperaturas próximas de 0 °C (Blanco e colaboradores, 2014). 

Quando a temperatura de armazenagem da cerveja muda de 4 °C para 40 °C, há uma 

diminuição bastante significativa no tempo de meia-vida de cada isômero formado. 

Devido a maior energia de formação requerida, os cis-isômeros apresentaram um 

tempo maior para sua concentração diminuir à metade, expondo mais uma vez que 

os cis compostos são mais estáveis que os trans-isômeros (Nimubona e 

colaboradores,2013). 

Cervejas armazenadas em temperaturas na faixa de 0 a 5 °C apresentam 

características similares às das cervejas jovens, a quantidade de iso-α-ácidos nessas 

cervejas sofre variação insignificante durante 4 semanas de armazenagem. Enquanto 

as cervejas armazenadas em temperaturas de 50°C durante 4 semanas mostram 

amargor menos intenso, provavelmente devido à perda de iso-α-ácidos. Nessa 

temperatura de armazenamento é observado também que outras substâncias 

contribuem mais para o amargor do que os próprios iso-α-ácidos, provavelmente 

compostos derivados da degradação dos isômeros e dos α-ácidos. Esses produtos 

originados nas reações de oxidação dos compostos benéficos às cervejas, são os 

compostos que podem contribuir para o off-flavor, sabor indesejado na cerveja 

(Kowaka e Kokubo, 1976). 

Em relação ao tempo no qual o lúpulo fica sob fervura e a temperatura na qual 

as substâncias são submetidas, uma série de pesquisas foram feitas (Askew, 1964; 

Malowick e Shellhammer, 2005; Kappler e colaboradores, 2010; Jaskula e 

colaboradores, 2008) e os resultados mostraram que os dois parâmetros dependem 

um do outro. Quando o lúpulo é adicionado ao processo de produção da cerveja, a 

temperatura de fervura e o tempo no qual o lúpulo ficará sob fervura são fatores 

determinantes na concentração de iso-α-ácidos presentes no produto final. Em 
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situações nas quais o tempo sob fervura foi muito longo ou a temperatura na qual o 

processo foi exposto estava muito alta, observou-se uma maior degradação dos iso- 

α-ácidos, e, portanto, maiores chances do surgimento de produtos que contribuem 

para os off-flavores (Kappler e colaboradores, 2010). 

Em seu trabalho de 1964, Askew (1964) analisou os efeitos que a temperatura 

e o tempo de fervura causam sobre os α-ácidos e iso-α-ácidos. Quando o processo 

de fervura ocorre a 80 °C, não há mudança expressiva de concentração de α-ácidos, 

e também não há indícios de formação de iso-α-ácidos, independentemente do tempo 

que dura o processo. Ao contrário da fervura realizada a 97°C, a qual mostra uma 

diminuição da concentração de α-ácidos pela metade da concentração inicial e uma 

quantidade expressiva de iso-α-ácidos é encontrada no final de 60 minutos de fervura. 

Porém a quantidade de α-ácidos não reagidos e iso-α-ácidos formados encontrada no 

final do aquecimento não foi equivalente a quantidade de α-ácidos adicionada no início 

da fervura, o que sugere a ocorrência de reações de degradação dos compostos 

ácidos. 

Em outro experimento, Askew (1965) comprovou que a perda de α-ácidos 

aumenta com o tempo de fervura e com o aumento da temperatura. A 20°C as perdas 

de α-ácidos variam de 1.5%, quando expostas à fervura durante 5 minutos e até 22%, 

quando expostas durante 120 minutos. A 100°C essas perdas variam de 36.6% até 

67.9% para os mesmos tempos de fervura, e em temperaturas acima de 80°C, no 

período de 20 a 120 minutos, há ganho de iso-α-ácidos em contrapartida à perda de 

α-ácidos. Os resultados para as perdas de α-ácidos mostraram uma linha reta quando 

exibidos em gráfico logarítmico, indicando que uma reação unimolecular acontece. 

Mostrou também que praticamente todo β-ácido é perdido em altas temperaturas e 

praticamente todos são perdidos durante o processo de fervura. 

Tendo como principais parâmetros a temperatura de fervura na qual o lúpulo é 

adicionado ao mosto e o tempo no qual o lúpulo fica sob fervura, muitos pesquisadores 

desenvolveram seus estudos com o objetivo de encontrar a taxa de reação para a 

reação de isomerização dos α-ácidos (Malowick e Shellhammer, 2005; Jaskula e 

colaboradores, 2008; Nibumona e colaboradores, 2013). Várias amostras foram 

coletadas em diferentes tempos de fervura sob diferentes temperaturas, e após cada 

instante de tempo aferiu-se em cada amostra, para todas as temperaturas, as 

concentrações de α-ácidos e iso-α-ácidos. Como a relação encontrada entre o 
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consumo de α-ácido e o aparecimento de iso-α-ácidos não foi de um pra um, 

considerou-se ainda a reação de degradação dos iso-α-ácidos durante a fervura, 

acentuada quando há um aumento da temperatura. A quantidade de produtos da 

degradação então foi definida como a diferença entre os α-ácidos perdidos e os iso- 

α-ácidos produzidos. A Figura 3 apresenta o esquema com as reações que ocorrem 

durante a etapa de fervura: 

 
Figura 3 – Reações identificadas durante etapa de fervura no processo cervejeiro. 

 

 
Fonte: Mallowivk e Shellman, 2005 

 
sendo 𝑘1 a constante de velocidade da reação de isomerização e 𝑘2 a constante de 

velocidade da degradação dos iso-α-ácidos. A taxa de reação pode ser expressa pela 

equação (2): 

 

𝑑𝐶 
= 𝑘𝐶n (2) 

𝑑𝑡 
 

onde 𝐶 é a concentração de reagente, 𝑡 é o tempo de fervura, 𝑛 é a ordem da reação 

e 𝑘 é a constante de velocidade. Para a análise da taxa de reação de isomerização, 

Malowick e Shellhammer (2005) plotaram o gráfico da concentração do reagente da 

reação, os α-ácidos, versus o tempo, para cada temperatura de fervura e todas as 

curvas mostraram uma melhor linearização para a cinética de primeira ordem, cuja 

relação é expressa na equação (3): 

 

𝐶 
ln ( 

 
) = −𝑘𝑡 (3) 

𝐶o 
 

onde 𝐶o é a concentração inicial de reagentes. 

As constantes de velocidade para cada temperatura podem ser encontradas 

utilizando o método do tempo de meia vida, 𝑡1 , o qual considera o tempo em que a 
2 

concentração atinge a metade da concentração inicial, ou seja, 𝐶 = 𝐶o/2. Por esse 

método a equação cinética assume a forma expressa pela equação (4): 
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𝑘 = 
ln (2) 

 
 

𝑡1/2
 

 
(4) 

 

Ao plotarem ln (𝐶/𝐶o) versus 𝑡, de acordo com a (3), e feita a linearização, os 

autores encontram o valor de 𝑘 a partir do coeficiente angular da reta obtida, e para 

cada temperatura uma constante diferente. A reação de degradação dos iso-α-ácidos 

também apresentou melhor linearização para a equação da cinética de primeira 

ordem, portanto para encontrar 𝑘2 os autores seguiram os mesmos passos realizados 

na obtenção de 𝑘1, no entanto ao invés da concentração de α-ácidos, utilizaram a 

concentração de iso-α-ácidos, pois consideraram que todo iso-α-ácido perdido é 

consequência da reação de degradação. 

Através dos experimentos realizados, Malowick e Shellhammer (2005) 

observaram que quanto mais alta a temperatura, mais alta a constante de velocidade, 

indicando que a reação de isomerização segue o comportamento descrito por 

Arrhenius, como é demonstrado na equação (5). 

 

𝑘 = 𝐴𝑒(–Ea⁄RT) (5) 

 

onde 𝐴 é o fator pré-exponencial, 𝐸a é a energia de ativação da reação, 𝑅 é a 

constante universal dos gases e 𝑇 a temperatura. 

Com os valores da constantes obtidos através da linearização da curva cinética 

para cada valor de temperatura, ou seja, com a constante variando em função da 

temperatura, ao linearizar a expressão de Arrhenius e plotar o gráfico de ln (𝑘) versus 

1/𝑇, foi possível conhecer os valores do fator pré-exponencial e da energia de ativação 

para cada reação através do coeficiente linear e do coeficiente angular, 

respectivamente. 

Malowick e Shellhammer (2005) encontraram para a reação de isomerização 

um valor de Energia de ativação de 98.6 kJ por mol, e para a reação de degradação 

um valor de 108.0 kJ por mol. Nota-se um valor um pouco maior da energia de 

ativação da reação de degradação, o que significa que a taxa de isomerização é maior 

do que a taxa de degradação. Além disso, concluíram que a taxa de degradação se 

altera em uma ordem de grandeza maior com o aumento da temperatura do que a 

taxa de isomerização. Jaskula e colaboradores (2008) realizaram os experimentos 

para o estudo somente da taxa de reação de isomerização, encontrando para a 
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energia de ativação um valor de 96-97 kJ por mol, bem próximo ao encontrado 

anteriormente. 

Com os valores da energia de ativação e do fator pré exponencial, o cálculo da 

constante de velocidade se torna simples, variando apenas com a temperatura. Os 

valores de 𝑘1e 𝑘2 encontrados por Malowick e Shellhammer (2005) são (7,9𝑥1011)𝑒(–

1185 ⁄ ) e (4,1𝑥1012)𝑒(–1299 ⁄ ) respectivamente. 

Através da combinação da cinética com a equação de Arrhenius, pode ser 

construído um modelo matemático que descreve a mudança na qualidade dos 

alimentos com o passar do tempo levando em conta a influência da temperatura, além 

de dar suporte à otimização de processos de produção ou condições de 

armazenamento. Nos casos em que a temperatura de fervura permanece constante 

durante todo o tempo em que o mosto fica sob ebulição, há na literatura um modelo 

matemático que relaciona as concentrações de iso-α-ácidos e dos produtos de 

degradação em função do tempo de fervura (Malowick e Shellhammer, 2005). Esses 

modelos estão apresentados abaixo, na equação (6), a qual representa a 

concentração de iso-α-ácidos com o tempo, e na equação (7), a qual representa a 

concentração dos produtos de degradação dos iso-α-ácidos: 

 

 

𝐶ico = 
𝑘1𝐶a,iniciaS (𝑒–k1t − 𝑒–k2t) (6) 

𝑘2 − 𝑘1 
 
 

 
𝐶 = 𝐶 

𝐶a,iniciaS + (𝑘 
 𝑒–k1t − 𝑘 𝑒–k2t) (7) 

degradação a,iniciaS 
𝑘2 − 𝑘1 

2 1
 

 

onde 𝐶icoé a concentração de iso-α-ácidos no tempo 𝑡, 𝐶a,iniciaS é a concentração de α-

ácidos adicionada ao mosto e 𝐶degradação é a concentração dos produtos da reação de 

degradação dos iso-α-ácidos. 

A  concentração  de  iso-α-ácidos  representa  na  indústria  a  intensidade  de 

amargor da cerveja, quanto maior a concentração dos iso-compostos mais amarga é 

a bebida. Porém, reportar a concentração dos compostos nos rótulos das cervejas 

para informar o grau de amargor não apresenta vantagem para a indústria e nem 

praticidade. Por isso foi estabelecida a Unidade Internacional de Amargor (IBU – 

acrônimo do inglês International Bitterness Unit), uma medida proporcional a 

quantidade de iso-α-ácidos presentes no produto final e que padroniza todas as 
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cervejas em graus de amargor. Como a medida e a concentração de iso-α-ácidos são 

proporcionais, quanto mais amarga é a bebida, maior o valor do IBU. A equação (8) 

mostra a relação aproximada entre a concentração de iso-α-ácidos e o valor do IBU: 

 

𝐼𝐵𝑈  = 1 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑖𝑠𝑜 − 𝛼 − á𝑐𝑖𝑑𝑜 (8) 

 
Cada cerveja possui um valor de IBU, que depende basicamente do lúpulo 

utilizado e da quantidade desse ingrediente adicionada à etapa de fervura. Há vários 

métodos para se conhecer a concentração de iso-α-ácidos na bebida e 

consequentemente o IBU da cerveja, como a cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC – acrônimo do inglês high performance liquid chromatograpgy) 

(Malowick e Shellhammer, 2005; Kappler e colaboradores, 2010; Jaskula e 

colaboradores, 2008), cromatografia de troca iônica (Kowaka e Kokubo, 1976), 

método de baixo custo baseado em fluorescência (Calado e colaboradores, 2019), 

cromatografia líquida com detecção de absorbância ultravioleta ou com 

espectroscopia de massa (Vanhoenacker e colaboradores, 2004; Intelmann e 

colaboradores 2009) e línguas eletrônicas (Polshin e colaboradores, 2010). 

Porém, a metodologia mais usada para a determinação do amargor das 

cervejas na indústria é o método recomendado pela Sociedade Americana de 

Fabricantes de Cerveja (ASBC – acrônimo do inglês American Society of Brewing 

Chemists), que consiste na leitura pelo espectrofotômetro das espécies que absorvem 

a luz ultravioleta (UV) em comprimento de onda de 275nm. A absorbância lida pelo 

espectrofotômetro é multiplicada por 50 e então encontra-se o valor do IBU da cerveja, 

como na equação (9) (ASBC, 2011). Várias pesquisas utilizaram esse método para a 

análise do amargor da cerveja e verificaram que a maior parte das espécies presentes 

na cerveja pronta que absorvem a luz UV em comprimento de onda de 275 nm é 

composta pelos iso-α-ácidos (Howard, 1978; Jaskula e colaboradores, 2007a; 

Oladokun e colaboradores, 2016b). 

 

𝐼𝐵𝑈  = 50 ∗ 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 à 275𝑛𝑚 (9) 

 
Mesmo sendo muito utilizado na indústria e recomendado pela ASBC, o método 

da espectrofotometria vem sendo substituído pelo método HPLC, que é considerado 

mais preciso e com melhor seletividade. A principal diferença entre os métodos é que 

o HPLC discrimina a concentração de todas as espécies, enquanto o método da 
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espectrofotometria mede a absorbância da soma de todas as espécies químicas da 

amostra que absorvem a luz UV a 275nm, e não apenas os iso-α-ácidos que são as 

principais espécies responsáveis pelo amargor. Portanto o equipamento pode levar 

em conta outras espécies que não influenciam de fato no sabor amargo da cerveja 

(polifenóis, ácido salicílico, sacarinos), fornecendo um valor de IBU incerto da bebida. 

Porém o HPLC é um método que requer equipamentos analíticos de alto custo, 

soluções padrão de iso-α-ácidos também muito caras, técnicos altamente treinados 

para o manuseio do equipamento, processo de medição muito demorado e, além 

disso, o método de preparação do processo para o HPLC ainda não foi padronizado, 

ou seja, para cada aferição de concentração de iso-α-ácidos, um padrão diferente 

deverá ser utilizado. 

Mesmo com o grau de incerteza maior, quando comparado ao HPLC, o 

espectrofotômetro possui menor custo em relação a outros métodos, o que o faz mais 

acessível e ainda amplamente usado na indústria. Além disso, os iso-α-ácidos 

produzidos pela reação de isomerização são as espécies presentes em maior 

quantidade no produto final, e, portanto, que mais contribuem para a leitura pelo 

espectrofotômetro, o que torna os resultados com um maior grau de certeza e com 

maior contribuição para o controle de qualidade da bebida (Calado e colaboradores, 

2019; Philpott e colaboradores, 1997; Christensen e colaboradores, 2005; Oladokun 

e colaboradores, 2015). 

O uso do espectrofotômetro para a leitura da absorbância das amostras e 

posterior cálculo do IBU das cervejas requer uma preparação das amostras, também 

recomendada pela ASBC (2011) que ocorre para que ocorra a absorção dos iso-α- 

ácidos por um solvente orgânico. Esse solvente, insolúvel em água, deve ter afinidade 

com a espécie a ser analisada, no caso, os iso-α-ácidos, para que durante o processo 

essas espécies sejam carreadas pelo solvente e analisadas posteriormente, e não 

deve apresentar interferência na aferição pelo espectrofotômetro. Apesar da prática 

poder introduzir mais incerteza para o método devido ao manuseio e extração de 

material pelo solvente, representa um custo inferior ao apresentado pelo HPLC, o que 

a torna mais atrativa para alguns pesquisadores e para a indústria (Fisher, 1972). 

Além da ASBC, o método da extração de iso-α-ácidos por um solvente 

orgânico, geralmente o 2,2,4-trimetilpentano (isooctano), e posterior cálculo do IBU 

através da leitura da absorbância pelo espectrofotômetro é também recomendado 
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pela Convenção de Cervejarias Europeia (EBC – acrônimo do inglês European 

Brewing Convention), e recebe o nome de EBC 9.8, pois no guia da EBC o método 

integra o item 9.8 (EBC, 1998). Em estudos anteriores o método apresentou bons 

resultados nos valores do IBU da cerveja com base em testes feitos em diferentes 

laboratórios e tratamento estatístico realizado com os resultados obtidos (Bernard, 

2000). 

A primeira leva de experimento, testes colaborativos, consistiu em deixar a 

cerveja em temperatura ambiente, degaseificá-la, retirar toda a espuma para não 

perder nenhuma substância que influencie no amargor e, posteriormente, analisá-las 

tanto pelo método do HPLC e pelo EBC 9.8. As cervejas foram colocadas diretamente 

no HPLC sem outra preparação e sem a utilização de filtros, nem nas amostras nem 

no padrão, para não reter nenhuma substância amarga. No total, 10 tipos de cervejas 

foram analisados por 5 laboratórios, e em todos os laboratórios os resultados foram 

mais consistentes para os testes usando o método EBC 9.8. Através de análises 

estatísticas, foi possível confirmar que os dois métodos diferem significativamente em 

relação a precisão dos resultados. A segunda parte dos experimentos, testes 

comparativos, consistiu na preparação da cerveja sem a etapa da lupulagem com o 

objetivo de acrescentar uma solução de iso-α-ácido de concentração conhecida na 

bebida pronta. Foram preparadas 17 amostras com concentrações diferentes e 

conhecidas e cada amostra foi analisada pelos dois métodos em dois laboratórios 

diferentes. O resultado da análise pelo método EBC 9.8 mostrou um nível aceitável 

de comparabilidade entre os dois laboratórios, e os resultados com HPLC também 

foram satisfatórios, pois as concentrações medidas por esse método foram similares 

com as concentrações esperadas. 

Quando ambos os métodos foram comparados observou-se que quanto maior 

a concentração de iso-α-ácidos, maior a diferença apresentada entre os métodos. 

Mais uma vez a estatística mostrou que os valores absolutos de cada um desses 

métodos diferem significativamente um do outro. O resultado dos testes colaborativos 

mostrou que o método EBC 9.8 é mais preciso e apresenta resultados mais 

consistentes. Os testes comparativos mostraram que a matriz construída pelo 

resultado do HPLC é bem precisa, porém o padrão usado foi o mesmo para a 

preparação das amostras, o que não acontece na indústria, onde a solução padrão é 

comprada e as amostras são preparadas com cervejas produzidas no local. Para 
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alguns autores, é necessária uma otimização no método HPLC para aferição da 

concentração de iso-α-ácidos antes do método ser implementado pela indústria 

cervejeira (Titze e colaboradores, 2005). 

Mesmo com a comprovação de que o método recomendado pela ASBC e pela 

EBC apresentam resultados com um grau de certeza aceitável para a indústria, o 

método representa ainda um alto custo para pequenas cervejarias, que não têm 

capital para a realização dos testes e necessitam um controle de qualidade de seus 

produtos. Conhecer os ingredientes utilizados na produção e a quantidade de α-ácido 

presente no lúpulo utilizado é imprescindível para esse controle. Atualmente, os 

cervejeiros caseiros utilizam uma fórmula considerada precisa para o cálculo do IBU 

das suas cervejas e que não gera custos adicionais no processo. A fórmula de Tinseth 

expressa pela equação (10), foi desenvolvida para facilitar o cálculo de IBU e leva em 

consideração a Utilização do lúpulo. O termo utilização foi definido como a razão entre 

a quantidade de iso-alpha-ácido encontrada na cerveja e a quantidade de alpha- 

ácidos adicionada no mosto (Jaskula e colaboradores, 2010a). 

 

1 
𝐼𝐵𝑈 = 𝑈 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑊 ∗ 

𝑉 

 
(10) 

 

Nessa fórmula, Tinseth relaciona a utilização do lúpulo (U); a porcentagem de 

α-ácidos presente no lúpulo utilizado (AA); a massa de lúpulo utilizado em gramas 

(W); e o volume final de cerveja produzido em litros (V). Para a simplificação e 

facilidade no cálculo do IBU, fontes tradicionais da indústria cervejeira utilizam uma 

tabela de utilização, encontrada no ANEXO 1, para ajustarem a fórmula de acima. 

Com os valores do tempo de fervura do lúpulo e da densidade do mosto, encontra-se 

o valor ideal para a utilização. A tabela de utilização não está disponível em veículos 

de divulgação cientifica. 

A tabela foi construída fazendo uso da fórmula estabelecida por Tinseth para o 

termo da utilização, representada na equação (11). Mesmo com a tabela tendo valores 

estabelecidos, a fórmula permite o cálculo da utilização da cerveja para quaisquer 

valores das propriedades da bebida que o cervejeiro obtenha. 

𝑈 = 
1,65  

0,000125(OG–1) (1 −  𝑒–0,04 t) (11) 

4,15 
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Na equação, Tinseth relaciona o valor da densidade do mosto (OG) e o tempo 

em que o mosto com o lúpulo ficou sob fervura (t) para o cálculo da utilização (U). Não 

há na literatura trabalhos científicos que relacionem a utilização encontrada por 

Tinseth com medições seguras de IBU. Vale a pena mencionar que, embora a fórmula 

de Tinseth seja interessante e ser um bom modelo, é apenas um modelo empírico 

com limitações. Ela se decompõe em altos valores de IBU e baixos tempos de fervura. 
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3. METODOLOGIA 

Neste trabalho a aferição de IBU das amostras foi realizada de acordo com o 

método sugerido pela ASBC. As amostras utilizadas para a adição do lúpulo foram 

preparadas utilizando mostos de diferentes densidades, além de testes usando água, 

sendo a fervura realizada em três aparatos diferentes. Todas as soluções tiveram a 

medição do pH, pois em caso de alcalinidade do meio reacional, é necessária a 

utilização de ácidos como o lático ou fosfórico, sendo, o pH, um fator de grande 

influência na reação de isomerização, na taxa de utilização e na qualidade do sabor 

da cerveja (Askew, 1965; Jaskula e colaboradores, 2010b; Kapler e colaboradores, 

2010; Oladokun e colaboradores, 2016a). Alíquotas foram retiradas e tiveram seus 

iso-α-ácidos extraídos para medição do IBU, sem fermentação, ou seja, o IBU foi 

medido antes da transformação dos açúcares do malte em álcool e gás carbônico. Em 

todos os experimentos foi utilizado o lúpulo em formato de pellet, uma vez que a flor 

fresca do lúpulo apresenta baixo rendimento da reação e acrescenta pouco amargor 

à bebida. 

 

3.1. PROCESSO DE FERVURA E REAÇÃO DE ISOMERIZAÇÃO 

3.1.1. MINIRREATORES DE VIDRO 

Nesta configuração, a reação de isomerização ocorreu em doze minirreatores 

de vidro com o objetivo de avaliar o aumento do IBU em função do tempo de fervura, 

ou tempo de reação. Em cada reator foi inserido 1 L de água declorada e então, 

colocados simultaneamente num banho de salmoura, até os seus interiores atingirem 

a temperatura de ebulição. Optou-se, nesta configuração, pela utilização da salmoura 

como fluido de aquecimento para ser possível avaliar o efeito de temperaturas acima 

de 100 °C. A temperatura interna dos reatores foi medida manualmente por um 

termômetro, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 Isomerização em reatores de vidro. 

 

Quando a temperatura de ebulição foi alcançada em todos os reatores, o tempo 

começou a ser marcado e as cargas de lúpulo foram adicionadas em cada reator, uma 

a cada 10 minutos. Dessa forma, o tempo de reação no primeiro reator foi de 120 

minutos e no último reator a receber o lúpulo, o tempo de reação foi de apenas 10 

minutos. Esse experimento foi realizado duas vezes, e em ambos o lúpulo utilizado foi 

o Chinook, Safra 2010, com porcentagem de α-ácidos igual a 11,5%, em forma de 

pellets, e cada reator recebeu 1 g de lúpulo. Toda a carga de lúpulo utilizada no 

processo foi, antes de ser adicionada aos respectivos reatores, homogeneizada e 

triturada manualmente em um almofariz de porcelana com auxílio de um pistilo 

também de porcelana, para que a quantidade de α-ácidos recebido por cada reator 

fosse a mais homogênea possível. 

Após os 120 minutos de fervura, todos os reatores foram submetidos a um 

sistema de resfriamento que ocorreu segundo duas estratégias operacionais. Na 

primeira, cada reator foi resfriado individualmente em um banho de gelo. Para 

minimizar o efeito do tempo de resfriamento na reação de isomerização, o primeiro 

reator resfriado foi o reator que recebeu a última carga de lúpulo, e último foi o reator 

que recebeu a primeira carga de lúpulo. Dessa forma o reator o qual contém o meio 

reacional que ficou sob fervura por um menor intervalo de tempo, também teve um 
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menor intervalo de tempo para o resfriamento do seu interior até uma temperatura de 

70 °C, ponto no qual a reação de isomerização não ocorre (Malowick e Shellhammer, 

2005). 

Na segunda estratégia, todos os reatores foram resfriados ao mesmo tempo: 

após 120 minutos de fervura, o banho no qual os reatores se encontravam foi drenado 

e rapidamente substituído por um banho de água fria corrente, até que o interior dos 

reatores atingisse a temperatura de 70 °C. O tempo do resfriamento em ambos os 

métodos foi registrado. Uma pequena quantidade da solução do interior de cada reator 

foi colocada em um tubo de centrífuga de vidro e em seguida seguiram para a extração 

de iso-α-ácidos e aferição do IBU. As amostras resfriadas simultaneamente foram 

armazenadas em ambiente refrigerado a 5 °C e depois de 7 dias foi realizada nova 

extração e aferição de IBU. 

 

3.1.2. BALÃO DE TRÊS VIAS 

Nesta configuração, foi utilizado um balão de três vias de vidro borossilicato 3.3 

com junta esmerilhada de capacidade de 3 L, um bico de Bunsen e um condensador 

de Allihn. Tal configuração buscou elucidar se a amostragem a partir de um mesmo 

mosto exibiria resultados diferentes dos obtidos na configuração anterior, na qual 

vários mostos são produzidos em paralelo, ainda que em condições idênticas. Testes 

envolvendo a isomerização em água pura e em mostos produzidos com extrato de 

malte em pó (DME – acrônimo do inglês Dried Malt Extract) foram conduzidos, com 

processos de ebulição e coleta de amostras idêntico; em todos os mostos foi 

empregada água destilada. 

A preparação do mosto empregou-se 3 L de água destilada e 0.5 kg de extrato 

de malte e em seguida a mistura foi colocada sob fervura para a dissolução do malte. 

A mistura foi submetida à decantação por um dia para a separação do extrato sólido 

excedente e do mosto, por sifonação. A medição da densidade do mosto foi feita com 

um refratômetro Brix e o pH do meio reacional foi medido com um medidor de pH 

digital. 

O sistema com água destilada é ilustrado na Figura 5a, e o mosto preparado 

com DME na Figura 5b. Em uma das vias laterais do balão foi inserido um 

termômetro, para o acompanhamento da temperatura de fervura, na via central, foi 

colocado um condensador, para evitar a perda de massa, e a outra via lateral foi 

utilizada para a retirada das amostras com o auxílio de uma pipeta e pera. Quando a 



47  

temperatura de 100 ºC foi obtida (com ou sem ebulição tumultuosa), a carga de lúpulo 

foi adicionada ao balão através da mesma via onde foi feita a retirada das amostras. 

 
Figura 5 (a) Balão de três vias com água destilada e lúpulo. (b) Balão de três vias com mosto e lúpulo. 

 
Esta configuração foi utilizada para três investigações complementares. A 

primeira consistiu na investigação da interferência do polipropileno no valor do IBU 

quando em contato com o isooctano, fato constatado ao longo do processo e que 

acarretou enormes prejuízos ao andamento, sendo um importante resultado paralelo 

do presente trabalho. A segunda consistiu na investigação do comportamento do IBU 

em função da variação do tempo de reação, tempo de armazenamento, densidade do 

mosto e pH do meio reacional, tendo sido usado o lúpulo Chinook, Safra 2010, com 

porcentagem de α-ácidos igual a 11.5%, em forma de pellets. A terceira investigação 

consistiu na isomerização da flor do lúpulo fresca e colhida minutos antes da 

realização do experimento, a fim de elucidar de produtos de oxidação estariam 

interferindo no teste. Antes de ser adicionada ao balão, a carga de lúpulo, tanto em 

formato pellets, quanto em formato de flores, foi homogeneizada e triturada em um 

almofariz de porcelana com auxílio de um pistilo também de porcelana, com o intuito 

de todas as amostras colhidas possuírem a mesma quantidade de lúpulo e dos seus 

compostos. 
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Logo após a adição da carga de lúpulo o tempo começou a ser cronometrado 

e a cada intervalo de tempo uma amostra foi retirada e disposta em um tubo de 

centrífuga de vidro. As amostras seguiram imediatamente para um banho de gelo com 

o objetivo de cessar a reação de isomerização. Dessa forma cada amostra teve um 

tempo de reação diferente da outra e o tempo de reação foi considerado somente 

como o tempo de fervura, pois o resfriamento, até temperatura inferior a 70 °C foi, 

supostamente, instantâneo. Após a primeira aferição de IBU, todas as amostras foram 

armazenadas em um ambiente refrigerado a 5 °C e depois de 15 dias foi realizada 

nova aferição de IBU. 

 

3.1.3. MINIRREATORES DE ALUMÍNIO 

A reação de isomerização ocorreu em minirreatores de alumínio com 

capacidade para 500 mL, a fim de investigar a interferência de eventuais inércias 

térmicas causadas pela resistência do material de construção do reator, as quais 

poderiam introduzir dinâmicas além das cinéticas, principalmente na etapa de 

resfriamento. Similarmente nos casos anteriores, o mosto foi preparado com água 

declorada e extrato de malte em pó (DME), produzindo soluções de densidades 

diferentes, utilizando consagradas planilhas de cálculo (como a disponível no 

endereço eletrônico https://www.morebeer.com/content/dme_calculator) de modo a 

obter um volume inicial de 12 L (a soma da capacidade dos 21 reatores mais 1.5 L de 

segurança) com a densidade do mosto desejada para cada experimento. 

Após o cálculo da quantidade de DME necessária, o montante foi adicionado 

no volume inicial de água declorada e colocado sob fervura. Após a dissolução do 

malte, a mistura foi resfriada em temperatura ambiente, para que o excesso de 

material (insolúvel) decantasse e fosse possível a separação do mosto e dos sólidos 

por um sistema de sifão. Depois da separação, a densidade do mosto foi medida com 

um Refratômetro Brix, e então o estabilizador de pH foi adicionado, ao mosto ou na 

água, e seu valor foi medido com um medidor de pH digital para a verificação da acidez 

do meio reacional. Em cada reator foram colocados 500 mL da solução (água ou 

mosto) tamponada e colocados para aquecer em banho maria. Todos os reatores 

foram devidamente tampados para evitar a perda de água por evaporação, de acordo 

com a Figura 6. 

http://www.morebeer.com/content/dme_calculator)
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Figura 6 Reatores de alumínio 

 

A temperatura interna de cada reator foi medida manualmente, e assim que em 

todos os reatores atingiram 100 ºC, o tempo começou a ser cronometrado. Cada carga 

de lúpulo de 0.5 g foi então colocada simultaneamente em três reatores distintos, com 

o objetivo da obtenção de triplicatas para o mesmo tempo de reação. O lúpulo utilizado 

foi o Czech SAAZ, safra de 2018, lote 18-150, com teor de α-ácidos de 2.90 % 

(cohumulona 23-26%). Assim como nos experimentos anteriores, antes de ser 

adicionada nos respectivos reatores, toda a carga de lúpulo foi homogeneizada e 

triturada em um almofariz de porcelana com auxílio de um pistilo também de 

porcelana, de maneira a garantir que todos os reatores recebessem a mesma 

quantidade dos compostos presentes no lúpulo. 

Como dito, a cada instante de tempo pré-estabelecido, três reatores receberam 

a carga de lúpulo, perfazendo 7 tempos de reação todos em triplicata. Após 60 minutos 

de fervura, foi realizado o resfriamento simultâneo com banho de gelo em todo o 

sistema, de modo a garantir que todos os reatores o mesmo tempo para o resfriamento 

até 70 °C, temperatura na qual é consenso que a reação de isomerização tem cinética 

virtualmente nula. Foram retiradas de cada reator pequenas quantidades da amostra 

(mínimo de 20 mL) e transferidas para um frasco de vidro em cor âmbar de 50 mL 

(Gunst e Verzele, 1978; Huvaere e colaboradores, 2005; Nascimento e colaboradores, 

2020) para posterior extração. As amostras foram armazenadas em ambiente 
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refrigerado a 5 °C (Nimubona e colaboradores,2013) e depois de 15 dias foi realizada 

nova extração das mesmas amostras, de modo a reproduzir o procedimento de 

maturação e garantir que apenas os ácidos solúveis (sob o ponto de vista operacional) 

permanecessem em solução. 

 

3.2. EXTRAÇÃO DE ISO-α-ÁCIDOS E AFERIÇÃO DE IBU 

O método de extração utilizado foi baseado nos protocolos recomendados pela 

ASBC e pela EBC, nos quais 10 mL da amostra são transferidos para um tubo de 

centrífuga de vidro de 250 mL, adiciona-se uma única gota de 1-octanol para evitar 

espumação no momento da agitação, e, em caso de amostras de bebida pronta 

carbonatada, desgaseificar o produto. Cabe mencionar que o 1-octanol não altera a 

absorbância lida a 275 nm mais do que 0.005 unidades, não comprometendo a 

confiabilidade dos resultados. Adiciona-se 1 mL de ácido clorídrico (HCl) 3M (mol/L) 

utilizando uma micropipeta mecânica, ou HCl 3M por 0.5 mL de HCl 6 M, para maior 

precisão. O ácido é utilizado para garantir que os iso-α-ácidos permaneçam 

protonados (sem carga no geral), tornando-os solúveis na fase orgânica. 

Por fim, após a acidificação da amostra, adiciona-se 20 mL do solvente iso- 

octano (2,2,4-dimetil pentano PA 99%). Todos os reagentes (iso-octano, 1-octanol e 

ácido clorídrico) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São 

Paulo, Brasil) como padrão P. A. (Pro Analyse). O branco foi preparado transferindo 

20 mL do solvente para um tubo de centrífuga mais uma gota de 1-octanol. A 

densidade óptica do iso-octano deve ser menor do que 0.010 usando água destilada 

como referência a 275 nm, e a verificação deste valor deve ser feita medindo a 

absorbância do iso-octano puro tendo como o zero do espectrofotômetro, a água 

destilada (Howard, 1968). 

As amostras e o branco foram agitados durante 15 minutos por um agitador 

mecânico (Wrist Action ShakerTM Model 75 Burrell Scientific Pittisburgh, PA U.S.A) 

apresentado na Figura 7. Passados 15 minutos, tempo recomendado pela ASBC, 

duas fases se formaram, uma fase aquosa, a fase mais densa, e uma fase orgânica, 

a fase menos densa, como está apresentado na Figura 8. A fase orgânica é a fase 

que contém o solvente e os iso-α-ácidos que foram carreados pelo solvente, e é a fase 

de interesse para a medição do IBU pelo espectrofotômetro. Ao final da agitação, caso 

seja observada uma emulsão entre as duas fases torna-se necessário levar os tubos 

para uma centrífuga por tempo suficiente para a separação das fases. 
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Figura 7 Agitador Mecânico 

 

Figura 8 Amostras com as fases separadas. a) meio reacional: água. b) meio reacional: mosto. 

 

Com uma pipeta Pasteur de vidro, uma alíquota da fase orgânica da amostra 

foi transferida para uma cubeta de quartzo e introduzida no espectrofotômetro 

(Espectrofotômetro Bel Spectro S-2000) apresentado na Figura 9. O instrumento foi 

então configurado de modo a ler absorbância zero a 275 nm para o branco (20 mL de 

iso-octano mais uma gota de 1-octanol) e, em seguida, foi realizada a leitura da 

amostra. A leitura do branco pelo equipamento foi realizada antes da medição de cada 

amostra para evitar possíveis interferências técnicas. O valor da absorbância 
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mostrado pelo espectrofotômetro foi, então, multiplicado por 50 para o cálculo do IBU 

da cerveja. Segundo Philpott e colaboradores (1997), quando a primeira amostra é 

removida da cubeta, alguns iso-α-ácidos ficam adsorvidos nas paredes da cubeta 

aumentando a absorbância das outras amostras, por isso a cubeta foi lavada com 

solvente após cada medição no espectrofotômetro. Também pode ocorrer nas 

amostras um aumento de temperatura quando colocada sob a luz UV, aumentando a 

absorbância lida pelo equipamento, e consequentemente o IBU, e por isso deve-se 

realizar a leitura em segundos. 

 
Figura 9 Espectrofotômetro Bel Spectro S-2000. 

 
3.3. MODELAGEM 

Ao se analisar o comportamento de um conjunto de dados visando a construção 

de um modelo empírico de predição, é necessário estabelecer critérios estatísticos 

bem como construir intervalos de confiança do valor dos parâmetros que ajustam o 

modelo proposto. Para a abordagem estatística a respeito de qualquer parâmetro são 

necessárias distribuições amostrais que representam o comportamento das 

estimativas baseado na repetição do processo de amostragem. Modelos matemáticos 

são comumente usados para a interpretação de dados experimentais, comportamento 

de um processo e prever respostas de um sistema. Esses modelos são compostos de 

equações que representam a relação entre as variáveis dependentes e independentes 

do sistema em questão (Royall, 1997). 

A aplicação de dados de entrada ou um estímulo em um sistema e a simulação 

de suas respostas usando um modelo matemático caracteriza um problema direto. E 
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esses modelos possuem variáveis ou parâmetros que não podem ser medidos 

experimentalmente. Para encontrar o valor desses parâmetros é necessário resolver 

o problema de forma inversa, fornecendo ao sistema a resposta esperada por ele, em 

forma de dados experimentais e uma estimativa das informações desejadas, como os 

parâmetros do modelo. A resolução deste problema, também conhecida como 

regressão, consiste em aplicar técnicas que minimizam a função objetivo, medindo a 

distância entre o resultado previsto pelo modelo e o resultado obtido 

experimentalmente. Modelos de regressão são comumente usados para ajustar dados 

e para fornecer um modelo empírico quando a verdadeira relação entre as variáveis é 

desconhecida (Kappel e colaboradores, 2016). 

Os dados experimentais obtidos, variando a densidade do mosto e o tempo 

de isomerização, conforme descrito no subitem 3.1.3, foram usados para ajustar um 

modelo não linear baseado na equação de Tinseth com o objetivo de prever um valor 

de IBU para o sistema analisado, em função da densidade da bebida antes de 

fermentação e do tempo de fervura após a lupulagem. O modelo previsto é descrito 

na equação (12) abaixo: 

 

𝐼𝐵𝑈 = 𝑝1𝑝2OG–1(1 − 𝑒–p3.t)𝐴𝐴 
𝑊

 
𝑉 

 
(12) 

 

 

onde 𝐴𝐴 é a porcentagem de α-ácidos no lúpulo (dado informado na embalagem do 

produto), 𝑊 é a massa (em g) do lúpulo, 𝑉 é o volume do mosto (em L), 𝑂𝐺 é a 

densidade do mosto, 𝑡 é o tempo de fervura (em minutos) e 𝑝1, 𝑝2 e 𝑝3 são os 

parâmetros a serem ajustados, sendo que 𝑝2 está restrito ao intervalo ]0, 1[, dado que 

observa-se, experimentalmente, que o IBU aumenta com a diminuição da densidade. 

Os parâmetros foram ajustados segundo o critério da Máxima Verossimilhança 

estatística, o qual assume que os pontos experimentais se distribuem segundo uma 

distribuição normal (gaussiana) ao redor dos valores corretos. Neste trabalho, foi 

assumido que todos os pontos tem igual variância e a otimização da função objetivo 

resultante foi conduzida pelo algoritmo Nelder-Mead de busca direta irrestrita, tendo 

sido usadas as seguintes mudanças de variáveis para incorporar as restrições de 

domínio: 
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𝑝 1 = 𝑝Nin1 

𝑝 2 = 1 − 𝑒–e
pNin2

 

𝑝 3 = 𝑒pNin3
 

 

 
(13) 

 

sendo 𝑝 1, 𝑝 2 e 𝑝 3 os parâmetros ajustados e 𝑝Nin1, 𝑝Nin2 e 𝑝Nin3 os valores para os 

parâmetros que minimizam a função objetivo. 

Para a avaliação da qualidade do ajuste, foram calculados os estimadores 

variância, matriz covariância e desvio padrão. Como estimador coerente e não 

tendencioso da variância fundamental do modelo foi usada a expressão da equação 

(14) abaixo: 

 

𝑆2 = 
1 
Σ Σ(𝑦 − 𝑦  )

2
 

 

 
(14) 

y 𝑚 − 𝑟 ij t 

i j 

 

onde yij é o IBU experimental para a j-ésima réplica da i-ésima coordenada (dada pelo 

par ordenado [OG, tempo de fervura]), ŷi é o valor de IBU previsto pelo modelo para a 

mesma coordenada, m é o total de pontos experimentais e r é o número de 

parâmetros, que neste trabalho é igual a 3. A matriz de covariância dos parâmetros, 

por sua vez, é estimada pela Equação (26), apresentada no ANEXO 2 e os desvios 

padrões foram calculados através da raíz quadrada dos termos da diagonal da matriz 

covariância como mostra a equação (15). 

 
 𝑑𝑝(p ) = 

2 
𝐶𝑂𝑉 (15) 

j J jj 

 
 

Após a avaliação dos estimadores, foi possível executar análises gráficas 

comparativas do modelo obtido com os dados experimentais. 
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4. RESULTADOS 

4.1. INTERFERÊNCIA DO POLIPROPILENO 

Durante a persecução dos objetivos estritos do presente trabalho, resultados 

espúrios começaram a ser obtidos, bem como foi observada formação de uma goma 

de origem desconhecida em algumas das amostras. A partir de estudos anteriores 

(Allen, 1981; Lewis e colaboradores, 2010; Carralero e colaboradores, 2019) foi 

questionada a interferência do plástico (polipropileno) dos tubos de amostra nos 

resultados dos experimentos, tendo sido conduzida uma investigação específica neste 

sentido. A isomerização para essa fase foi realizada no balão de três vias e as 

amostras colhidas foram divididas em tubos de polipropileno e em tubos de vidro para 

posterior extração. Foram realizadas 20 medições de absorbância em tubos plásticos 

e 14 aferições em tubos de vidro e os resultados apresentados na Tabela 1 

demonstraram que a utilização de tubos de polipropileno em análises envolvendo o 

solvente isooctano interfere nos resultados. 

 
Tabela 1 Valores de IBU de experimentos realizados em tubos de plástico (polipropileno) e no vidro. 

 

Amostra 
Absorbância (275 nm) 

Plástico Vidro 
Amostra 

Absorbância (275 nm) 

Plástico Vidro 

1 0.016 0.002 11 0.016 0.003 

2 0.015 0.004 12 0.017 0.002 

3 0.019 0.005 13 0.017 0.002 

4 0.013 0.003 14 0.022 0.002 

5 0.016 0.003 15 0.023  

6 0.014 0.004 16 0.015  

7 0.019 0.000 17 0.024  

8 0.016 0.002 18 0.020  

9 0.016 0.002 19 0.028  

10 0.016 0.003 20 0.017  

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
A fim de se avaliar estatisticamente os resultados obtidos, comparar ainda mais 

os resultados nos dois tipos de material e assegurar o efeito do plástico nas amostras, 

foi usado o teste das hipóteses depois de se conhecer as médias, 𝑥 , e a variância 

amostral, 𝑆, de cada conjunto de dados. Como (𝑥 1 − 𝑥 2) > 0, sendo as amostras no 
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U 

𝝂 

𝝂 

plástico representadas pelo subíndice 1 e as amostras no vidro representadas pelo 

subíndice 2, então o a interferência do plástico das medições usando o iso-octano 

como solvente pode ser confirmada seguindo a hipótese a seguir: 

 

 
 

𝑆2 𝑆2 (16) 
(𝑥    − 𝑥   ) > 𝑡αJ   1   +    2  

U 𝑚1
 𝑚2 

 

a qual, se verdadeira, corrobora a influência do plástico nas amostras, e onde 𝑡α é a 

variável t-Student, 𝜈 o grau de liberdade, 𝛼 o nível de significância e 𝑚 o número de 

amostras em cada conjunto de dados. Para o cálculo dos graus de liberdade foi 

utilizada a equação (17) abaixo (Himmelblau, 1978): 

 

 
𝑆2 

 
𝑆2 2 

 
𝑣 = 

(  1 

𝑚1 
+ 2 ) 𝑚2 − 2 

𝑆2   2 
𝑆2 2

 (17) 
(  1 ) (   2 ) 

  

𝑚1 
+

 
𝑚1 − 1 

𝑚2 
𝑚2 − 1 

 

 

Os resultados do teste estão apresentados Tabela 2 para os níveis de 

significância de 95% e de 99%. 

 
Tabela 2 Resultados estatísticos. 

 Plástico Vidro 

Média �̄� 0.018 0.003 

Variância 𝑺 1.4 10-5
 1.4 10-6

 

Graus de liberdade 𝝂 22.2  

𝒕𝟗𝟓% 1.7171 

𝒕𝟗𝟗% 2.5083 
 

 

Os resultados apresentados usados no teste das hipóteses descrito 

anteriormente evidenciaram a interferência do plástico na absorbância das amostras 

e, portanto, todos os experimentos posteriores foram realizados utilizando somente 

tubos de vidro, a fim de evitar qualquer contato das amostras e reagentes com o 

plástico e, consequentemente, obter resultados com interferências das substâncias 

provenientes do polipropileno. 

1 2 
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4.2. TESTE NOS MINIRREATORES DE VIDRO 

O Quadro 1 apresenta as características do lúpulo usado nas duas corridas 

feitas nos minirreatores de vidro, assim como as características do meio reacional. 

 
Quadro 1 Características do lúpulo utilizado e do meio reacional. 

 

Nome Característica 

Lúpulo Chinook 

Safra 2017 

α-ácidos (%) 11.5 

Formato Pellets 

Massa de Lúpulo (g) 0.5 

Volume reacional (L) 1.0 

OG meio reacional 1.000 

4.2.1. Isomerização seguida de resfriamento individual 

Após uma hora em banho de aquecimento, a água no interior dos reatores 

atingiu a temperatura de 99 °C e a lupulagem começou a ser realizada. Cada reator 

recebeu 1 g de lúpulo em instantes de tempo diferentes. Após o último reator receber 

o lúpulo, foi realizado o resfriamento das soluções. Na primeira isomerização, os 

reatores foram retirados um por um e colocados em banho de gelo até atingirem a 

temperatura de 70 °C. A Tabela 3 mostra o tempo que cada reator levou para ser 

resfriado. 
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Tabela 3 Tempo de resfriamento de cada reator. 

Tempo de 
Reator 

resfriamento (min) 
 

 

1 15.22 

2 14.00 

3 12.75 

4 11.72 

5 10.12 

6 8.83 

7 7.32 

8 6.00 

9 4.87 

10 3.57 

11 2.30 

12 0.22 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Como já foi mencionado, o tempo real de isomerização nesse processo foi 

considerado como a soma do tempo de fervura e do tempo para resfriamento de cada 

amostra. Após a extração, foi feita a aferição do IBU das amostras de cada reator no 

mesmo dia em que foi realizada a isomerização. Para cada tempo de fervura, foi 

calculado o IBU previsto pelo modelo de Tinseth, representado na equação (10), a 

título de comparação com os resultados obtidos pelo método recomendado pela 

ASBC. Os resultados são mostrados na Tabela 4. 
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Tabela 4 Resultados isomerização seguida de resfriamento individual dos minirreatores. 

 
 
 

Experimental Tinseth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Os valores de IBU aferidos experimentalmente apresentaram valores muito 

maiores do que os valores previstos pela equação de Tinseth para o mesmo sistema, 

o que representa um resultado esperado visto que a equação de Tinseth calcula o IBU 

que a cerveja apresentará após a fermentação. Os resultados obtidos neste trabalho 

são valores de IBU de mostos não fermentados, ou seja, sem eventuais perdas dos 

compostos amargos durante esta etapa do processo. Calcular o IBU antes da 

fermentação pode auxiliar na projeção de um mosto que entregue um produto final na 

prática o mais próximo possível do esperado. Na Figura 10 é possível encontrar o 

gráfico com os pontos experimentais apresentados na tabela acima. 

 
Reator 

Tempo de 

fervura 

Tempo total 

isomerização 
IBU IBU 

Absorbância 

 (min) (min)    

1 120 135.22 1.570 78.50 45.347 

2 110 124.00 1.583 79.15 45.162 

3 100 112.75 1.715 85.75 44.885 

4 90 101.72 1.818 90.90 44.474 

5 80 90.12 1.630 81.50 43.859 

6 70 78.83 1.453 72.65 42.942 

7 60 67.32 1.718 85.90 41.575 

8 50 56.00 1.730 86.50 39.535 

9 40 44.87 1.701 85.05 36.492 

10 30 33.57 1.570 78.50 31.951 

11 20 22.30 1.620 81.00 25.178 

12 10 10.22 1.447 72.35 15.074 
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Figura 10 Resultados obtidos na isomerização seguida de resfriamento individual de cada reator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa-se que os dados obtidos experimentalmente e os valores calculados 

pela equação de Tinseth apresentam, apesar de uma óbvia diferença de escala, o 

comportamento similar nos primeiros 60 minutos de isomerização. A partir desse 

instante, o IBU medido apresenta um decréscimo nos seus valores, queda essa que 

pode ser explicada pela degradação dos α-ácidos e iso-α-ácidos que ocorre a partir 

de um determinado tempo sob fervura, confirmando resultados encontrados 

anteriormente na literatura (Askew, 1965; Malowick e Shellhammer, 2005; Jaskula e 

colaboradores, 2008; Nibumona e colaboradores, 2013). 

 

4.2.2. Isomerização seguida de resfriamento simultâneo dos reatores 

Nessa estratégia, o resfriamento ocorreu simultaneamente em todos os 

reatores, o recipiente onde os reatores estavam sob fervura foi resfriado até que a 

temperatura interna de cada reator atingisse 70 °C. O tempo de resfriamento foi de 22 

minutos e 40 segundos, o mesmo tempo para todos os reatores. O tempo total de 

isomerização foi considerado como sendo a soma do tempo de fervura e do tempo de 

resfriamento, que nesse caso foi o mesmo para todas as amostras. A extração dos 

iso-α-ácidos e a aferição do IBU ocorreu em dois dias diferentes, no próprio dia da 

isomerização e sete dias depois, e os resultados são apresentados na Tabela 5. As 

amostras foram armazenadas durante os sete dias em um ambiente refrigerado sob 

uma temperatura de 5 °C. 

160 140 120 100 80 
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IBU Tinseth 

IBU experimental 

100,000 
 

90,000 
 

80,000 
 

70,000 
 

60,000 
 

50,000 
 

40,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

10,000 

IB
U

 



61  

Os valores de IBU segundo o modelo de Tinseth também foram calculados e 

apresentados na Tabela 5. É possível notar que o IBU aferido experimentalmente 

apresenta maiores valores e mesmo comportamento do que o previsto por Tinseth 

para as extrações realizadas no dia da isomerização. Porém o IBU encontrado nas 

amostras que tiveram a extração realizada depois de armazenadas em ambiente 

refrigerado mostraram um decréscimo significativo em relação às primeiras extrações 

e aos valores previstos por Tinseth para o sistema. 

 
Tabela 5 Resultados da isomerização seguida de resfriamento simultâneo dos reatores. 

 
 

Reator t (min) 

 
tempo total 

(min) 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia 

 
IBU 

Tinseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Esses resultados estão em acordo com estudos anteriores que mostram que o 

armazenamento das cervejas interfere na qualidade do amargor da bebida, devido a 

degradação dos iso-compostos (Gunst e Verzele, 1978; Huvaere e colaboradores, 

2005; Nimubona e colaboradores,2013; Kowaka e Kokubo, 1976). A insolubilidade dos 

α-ácidos em água é também um fator a ser considerado na diferença de IBU entre a 

primeira e segunda extração, pois esses compostos que permaneceram na bebida em 

sua forma inicial, ou seja, não sofreram a reação, podem ter interferido na leitura da 

absorbância das primeiras amostras, e depois durante os sete dias que ficaram 

 Abs IBU Abs IBU  

1 120 142.67 1.360 68.00 0.812 40.60 45.57 

2 110 132.67 1.375 68.75 0.777 38.85 45.50 

3 100 122.67 1.403 70.15 0.809 40.45 45.38 

4 90 112.67 1.345 67.25 0.768 38.40 45.22 

5 80 102.67 1.311 65.55 0.741 37.05 44.97 

3 70 92.67 1.280 64.00 0.718 35.90 44.60 

7 60 82.67 1.311 65.55 0.752 37.60 44.05 

8 50 72.67 1.270 63.50 0.707 35.35 43.22 

9 40 62.67 1.263 63.15 0.681 34.05 42.00 

10 30 52.67 1.235 61.75 0.655 32.75 40.16 

11 20 42.67 1.150 57.50 0.551 27.55 37.43 

12 10 32.67 1.139 56.95 0.605 30.25 33.35 
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armazenadas, esses compostos sedimentaram e não interferiram na leitura das 

amostras seguintes. 

Para avaliar melhor os resultados experimentais e compará-los com o IBU 

calculado por Tinseth, os dados da Tabela 5 são exibidos no gráfico mostrado na 

Figura 11. O comportamento dos resultados obtidos experimentalmente é o mesmo 

que o resultado previsto pelo modelo matemático, tanto na primeira aferição quanto 

na aferição realizada com as amostras maturadas. O que condiz com os primeiros 

resultados obtidos, valores de IBU superiores aos valores de Tinseth para a aferição 

realizada no dia da isomerização. 

 
Figura 11 Resultados da segunda isomerização – minirreatores. 
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A queda no valor de IBU foi observada somente depois dos 120 minutos de 

fervura na aferição realizada no dia da isomerização, e nas aferições realizadas nas 

amostras depois do armazenamento o tempo de fervura mostrou menor interferência, 

fazendo com que o IBU tenha um comportamento assintótico depois dos 100 minutos 

de fervura, exatamente como prevê o modelo de Tinseth. 

 

4.3. TESTE NO BALÃO DE TRÊS VIAS 

No balão de três vias foram realizadas quatro isomerizações com a finalidade 

de observar como o valor do IBU se comporta com a variação da densidade, do tempo 

de fervura, tempo de armazenagem e pH. Para as quatro isomerizações, as 

características do lúpulo utilizado estão relacionadas no Quadro 2. 

IB
U
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Quadro 2 Propriedades do lúpulo. 
 

Nome Característica 

Lúpulo Chinook 

Safra 2017 

α-ácidos (%) 11.5 

Formato Pellets 

Massa de Lúpulo (g) 0.5 

 

Foi realizado balanço de massa em todas as isomerizações e a maior perda de 

massa por evaporação foi registrada na terceira isomerização com um valor inferior a 

3%. Assim, as perdas de massa não foram consideradas nos resultados. 

 

4.3.1. Isomerização em meio reacional de OG = 1.000 e pH = 5.5 

Na primeira isomerização realizada no balão de três vias foi utilizada água 

como meio reacional e o tempo máximo de fervura foi de 60 minutos. O Quadro 3 

apresenta as propriedades do meio reacional. Todas as amostras retiradas foram 

analisadas no dia da própria isomerização e depois de 15 dias de maturação, em 

ambiente resfriado a 5 °C. Durante a fervura, a temperatura foi monitorada e se 

manteve durante todo o processo em 100 °C. A aferição foi feita de acordo com o 

método proposto pela ASBC (2011). 

 
Quadro 3 Propriedades do meio reacional. 

 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.000 

pH meio reacional 5.5 

Volume reacional (L) 3.0 

 

Na primeira isomerização, cujos resultados se encontram apresentados na 

Tabela 6, observa-se que os valores de IBU encontrados experimentalmente foram, 

novamente, bem superiores aos previstos pelo modelo de Tinseth. Cabe destacar que, 

nesta configuração experimental, foi utilizada uma relação massa de lúpulo/volume 

reacional menor do que a praticada na configuração experimental anterior, visando 

inferir sobre as subidas inesperadamente abruptas observadas então. Logicamente, 

os níveis de IBU observados foram, então, bem menores, de modo a investigar a 

sensibilidade do método. 
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Tabela 6 Resultados da isomerização no balão de três vias com meio reacional de densidade 1.000 e pH 5.5. 

 

Amostra 

 
Tempo de 

fervura (min) 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia 

 
IBU 

Tinseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

* no dia 24/04 foram usados apenas 5ml da amostra e 10ml do solvente. 

 

A Figura 12 mostra o comportamento dos valores de IBU encontrados 

experimentalmente. É possível notar um aumento muito rápido nos primeiros minutos 

de fervura até um valor aproximadamente constante obtido a partir dos 10 minutos. 

Uma possível explicação para esse fenômeno pode ser a quantidade de lúpulo 

adicionado ao meio reacional e a condução de parte desse lúpulo pelas primeiras 

amostras recolhidas. Como as substâncias que mais interferem na leitura do 

espectrofotômetro são os iso-α-ácidos, estes foram sendo formados depois de alguns 

minutos de fervura com apenas os α-ácidos remanescentes no meio reacional. Além 

disso, não houve diferença significativa entre os valores encontrado nas aferições do 

primeiro dia com os valores encontrados nas aferições posteriores ao 

 Abs IBU Abs IBU  

1 1 0.283 14.15 0.278 13.90 0.299 

2 2 0.295 14.75 0.276 13.80 0.586 

3* 3 0.305 15.25 0.286 14.30 0.862 

4* 4 0.306 15.30 0.302 15.10 1.127 

5* 5 0.308 15.40 0.313 15.65 1.381 

6 10 0.311 15.55 0.295 14.75 2.512 

7 15 0.318 15.90 0.293 14.65 3.438 

8 20 0.313 15.65 0.297 14.85 4.196 

9* 25 0.315 15.75 0.304 15.20 4.817 

10* 30 0.314 15.70 0.304 15.20 5.325 

11 35 0.320 16.00 0.306 15.30 5.741 

12 40 0.321 16.05 0.308 15.40 6.082 

13* 45 0.318 15.90 0.308 15.40 6.361 

14 50 0.322 16.10 0.306 15.30 6.589 

15* 55 0.320 16.00 0.300 15.00 6.776 

16 60 0.321 16.05 0.306 15.30 6.929 
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armazenamento. Também explicado pela baixa quantidade de iso-compostos 

formada e consequentemente baixa degradação influenciada pelo armazenamento. 

 
Figura 12 Gráfico IBU x tempo de fervura da isomerização no balão de três vias com meio reacional de 

densidade 1.000 e pH 5.5. 
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As amostras 5, 10, 13 e 15, como pode ser visto no gráfico, apresentaram 

valores discrepantes: a amostra 5 apresentou IBU maior depois do armazenamento e 

as amostras 10, 13 e 15 mostraram valores de IBU inferiores aos valores das amostras 

anteriores. Não é possível creditar à degradação dos compostos, dado que a fervura 

foi de 60 minutos, horizonte no qual não é esperado tal fenômeno. Essas variações 

podem ser devidas ao tamanho da amostra utilizada para a realização da extração, 

que foi inferior a recomendada pela ASBC, o que pode ter causado interferências nas 

medições. 

 

4.3.2. Isomerização em meio reacional de OG = 1.000 e pH = 5.7 

A segunda isomerização no balão de três vias também foi realizada com água, 

mas com fervura de 120 minutos e a extração aconteceu em dois dias, assim como 

nos outros experimentos, uma no dia da isomerização e a outra 15 dias depois da 

isomerização, com as amostras maturadas. No Quadro 4 estão relacionadas as 

propriedades do meio reacional. 
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Quadro 4 Propriedades do meio reacional. 
 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.000 

pH meio reacional 5.7 

Volume reacional (L) 3.0 

 

Observa-se que o pH desse segundo experimento no balão de três vias com 

meio reacional de OG = 1.000 apresentou um valor maior do que o experimento 

anterior. Portanto, o resultado esperado, segundo estudos anteriores em relação ao 

pH, é que nesse experimento os valores de IBU para os mesmos tempos de reação 

do experimento anterior, sejam maiores, pois um meio mais alcalino aumenta o 

rendimento da reação de isomerização. Os resultados dessa isomerização, 

apresentados na Tabela 7, mostram que o experimento com meio reacional mais 

ácido obteve valores de IBU mais elevados do que o experimento mais alcalino, 

destoando de resultados encontrados na literatura (Askew, 1965; Jaskula e 

colaboradores, 2010b). 
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Tabela 7 Resultados da isomerização no balão de três vias com meio reacional de densidade 1.000 e pH 5.7. 

 

Amostra 

Tempo de 

fervura 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia 

 
IBU 

Tinseth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 

Apesar da diferença de pH não ser expressiva, e ambas as soluções ainda 

estarem ácidas, esses resultados podem indicar uma perda de compostos do lúpulo 

utilizado, pois para ambos os experimentos foi utilizado o mesmo lote de lúpulo, porém 

no segundo experimento o lúpulo adicionado ao meio reacional ficou mais tempo 

armazenado do que o lúpulo utilizado no primeiro experimento. Esses resultados 

mostram que o armazenamento do lúpulo também influencia na qualidade da cerveja, 

fazendo com que o produto tenha seus compostos degradados antes da fervura se 

forem armazenados em local inapropriado ou armazenados por longo período. 

Na Figura 13 é possível observar o gráfico com os resultados apresentados 

acima. Nota-se mais uma vez os valores experimentais de IBU expressivamente 

acima dos valores previstos pelo modelo de Tinseth. Assim como no gráfico anterior, 

a diferença de IBU entre as aferições do sistema realizadas em dias diferentes não é 

expressiva. A baixa quantidade de lúpulo adicionado fez com que a degradação dos 

 (min) Abs IBU Abs. IBU  

1 1 0.220 11.00 0.245 12.25 0.299 

2 3 0.250 12.50 0.248 12.40 0.862 

3 5 0.260 13.00 0.252 12.60 1.381 

4 10 0.265 13.25 0.260 13.00 2.512 

5 20 0.269 13.45 0.256 12.80 4.196 

6 30 0.274 13.70 0.265 13.25 5.325 

7 40 0.277 13.85 0.267 13.35 6.082 

8 50 0.280 14.00 0.289 14.45 6.589 

9 60 0.285 14.25 0.267 13.35 6.929 

10 70 0.278 13.90 0.270 13.50 7.157 

11 80 0.278 13.90 0.268 13.40 7.310 

12 90 0.280 14.00 0.272 13.60 7.412 

13 100 0.283 14.15 0.272 13.60 7.481 

14 110 0.280 14.00 0.280 14.00 7.527 

15 120 0.280 14.00 0.268 13.40 7.558 
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compostos provocada pelo armazenamento das bebidas não representasse uma 

diferença expressiva no valor do IBU para uma maturação de apenas 15 dias. 

 
Figura 13 Gráfico IBU x tempo de fervura da isomerização no balão de três vias com meio reacional de 

densidade 1.000 e pH 5.7. 
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Nesse experimento também houve o rápido crescimento da curva seguido de 

sua estabilização. Uma possível explicação é a baixa quantidade de lúpulo utilizada. 

Como aconteceu no experimento anterior, as primeiras amostras retiradas continham 

maior quantidade de lúpulo, e maior quantidade de α-ácido que pode ser lido pelo 

espectrofotômetro. Nas amostras seguintes, a quantidade de α-ácido remanescente 

sofreu a reação de isomerização, fazendo com que os iso-α-ácidos se tornassem o 

principal composto lido pelo espectrofotômetro. 

A partir dos 60 minutos de fervura é possível notar um leve decaimento da 

curva, ou seja, o tempo prolongado no qual o lúpulo fica sob fervura pode degradar os 

compostos responsáveis pelo amargor, mesmo quando a quantidade desses 

compostos seja bem reduzida proporcionando baixos valores de IBU. 

 

4.3.3. Isomerização em meio reacional de OG = 1.052 e pH = 5.3 

A terceira isomerização realizada no balão de três vias utilizou mosto como 

meio reacional. O lúpulo foi o mesmo utilizado nos experimentos anteriores, assim 

como a quantidade do ingrediente e a quantidade do meio reacional. Depois de 
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preparado, com água, extrato de malte e estabilizador de pH, o mosto teve seu pH 

medido em 5.3 e as características do mosto estão apresentadas no Quadro 5. 

 
Quadro 5 Propriedades do meio reacional. 

 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.052 

pH meio reacional 5.3 

Volume reacional (L) 3.0 

 

A extração dos iso-α-ácidos ocorreu de acordo com o recomendado pela ASBC, 

assim como a aferição do IBU, e novamente se deu em dois dias diferentes, a primeira 

no dia da isomerização e a segunda com as amostras maturadas depois de 15 dias 

de armazenamento. A equação de Tinseth, apresentada anteriormente, mas sem 

dados científicos que a comprovem, pressupõe que o aumento da densidade do meio 

reacional, ou da cerveja, implica em uma diminuição do IBU. Comparando os 

resultados desse experimento com os resultados anteriores, nos mesmos intervalos 

de tempo de fervura, é possível observar uma diminuição nos valores do IBU nessa 

configuração, o que confirma a suposição de que a densidade diminui o IBU da 

cerveja. Os resultados dessa isomerização podem ser vistos na Tabela 8. 
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Tabela 8 Resultados da isomerização no balão de três vias com meio reacional de densidade 1.052 e pH 5.3. 

 
 

Amostra 

 
Tempo de 

fervura (min) 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia 

 
IBU 

Tinseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 

Através do gráfico apresentado na Figura 14, é possível perceber que com a 

maior densidade do meio reacional, os resultados medidos apresentam um 

comportamento similar ao previsto por Tinseth, mesmo que com valores ainda 

maiores. 

 Abs IBU Abs IBU  

1 1 0.200 10.00 0.137 6.85 0.187 

2 2 0.208 10.40 0.156 7.80 0.367 

3 3 0.203 10.15 0.158 7.90 0.540 

4 4 0.209 10.45 0.163 8.15 0.706 

5 5 0.221 11.05 0.172 8.60 0.866 

6 10 0.235 11.75 0.197 9.85 1.574 

7 15 0.235 11.75 0.165 8.25 2.155 

8 20 0.251 12.55 0.199 9.95 2.630 

9 25 0.252 12.60 0.195 9.75 3.019 

10 30 0.254 12.70 0.196 9.80 3.337 

11 35 0.266 13.30 0.214 10.70 3.598 

12 40 0.264 13.20 0.232 11.60 3.811 

13 45 0.284 14.20 0.217 10.85 3.986 

14 50 0.271 13.55 0.222 11.10 4.129 

15 55 0.293 14.65 0.237 11.85 4.246 

16 60 0.295 14.75 0.231 11.55 4.342 
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Figura 14 Gráfico IBU x tempo de fervura da isomerização no balão de três vias com meio reacional de 

densidade 1.052 e pH 5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A baixa quantidade de lúpulo adicionada ao meio reacional não teve tamanha 

influência nesse experimento quanto nos outros. A diferença de IBU entre as amostras 

colhidas no primeiro dia e as amostras colhidas duas semanas depois foi um pouco 

maior do que nos experimentos anteriores. Como o aumento da densidade diminui o 

rendimento da reação da reação de isomerização (Laws e colaboradores, 1972), é 

esperado que uma maior quantidade de α-ácidos em sua forma original ao final da 

fervura. Como essa espécie é insolúvel em meio aquoso, durante o tempo em que as 

amostras ficaram armazenadas, os α-ácidos decantaram e na segunda aferição uma 

menor quantidade foi lida pelo espectrofotômetro, causando uma diminuição no IBU 

das amostras. 

É possível observar no gráfico que não há uma diminuição do valor de IBU com 

o tempo de fervura. Com exceção de alguns pontos, a curva mostra um crescimento 

até o último ponto analisado. De acordo com estudos anteriores o tempo de fervura 

só começa a surtir efeito na degradação dos iso-compostos depois dos 60 minutos, 

como foi obtido nesse experimento. A curva de Tinseth apresenta o mesmo 

comportamento encontrado experimentalmente. 
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4.3.4. Isomerização em meio reacional de OG = 1.052 e pH = 5.7 

A última isomerização realizada no balão de três vias deu-se com o uso do 

mesmo lúpulo dos experimentos anteriores e com mosto como meio reacional. As 

características tanto do lúpulo quando do mosto estão apresentadas no Quadro 6. 

 
Quadro 6 Propriedades do meio reacional. 

 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.052 

pH meio reacional 5.7 

Volume reacional (L) 3.0 

 

A densidade do mosto utilizado na isomerização foi a mesma densidade obtida 

do mosto do experimento anterior. A quarta isomerização ocorreu 30 dias depois da 

terceira isomerização e também teve, assim como os outros experimentos, duas 

extrações realizadas nas amostras, uma no dia da isomerização e outra 15 dias 

depois. Os resultados da sexta isomerização são mostrados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 Resultados da isomerização no balão de três vias com meio reacional de densidade 1.052 e pH 5.7. 

 
Tempo de 

Amostra 
fervura (min) 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia  
IBU 

Tinseth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 Abs IBU Abs IBU  

1 10 0.189 9.45 0.181 9.05 1.574 

2 20 0.203 10.15 0.243 12.15 2.630 

3 30 0.215 10.75 0.212 10.60 3.337 

4 40 0.245 12.25 0.225 11.25 3.811 

5 50 0.254 12.70 0.246 12.30 4.129 

6 60 0.259 12.95 0.248 12.40 4.342 

7 70 0.263 13.15 0.26 13.00 4.485 

8 80 0.287 14.35 0.271 13.55 4.581 

9 90 0.283 14.15 0.289 14.45 4.645 

10 100 0.297 14.85 0.303 15.15 4.688 

11 110 0.309 15.45 0.296 14.80 4.717 

12 120 0.319 15.95 0.297 14.85 4.736 
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Os resultados desse experimento divergem do senso comum. É possível notar, 

pela Tabela 9, que o IBU não exibe a queda observada por diversos autores, queda 

esta devida a ter degradação de seus compostos. A Figura 15 exibe os resultados 

obtidos experimentalmente, assim como os valores de IBU previstos por Tinseth para 

o sistema nessas condições. 

 
Figura 15 Gráfico IBU x tempo de fervura da isomerização no balão de três vias com meio reacional de 

densidade 1.052 e pH 5.7. 
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O presente conjunto de resultados diverge substancialmente do observado na 

prática industrial bem como do modelo de Tinseth, uma vez que o IBU aumentou 

sistematicamente e não atingiu um valor assintótico. Especula-se que, devido a 

impossibilidade de se utilizar mais que uma cubeta de quartzo para a leitura da 

absorbância das amostras, é possível que resíduos de compostos de uma amostra 

permaneçam grudadas nas paredes da cubeta, aumentando a absorbância lida das 

amostras seguintes, mesmo a cubeta sendo rinsada com solvente depois de cada 

leitura (Philpott e colaboradores, 1997). 

Em relação ao armazenamento das amostras isomerizadas, novamente, não 

foi possível observar um decaimento no valor do IBU das amostras maturadas. Como 

mencionado anteriormente, a baixa quantidade de lúpulo adicionado fez com que a 

degradação dos compostos que interferem no amargor da cerveja provocada pelo 
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armazenamento da bebida, como a luz, se tornasse irrelevante para a diferença no 

valor do IBU dentro desses 15 dias de armazenamento. 

 

4.3.5. Efeito do pH 

Quando experimentos de mesma densidade e diferentes valores de pH são 

comparados, percebe-se que os resultados não foram como o esperado, tanto no 

meio reacional de OG = 1 e no meio reacional de OG = 1,052. Em ambas as 

comparações, os experimentos com pH mais elevado apresentaram menores valores 

de IBU, o que não condiz com os dados encontrados na literatura, nos quais se 

depreende que, quanto mais alcalino o meio reacional maior o rendimento da reação 

de isomerização, portanto maior o valor do IBU (Askew, 1964; Malowicki e 

Shellhammer, 2006). Como em todos os experimentos foram utilizadas as mesmas 

quantidades de estabilizador de pH proporcionalmente com o volume do meio 

reacional, como instruído na embalagem do estabilizador, era esperado um mesmo 

valor de pH para todos os experimentos. Desse modo, houve imprecisão na aferição 

do pH. 

 

4.3.6. Efeito da densidade do mosto 

Quando se compare os resultados de mesmo tempo de fervura e densidades 

diferentes, nota-se uma diminuição no valor do IBU nas amostras que tinham o mosto 

como meio reacional. Laws e colaboradores (1972) já haviam mostrado que tanto os 

α-ácidos como os iso-α-ácidos apresentam perda maior em cervejas com densidades 

maiores, portanto perdem amargor. A título de comparação podemos observar os 

resultados da primeira e da terceira isomerização no balão de três vias. Ambas ficaram 

sob fervura durante 60 minutos. O IBU das amostras com densidade superior 

apresentou valores menores do que o IBU das amostras com a água como meio 

reacional, como mostrado nas Figura 16 e Figura 17. 
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Figura 16 Gráfico comparação do IBU entre duas densidades. Extração realizada no dia da isomerização. 
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Figura 17 Gráfico comparação do IBU entre duas densidades. Extração realizada 15 dias depois da 

isomerização. 
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Em ambos os gráficos se nota que o IBU das amostras com densidade igual a 

1.053 possui valores menores quando comparados as amostras com densidade igual 

a 1, independente se a extração foi realizada no dia da isomerização ou 15 dias depois 

da isomerização. 
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Ao comparar a segunda isomerização com a quarta isomerização, ambas sob 

fervura durante 120 minutos, percebe-se que as amostras que tem o meio reacional 

com maior densidade apresentou menor valor de IBU até aproximadamente 60 

minutos de fervura, tanto as amostras que tiveram a extração realizada no dia da 

isomerização, quanto as amostras que tiveram a extração realizadas 15 dias depois, 

cujos gráficos estão apresentados nas Figura 18 e Figura 19 respectivamente. No 

entanto, a extração realizada na quarta isomerização não apresentou o esperado 

decréscimo do IBU a partir de 60 minutos, provavelmente devido ao acúmulo de 

compostos nas paredes da cubeta. Mesmo assim, foi possível constatar que o IBU 

diminui com o aumento da densidade. 

 
Figura 18 Comparação do IBU em função da densidade nos experimentos de 120 min na primeira extração. 
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Figura 19 Comparação do IBU em função da densidade nos experimentos de 120 min na segunda extração. 
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4.3.7. Efeito do armazenamento dos pellets de lúpulo 

Ao se comparar a primeira e a segunda isomerizações, feitas com 30 dias de 

diferença de uma para outra e com meio reacional de mesma densidade, percebe-se 

que a segunda isomerização apresentou menor valor de IBU para os mesmos instante 

de tempo, como mostra o gráfico apresentado na Figura 20, o que leva a suposição 

de que o armazenamento dos pellets de lúpulo, mesmo em local refrigerado, provoca 

a degradação dos compostos responsáveis pelo amargor da cerveja diminuindo o IBU 

da bebida. 

 
Figura 20 Comparação do valor do IBU entre as amostras de OG=1.000. 
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O mesmo comportamento é observado ao se comparar a terceira e quarta 

isomerizações, com o gráfico da comparação apresentado na Figura 21, ambas 

conduzidas com mosto de OG = 1,052, sendo a quarta isomerização realizada 30 dias 

depois da terceira isomerização. No quarto experimento as amostras apresentaram o 

valor de IBU menor do que as amostras do terceiro experimento para os mesmos 

instantes de tempo. 

 
Figura 21 Comparação do valor do IBU entre as amostras de OG=1.052. 
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Portanto, o armazenamento do lúpulo também se mostrou um fator de 

relevância para a qualidade da cerveja. Mesmo o tempo entre os experimentos não 

exceder muitos dias, o valor do IBU foi menor naqueles que aconteceram em datas 

posteriores, ou seja, depois que o lúpulo permaneceu armazenado. Por isso, mesmo 

sob temperaturas amenas, o ingrediente que proporciona o sabor amargo da cerveja 

pode ter seus compostos degradados antes do uso na fabricação da bebida. Os 

resultados encontrados são referentes ao lúpulo em formato de pellets. 

 

4.4. TESTES EM MINIRREATORES ALUMÍNIO 

De modo a eliminar qualquer efeito de dinâmica, foram realizados experimentos 

em tréplicas em minirreatores de alumínio. Os dados obtidos foram usados na 

regressão de um modelo empírico de previsão da evolução do IBU ao longo do tempo 

em função da densidade do mosto. 
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Contemplando os indícios experimentais obtidos anteriormente, todos os 

recipientes envolvidos na realização dos experimentos e armazenagem das amostras 

foram de vidro, o lúpulo utilizado foi adquirido exclusivamente para o experimento e o 

intervalo de tempo entre uma isomerização e outra foi o menor possível, eliminando 

todas as fontes de interferência constatadas nos experimentos anteriores. 

Em todas as isomerizações o lúpulo utilizado foi o Czech Saaz, com 2,90% de 

α-ácidos, safra de 2018, lote 18-150, produzido em novembro de 2018, como 

apresentado no Quadro 7, válido até novembro de 2021, quantidade de β-ácidos 4,5- 

8,0% e cohumulona entre 23 e 26%. Depois do resfriamento, foi realizado o balanço 

de massa em cada reator para todas as isomerizações. A perda de massa não foi 

significante em nenhuma das amostras, não passando de 2% para mais ou para 

menos. 

Quadro 7 Propriedade do lúpulo. 
 

Nome Propriedade 

Lúpulo Czech Saaz 

Safra 2018 

α-ácidos (%) 2.90 

Formato Pellets T90 

Massa de Lúpulo (g) 0.5 

4.4.1. Experimento com densidade OG = 1.000 

A primeira isomerização foi realizada tendo a água como meio reacional e as 

extrações foram realizadas em dois dias diferentes, uma no dia da isomerização e a 

outra 15 dias depois da isomerização, seguindo as etapas recomendadas pela ASBC 

(2011). A água utilizada como meio reacional recebeu o estabilizante de pH, teve o 

pH medido, e o estoque assim obtido foi dividido entre os 21 minirreatores. No Quadro 

8 estão relacionadas as características do meio reacional utilizado nessa 

configuração. 

 
Quadro 8 Características do meio reacional. 

 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.000 

pH meio reacional 5.3 

Volume Reacional (L) 0.5 
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A Tabela 10 apresenta os valores de IBU para cada réplica em cada instante 

de tempo em que o lúpulo foi adicionado. As três primeiras colunas mostram os 

resultados das extrações realizadas um dia depois da isomerização, e as últimas três 

colunas apresentam os resultados das extrações realizadas depois da maturação das 

amostras, ou seja, 15 dias depois da isomerização. No tempo de 25 minutos (1500 

segundos) as amostras não passaram pelo processo de extração e aferição de IBU 

pois a lupulagem ocorreu de forma inadequada. 

 

 

 
t (s) 

Tabela 10 IBU das amostras de OG=1.000. 

Extração no primeiro dia Extração no segundo dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 
* Dados invalidados devido a lupulagem incorreta. 

 
Os valores de IBU encontrados nas amostras após o armazenamento não 

estão de acordo com o esperado, tendo sido obtidos valores muito superiores aos 

encontrados anteriormente. Esse fato ocorreu devido a alguma interferência externa 

que pode ter contaminado as amostras ou no próprio equipamento que realizou a 

leitura da absorbância no dia da segunda extração. 

 

4.4.2. Experimentos com densidade OG = 1.030 

Esta segunda isomerização foi conduzida usando, como meio reacional, um 

mosto produzido com extrato seco de malte (DME) solubilizado em água, conforme 

detalhado na seção 3.1.2 para a produção de mosto com densidade especificada no 

Quadro 9. Todo o volume reacional, de todos os reatores foi preparado em um único 

recipiente de volume suficiente, para homogeneidade do meio reacional em todos os 

reatores. 

 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 

60 12.90 14.15 15.50 27.85 28.70 27.90 

180 13.45 15.60 13.85 28.05 29.60 28.50 

300 19.40 15.90 16.70 30.65 29.95 29.55 

600 14.45 14.65 15.35 29.90 30.75 30.25 

1500* 

2400 

 

15.35 

 

15.60 

 

16.40 

 

30.35 

 

29.45 

 

29.55 

3600 18.15 17.60 15.65 31.40 31.00 29.00 
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Quadro 9 Características do meio reacional. 
 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.030 

pH meio reacional 5.2 

Volume reacional (L) 0.5 

 

A Tabela 11 apresenta os valores de IBU das amostras de mosto com 

densidade 1,030. A extração e aferição no instante de tempo 180 segundos não foi 

realizada pois a lupulagem ocorreu de forma inadequada e as amostras para esse 

tempo foram descartadas. 

 

 

 
t(s) 

Tabela 11 IBU das amostras de OG=1.030 

Extração no primeiro dia Extração no segundo dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 
* Dados invalidados devido a lupulagem incorreta. 

 
Nesse experimento é possível notar uma diminuição do valore do IBU em 

comparação aos experimentos realizados com água, sustentando a veracidade dos 

resultados pois o IBU diminui com o aumento da densidade. E também entre a 

primeira e a segunda extração o IBU apresentou uma diminuição, como era esperado. 

 

4.4.3. Experimento com densidade OG = 1.040 

Para a terceira isomerização, uma quantidade maior de extrato de malte (DME) 

foi adicionada a água para a produção de um meio reacional com OG igual a 1.040. 

As características do meio reacional são apresentadas no Quadro 10. 

 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 

60 10.65 11.20 12.75 10.05 9.50 9.95 

180* 

300 

 

12.65 

 

14.20 

 

12.60 

 

11.05 

 

12.25 

 

10.55 

600 14.45 15.00 14.80 12.05 13.65 13.20 

1500 15.00 14.00 14.10 12.55 13.00 12.15 

2400 13.25 15.25 14.35 10.55 12.00 12.00 

3600 14.50 14.80 14.70 12.95 12.45 12.15 
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Quadro 10 Características do meio reacional. 
 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.040 

pH meio reacional 5.3 

Volume reacional (L) 0.5 

 

A tabela 12 apresenta os resultados das aferições nas amostras com mosto de 

densidade 1.040. A primeira extração, realizada logo após a isomerização, apresentou 

elevados valores de IBU. Isso ocorreu pois, como foi mostrado em estudos anteriores 

(Laws e colaboradores, 1972), para maiores densidades o rendimento da reação de 

isomerização diminui, portanto, uma maior quantidade de α-ácido permanece em 

suspensão, uma vez que são insolúveis em solução aquosa. 

 

 

 
t(s) 

Tabela 12 IBU das amostras de OG=1.040. 

Extração no primeiro dia Extração no segundo dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Indícios apontam no sentido de a sedimentação dos α-ácidos não ter se 

completado quando da primeira extração, realizada no primeiro dia, dado o aumento 

da absorbância lida no espectrofotômetro. Tudo indica que, na segunda extração, a 

qual ocorreu 15 dias depois da primeira, houve a segregação dos α-ácidos no fundo 

dos recipientes de vidro onde as amostras estavam armazenadas. Cabe destacar que 

um extremo cuidado foi necessário, na coleta da amostra, de modo a recolher os 10 

mL mais próximos a superfície possível, sem perturbação mecânica do meio. Assim, 

a menor quantidade de α-ácido interferiu na absorbância, garantindo um valor de IBU 

próximo ao esperado. 

 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 

60 25.90 26.25 26.10 10.20 10.15 10.20 

180 26.20 27.25 25.75 9.75 11.15 10.00 

300 28.60 27.25 28.00 12.00 10.80 11.40 

600 29.10 28.80 28.75 13.40 12.90 13.00 

1500 30.80 31.20 31.25 13.00 14.25 13.05 

2400 29.40 29.15 29.65 12.55 13.15 14.10 

3600 27.30 27.00 27.00 11.60 13.00 11.40 
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4.4.4. Experimento com densidade OG = 1.050 

A última isomerização realizada ocorreu em um meio reacional com maior 

quantidade de extrato de malte, aumentando a densidade em relação às 

isomerizações anteriores. O tipo de lúpulo e a quantidade utilizada foi a mesma dos 

experimentos anteriores, apresentados anteriormente no Quadro 7, e o meio 

reacional recebeu a adição do estabilizador de pH para manter esse parâmetro 

constante. As informações do meio reacional utilizado estão listadas no Quadro 11 

abaixo. 

 
Quadro 11 Características do meio reacional. 

 

Propriedade Valor 

OG meio reacional 1.050 

pH meio reacional 5.3 

Volume reacional (L) 0.5 

 

A Tabela 13 apresenta os valores de IBU encontrados para as amostras com 

mosto de densidade igual a 1.050 em função do tempo de fervura. Nesta configuração, 

este foi o mosto que apresentou maior densidade, portanto foi utilizado maior 

quantidade de extrato de malte para a preparação do meio reacional. A primeira 

extração e aferição foram realizadas no dia da isomerização e a segunda extração 

assim como a segunda aferição foram realizadas 15 dias depois da isomerização. 

 

 

 
t(s) 

Tabela 13 IBU das amostras de OG=1.050 

Extração no primeiro dia Extração no segundo dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Nos experimentos realizados com mosto mais denso (OG 1.040 e OG 1.050), 

observou-se um decaimento de IBU relativamente alto no decorrer dos 15 dias de 

 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 Tréplica 1 Tréplica 2 Tréplica 3 

60 11.80 11.75 13.80 5.95 5.75 6.30 

180 12.50 12.15 12.25 6.10 5.95 6.00 

300 12.05 12.40 14.05 6.15 6.05 6.40 

600 15.75 14.70 15.50 6.70 6.45 6.95 

1500 16.35 14.60 12.50 7.00 6.70 6.25 

2400 16.05 16.35 16.70 6.75 7.60 7.95 

3600 12.70 15.30 12.30 6.30 7.35 6.20 
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armazenamento/maturação. Essa queda pode ser explicada pelo fato de que quanto 

maior a densidade menor o rendimento da reação de isomerização (Jaskula e 

colaboradores, 2010b), o que leva a uma maior quantidade α-ácidos na solução. 

Como os α-ácidos não são solúveis em solução aquosa, eles tendem a sedimentar 

com o passar do tempo e ao retirar uma alíquota da amostra para extração e aferição, 

essa alíquota apresenta menos substâncias que influenciam no amargor da cerveja e 

podem ser lidas pelo espectrofotômetro. 

Consequentemente, para evitar a interferência desses compostos que não 

sedimentaram no fundo do recipiente de armazenamento, os valores considerados 

válidos para as amostras de densidades superiores a 1.040 são os valores obtidos 

nas extrações realizadas 15 dias depois da isomerização. 

 

4.4.5. Estimação de Parâmetros 

Os pontos experimentais utilizados para a realização da estimação de 

parâmetros são apresentados no Tabela 14. Os resultados da isomerização realizada 

tendo a água como meio reacional e o mosto de densidade 1.030 evidenciaram que 

os valores de IBU obtidos da primeira extração são mais confiáveis, pois como foi dito 

o rendimento da reação de isomerização é um pouco maior nesses dois casos e, 

portanto, com o tempo de armazenamento os iso-α-ácidos produzidos têm maior 

probabilidade de degradação. Os resultados das isomerizações realizadas nos 

mostos de 1.040 e 1.050 evidenciaram que os valores aferidos 15 dias depois da 

isomerização são os mais próximos do real amargor da bebida, pois como a reação 

apresenta menor rendimento nessas condições, há maior quantidade de α-ácido não 

reagido. Assim, para que esses compostos em excesso possam sedimentar e interferir 

minimamente nos resultados, optou-se por manter as amostras em temperaturas 

baixas por 15 dias. 
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Tabela 14 Valores experimentais utilizados na estimação dos parâmetros. 

t(s) 60 180 300 600 1500 2400 3600 
 

OG 
12.90 

14.15 

15.50 

10.65 

11.20 

12.75 

10.20 

10.15 

10.20 

5.95 

5.75 

6.30 

13.45 

15.60 

13.85 

 
 
 
 

9.75 

11.15 

10.00 

6.10 

5.95 

6.00 

19.40 

15.90 

16.70 

12.65 

14.20 

12.60 

12.00 

10.80 

11.40 

6.15 

6.05 

6.40 

14.45 

14.65 

15.35 

14.45 

15.00 

14.80 

13.40 

12.90 

13.00 

6.70 

6.45 

6.95 

 
 
 

 
15.00 

14.00 

14.10 

13.00 

14.25 

13.05 

7.00 

6.70 

6.25 

15.35 

15.60 

16.40 

13.25 

15.25 

14.35 

12.55 

13.15 

14.10 

6.75 

7.60 

7.95 

18.15 

17.60 

15.65 

14.50 

14.80 

14.70 

11.60 

13.00 

11.40 

6.30 

7.35 

6.20 

1.000 

 

OG 

1.030 

 

OG 

1.040 

 

OG 

1.050 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Com os mesmos dados, foram calculados os valores de IBU utilizando o 

modelo de Tinseth. Na Figura 22 é apresentado o gráfico com as curvas geradas pelo 

modelo de Tinseth e com os pontos experimentais válidos, tornando-se visível a 

diferença entre os valores de IBU previstos pelo modelo conhecido e os valores 

obtidos experimentalmente. Tal se deve ao fato da correlação de Tinseth ser dedicada 

à previsão do IBU em cervejas prontas, ou seja, mostos fermentados e o presente 

trabalho ser devotado ao estudo do IBU em mostos cervejeiros não fermentados. 

Durante a fermentação, é esperado que haja perda, sedimentação ou 

biotransformação de vários produtos, inclusive os causadores de amargor. No 

entanto, processos fermentativos são etapas delicadas e com peculiaridades que 

inviabilizariam um estudo sistemático como o presente. A título de exemplo, se o 

mosto contido em cada um dos microrreatores fosse fermentado, haveria razoável 

formação de borras (kraunsen) e depósitos (trub) que, devido à dimensão diminuta 

dos vasos, constituir-se-ia fonte de substanciais incertezas nos resultados. Além 

disso, fermentações completas e bem conduzidas demandam 15 dias de apenas para 

a conversão dos açucares, além de, no mínimo, 15 dias de maturação e mais uma 

semana de cold crash, sendo está uma etapa de baixa temperatura para clarificação. 



 

IB
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Figura 22 Médias dos valores do IBU das amostras retiradas dos minirreatores de alumínio. 
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y 

Através do gráfico na Figura 22 também é possível notar que os dados 

experimentais apresentam um crescimento de IBU acentuado nos primeiros instantes 

da fervura terminando num comportamento assintótico, enquanto a curva do modelo 

de Tinseth indica um menor gradiente com o tempo de fervura, divergindo de dados 

encontrados na literatura científica (Mallowick e Shellhammer, 2005). 

A estimação dos parâmetros foi realizada utilizando as médias aritméticas dos 

pontos amostrais apresentadas na Tabela 15 abaixo. 

 
Tabela 15 Média dos valores experimentais do IBU. 

 

t(s) OG 1.000 OG 1.030 OG 1.040 OG 1.050 

60 14.18 11.53 10.18 6.00 

180 14.30  10.30 6.02 

300 17.33 13.15 11.40 6.20 

600 14.82 14.75 13.10 6.70 

1500  14.37 13.43 6.65 

2400 15.78 14.28 13.27 7.43 

3600 17.13 14.67 12.00 6.62 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 
Como a busca dos pontos estacionários da função-objetivo resultante da 

aplicação do critério de Máxima Verossimilhança leva a um sistema não linear com 

três parâmetros a serem estimados (𝑝1, 𝑝2 e 𝑝3), foi necessário o uso de uma 

estratégia numérica de otimização, a saber, o método Nelder-Mead. 

Através do código criado no software Scilab, o método da Máxima 

Verossimilhança encontrou o mínimo da função e calculou os novos parâmetros que 

satisfazem o sistema estabelecido pelos pontos experimentais, mostrados no Quadro 

12, assim como os estimadores que avaliam a qualidade do modelo empírico ajustado 

pelo método da Máxima Verossimilhança, a variância do modelo 𝑆2 e a matriz 

covariância 𝐶𝑂𝑉 (𝑝), apresentados no Quadro 13. A partir da matriz covariância foram 

calculados os erros aleatórios padronizados, ou a variância de cada parâmetro, 

apontados no Quadro 12. 
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Quadro 12 Parâmetros ajustados pelo método da Máxima Verossimilhança. 
 

Parâmetros Ajustados Valores 

𝑝 1 597 ± 39.80 

𝑝 2 (3.2 ± 6.7)10–5 

𝑝 3 0.7 ± 0.17 

 
Quadro 13 Estimadores do modelo ajustado pelo método da Máxima Verossimilhança. 

 

Estimador Valores 

Variância do Modelo 𝑆2 = 7.84 
y 

 1584.422 −0.002 2.384 
Matriz Variância Covariância 𝐶 𝑂𝑉 (𝑝 )  = [  −0.002 4.538 10–9 0.000] 

 2.384 0.000 0.031 

 𝑑𝑝(𝑝 1) = 39.80 

Desvio Padrão 𝑑𝑝(𝑝 2) = 6.74 10–5 

 
𝑑𝑝(𝑝 3) = 0.17 

 
As curvas criadas pelo modelo para cada sistema estudado, assim como os 

pontos experimentais utilizados para a estimação dos parâmetros e suas respectivas 

médias podem ser visualizados no gráfico na Figura 23. 
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Figura 23 Gráfico das médias dos pontos experimentais e das curvas previstas pelo modelo ajustado. 
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O valor da variância calculado indica que o modelo é adequado em relação aos 

dados obtidos. Porém, o mesmo modelo pode ser melhor ajustado se for investigado 

o desenvolvimento do IBU nas amostras submetidas à fervura entre o tempo 0 e 1 

minuto. Com uma maior quantidade de dados durante esse intervalo de tempo, o 

ajuste do modelo poderá ser melhorado e a variância apresentar melhores resultados. 

Em relação aos desvios padrões de cada parâmetro, o desvio padrão do �̂�𝟐 

apresentou um valor sem significância estatística. Isso significa que o método para a 

modelagem do sistema pode ter parametrizado o modelo de forma equivocada, e um 

segundo método de ajuste de dados pode ser utilizado como alternativa para a 

verificação do modelo. 

Um outro meio de averiguar a confiabilidade do modelo proposto é o cálculo 

dos intervalos de confiança. Foram calculados os intervalos com níveis de confiança 

de 95%, ou seja, quando há uma probabilidade de 95% de os valores previstos pelo 

modelo proposto estarem dentro do intervalo calculado. Esses intervalos são 

apresentados na Tabela 16. 
 

 

tempo 

(s) 

Tabela 16 Intervalos de confiança. 

 

OG 1.000 OG 1.030 OG 1.040 OG 1.050 

Limites Limites Limites Limites 

60 6.91 8.71 4.82 6.63 4.26 6.07 3.75 5.56 

18 13.59 15.31 9.73 11.45 8.69 10.41 7.75 9.47 

300 15.62 17.27 11.24 12.88 10.05 11.70 8.98 10.63 

600 16.53 18.00 11.92 13.40 10.68 12.15 9.55 11.03 

1500 16.64 17.97 12.03 13.36 10.78 12.11 9.65 10.98 

2400 16.43 18.19 11.81 13.57 10.57 12.32 9.44 11.20 

3600 15.94 18.68 11.32 14.06 10.07 12.81 8.94 11.69 

 

O intervalo de confiança é importante para indicar a incerteza de um cálculo 

efetuado. Quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior é a probabilidade 

de o valor proposto representar o valor real do objeto estudado. Visualizando os 

gráficos abaixo nas Figura 24, Figura 25, Figura 26 e Figura 27, percebe-se que o 

intervalo de confiança é estreito o suficiente para considerar o cálculo da estimação 

dos parâmetros confiável e próximo ao valor real. 
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Figura 24 Gráfico do Intervalo de Confiança dos parâmetros para OG 1.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25 Gráfico do Intervalo de Confiança dos parâmetros para OG 1.030. 
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Figura 26 Gráfico do Intervalo de Confiança dos parâmetros para OG 1.040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27 Gráfico do Intervalo de Confiança dos parâmetros para OG 1.050. 
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Para a validação do modelo proposto por este trabalho foram realizados novos 

experimentos para aferição de IBU, dessa vez, utilizando o método do balão de três 

vias para a prática da reação de isomerização. As características do lúpulo utilizado e 

do meio reacional são apresentadas do Quadro 14 abaixo: 

Quadro 14 Características do lúpulo e do meio reacional. 
 

Nome Característica 

Lúpulo Chinook 

Safra 2017 

α-ácidos (%) 11.5 

Formato Pellets 

Massa de Lúpulo (g) 0.3 

OG 1.050 

pH 5.2 

Volume (L) 3 

 

Como o mosto utilizado neste experimento feito com densidade alta, diminuindo 

o rendimento da reação de isomerização, a extração dos iso-α-ácidos foi realizada 7 

dias após a fervura do mosto lupulado, para que os α-ácidos não convertidos 

decantassem e interferissem o mínimo possível na leitura pelo espectrofotômetro. Os 

resultados obtidos nesse experimento são apresentados na Tabela 17. Novamente 

os dados obtidos experimentalmente apontaram um aumento de IBU praticamente 

instantâneo e depois dos 20 minutos de fervura foi observada uma continuidade nos 

valores de IBU experimentais, como pode ser observado no gráfico da Figura 28. 

Neste experimento, realizado com as condições de pH e temperatura nas quais o 

sistema de modelagem foi executado os valores encontrados experimentalmente 

seguem o comportamento esperado pelo modelo proposto. 
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Tabela 17 Valores de IBU de isomerização em balão de 3 vias. 
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Figura 28 Gráfico IBU x tempo de fervura para verificação do modelo proposto. 
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 fervura (min)  

1 1 0.081 4.05 

2 2 0.099 4.95 

3 3 0.106 5.30 

4 4 0.115 5.75 

5 5 0.118 5.90 

6 10 0.122 6.10 

7 15 0.125 6.25 

8 20 0.134 6.70 

9 25 0.132 6.60 

10 30 0.136 6.80 

11 35 0.139 6.95 

12 40 0.138 6.90 

13 45 0.141 7.05 

14 50 0.143 7.15 

15 55 0.143 7.15 

16 60 0.145 7.25 
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Visto que nos novos resultados o mesmo comportamento de desenvolvimento 

de IBU foi alcançado, colocou-se sob suspeição a eventual presença de compostos 

oxidados formados quando do transporte em condições inadequadas e que podem 

interferir na medida, ou mesmo a ocorrência de isomerização no processo de 

peletização, a qual é conduzida sob pressão (Krofta e colaboradores, 2013; Caballero 

e colaboradores, 2012). Para tal investigação foi realizada um trabalho de campo em 

uma plantação de lúpulo na cidade de Nova Friburgo – RJ, visando a utilização de 

flores as mais frescas possíveis e in natura, sem peletização. Neste experimento, as 

flores do lúpulo foram colhidas e a isomerização foi conduzida imediatamente, no 

mesmo local. 

As Figura 29 e Figura 30 mostram, respectivamente, a árvore do lúpulo, e a 

flor do lúpulo, na qual podem ser observadas as glândulas lupulinas, onde se 

encontram os ácidos amargos do lúpulo. 

 
Figura 29 – Plantação da flor do lúpulo. 
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Figura 30 – Flor do lúpulo com destaque para as lupulinas. 

 

O Quadro 15 abaixo relaciona as propriedades do lúpulo utilizado nessa 

isomerização. E a Tabela 18 apresenta os resultados obtidos. 

 
Quadro 15 – Propriedade do lúpulo. 

 

Nome Característica 

Lúpulo Czech Saaz 

Safra 2019 

α-ácidos (%) 2 – 5 

Formato Flor 

Massa de Lúpulo (g) 1.1 
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Tabela 18 – Resultados da isomerização realizada com a flor do lúpulo. 

 
tempo 

(min) 

Extração no 

primeiro dia 

Extração no 

segundo dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados obtidos experimentalmente. 

 Abs IBU Abs IBU 

1 0.010 0.50 0.009 0.45 

2 0.011 0.55 0.010 0.50 

3 0.015 0.75 0.011 0.55 

4 0.016 0.80 0.012 0.60 

5 0.019 0.95 0.014 0.70 

10 0.024 1.20 0.016 0.80 

20 0.028 1.40 0.020 1.00 

30 0.035 1.75 0.026 1.30 

40 0.038 1.90 0.033 1.65 

50 0.045 2.25 0.035 1.75 

60 0.045 2.25 0.034 1.70 

70 0.044 2.20 0.033 1.65 

80 0.044 2.20 0.035 1.75 

90 0.038 1.90 0.023 1.15 

100 0.038 1.90 0.021 1.05 

110 0.030 1.50 0.022 1.10 

120 0.032 1.60 0.022 1.10 
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Figura 31 Gráfico da IBU x tempo de fervura da isomerização feita com a flor do lúpulo. 
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Os resultados apresentados acima mostram que um crescimento mais lento do 

IBU das amostras, indicando que o processo de peletização do lúpulo, assim como o 

seu armazenamento e sua exposição à luz podem contribuir para a formação de 

compostos que influenciam na medida de amargor da cerveja mesmo quando não 

submetidos à fervura durante o processo de fabricação da bebida. Outro fator 

constatado foi o baixo rendimento da reação de isomerização quando utilizada a flor 

do lúpulo. Pelos resultados mostrados na tabela, observam-se valores de IBU muito 

abaixo do que os valores encontrados para o mesmo sistema, porém utilizando lúpulo 

em formato de pellets. 

IB
U
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5. CONCLUSÕES 

Os experimentos realizados neste trabalho tiveram como material de análise 

amostras de mostos não fermentados. Motivo no qual os valores de IBU obtidos 

experimentalmente foram maiores do que os valores previstos pela equação de 

Tinseth, que é usada para prever o valor do IBU da cerveja pronta. A etapa da 

fermentação representa um processo de perdas os compostos amargos da cerveja. 

O cálculo do IBU imediatamente após a lupulagem do mosto pode parecer 

prescindível e despropositado, uma vez que nas etapas seguintes, como a 

fermentação, a maturação, o envasamento e o armazenamento, proporcionam a 

cerveja pequenas perdas nos ácidos responsáveis pelo amargor. Porém, como a 

indústria cervejeira, principalmente as cervejarias artesanais, que crescem a cada ano 

no Brasil, visam uma contínua melhoria nos seus produtos para atender um mercado 

cada vez mais exigente, saber o IBU que a cerveja apresentará logo após a lupulagem 

auxiliará no projeto do mosto e no controle da qualidade do produto final. 

A importância que um modelo que consiga prever o valor do IBU da cerveja 

durante o processo de produção é bastante evidenciada principalmente quando 

pensamos em pequenas cervejarias. Um modelo proposto, como o de Tinseth, 

representa uma redução nos custos de produção, quando aliado a outros modelos. 

como o proposto por este trabalho. que prevê o IBU no meio processo, pode haver 

uma redução maior ainda de custos, minimizando desperdícios, e ainda acurar o 

controle de qualidade de todo o processo. 

O modelo proposto neste trabalho apresentou resultados convincentes com 

resultados encontrados na literatura e com o que é esperado na indústria cervejeira. 

Fornece valores de IBU superiores aos valores previstos por Tinseth, já que não 

considera as perdas dos ácidos amargos durante as etapas posteriores a lupulagem, 

e mostra um comportamento constante com os resultados obtidos em todos os 

experimentos utilizando do método EBC 9.8 para aferição de IBU. A variância 

estimada pelo modelo apresentou um valor baixo, o que significa que o modelo 

apresenta baixa dispersão entre os parâmetros ajustados e seus reais valores, 

validando assim o modelo proposto por este trabalho. 

O método EBC 9.8 que utiliza o espectrofotômetro para medir a absorbância 

das amostras se mostrou eficiente para o conhecimento do IBU das amostras. porém 

para o estudo da reação de isomerização e das reações de degradação dos iso e α- 
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ácidos a técnica não é recomendável, já que não discrimina as espécies as quais 

efetua a leitura. Apesar de ter apresentado decaimento de IBU em altos tempos sob 

fervura, a taxa de decréscimo do amargor não foi tão acentuada quanto as taxas de 

desaparecimento dos iso-α-ácidos em trabalhos anteriores. Portanto pode se afirmar 

que o método afere principalmente o amargor provenientes dos iso-α-ácidos, mas 

apresenta influências de outras espécies para o valor do IBU. 

Outros fatores que interferem no rendimento da reação de isomerização, como 

o pH, não apresentaram grande influência no valor do IBU analisado com o método 

EBC 9.8. Ou seja, a variação de pH não resultou em amostras com diferentes valores 

de IBU, como era o esperado. Entretanto, a densidade, o tempo de fervura e o tempo 

de armazenamento apresentaram comportamento semelhante tanto nas amostras 

analisadas com o método quanto em trabalhos anteriores encontrados na literatura. 

Mesmo que a técnica que utilize o espectrofotômetro não seja aconselhada 

para o estudo da reação de isomerização e de como as concentrações individuais dos 

compostos amargos se comportam durante a etapa da fervura, a técnica apresenta 

resultados satisfatórios quando se quer saber o grau de amargor da cerveja e pode 

ser utilizada para a medição do IBU da bebida pela indústria. 

 

5.1. PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Pouco se sabe sobre a reação de isomerização e a reação de degradação dos 

iso-α-ácidos que ocorrem durante a fervura do mosto cervejeiro. Porém sabe-se que 

a partir de determinado tempo sob fervura os iso-compostos, responsáveis pelo 

amargor da cerveja, começam a de degradar e o sabor amargo diminui. Nos 

experimentos realizados foi possível notar uma ligeira queda nos valores de IBU 

depois de 60 minutos de fervura. Tanto o modelo de Tinseth, quanto o modelo 

proposto, não preveem essa queda no valor do IBU. Portanto é necessário que o 

modelo seja aprimorado para que o decrescimento do IBU a partir de longos tempos 

de fervura seja contabilizado. 

Outro fatore importante que afeta a concentração dos iso- α-ácidos, mostrado 

em estudos anteriores e confirmado neste trabalho, foi o tempo de armazenamento 

da cerveja. Esse fator não abordado na modelagem desse trabalho, porém pode 

representar influência em futuras propostas de expressões que prevejam o IBU da 
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cerveja, para reduzir os custos na fabricação da bebida e acrescentar eficiência ao 

controle de qualidade. 
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ANEXO 1 

TABELA DE UTILIZAÇÃO 

Tabela 19 – Valores do termo utilização usados pelo modelo de Tinseth para cálculo do IBU de cervejas. 

(continua) 

Tempo de 

Fervura 

Densidade 

 
1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: https://realbeer.com/hops/research.html. Acessado em 03/08/2020 as 20h e 30 minutos. 

(min)  

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.055 0.050 0.046 0.042 0.038 

10 0.100 0.091 0.084 0.076 0.070 

15 0.137 0.125 0.114 0.105 0.096 

20 0.167 0.153 0.140 0.128 0.117 

25 0.192 0.175 0.160 0.147 0.134 

30 0.212 0.194 0.177 0.162 0.148 

35 0.229 0.209 0.191 0.175 0.160 

40 0.242 0.221 0.202 0.185 0.169 

45 0.253 0.232 0.212 0.194 0.177 

50 0.263 0.240 0.219 0.200 0.183 

55 0.270 0.247 0.226 0.206 0.188 

60 0.276 0.252 0.231 0.211 0.193 

70 0.285 0.261 0.238 0.218 0.199 

80 0.291 0.266 0.243 0.222 0.203 

90 0.295 0.270 0.247 0.226 0.206 

100 0.298 0.272 0.249 0.228 0.208 

110 0.300 0.274 0.251 0.229 0.209 

120 0.301 0.275 0.252 0.230 0.210 
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Tabela 15 – Valores do termo utilização usados pelo modelo de Tinseth para cálculo do IBU de cervejas. 

(conclusão) 

Tempo de 

Fervura 

Densidade 
 

 

1.080 1.090 1.100 1.110 1.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: https://realbeer.com/hops/research.html. Acessado em 03/08/2020 as 20h e 30 minutos. 

(min)      

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 0.035 0.032 0.029 0.027 0.025 

10 0.064 0.058 0.053 0.049 0.045 

15 0.087 0.080 0.073 0.067 0.061 

20 0.107 0.098 0.089 0.081 0.074 

25 0.122 0.112 0.102 0.094 0.085 

30 0.135 0.124 0.113 0.103 0.094 

35 0.146 0.133 0.122 0.111 0.102 

40 0.155 0.141 0.129 0.118 0.108 

45 0.162 0.148 0.135 0.123 0.113 

50 0.168 0.153 0.140 0.128 0.117 

55 0.172 0.157 0.144 0.132 0.120 

60 0.176 0.161 0.147 0.135 0.123 

70 0.182 0.166 0.152 0.139 0.127 

80 0.186 0.170 0.155 0.142 0.130 

90 0.188 0.172 0.157 0.144 0.132 

100 0.190 0.174 0.159 0.145 0.133 

110 0.191 0.175 0.160 0.146 0.134 

120 0.192 0.176 0.161 0.147 0.134 
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ANEXO 2 

 

Em geral, seja 𝑋 uma variável aleatória com distribuição de probabilidade 𝑓(𝑥), 

caracterizada pelo parâmetro desconhecido 𝜃, e se 𝑋1, 𝑋2, ..., 𝑋N  seja uma amostra 

aleatória de tamanho 𝑚  de 𝑋, a estatística Θ̂  é chamada de ponto estimador de 𝜃. 

Depois  que  a  amostra  tenha  sido  selecionada,  Θ̂   apresenta  um  valor  numérico 

particular �̂� chamado ponto estimado de 𝜃 (Montgomery e Runger, 2003). 

Consideremos dois pontos estimadores para um parâmetro, dizemos que esses 

estimadores são não-tendenciosos se suas distribuições estiverem centradas no real 

valor do parâmetro. Entretanto, pode haver uma variância da distribuição dos 

estimadores para o valor real, ou seja, uma dispersão que mostra o quão distante está 

a distribuição para o valor real. O estimador que apresenta a menor variância é o mais 

provável de produzir um ponto estimado mais próximo do valor real do parâmetro. 

Quando um valor numérico ou ponto estimado de um parâmetro é reportado, 

geralmente é desejado fornecer uma ideia da precisão da estimação. A medida da 

precisão empregada usualmente é chamada de erro padronizado do estimador que 

foi usado. O erro padronizado do estimador Θ̂ é seu desvio padrão, 𝜎©̂  = ƒ𝑉(Θ̂), onde 

𝑉  é a variância. Se o erro padrão envolver um parâmetro desconhecido que pode ser 

estimado, e substituindo os valores na raiz quadrada, então obtém-se erro padrão 

estimado, �̂�©̂  (Montgomery e Runger, 2003). 

Existem diversos métodos de realizar a estimação de parâmetros sendo o 

método da Máxima Verossimilhança um dos mais usados na área da engenharia, 

devido aos seus desdobramentos em termos de estimativas de erros. Em ajustes de 

modelos não-lineares, a sua aplicação requer a utilização de métodos numéricos, os 

quais partem de uma estimativa inicial arbitrada pelo usuário e um número 

possivelmente grande de iterações. Tais métodos consistem em, a partir de dados 

conhecidos, estimar os parâmetros de um modelo da distribuição que caracterize a 

série de dados conhecida (Aldrich, 1997). 

Descrito    por    Montgomery    e    Runger    (2003)    o    método    da    Máxima 

Verossimilhança considera uma série de dados composta por 𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥N  de uma 

amostra  de  tamanho  𝑚  e  com  distribuição  de  probabilidade  𝑓(𝑥, 𝜃),  onde  𝜃  é  o 

parâmetro desconhecido, então a função de verossimilhança é dada por: 

ℒ(𝜃) = 𝑓(𝑥1, 𝜃) ⋅ 𝑓(𝑥2, 𝜃) ∙ … ∙ 𝑓(𝑥N, 𝜃) (18) 
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ℒ(𝜃) = ‡ 𝑓(𝑥N, 𝜃) 

i=1 

 

(19) 

 

Para tornar mais fácil a manipulação matemática da verossimilhança se utiliza 

a propriedade monotônica da função de log-verossimilhança, que consistem em 

aplicar a função logaritmo, geralmente logaritmo natural. Além disso, ela faz com que 

a log-verossimilhança de uma amostra seja o somatório das log-verossimilhanças das 

observações independentes individuais: 

 

𝐿(𝜃) = ln [ℒ(𝜃)] (20) 

N 

𝐿(𝜃) = Σ ln [𝑓(𝑥N, 𝜃)] 

i=1 

(21) 

 

O método da Máxima Verossimilhança consiste em estimar os parâmetros de 

um modelo utilizando as estimativas que tornam máximo o valor da função de 

verossimilhança. Isso é equivalente a encontrar o valor para o parâmetro que torna 

mínima a função de log-verossimilhança. Utilizando o cálculo diferencial, é possível 

encontrar o ponto de mínimo de uma função igualando a zero a primeira derivada da 

função e solucionando a expressão. 

 

𝜕𝐿(𝜃) 
= 0 (22)

 

𝜕𝜃 
 

O método da Máxima Verossimilhança pode ser usado também se houverem 

diversos outros parâmetros desconhecidos, 𝜃1, 𝜃2, ..., 𝜃r, onde 𝑟 é o número de 

parâmetros desconhecidos, e então os estimadores de máxima verossimilhança (Θ̂r) 

são obtidos ao se igualar cada derivada a zero e, então, resolver o sistema de 

equações. 

Como o método da máxima Verossimilhança é muito aplicado para sistemas 

não lineares, o sistema de equações gerados também é não linear, obrigando a 

utilização de um algoritmo de otimização para a realização da maximização. Por isso, 

foram desenvolvidos métodos numéricos capazes de executar essa otimização e 

encontrar os valores das variáveis no processo, representado por equações ou 

somente por dados experimentais, que são os melhores valores do critério de 

performance (critério analisado) (Edgar e colaboradores, 2001). 
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Um dos algoritmos usados para a otimização da estimação de Máxima 

Verossimilhança mais importantes na área de engenharia é o algoritmo de Nelder- 

Mead (Dellis e Carpentier, 1993), o qual tem por objetivo encontrar o ponto mínimo de 

uma função de 𝑚 variáveis usando (𝑚 + 1) vértices de um poliedro flexível (simplex). 

É um método de busca direta e trabalha com a substituição, por reflexão, expansão 

ou contração, do vértice do atual simplex que tem o valor mais alto da função, por um 

ponto melhor, onde a função tem um valor menor. A busca por um vértice melhor se 

direciona contrariamente ao vértice que maximiza a função, de forma que passe pelo 

centroide da linha dos outros vértices e a cada iteração um novo simplex é construído, 

ou seja, a cada iteração o pior ponto é excluído. Os vértices atualizados, satisfazem 

de alguma maneira uma condição de descida, a minimização da função (Avriel, 1976). 

A Figura 32 mostra como o algoritmo funciona. Os simplex inicial formado 

originalmente pelos pontos 𝑎0, 𝑎0 e 𝑎0 tem como pior ponto o vértice 𝑎0. A partir dele, 
0 1 2 0 

sucessivamente, novos vértices são encontrados começando do 1 e terminando no 

13, ponto no qual o ciclo começa a se repetir. Nesse ponto o tamanho do simplex é 

reduzido à metade formando o triângulo equilátero 7-14-15 e o procedimento se repete 

até encontrar um ponto mínimo (Edgar e colaboradores, 2001). 
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Figura 32 – Simplex do método Nelder-Mead. 

 

Fonte: Edgar e colaboradores, 2001. 

 
Depois que os parâmetros são estimados, seu comportamento no modelo 

torna-se desconhecido, uma vez que as estimativas inicias são viciadas e podem 

haver erros nas variáveis. Por isso existe a necessidade de realizar aferições dos erros 

nas medidas de um sistema estudado. Em um sistema que existam 𝑟 parâmetros a 

serem estimados e 𝑚 observações, 𝑥i, 𝑦i, com 𝑖 = 1,2, … , 𝑚. O modelo será um 

sistema de 𝑚 equações e pode ser expresso pela equação (23): 

𝑦 = 𝑓(𝑥, �̂�) + 𝜖 (23) 

 
onde 𝑓(𝑥, �̂�) é a função esperada pelo modelo e 𝜖 são os erros aleatórios do sistema. 

O modelo ajustado apresenta a expressão descrita na equação (23) e a diferença 

entre a observação e o valor ajustado, �̂�, é o erro 𝜖. 

�̂� = 𝑓(𝑥, �̂�) (24) 

 
A estimação dos parâmetros tem por objetivo minimizar esses erros, ou seja, 

minimizar a diferença existente entre os valores observados e os valores previstos. 

Esses erros são ponderados por estimadores que resumem a distribuição de 

probabilidade para o modelo. Um estimador frequentemente usado é a variância (𝑆2), 
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y 

1 1 

usada para avaliar a variabilidade das possíveis respostas do modelo estimado em 

relação aos dados obtidos experimentalmente e pode ser expressa pela equação (25): 

 

𝑆2 = 
1

 
N 

Σ( �� 
 
− 𝑦 )2 (25) 

y 𝑚 − 𝑟 i i 

i=1 

 

onde o denominador da equação é o grau de liberdade e o numerador, o erro da soma 

dos quadrados. Quanto menor o valor da variância, mais bem ajustado está o modelo. 

Para analisar a relação entre os parâmetros do modelo empírico há a correlação 

expressa na equação (26), chamada de matriz covariância. Quando um modelo 

apresenta dois ou mais parâmetros a serem estimados, é conveniente expressar as 

operações matemáticas em notação matricial. A matriz covariância descreve como 

duas ou mais variáveis definidas em um espaço provável variam 

juntas, ou seja, se as variáveis são correlacionadas estatisticamente. 

 
𝐶𝑂𝑉(𝜃)  = 𝑆2(𝐽t. 𝐽)–1 (26) 

 
onde 𝑆2 é a variância do modelo e 𝐽  é a matriz jacobiana definida pela equação (27): 

 
𝜕𝑓(𝑥 , 𝜃) 

/𝜕𝜃1 
𝜕𝑓(𝑥 , 𝜃) 

⋯ /𝜕𝜃r 
⋮ ⋱ ⋮ (27) 

𝜕𝑓(𝑥N, 𝜃) 𝜕𝑓(𝑥N, 𝜃) 

⎣ /𝜕𝜃1 ⋯ /𝜕𝜃r⎦ 

 

Em geral a matriz covariância é uma matriz simétrica (𝑟 𝑥 𝑟) na qual o 𝑗𝑗ésimo 

elemento é a variância do parâmetro θ̂j  e o 𝑖𝑗ésimo elemento é a covariância entre θ̂i 

e θ̂j. A raiz quadrada da variância estimada do 𝑗ésimo parâmetro é chamada de desvio 

padrão (𝑑𝑝). Para o cálculo do erro pode-se usar a expressão apresentada na 

equação (28). 

 
 𝑑𝑝(θ̂  ) =  

2   
𝐶𝑂𝑉 (28) 

j J jj 

 
 

Esses desvios padrões geralmente são úteis para medir a precisão da 

estimação dos parâmetros, quanto menores os erros, maior a precisão do modelo 

empírico (Montgomery e Runger, 2003). 


