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“A cerveja, se bebida com moderação, torna a pessoa
mais dócil, alegra o espírito e promove a saúde”
(Thomas Jefferson)

“Mas se fracassarmos, então o mundo inteiro,
incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo o que
conhecemos e cuidamos, afundará no abismo de uma
nova idade das trevas tornada mais sinistra, e talvez
mais demorada, pelas luzes da ciência pervertida.”
(Winston Churchill)

RESUMO

O crescimento contínuo do setor cervejeiro observado nas últimas décadas
fez com que a cerveja atingisse posições de destaque no mercado mundial. Com
isso, a proximidade do público com o produto aumenta, assim como o interesse por
mais estudos nessa área, principalmente na fabricação de cerveja artesanal. O
presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar algumas características do
mosto cervejeiro produzido em escala laboratorial, como o potencial de extração, a
densidade e a cor. A propriedade da cor foi analisada em especial, já que possui a
característica particular de possuir uma natureza subjetiva quando vista sob uma
ótica do consumidor. A simulação do ambiente de mosturação foi realizada através
de um béquer com um sistema de agitação e uma manta de aquecimento, com o
controle da temperatura sendo feito por um algoritmo implementado por um sistema
de placa Arduíno. Diferentes concentrações de maltes dos tipos Chateau Pale Ale,
Chateau Cara Ruby e Chateau Chocolate foram utilizados nos testes de mosturação
e espectrofotográficos com o intuito de comparar o efeito destes maltes nas
características do mosto final. Os resultados obtidos da evolução de extrato e
densidade foram comparados com as formulações comumente utilizados no ramo de
cervejaria artesanal e verificou-se uma boa aproximação entre os valores, com
exceção do Malte Cara Ruby. Em relação à cor, foi dada atenção especial para os
impactos da utilização do malte do tipo Chateau Chocolate, resultando no
desenvolvimento de correlações não lineares para o EBC em função da
concentração de malte chocolate no “grist”. Ainda, foi comparada a cor aferida com a
estimativa de formulações teóricas e foram verificados valores distintos para todos
os ensaios.

Palavras-chave: Mosturação; Colorimetria; EBC; Cerveja Artesanal; Rampas de
Temperatura.

ABSTRACT

The continuous growth of the brewing sector observed in the last few decades
has made the beer reach prominent positions in the global market. Therefore, the
proximity of the public with the product has increased, as well as the interest for more
studies in this area, mainly in the manufacturing of craft beer. The present study
carried out with the objective of analyzing some characteristics of brewer's wort
produced in laboratory scale, such as potential extract, density and color. The
property of color was analyzed in particular, since it has the particular characteristic
of possessing a subjective nature when viewed from a consumer perspective. The
simulation of the mashing process was performed through a beaker with a stirring
system and a heating mantle, with the temperature being controlled by an algorithm
implemented on an Arduino micro-board system. Different concentrations of Chateau
Pale Ale, Chateau Cara Ruby and Chateau Chocolate malts were used in the
mashing and spectrophotographic tests in order to compare the effect of these malts
on the characteristics of the final wort. The obtained results of extract and density
were compared with formulations commonly used in the branch of craft brewing and
a good aproximation of the values was verified with the exception of the malt Cara
Ruby. Regarding color, special attention was given to the impacts of the use of
Chateau Chocolate malt, resulting in development of non-linear correlations for EBC
as a function of the concentration of chocolate malt in the grist. Furthermore, the
color measured was compared to the estimation of theoretical formulas and different
values were verified for all the tests.

Keywords: Mashing; Colorimetry; EBC; Craft Beer; Temperature Ramps.
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1
1.1

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Introdução
A cerveja é a terceira bebida mais consumida mundialmente, atrás apenas da

água e do chá, sendo então a bebida alcoólica mais popular do planeta (NELSON;
COX, 2014). No ranking de produção global de cerveja, o Brasil ocupa a terceira
posição, atrás somente da China e dos Estados Unidos, tendo um volume estimado
de produção de 14 bilhões de litros no ano de 2014 (CERVBRASIL, 2019a).
Segundo o decreto n° 6871, de 4 de junho de 2009, “cerveja é a bebida obtida
pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água
potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo” (BRASIL, 2009).
O processo de produção da cerveja pode ser dividido em operações
essenciais: moagem do malte; mosturação (ou brassagem); clarificação; fervura;
tratamento do mosto (remoção do precipitado, resfriamento e aeração); fermentação
e maturação (ALMEIDA E SILVA, 2005).
A etapa alvo de estudo do presente trabalho é a mosturação, ou tratamento
enzimático do mosto. Esta etapa consiste no processo de conversão dos amidos do
malte em açúcares, através do uso de enzimas. Outro objetivo importante da
mosturação é quebrar as proteínas em aminoácidos e peptídeos. Nesta etapa, o
malte moído é misturado com água em uma tina, sendo o controle do tempo e da
temperatura fatores importantes para o processo (BUSCH, 2012).
Os grãos maltados quando submetidos às reações bioquímicas que ocorrem
na mosturação irão fornecer as características e propriedades físico-químicas do
mosto. Alguns fatores alteram as propriedades do mosto, como a composição do
grão utilizado e a concentração de malte em relação à água.
Dentre as propriedades do mosto a cor é a mais subjetiva, pois os
consumidores têm sua percepção atrelada aos estímulos sofridos pelo órgão
sensorial (SHARPE; GARVEY; PYNE, 1992).

1.2

Objetivos
Este trabalho almeja analisar os parâmetros físico-químicos do mosto

cervejeiro

obtido

na

etapa

de

mosturação

em

escala

laboratorial,

mais

especificamente o extrato, a densidade e a cor. O trabalho tem como objetivo
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realizar uma comparação com os valores esperados e averiguar a possibilidade de
criação de um padrão para a análise da cor em escala artesanal de produção,
utilizando de equipamentos mais acessíveis ao produtor de pequena escala.

1.3

Organização do trabalho
As etapas realizadas na elaboração deste trabalho foram:


Revisão bibliográfica dos tópicos relevantes abordados de forma a embasar
teoricamente o estudo.



Compreensão da etapa de mosturação, ou brassagem, no contexto de
produção tanto em escala industrial quanto reduzida.



Entendimento da temperatura como variável de processo vital na etapa de
mosturação e implementação de uma estratégia de controle utilizando
sistema Arduíno.



Realização de etapas experimentais nas quais as concentrações de mosto e
tipo de malte são variáveis.



Coleta e análise de dados.



Discussão dos resultados obtidos relacionando-os com as informações
existentes na literatura acerca do tema abordado.



Conclusão do estudo.



Referencial utilizado na pesquisa.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A cerveja

2.1.1 História da cerveja
Estima-se que o homem começou a consumir bebidas fermentadas há 30 mil
anos e que a produção de cerveja teve início por volta de 8000 a.C. O
desenvolvimento desta bebida ocorreu paralelamente aos processos de fermentação
de cereais, sua difusão ocorreu junto com as culturas de milho, centeio e cevada nas
antigas sociedades estáveis. Na antiguidade, há registros do consumo de cerveja
entre os povos da Suméria, Babilônia e Egito, assim como sua produção pelos
gregos e romanos durante o apogeu destas civilizações (AQUARONE; et al, 2001).
Durante o Império Romano, os povos de origem germânica destacaram-se na
arte da fabricação da cerveja. No século XIII, os cervejeiros germânicos foram
pioneiros na utilização do lúpulo na cerveja, conferindo as características básicas da
bebida atual (AQUARONE; et al, 2001).
O modo de produção e distribuição da cerveja sofreu mudanças significativas
com o surgimento da Revolução Industrial. Estabeleceram-se fábricas cada vez
maiores na Inglaterra, Alemanha e no Império Austro-Húngaro (AQUARONE; et al,
2001). A cerveja só chegou ao Brasil em 1808, com a vinda da família real
portuguesa para o então Brasil colônia. A Inglaterra foi o primeiro país a introduzir a
cerveja na colônia, o que foi possibilitado pela abertura dos portos às nações amigas
de Portugal (CERVESIA, 2019).
Atualmente a cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Apesar
de enraizada nas civilizações há milênios, o consumo e produção só se tornaram
expressivos no cenário mundial de bebidas alcoólicas cerca de 150 anos atrás, com
a internacionalização da indústria moderna cervejeira (FREITAS, 2015).
A produção de cerveja mundial é extremamente concentrada. De acordo com
o relatório da Barth-Haas Group, uma das principais empresas de serviço e
produção de lúpulo, o insumo mais importante da bebida fermentada, no ano de
2012 91,5% da produção mundial de cerveja estava concentrada em 40 dos 194
países existentes (BARTH-HAAS GROUP, 2013).

2.1.2 A cerveja no Brasil
A Lei das Bebidas, Lei 8.918/94, foi promulgada pelo então presidente Itamar
Franco em 1994. Esta Lei dispõe sobre a padronização, classificação, registro,
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inspeção, produção e fiscalização de bebidas, atribuindo também competência sobre
o assunto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
(MAZZARIOL, 2018).
A cerveja é definida pela legislação brasileira vigente como sendo a bebida
obtida pela fermentação alcoólica de mosto, oriundo de malte de cevada e água
potável, por ação de levedura, com adição de lúpulo. Parte do malte da cevada
poderá ser substituído por adjuntos (arroz, trigo, centeio, milho, aveia e sorgo, todos
integrais, em flocos ou a parte amilácea) e por carboidratos de origem vegetal,
transformados,ou não (CURI, et al, 2008).
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
regula, inspeciona e fiscaliza os estabelecimentos produtores de bebidas em
território nacional, no ano de 2017 foi consolidado o crescimento do mercado
cervejeiro brasileiro, atingindo a marca de 679 estabelecimentos legalmente
instalados.
Como um todo, a indústria gerou um montante de R$ 107 bilhões em
faturamento no ano de 2017, equivalente a 1,6% do PIB nacional. Além disso,
contribuiu com cerca de R$ 21 bilhões em impostos taxados na aquisição de
insumos (CERVBRASIL, 2019b).
A figura 1 mostra um gráfico evidenciando a tendência de crescimento
exponencial do número de cervejarias no Brasil, processo que se iniciou em 2010 e
que até o momento não reduziu o ritmo de avanço (MAPA, 2019).
Figura 1 - Cervejarias no Brasil
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Fonte: Adaptado de MAPA, www.agricultura.gov.br

2.2

Componentes da cerveja
A cerveja é composta por quatro ingredientes principais: água, malte, lúpulo e

leveduras, além de possíveis adjuntos.

2.2.1 Água
A água corresponde a mais de 92% da formulação da cerveja, sendo o
ingrediente principal.
Na produção de cerveja, três tipos de água são usados: 1) água do produto –
é a água que se torna um componente da cerveja, inclui a água usada para
mosturação, clarificação, diluição da cerveja produzida em uma densidade alta, e
para a adição de extrato de lúpulo ou terra diatomácea na filtração, entre outros; 2)
água de processo – é a água utilizada para limpeza e higienização da planta de
produção; e 3) água de serviço – é a água utilizada para produção de vapor
destinado ao transporte de energia térmica na indústria (LEWIS; YOUNG, 2002).
As propriedades físico-químicas mais favoráveis para a água diferem de
acordo com o tipo de uso. Dependendo da eficiência de produção, são utilizados de
4 a 12 volumes de água para cada volume de cerveja produzido, sendo as grandes
indústrias mais eficientes no uso da água do que as pequenas cervejarias (LEWIS;
YOUNG, 2002).

2.2.2 Malte
A cevada é o quarto cereal mais cultivado no mundo e faz parte de uma
cultura milenar. O único tipo de cevada produzido no Brasil é a cervejeira.
Atualmente, a maior concentração de produção está localizada na região Sul do
país, sendo uma importante opção como cultura de inverno. Outro ponto foco de
produção é no cerrado do Brasil central, através do cultivo irrigado (CATI, 2005).
A cevada é transformada em malte através do processo biológico de
maltagem, que consiste na germinação do cereal sob condições de ambiente
controladas, desta forma o endosperma do grão é modificado. As enzimas são
ativadas através da germinação e modificações químicas dos componentes do grão
(amido, proteínas) são desencadeadas. O Brasil é um dos países que mais consome
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malte de cevada no mundo, porém a produção industrial nacional, utilizando cevada
produzida no país, corresponde a apenas 30% da demanda (CATI, 2005).
O processo de maltagem tem como objetivos: a hidratação e solubilização
dos materiais da parece celular do endosperma da semente; a solubilização
moderada de matrizes de proteínas; a produção de enzimas do malte, como αamilase e β-glucanase; e a quebra enzimática dos grânulos de amido do
endosperma (McELROY; JACOBSEN, 1995).
Tal processo pode ser divido nas etapas de maceração, germinação e
secagem. Na maceração, o objetivo é hidratar o grão até aproximadamente 42 a
46% de teor de umidade, fornecendo oxigênio e calor suficiente; a germinação é a
fase controlada do enriquecimento enzimático, durando de 3 a 6 dias; e a secagem
objetiva encerrar os processos químico-biológicos e fornecer o sabor e a cor
específica do malte (McELROY; JACOBSEN, 1995).
Durante o processo de germinação do malte, algumas enzimas desenvolvidas
quebram as paredes celulares e proteínas do grão. Desta forma o grão se torna
mais macio para a moagem e o amido é exposto para digestão por parte das
enzimas do tipo amilase que ocorrerá na etapa da mosturação. Esta quebra das
paredes celulares é importante, visto que polissacarídeos com paredes celulares
viscosas e não-degradadas causam um efeito negativo na clarificação e filtração da
cerveja (KUNTZ; BAMFORTH, 2007).
As enzimas mais importantes contidas no malte são as amilases, pois são as
responsáveis pela degradação do amido durante a mosturação, sendo a α-amilase e
a β-amilase as principais representantes deste grupo. Outras enzimas importantes
que estão presentes no malte são: enzimas citolíticas (principalmente β-glucanase e
citase); enzimas de degradação de proteínas (proteases); e enzimas de quebra de
ácido fosfórico (fosfatases). Com a exceção da α-amilase, que não está presente no
grão antes da germinação, todas as enzimas citadas já estão presentes inicialmente
no grão, porém em quantidades significantemente menores do que as finais
(KUNZE, 2004).
A formação de enzimas na etapa de germinação ocorre devido à ação de
hormônios, que consistem em ácido giberélico ou substâncias similares. Estes
hormônios liberam aminoácidos que causam a produção de enzimas, sendo a
primeira enzima formada a β-glucanase, seguida da α-amilase e das proteases. Um
fator que contribui para um maior e mais rápido desenvolvimento de enzimas é a
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maior aeração na etapa de germinação, visto que a formação de enzimas está muito
ligada à respiração celular (KUNZE, 2004).
2.2.3 Lúpulo
O lúpulo é o ingrediente conservante natural mais importante do mosto. Pode
ser utilizada a flor do lúpulo desidratada, que tem característica amarga, ou o
extrato, que possui compostos aromáticos e de amargor (REBELLO, 2009).
Existem lúpulos com as características aromáticas mais proeminentes e
outros em que as características de amargor se destacam, normalmente é realizada
uma mistura desses diferentes tipos para formar a bebida.
O lúpulo é o último ingrediente a ser dosado. O lúpulo de amargor é
adicionado na etapa da fervura, quando o mosto está quase pronto para o processo
de fermentação e o aromatizante é adicionado quando o mosto já está pronto
(REBELLO, 2009).

2.2.4 Leveduras
As

leveduras

são

micro-organismos

eucarióticos

predominantemente

unicelulares e pertencentes ao Reino Fungi. De acordo com Russell e Stewart (1995
apud CARVALHO; BENTO; SILVA, 2006), as leveduras possuem a habilidade de
metabolizar de maneira eficiente os componentes do mosto em etanol e outros
produtos da fermentação. O objetivo é produzir uma cerveja com qualidade e
estabilidade satisfatórias.
As leveduras mais utilizadas na produção de cerveja do tipo Ale são as da
espécie

Saccharomyces

cerevisiae,

sendo

que

as

leveduras

antigamente

classificadas como Saccharomyces uvarum e Saccharomyces carlsbenguensis
também pertencem a essa espécie (AQUARONE; et al, 2001).
As leveduras selvagens e as bactérias contaminantes podem causar turbidez
e anormalidades no sabor e odor da cerveja. Algumas técnicas podem ser aplicadas
para evitar tal contaminação, como a utilização de inóculo asséptico da cultura de
leveduras e a limpeza e desinfecção constantes do equipamento que entra em
contato com o mosto e a cerveja (AQUARONE; et al, 2001).
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2.2.5 Adjuntos
De acordo com Venturini Filho (2000 apud SLEIMAN, 2006), os adjuntos são
uma matéria-prima alternativa, que podem ser usados substituindo parcialmente o
malte na produção cervejeira.
Há uma variedade de adjuntos que podem ser utilizados neste processo,
sendo o milho, o arroz e o açúcar de cana os mais comuns. Dentre estes, o milho
pode ser considerado o principal, pois é a partir dele que se produz o xarope de
maltose (HMCS), o adjunto mais utilizado pela indústria cervejeira no Brasil
(SLEIMAN, 2006).

2.3

Classificação e estilos principais de cerveja
Estima-se que atualmente existem mais de 20 mil tipos diferentes de cervejas

no mundo. As variações ocorrem devido a alguns fatores, são estes: o local de
produção, que determina a oferta e a qualidade dos insumos cervejeiros; a situação
econômica dos fabricantes, que interfere na contratação de mão de obra, na
construção de instalações, na compra de insumos, equipamentos e embalagens,
assim como no acesso aos canais de distribuição; o poder aquisitivo dos
consumidores, que altera a demanda do produto final; os aspectos culturais, que
motivam as preferências por determinadas características da bebida; e o
conhecimento técnico e nível tecnológico disponível, que permite realizar
aperfeiçoamentos no processo de fabricação, tais como: diferentes tempos e
temperaturas de cozimento, fermentação e maturação além da escolha e
combinação dos ingredientes (VALENTE JUNIOR; ALVES, 2016).
De acordo com a legislação brasileira, a cerveja poderá ser denominada:
Pilsen, Export, Lager, Dortmunder, Munchen, Bock, Malzbier, Ale, Stout, Porter,
Weissbier, Alt e outras denominações internacionalmente reconhecidas que vierem
a ser criadas, observadas as características do produto original (BRASIL, 2009).
Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV, 2019), a
cerveja pode ser classificada de acordo com quatro itens, que são: tipo de
fermentação, teor alcoólico, coloração e teor de extrato primitivo.
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2.3.1 Classificação quando ao tipo de fermentação
As cervejas são classificadas pragmaticamente em dois grandes subgrupos,
sendo Ale e Lager. O primeiro grupo envolve as cervejas de alta fermentação,
enquanto o segundo abrange as cervejas de baixa fermentação (SINDCERV, 2019).

2.3.1.1 Alta fermentação
Cervejas de alta fermentação ou “top-fermenting”, em inglês, são assim
denominadas porque as culturas de levedura Saccharomyces cerevisiae sobem ao
topo do ambiente de fermentação. As leveduras que se aglomeram no topo do
fermentador podem então ser recuperadas após a etapa de fermentação (BRIGGS,
et al, 2004). As cervejas do tipo Ale são fermentadas em temperaturas de 15 oC 24oC e geram um produto com maior intensidade aromática (SINDICERV, 2019).

2.3.1.2 Baixa fermentação
As cervejas de baixa fermentação, também conhecida como “bottomfermenting”, são as mais comuns. Neste caso, a levedura Saccharomyces
carlsbergensis se deposita no fundo do fermentador ao fim da etapa de fermentação
(BRIGGS, et al, 2004). As cervejas do tipo Lager são fermentadas em temperaturas
que variam entre 8°C e 15°C, sendo os tipos mais conhecidos: Pilsener, Munich,
Vienna, Dortmund, Einbeck, Bock e Export (SINDICERV, 2019).

2.3.2 Classificação quanto ao teor alcoólico
Quanto ao teor alcoólico as cervejas podem ser classificadas como sem
álcool ou com álcool. As cervejas sem álcool possuem porcentagem em volume total
de álcool menor do que 0,5%. Já as cervejas com álcool apresentam porcentagem
volumétrica de álcool igual ou superior a 0,5%, devendo obrigatoriamente constar no
rótulo o percentual de álcool em volume (SINDICERV, 2019).

2.3.3 Classificação quanto à coloração da cerveja
Em relação à cor das cervejas, têm–se as cervejas claras e as escuras. As
cervejas claras, por convenção europeia, devem apresentar valores menores que 20
unidades EBC (European Brewery Convention), unidade de medição de turvação em
cervejas. Pela mesma convenção, as cervejas escuras devem apresentar valores
iguais ou superiores a 20 unidades EBC (SINDCERV, 2019).

26

2.3.4 Classificação quanto ao teor de extrato primitivo
As cervejas podem ser classificadas em quatro grupos com relação ao teor de
extrato primitivo que é o extrato presente no mosto pré-fervura. São estes grupos:
leve (entre 5% e 10,5%); comum (entre 10,5% e 12%); extra (entre 12% e 14%); e
forte (acima de 14%) (SINDCERV, 2019).
Estas porcentagens também podem ser representadas pelo Plato, ou °P, que
representa a quantidade de açúcar (em gramas) contida em 100mL de mosto
cervejeiro.
As diversas associações ao redor do globo que se responsabilizaram pela
divulgação e manutenção dessas expressões culturais são também publicadoras
das chamadas Beer Guidelines, ou guias de estilo, para a correta expressão e
caracterização dos produtos.
A figura 2 mostra um quadro listando um número de características das
cervejas e classifica o tipo, local de origem, teor alcoólico e particularidades de sabor
de alguns dos estilos mais comuns de cervejas mundiais (HARDWICK, 1995).
Figura 2 - Características de cerveja
Caráter

Origem

Álcool
(%p/v)

Características de sabor

Bock

Lager

Bavária, EUA, CAN

6

Corpo cheio

Doppel bock

Lager/Ale

Bavária

7-13

Dortmunder

Lager

Dortmund

5+

Corpo cheio, muitos ésteres
Lúpulos leves, seca, muitos
ésteres

Light beers

Lager

EUA

4-5

Lúpulos leves, corpo leve

Munchner

Lager/Ale

Munique

4-4,5

Maltosa, seca, amarga

Pilsner

Lager

Pilsen

4,5-5

Corpo cheio, lupulada

Vienna (marzen)

Lager

Viena

5,5

Corpo cheio, lupulada

Ales

Ale

GB, EUA, CAN, AUS

2,5-5

Lupulada, muitos ésteres,
amarga

Alt,

Ale

Dusseldorf

4

Muitos ésteres, amarga

Barley wine

Ale/Vinho

Reino Unido

8-10

Rica, cheia, muitos ésteres

Kolsch

Ale

Cologne

4,4

Leve, muitos ésteres, lupulada

Porter

Stout

Londres, EUA, Canada

5-5,7

Muito maltosa, rica

Provisier

Ale

Bélgica

6

Doce

Salsons

Ale

Bélgica, França

5

Leve, lupulada, muitos ésteres

Stout (bitter)

Stout

Irlanda

4-7

Seca, amarga

Stout (Mackesn)

Stout

GB

3,7-4

Strong/old ale

Ale

GB

6-8,4

Doce, amena, azeda
Muitos ésteres, pesada,
lupulada

Trappist

Ale

Bélgica, Holanda

6-8

Corpo cheio, muitos ésteres

Estilo
Baixa fermentação

Alta fermentação
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Cerveja de trigo-malte
Gueuze-lambic

Ale ácida

Bruxelas

5+

Ácida, muitos ésteres

Hoegaards-wit

Ale

Leste de Bruxelas

5

Beerliner weissen

Lager

Berlin

2,5-3

Corpo cheio, amarga
Levemente aromatizada e
amena

S, Ger, Weizenbeer

Lager/Ale

Bavaria

5-6

Corpo cheio, baixo lúpulo

Fonte: Adaptado de Hardwick (1995)

2.4

Etapas de produção
A produção da cerveja pode ser dividida em seis etapas, são elas: moagem do

malte, mosturação, clarificação, fervura, fermentação e maturação.

2.4.1 Moagem do malte
Essa etapa tem grande importância, pois favorece a ação das enzimas sobre
os componentes insolúveis do malte, preparando o malte para a formação de extrato
na etapa da mosturação (REINOLD, 1997).
A moagem do malte consiste em rasgar longitudinalmente a casca do grão a
fim de deixar o endosperma amiláceo exposto, que deve então ser triturado para que
o ataque das enzimas durante a mosturação seja facilitado. Para evitar a lentidão na
filtração do mosto, a produção de farinha fina na moagem do malte deve ser evitada,
assim como a moagem muito grossa, obtendo uma distribuição granulométrica
equilibrada (AQUARONE; et al, 2001).
A moagem pode ser feita em moinhos de rolo (que variam de dois a seis
rolos) ou de martelo, sendo que o moinho adequado para realizar esta etapa
depende do grau de modificação do malte, das características dos recipientes de
mosturação e do método de filtração do mosto. Pode também ser realizada a
moagem úmida, em que há uma umidificação prévia do malte com água ou vapor,
seguida pela trituração em um moinho de dois rolos (AQUARONE; et al, 2001).

2.4.2 Mosturação
A mosturação é o processo em que o mosto é preparado, através da
hidratação dos grãos com água quente, ativação das enzimas do malte e conversão
dos amidos em açúcares fermentescíveis (PALMER, 2006).
A degradação dos amidos ocorre em três etapas: gelatinização, liquefação e
sacarificação. Gelatinização é o nome dado para o processo de quebra das
moléculas de amido, que desta forma podem ser convertidas pelas enzimas do tipo
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amilase mais facilmente. Na etapa da liquefação, há absorção de água pelo amido e
o processo é controlado pela enzima α-amilase. Uma liquefação eficiente não ocorre
sem que antes haja a gelatinização, já que o processo é muito lento em amidos não
gelatinados (BUSCH, 2019). Em seguida, há a formação de açúcares na etapa de
sacarificação. Os açúcares serão utilizados posteriormente na fermentação
(PALMER, 2006).
Cada grupo de enzimas presente na mosturação é favorecido em uma faixa
de temperatura e pH diferente. O objetivo de um produtor de cerveja nesta etapa é
ajustar a temperatura da mosturação para favorecer a função das enzimas
necessárias e, assim, obter o mosto com as características finais desejadas. Os
amidos presentes no malte são cerca de 90% solúveis em uma temperatura de
54,5ºC e atingem a máxima solubilidade a 65ºC (PALMER, 2006).
As enzimas mais relevantes para o processo de mosturação são a α-amilase
e a β-amilase, sendo ambas responsáveis por quebrar as ligações α-(1-4)-Dglucosídicas do amido. O controle das enzimas é essencial, pois se realizado de
forma incorreta pode causar problemas, como a ocorrência de um grau de
atenuação muito alto ou muito baixo; concentração indesejada de iodo no mosto;
contaminação por α-glucano; e viscosidade alta que, pode causar dificuldades no
processo de filtração (KROTTENTHALER; BACK; ZARNKOW, 2009).
A figura 3 mostra as faixas de temperatura e pH ideias para a atuação de
cada enzima.
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Figura 3 - Faixas de atuação das enzimas

Fonte: Retirado de PALMER (2006), adaptado de Oliveira et al, 2015.

Em relação ao parâmetro de temperatura existem dois tipos básicos de
mosturação: temperatura única e repouso múltiplo. No processo de temperatura
única é escolhida um único valor de meio termo entre as temperaturas ideais de
todas as enzimas, enquanto no esquema de repouso múltiplo são utilizadas duas ou
mais para favorecer grupos de enzimas variados (PALMER, 2006).
O aquecimento pode ser realizado através da infusão (adição de água quente
no ambiente de mosturação); do aquecimento direto da tina de mosturação; ou até
por um método combinado chamado brassagem por decocção, onde parte do mosto
é aquecido em um fogão e reintroduzido à tina principal de mosturação para
aumentar a temperatura do processo (PALMER, 2006).

2.4.3 Clarificação
A clarificação, ou filtração do mosto, é um processo de separação líquidosólido. O principal objetivo é separar os açúcares provenientes do malte, que foram
dissolvidos no processo de mosturação, dos componentes insolúveis presentes no
mosto (como por exemplo as cascas dos grãos). Este processo geralmente é
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realizado em uma tina de clarificação que possui um filtro (KROTTENTHALER;
BACK; ZARNKOW, 2009).
Segundo Palmer (2006), o processo de clarificação pode ser dividido em três
etapas, são elas: o “mashout”, a recirculação e a lavagem.
“Mashout” é o termo utilizado para designar o aumento da temperatura do
mosto à 77°C antes da filtração. O objetivo desta etapa é parar toda a atividade
enzimática, preservando assim o perfil de açúcares fermentescíveis, e tornar a cama
de grãos e mosto menos viscosos. Em seguida, ocorre o assentamento da cama de
grãos e então é realizada a recirculação, etapa pela qual o mosto passa pelo filtro e
é reintroduzido na tina de clarificação, em cima da cama de grãos. Esta etapa é
necessária pois os primeiros litros de mosto que passam pelo filtro costumam estar
turvos com a presença de proteínas e resíduos de grãos, a recirculação então
impede que estas impurezas cheguem à tina de fervura (PALMER, 2006).
A lavagem pode ser inicializada assim que o mosto retirado do filtro começar
a apresentar um aspecto límpido. O objetivo desta etapa é extrair o máximo possível
de açúcares dos grãos sem extrair taninos das cascas, já que estes causam um
sabor desagradável no produto final. Para tal, a cama de grãos é lavada com água
enquanto o mosto é transferido para a tina de fervura. Tipicamente, a razão entre a
água utilizada na lavagem e a água utilizada na mosturação é de 1,5. Durante esta
etapa, o controle da temperatura e o tempo de filtração devem ser bem controlados
(PALMER, 2006).

2.4.4 Fervura
Em seguida, o mosto é transferido para uma tina de cozimento, onde ocorrerá
a fervura. Os principais objetivos do processo de fervura do mosto são: extrair a
amargura do lúpulo; coagular e precipitar proteínas que podem prejudicar o sabor da
cerveja; e evaporar parte do mosto no caso da produção de cervejas de gravidade
alta (PAPAZIAN, 1994).
Esta etapa tem uma duração de 60 a 90 minutos e evapora tipicamente 10%
do volume inicial. Este volume pode ser compensado através da adição de água
antes da fermentação. Após a fervura do mosto, é necessário remover resíduos de
lúpulo e um composto feito majoritariamente de taninos, conhecido como “trub”. Em
seguida, o mosto está pronto para ser transportado para o fermentador (PAPAZIAN,
1994).
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2.4.5 Fermentação e Maturação
A etapa de fermentação tradicional consiste em utilizar células de leveduras
livres em suspensão em reatores operados no sistema de batelada, sem agitação,
com o intuito de fermentar o mosto. Diferentes tipos de cerveja podem ser
produzidos através da variação das cepas de leveduras (PILKINGTON; et al, 1998).
Nesta etapa, os açúcares e outros nutrientes contidos na fase líquida (mosto)
se difundem nas células de levedura e são metabolizados por diversas enzimas em
etanol e outros componentes de sabor, estes então se difundem da célula para a
fase líquida. Um fator importante para se determinar as características de viabilidade
e as atividades metabólicas das células de levedura é a integridade funcional da
membrana celular (PILKINGTON; et al, 1998).
O processo tradicional de fermentação primária para cervejas do tipo lager
duram aproximadamente 7 dias e a maturação (fermentação secundária) pode levar
várias semanas. Atualmente, é possível realizar a fermentação e maturação de
cervejas do tipo Lager em 12 a 15 dias, em grandes cervejarias. Isto ocorre através
de um esquema de fermentação acelerada baseada em uma temperatura mais alta
de fermentação e na seleção de uma cepa específica de levedura (WILLAERT;
NEDOVIC, 2006).

2.5

Substrato
A etapa que irá determinar os possíveis resultados finais do processo de

fabricação de cervejas e destilados é aquela responsável pela produção dos
açúcares fermentescíveis ou não, em solução.
A mosturação envolve a mistura de um “grist” moído (normalmente o malte, no
caso de cervejas) e um líquido quente (normalmente a água) capaz de solubilizar os
produtos formados na etapa. A mistura de malte moído e água a temperaturas
elevadas provoca a gelatinização do amido presente no malte que é o principal
substrato para a formação dos açúcares necessários ao processo de fermentação.
A gelatinização do amido permite a subsequente conversão do mesmo em
açúcares fermentescíveis como mono-, di-, tri-sacarídeos; e ainda a existência de
dextrinas que conferem uma conversão de outros aditivos alimentares de baixo peso
molecular.
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2.5.1 Gelatinização do amido
A gelatinização do amido não ocorre instantaneamente; é dependente da
temperatura, do tempo e da distribuição granulométrica do malte moído (amido
encontra-se em maior concentração no interior dos grãos).
No entanto, a distribuição granulométrica do malte não é uma prática
corriqueira nas cervejarias e laboratórios, então a gelatinização costuma ser
aproximada na literatura por uma reação cinética de primeira ordem:
𝐸𝑔

𝑟𝑔 = 𝑘𝑔 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑅∗𝑇) ∗ [𝑆𝑔 ]

(1)

Onde Eg é a energia de ativação em J/mol, Sg é a concentração de amido
não gelatinizado (g/kg de malte), R a constante dos gases ideais (8,314 J/mol.K) e T
a temperatura em Kelvin.
No entanto, segundo Pravisiani et al (1985) os grânulos de amido possuem
regiões estruturalmente distintas, algumas regiões são amorfas, enquanto outras
são cristalinas, o que resulta em processos de gelatinização diferentes, e uma
descontinuidade na equação de primeira ordem na temperatura do processo.
Portanto, estabeleceu-se uma temperatura de “threshold”1, que irá determinar duas
equações, para temperaturas que sejam superiores, ou inferiores à limite.

2.5.2 Enzimas
A real concentração de açúcares e outros materiais que serão fermentados
posteriormente na fabricação de cervejas dependem diretamente da concentração
de substâncias que sejam capazes de converter os substratos, ou seja das enzimas.
As principais enzimas presentes são a α- e β-amilases. A β-amilase produz o
açúcar fermentescível maltose enquanto que a α-amilase produz tanto os
fermentescíveis quanto os não-fermentescíveis.
Existem ainda nos maltes as enzimas limites-dextranases que convertem
ainda mais os polímeros glicogenados existentes no malte.
Um modelo comum de previsão de fermentabilidade de mostos descrito por
Koljonen et al (1994) determina que o amido não gelatinizado não é hidrolisado
pelas amilases. O amido gelatinizado é convertido em dextrinas e maltotrioses pela
α-amilase. As dextrinas são convertidas em açúcares e dextrinas-limites por ação da

1

O mesmo que limite.
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β-amilase. Somente as enzimas dissolvidas podem reagir, e somente os materiais
poliméricos glicogenados serão convertidos.
Os modelos de previsão que se baseiam na atividade enzimática da principais
enzimas (i.e. α- e β-amilases), se preocupam então em definir a presença dessas
substâncias disponíveis para reação no mosto, ou seja dependem da solubilidade
destas. Durante a mosturação, gradualmente as enzimas são dissolvidas no mosto e
a taxa na qual isso ocorre é considerada linear e proporcional ao gradiente existente
entre as concentrações no malte e no mosto.
A atividade enzimática responsável pela conversão dos açúcares ocorre
concomitantemente às reações de desnaturação ou inativação enzimática. E esta é
considerada proporcional a quantidade de enzima dissolvida no malte, e
proporcional ao aumento de temperatura de acordo com equações de Arrhenius
(LAIDLER; MEISER, 1982).
Modelos clássicos de cinética da desnaturação térmica enzimática exibem um
formato de reação de primeira ordem, e como se espera, dependem da quantidade
de sítios ativos de atividade enzimática, na medida que estes são desnaturados
(inutilizados).
Já as taxas reacionais para atividade enzimática são dependentes da
temperatura e da existência de sítios ativos correspondentes, e podem ser
determinados através do acompanhamento do processo de mosturação e das
concentrações enzimáticas, normalmente por meio do uso de cromatógrafos (High
Performance Liquid Chromatography).
Segundo Brandam et al (2002), a relação global da taxa de atividade
enzimática pode então ser estabelecida através da multiplicação desses dois
parâmetros: a desnaturação enzimática de primeira ordem e as taxas reacionais de
atividade, sendo que estas são específicas para intervalos de temperatura.
𝐸

𝑑𝑒
𝑟𝑎𝑐 = 𝑘𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝 (𝑅∗𝑇
) [𝐸] ∗ 𝑎𝑠 (𝑇)

(2)

Onde kde é o coeficiente de desnaturação, Ede é a energia de ativação de
desnaturação, E é a concentração de sítios ativos, e a s são as equações de
atividade de sítios ativos específicos e dependentes da temperatura.

34

Baseado no comportamento das substâncias enzimáticas, pode-se determinar
as características e qualidade do produto final do processo de fermentação, através
dos parâmetros operacionais que se escolhe trabalhar.
Faixas diferentes de temperatura são conhecidas para a melhor atividade de
cada enzima, e como cada enzima possui um papel distinto na produção do
substrato a ser fermentado, a decisão da faixa operacional da mostura irá determinar
a fermentabilidade do mosto. Em temperaturas mais baixas (inferiores a 65 °C) a βamilase será mais ativa e dará origem a uma cerveja mais seca e menos encorpada,
em contrapartida temperaturas mais altas (superiores a 68 °C) favorecem a αamilase e dará origem a uma cerveja menos alcoólica e mais doce.
Segundo Palmer (2006), a temperatura mais comum para mostura é 67,22 °C
que é um consenso entre as faixas de melhor atuação das enzimas.
Tabela 1 - Perfil de temperatura da atividade enzimática

Atividade máxima
Sem Atividade

α-Amilase
67,3 °C
91,1 °C

β-Amilase
55,4 °C
76,7 °C

Fonte: Adaptado de Muller (2000)

Costuma-se determinar as concentrações de malte a serem utilizadas
baseando-se nos dados de conversão para a obtenção de extratos pré-definidos, por
isso faz-se uso de massas quantificadas de malte para determinados níveis de
sacarificação. No entanto para concluir que todo o amido foi convertido em açúcares
é comum a utilização de solução de iodo que torna a solução preta quando em
contato com amido, ou nenhuma mudança significativa na coloração do mosto (este
livre de sêmolas ou grãos).

2.6

Cor
Segundo Ferreira (1986), a cor é a propriedade que têm os corpos, naturais ou

artificiais de absorver ou refletir a luz em maior ou menor grau. A cor é o resultado
da percepção da luz no espectro do visível, característica de uma radiação
eletromagnética visível de comprimento de onda situado em uma pequena faixa de
380 a 750nm.
A cor é um aspecto dos corpos, decorrente de como as radiações
eletromagnéticas são percebidas por um órgão visual receptor, sendo assim nasce
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da existência de dois elementos (uma fonte emissora e um órgão receptor) e que
tem como atributos: matiz, luminosidade e saturação (FERREIRA, 1986).
A retina humana possui células em formato de cones, que são fotorreceptoras
sensíveis às cores, existem 3 dessas células e ainda um quarto tipo de célula, em
formato de bastonetes, que são fotorreceptoras apenas em níveis extremamente
baixos de luminosidade (MORTARA, 2018).
Para tanto, segundo Pedrosa (1989), a palavra cor recebe duas denotações
distintas, a de percepção do fenômeno (a sensação e o estímulo), como também o
processo físico de absorção e reflexão das radiações luminosas.
E define-se então o objetivo de estudo da colorimetria, segundo Jesús Malo e
Maria José Luque (2002, apud MORTARA, 2018).
“O objetivo da ciência das cores é duplo: caracterizar as percepções
dos estímulos (medição e descrição da cor) e criar estímulos das
percepções (reprodução de cor). [...] Em suma, a ciência das cores é
apenas o caminho de transformações: estímulo e percepção e percepção e
estímulo.”

2.6.1 Luz
Comumente definida como o que pode ser visto, ou o que pode causar
sensações visuais, até o século XVII, ainda hoje materiais didáticos, compêndios de
física definem a luz como a radiação eletromagnética perceptível ao órgão sensorial.
Embora, recentemente, os estudos das propriedades dos raios infravermelhos
mostrem que estes possuem todas as características da luz, ainda que não sejam
visíveis. O mesmo ocorre com os raios ultravioletas, também invisíveis, porém
detectáveis e capazes de que corpos sob sua ação projetem radiações
luminescentes.
Os dois exemplos citados nos provam que a visibilidade não é condição
suficiente para a definição da luz, “podendo-se mesmo dizer que [...] nem todas as
sensações luminosas são provocadas pela luz” (PEDROSA, 1989).
A luz como forma de expressão da matéria, é radiação eletromagnética
emitida por esta, emitir luz é uma propriedade de todos os corpos quentes. Quando
aquecidos, a luz contém grande parte de raios na região perceptível, enquanto que
resfriada possui raios na região do não-visível. A energia das moléculas em
movimento transforma-se em luz e inversamente, esta é absorvida pela matéria em
um fluxo constante de emissão e absorção, restando somente observar e quantificar
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aquilo que deixa o sistema na forma de radiações, sejam visíveis, ou não
(PEDROSA, 1989).

2.6.1.1 Propriedades da luz
Dentre as propriedades da luz destaca-se a velocidade, a periodicidade, o
comprimento de onda, a difração, a polarização, a refração.

2.6.1.1.1 Velocidade da luz
A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é definida
pelo sistema internacional de padrões e unidades, como sendo c = 299.792,458 m/s.
(TAYLOR; THOMPSON, 2008).

2.6.1.1.2 Periodicidade
Constata-se que as ondas luminosas possuem periodicidade, ou seja a
frequência existe e flutua entre valores conhecidos. A periodicidade é medida em
termos de frequência, ou quantas vezes oscila dentro de um intervalo temporal. A
quantificação é realizada pela unidade Hertz (Hz).

2.6.1.1.3 Comprimento de onda
O comprimento de onda é definido quando se divide a velocidade de
propagação da onda pela frequência de vibração da mesma:
𝑣

𝜆=𝑓

(3)

Onde λ é o comprimento de onda, v a velocidade de propagação da onda e f
a frequência.
As medidas de comprimento de onda da luz mais usadas são o mícron
(abreviatura µ) = 10-6 m, o nanômetro nm = 10-9 m e por fim o Angstrom Å = 10-10 m.

2.6.1.1.4 Difração
É a capacidade da luz de contornar pequenos objetos que se encontram no
caminho e passar através de fendas estreitas, propagando-se e espalhando-se em
faixas irisadas. A difração não depende absolutamente da matéria da fenda nem do
objeto contornado, sendo então uma propriedade essencial da luz (PEDROSA,
1989).
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2.6.1.1.5 Polarização
Em óptica, a polarização está ligada ao conjunto de fenômenos luminosos
ligados à orientação das vibrações luminosas em torno da direção de propagação.
Ao polarizar um feixe luminoso, aparecem direções de ação predominantes das
ondulações eletromagnéticas (PEDROSA 1989).

2.6.1.1.6 Refração
A refração é a propriedade de decomposição dos feixes luminosos em bandas
de frequências definidas. A dispersão resulta da variedade de graus de refração das
diferentes componentes luminosas, provou Newton nos experimentos, que a luz
branca é de fato a soma das componentes coloridas do espectro visível.
A decomposição da luz branca está relacionada as diferentes velocidades de
propagação dos diversos raios luminosos, quando em contato com algum meio
material.
Ao propagar-se em algum meio material, como líquidos ou sólidos
translúcidos, a velocidade das diferentes radiações eletromagnéticas não é a mesma
daquela única observada no vácuo. Determina-se essa velocidade dividindo a
velocidade da luz no vácuo pelo índice de refração; e este é definido pela relação
existente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade de determinada faixa
colorida ao atravessar o meio refrator (PEDROSA, 1989).

2.6.1.2 Radiação eletromagnética
A energia eletromagnética é emitida por qualquer corpo cuja temperatura seja
superior ao zero absoluto (0 Kelvin), um estado entrópico na qual a matéria está em
repouso total. Desta maneira, todo corpo pode ser fonte emissora dessa radiação.
A quantidade de energia (Q) emitida, ou recebida, na forma de radiação está
associada a cada comprimento de onda e é definida por:
𝑄 =ℎ∗𝑓 =

ℎ
𝜆

(4)

Onde h é a constante de Planck (6,625 10-34 J/s). Através da equação 4
conclui-se que quanto maior a quantidade de energia de uma radiação, menor será
o comprimento de onda (MORAES, 2002).
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2.6.1.3 Espectro eletromagnético
A energia eletromagnética é, para melhor entendimento, ordenada de maneira
contínua no que se denomina espectro eletromagnético, em termos do comprimento
de onda ou frequência.
O espectro apresenta subdivisões que variam de acordo com a função do tipo
de processo físico que dá origem à onda. Conforme caminha-se para a direita no
espectro, as ondas apresentam maiores comprimentos e menores frequências.
A faixa de interesse para o estudo é o espectro denominado visível. É o
conjunto de radiações eletromagnéticas que podem ser detectadas pelo sistema
visual humano. A sensação de cor que é produzida pela luz está associada a
diferentes comprimentos de ondas. As cores estão associadas aos seguintes
intervalos espectrais (MORAES, 2002):


violeta: 0,38 a 0,45 µm



azul: 0,45 a 0,49 µm



verde: 0,49 a 0,58 µm



amarelo: 0,58 a 0,6 µm



laranja: 0,6 a 0,62 µm



vermelho: 0,62 a 0,70 µm

2.6.2 Colorimetria na cerveja
Na determinação da cor, os métodos mais comuns são os visuais e os
espectrométricos,

sendo

de

utilização

conjunta,

pois

existem

problemas

relacionados a utilização de ambos.
Na indústria cervejeira, a visualização de maltes em água gera complicações
relacionadas a turbidez resultante da mistura, no entanto mostos e cervejas estão
normalmente livres disto devido aos processos de clarificação e estandardização
dos métodos analíticos.
A indústria está constantemente em busca de novos métodos de análise de
cor e atualmente está se aproximando das técnicas desenvolvidas de CIELab,
padronizada pela CIE (Comission International d’Eclairage) (SHARPE; GARVEY;
PYNE, 1992).
O método de análise de cor CIELab baseia-se em um espaço de percepção
visual uniforme, que significa dizer como duas cores distintas são observadas por
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um elemento humano e diferem espacialmente em um sólido de cor (KAUR;
KRANTI, 2012).
Os três aspectos da cor (“chroma”, “hue”, “saturation”) quando dispostos no
sólido de cores ficam mais facilmente contextualizados e podem ser analisados
aplicando-se um dos métodos tristimulus que se baseia na leitura da cor através da
escolha de três faixas de leitura padronizadas pela CIE, em 1931 (SHARPE;
GARVEY; PYNE, 1992).

2.6.2.1 A escala Lovibond
Os primeiros métodos para análise de cor, tanto em maltes quanto mostos e
cervejas, valia-se do uso de discos coloridos de comparação. Os primeiros discos de
comparação que serviriam como base para análise de cor foram estabelecidos em
1896 pela empresa The Tintometer, Ltda., a qual foi responsável por definir os
primeiros conjuntos de vidros padronizados para a leitura da escala Lovibond
(HAUPT; DOUGLAS, 1947).
Um conjunto completo de lâminas ou discos de vidro da escala Lovibond,
consiste de grupos de cores distintas, sendo o vermelho, amarelo e azul que
absorvem seletivamente a luz em faixas do espectro distintas; verde, violeta e
laranja respectivamente. A escala Lovibond foi conceitualizada na proporção de
corante depositada em cada lâmina e sendo assim, a utilização de lâminas de graus
menores poderia ser substituída pela utilização de uma de maior grau ou
pigmentação. E ainda, a quantidade de corantes utilizadas nos 3 grupos de lâminas
é tal que se utilizados 3 com o mesmo grau, a tonalidade resultante é
aparentemente incolor quando iluminada à luz natural diurna.
Um dos maiores problemas associados a utilização de lâminas pigmentadas
para estabelecer um padrão de comparação e escala de cores é garantir a
padronização da produção das lâminas. Estudos realizados na série vermelha 2 de
lâminas determinavam a existência de uma discrepância entre os produtos
analisados de lotes diferentes, então foi necessário repensar a utilização da escala
como padrão.

2

Eram as mais utilizadas pela antiga Society of Cotton Products Analysts, agora American Oil
Chemists` Society, devido a natureza dos produtos óleo-vegetais, sendo que, estes sempre em
conjunto com a lâmina Amarelo 35, pois a tonalidade dos óleos varia sempre entre os tons amarelos
pálidos e vermelhos profundos.
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Em 1913, a American Oil Chemists` Society, concordou no que seriam
definidos os padrões para a escala Lovibond, o grupo de lâminas da série BS9940,
da National Bureau of Standards (NBS), à qual deveriam ser comparadas todas as
lâminas produzidas, isso baseado nos estudos colaborativos realizados pela NBS,
nos anos anteriores.
Os estudos da época e principalmente nos anos seguintes visavam sempre
eliminar as discrepâncias e para isso a análise espectrométrica das lâminas foi
realizada.
Segundo Gibson e Harris (1925) dados da análise espectral das lâminas,
como função do logaritmo da transmitância:
− log 𝑇𝜆 = 𝑘𝐿𝑏 + 𝑏

(5)

Onde 𝑇𝜆 é a transmitância em uma dada faixa do espectro;
Lb é o número de Lovibond de uma das lâminas;
k, b são constantes.
Foram resultados utilizados para determinar a discrepância entre os vidros da
série e consolidar a padronização estabelecida pela NBS.
Os resultados obtidos foram reproduzidos em estudos seguintes nos anos de
1930 e 1938 com pouquíssimas diferenças nas medições, podendo ser atribuídas a
melhoria nos métodos de análise, ao invés de uma diferença na produção dos vidros
(HAUPT; DOUGLAS, 1947).

2.6.2.2 EBC
A EBC, ou European Brewery Convention foi fundada em 1946, como
resultado da falta de abastecimento de insumos cervejeiros na Europa após os
acontecimentos da Segunda grande Guerra. Rapidamente se consolidou como a
representante dos interesses científicos e tecnológicos de todo o setor da indústria
cervejeira europeia.
Com a consolidação da EBC na vanguarda dos avanços no setor cervejeiro, a
instituição mantém, através de um dos seus comitês, um compêndio com as mais
variadas informações sobre técnicas cervejeiras e métodos laboratoriais de análise
em cerveja, chamado de Analytica EBC (ANALYTICA, 2019).
Como responsável pelos estudos e padronizações dos métodos laboratoriais,
seguindo a tendência observada nos Estados Unidos sobre o estudo de colorimetria
da cerveja e seus aditivos, em 1951 se estabeleceu o uso dos discos de
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comparação da escala Lovibond para a caracterização da cor de cervejas e mosto
como método recomendado de análise EBC. Em 1951, foi também o ano que a
escala EBC para cor de maltes, mostos e cervejas foi introduzida e esta substituiu as
escalas Brand e Iodine como padrão para classificação de cervejas.
No entanto foi em Bishop (1966), que os primeiros dados sobre cromacidade
foram fornecidos para utilização na graduação das lâminas da escala EBC para
medição de cor. Porém, as definições criadas na época não foram suficientes para
caracterizar completamente a cor de uma amostra, pois não levaram em
consideração a claridade das amostras (SMEDLEY, 1995).
Atualmente, é estabelecido que o método para determinação visual da cor de
maltes é o Analytica EBC 4.7–Colour (Visual Method), que depende do uso de
discos de lâminas de comparação de cores EBC, cujo funcionamento se assemelha
ao discos Lovibond, porém em escalas diferentes. Para a determinação de cor em
mostos industriais, cerveja e adjuntos líquidos ficaram estabelecido os padrões em
Analytica EBC 8.3–Specific Gravity of Wort by Density Meter (ANALYTICA, 1987).
Na convenção atual, a medida de absorbância é feita a uma faixa única de
430nm, empiricamente determinada.
A utilização de discos contendo lâminas graduadas na escala de cor,
denominado de discos de comparação, não é considerado satisfatório a medida que
uma variedade grande de cores reais das amostras não pode ser encontrada com
uma combinação dos discos. E também o método é manual, subjetivo e de difícil
automação, e inútil para pessoas com algum tipo de daltonismo.
Por outro lado, o método de análise EBC–8.3, avalia somente uma faixa do
espectro e não o perfil inteiro de absorção de uma cerveja. Segundo Smedley
(1995), está mais relacionado a uma medida indireta da cor de uma amostra e mais
com um grau de claridade3, relacionada a uma escala que não considera qualquer
claridade de amostra.
Acontece também, devido à evolução da indústria cervejeira e as inovações
que tangem a utilização de corantes ou outras substâncias aditivas, que uma mesma
medida avaliada de uma faixa do espectro pode se relacionar a cores e amostras
completamente diferentes, ou seja, uma mesma medida pode provir de cervejas

3

Refere-se as tonalidades claras e escuras que podemos encontrar em estilos Light Lagers e Porters,
respectivamente.
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completamente distintas com espectros visíveis extremamente distintos (SHARPE;
GARVEY; PYNE, 1992).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
Os ensaios de mosturação, bem como as medidas de densidade e processos de

filtração e centrifugação foram realizados no Laboratório de Termociências 4
(LATERMO) — Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal
Fluminense. Os ensaios de espectrofotometria foram realizados no Laboratório de
Comunicações

Ópticas5

(LACOP)

—

Departamento

de

Engenharia

de

Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense.

3.1

Materiais
Para a realização dos ensaios de mosturação, diluição e espectrofotográfico

foram utilizados diferentes materiais, equipamentos e acessórios, que estão listados
abaixo nas seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.

3.1.1 Materiais para o ensaio de mosturação
Equipamentos, vidraria e acessórios:
- Béqueres;
- Manta de aquecimento Fistom, modelo 107, 330W;
- Balança analítica Shimadzu AW220;
- Balança semi-analítica Shimadzu UX6200H;
- Moinho de rolos;
- Bomba centrífuga à vácuo CSM Motori MM71A4;
- Funil de Buchner;
- Kitassato;
- Papel de filtro Whatman;
- Refratômetro digital Hanna HI96801;
- Agitador de hélice Fistom 715;
- Centrífuga Fanem© Centrífuga Excelsa® II-206BL;
- Tubos tipo Falcon 50 mL graduados;
- Controlador Arduíno;
- Termopar;
4

Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia, bloco E, sala 206D. Rua Passo da Pátria,
156-209 – São Domingos, Niterói – RJ.
5 Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia, bloco E, sala 413. Rua Passo da Pátria,
156-209 – São Domingos, Niterói – RJ.

44

Materiais:
- Corpo de peso (“sinker”);
- Malte Pale Ale (Castle Malting®);
- Malte Chateau Chocolate (Castle Malting®);
- Malte Cara Ruby (Castle Malting®);
- Água destilada.

3.1.2 Materiais para o ensaio de diluição
Equipamentos, vidrarias e acessórios:
- Béqueres;
- Pipeta volumétrica de 20 mL;
- Água destilada.

3.1.3 Materiais para o ensaio do espectômetro
Equipamentos, vidrarias e acessórios:
- Fonte de emissão;
- Controlador de sinal;
- Cubeta em vidro óptico K22-135-G KASVI
- Pipetas graduadas de 5 mL;
- Software Splicco ThorlabsTM.

3.2

Métodos

3.2.1 Método para o ensaio de mosturação
Preparo da solução de mosto
Inicialmente, os maltes, dentre os escolhidos para o estudo, foram
selecionados para o teste em questão, podendo ser um ou mais, dependendo do
teste. Em seguida, os grãos selecionados foram pesados em balança semi-analítica,
tarada com um béquer para exceder a massa determinada para o teste.
A massa de grãos pesada é propositalmente maior do que a necessária
devido a inviabilidade de se transferir com totalidade a massa selecionada após a
moagem.
A moagem da massa em excesso de grãos foi realizada em moinho de dois
rolos, com a distância entre os rolos determinada de modo que fosse obtido uma
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distribuição granulométrica equilibrada entre farinha e cascas grossas, tendo em
vista que a análise do processo segue de caráter artesanal e o esquema de filtração
por leito de grãos é o mais comum entre os cervejeiros caseiros (PALMER, 2006).
De acordo com o curso de técnicas cervejeiras SENAI (2014), a distribuição
ideal para a formação de leito filtrante de grãos para uma produção artesanal é de
18 a 23% de cascas, 65 a 70% de sêmolas e de no máximo 12% de farinha.
Com os grãos moídos, transfere-se parcialmente o produto moído para
pesagem em balança semi-analítica de forma a constatar a massa pré-determinada
de cada componente do ensaio de mosturação.
Procedeu-se de forma a pesar a massa de água, disponível nas
dependências do laboratório (LATERMO), para constituir o que se determinou de
razão de mosturação 1:8 em peso (1 parte malte e 8 partes água).

Ensaio de mosturação
A massa de água foi colocada em 1 béquer de volume de 1000mL, o qual foi
escolhido devido as dimensões permitirem o uso com a manta de aquecimento. O
bécher foi utilizado em conjunto com a manta na qual estavam inseridos um sistema
de agitação por hélice e um sistema de controle de temperatura por Arduíno.
A velocidade de rotação do agitador foi escolhida e padronizada para todos os
ensaios como sendo de 500rpm, para promover a agitação necessária à
homogeneização da futura mistura de grãos e água (mosto) e ao mesmo tempo
prevenir que o mesmo seja ejetado para fora do recipiente, ou até a formação de
vórtices.
A temperatura ficou à cargo de um sistema de controle por Arduíno, no qual
foi programado um código capaz de manipular as condições das rampas de
temperatura, como duração e temperatura de “setpoint6” que foram obtidos através
da modificação de um código base.
A massa de malte moído foi adicionada ao bécher com água quando esta já
estava em aquecimento por cerca de 10 minutos, quando a temperatura já estava
próxima da faixa de conversão dos açúcares (64-68°C), na qual a atuação das
enzimas α-amilase e β-amilase ocorre concomitantemente.

6 Valor

alvo de um sistema de controle automatizado.
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A temperatura de 62,8-70°C representa a faixa de atuação da α-amilase,
enquanto que 55-65,6°C representa a faixa de atuação da β-amilase, sendo que à
temperatura de 65°C a enzima β-amilase possui maior taxa de reação e também de
desnaturação (PARKES, 2019).
Durante a mosturação foi acompanhada a evolução do extrato obtido para a
definição de curvas de extração dos açúcares e analisar o nível de atividade
enzimática. As medidas foram realizadas em intervalos determinados a partir do
tempo de infusão (t=5min, t=15min, t=30min, t=60min, t=70min) e com o uso do
refratômetro digital.
Ao final do tempo de mosturação, que incluiu o aquecimento até a
temperatura de infusão (10min), mosturação na temperatura ideal (60min) e
“mashout” (10min), a mistura de mosto final foi filtrada com o uso de um coador de
tela de alumínio, para retenção das cascas dos grãos moídos, e foi realizada ainda
uma filtração à vácuo para retirada de particulado suspenso mais fino. Ambas as
filtrações foram realizadas logo após o término da etapa de “mashout”, para
aproveitar a menor viscosidade e maior fluidez do mosto.
Por fim, utilizou-se de uma operação de centrifugação para garantir a
precipitação de qualquer particulado e obter, finalmente, um mosto clarificado7,
embora não tenha se realizado essa operação no sentido clássico de uma
brassagem.
Com o mosto clarificado, separou-se parte da solução final para a medição da
densidade da solução utilizando a balança analítica.
Na figura 4 está esquematizado o equipamento referente aos ensaios de
mosturação. Pode-se observar o béquer colocado na manta de aquecimento, a
hélice responsável pela agitação, o controlador Arduíno montado sobre uma placa
de madeira, que possui um relé, um termopar e um visor.

7 Tornar

claro, limpando ou purificando.
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Figura 4 - Esquema laboratorial do ensaio de mosturação

3.2.2 Método para o ensaio de diluição
Ensaio de diluição
O malte do tipo Chocolate é o mais escuro e, consequentemente, o que mais
interfere na cor do mosto. Portanto, há um interesse especial em analisar a
influência do malte Chocolate no comportamento da cor do mosto. Para tal análise,
realizou-se uma diluição de parte da amostra obtida através do ensaio de
mosturação envolvendo este tipo de malte.
Com o uso de uma pipeta volumétrica de 20mL, mediu-se 40mL de mosto
preparado exclusivamente com malte do tipo Chocolate e colocou-se este volume
em um béquer. Então, 40mL de água destilada foram adicionados ao béquer e desta
forma foi obtida uma amostra de mosto de malte chocolate diluído à 50%.
Em seguida, retirou-se 40mL desta amostra diluída à 50% e colocou-se em
outro béquer juntamente com mais 40mL de água destilada, obtendo-se assim uma
amostra diluída à 25%. O mesmo foi feito para obtenção de amostras diluídas à
12,5%, 6,25% e 3,125%.

48

3.2.3 Método para o ensaio espectrofotográfico
Ensaio espectrofotográfico
Parte do mosto clarificado foi armazenado em tubos Falcon de 50mL e
estocado em freezer à temperatura de 3°C, até que todos os ensaios tivessem sido
realizados. Então todas as amostras foram centrifugadas novamente para análise de
cor. As amostras de diluição do malte do tipo chocolate também passaram por este
procedimento.
Os tubos foram aquecidos a temperatura ambiente por meio de imersão em
um banho quente, com temperatura superior a ambiente (temperatura do laboratório
varia em torno dos 23°C).
Com o uso de uma pipeta volumétrica, parte do conteúdo líquido dos tubos
Falcon foi transferido para uma cubeta em vidro óptico, que foi colocada para
caracterização da cor com a utilização de técnicas de absorção por laser no qual
foram obtidos perfis de absorção de luz na região do visível.
Os ensaios foram realizados seguindo orientações do método recomendado
EBC–8.3, onde a absorbância da amostra foi medida na faixa de 430nm em uma
cubeta de 10mm de vidro, ou quartzo, contra um perfil branco de água destilada,
onde o valor EBC é dado por:
𝐸𝐵𝐶 = 𝐴430 ∗ 25

(6)

Na figura 5 estão apresentados os equipamentos utilizados no ensaio do
espectrômetro. Pode-se observar a fonte de emissão ao fundo, em destaque a
cubeta e o sensor ótico.
Figura 5 - Equipamentos utilizados no ensaio do espectrômetro
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais para os

diferentes ensaios realizados para a obtenção de diferentes parâmetros oriundos da
etapa de mosturação e como alguns deles estão interligados.
Serão

apresentados

alguns

ensaios

preliminares

que

serviram

de

aprimoramento dos parâmetros operacionais e nortearam o restante dos
experimentos.
Este capítulo é dividido em 3 seções, sendo elas:

4.1



Apresentação dos ensaios preliminares e alguns parâmetros operacionais;



Descrição dos resultados obtidos;



Discussão e análise dos resultados obtidos;

Ensaios preliminares e parâmetros operacionais

4.1.1 Filtração a vácuo
Em se tratando de produções artesanais, ou de menor escala, o processo de
clarificação do mosto ocorre no mesmo ambiente na qual foi realizada a mosturação.
O método de clarificação mais comumente selecionado é a filtração por camada de
leito filtrante.
Segundo Stewart (2006) este leito filtrante pode ser melhor entendido pela
aproximação da equação de D’arcy (equação 7), apesar da equação ter sido
desenvolvida para camadas incompressíveis de areia, a camada de grãos no mosto
é de fato compressível, porém possibilita a compreensão de alguns aspectos.
𝑄𝑐 =

𝐾∗∆𝑃∗𝐴
𝜇∗𝐿

(7)

Onde Qc é a vazão volumétrica, K é a compressibilidade da camada, ΔP é o
diferencial de pressão acima e abaixo da camada, A é a área superficial da camada,
µ é a viscosidade da camada e L é o comprimento da camada.
Observa-se que o aumento da viscosidade, da taxa de escoamento e da
diferença de pressão contribuem para a compactação da camada de leito filtrante. A
análise dessa equação permite observar quais aspectos contribuem para a melhora
da filtração.
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No entanto, a escolha da filtração à vácuo ocorre devido aos volumes
experimentais do ensaio serem muito pequenos e a massa total de malte utilizada
pequena demais para constituir uma camada filtrante possível de uso.
A filtração à vácuo foi escolhida como procedimento experimental para
substituir a inoperabilidade de uma camada filtrante de grãos. Para melhor processo
de filtração foi determinado que este seria realizado a temperaturas elevadas para
garantir maior solubilidade dos açúcares e proteínas.
O mosto pós-brassagem ainda era muito carregado de impurezas após a
utilização do coador, então foram realizados dois testes com papéis de filtro de
porosidade distintas a fim de determinar qual seria o mais adequado para o
procedimento.
Na tabela 2 estão apresentados os papéis de filtro utilizados no teste e suas
respectivas velocidades, tempos de filtração e nível de retenção.
Tabela 2 - Dados de filtração à vácuo
Marca

Número

Tipo

Retenção

Whatman

41

Ashless Precipitados gelatinosos

Whatman

42

Ashless

Cristais finos

Velocidade

Tempo de Filtração

Rápida

20 min

Lenta

35 min

Foi escolhido o papel de filtração Whatman 41, devido ao menor tempo de
filtração encontrado durante os ensaios. Ademais, o outro papel possuía uma menor
porosidade e encontrava problemas de entupimento devido à natureza do mosto,
requerendo, por vezes, a utilização de mais de uma unidade.

4.1.2 Centrifugação
Com a utilização de um papel de filtro de maior porosidade, que não
impedisse a passagem de alguns sobrenadantes, foi decidida a utilização de um
processo auxiliar de clarificação do mosto.
Adotou-se as recomendações do manual da centrífuga e configurou-se o ciclo
de centrifugação conforme apresentado na tabela 3 que possui os parâmetros do
ciclo de operação.
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Tabela 3 - Configuração da centrífuga
Propriedade

Valor

Rotação
Força
Tempo

3000 rpm
01529 g
5 min

Foi observado após a centrifugação, a deposição de material particulado no
fundo dos tubos Falcon. A quantidade de particulado dependia dos tipos de grãos
maltados que foram utilizados no experimento. Esse particulado é uma função da
hidrolisação parcial dos amidos presentes no mosto e pode ser resultado de uma
distribuição granulométrica do malte moído mais fina (HORNSEY, 1999).

4.1.3 Densidade
Aferições densimétricas são parte importante da instrumentação, e são
realizadas com dois propósitos, obter uma medida da massa ou volume de um
produto e substanciar a qualidade de um produto (WEBSTER, 2014).
Densidade é definida como a massa de um dado volume de uma substância
sob condições físicas fixas de pressão e temperatura. Duas formas de medir
densidade são empregadas na indústria: os métodos estáticos e dinâmicos. Devido
ao menor custo material e maior precisão, são utilizados os métodos de análise
estáticos. Estes são facilmente reprodutíveis em laboratórios, enquanto os
dinâmicos em situações reais onde as propriedades do fluído podem variar com o
tempo.
Para calcular a densidade de uma solução, foi utilizado uma balança analítica
de precisão com um kit para determinação de densidade, AW 220, no qual mediu-se
a massa real e aparente de um objeto denominado "sinker" (bola de gude, um objeto
denso e de volume constante), considerado não poroso, em uma solução de água
destilada, cuja a correção da densidade da água foi feita com a temperatura,
segundo o manual do fabricante.
A variação da densidade da água também pode ser contabilizada com erros
inferiores a 0,1% utilizando a equação 8, desenvolvida a partir de modelos
empíricos.
𝑇

1.7

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1.00115 − 0.0428061 (100)

(8)
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Onde 𝜌á𝑔𝑢𝑎 é a densidade da água em kg/L e T é a temperatura em °C.
A formulação matemática para a densidade da água destilada afetada pela
temperatura e outros padrões termodinâmicos foi primeiramente desenvolvida e
publicada por Kell, em 1975, sendo adotada mundialmente como padrão,
posteriormente suas formulações foram ajustadas para melhor acatarem as
necessidades dos pesquisadores (HARRIS; JONES, 1992).
Em seguida a densidade do objeto denominado “sinker” foi determinada
segundo o manual de operações da balança analítica AW220, o qual forneceu a
equação 9 para o cálculo das densidades de soluções:
𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 = (𝑚

𝑟𝑒𝑎𝑙 −𝑚𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 )

(9)

Onde a mreal é dita a massa do objeto quando colocada na balança, fora do
líquido e sobre o suporte central, a maparente é a massa obtida quando o objeto é
imerso no líquido apoiado sobre o suporte central, ao qual sofrerá força de empuxo,
proporcional ao volume.
Esta equação foi utilizada primeiramente com a densidade de um líquido
conhecido, como a água destilada para determinar a densidade do objeto,
posteriormente a mesma equação foi utilizada para determinar a densidade dos
mostos trabalhados após a mosturação.
Para determinar a densidade do objeto, foram utilizados os dados conforme
apresentados na tabela 4.

Tabela 4 - Parâmetros do teste preliminar de densidade
Propriedade

Valor

Temperatura

23,7 °C

mreal

9.6931 g

maparente

5.8339 g

Substituindo na equação (8) e depois na equação (9), obtemos as equações
(10) e (11).
𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 0.9974 𝑘𝑔/𝐿

(10)

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 = 2.505 𝑘𝑔/𝐿

(11)
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4.1.4 Rampas de temperatura
O sistema de controle de temperatura utilizado foi composto de uma placa
Arduíno com um visor LCD (Liquid Crystal Display) e um sistema acoplado de relé
responsável pelo desligamento e acionamento da manta de aquecimento.
A placa de Arduíno monitorava a temperatura no interior do bécher de
mosturação por meio de um termopar, que ficava imerso em solução e conectado a
placa transmitindo valores de temperatura conforme apresentado na figura 6.
O código final do trabalho está presente no apêndice D para consulta.
Figura 6 - Placa de Arduíno

A etapa de mosturação foi realizada de forma a reproduzir uma brassagem
real, porém em escala reduzida. Para tanto, buscou-se na literatura um método para
determinação do controle.
Segundo Sleiman e Venturini Filho (2004), a escolha do tipo de mosturação e
do regime de controle de tempo/temperatura aplicado durante a ação enzimática
dependerá do tipo de cerveja que se deseja obter, com base no conhecimento prédeterminado dos açúcares fermentescíveis.
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As temperaturas usuais de aquecimento de malte moído e água, obedecem a
uma curva geral, que trabalha em rampas com cortes de temperatura, nas quais
julgam-se ótimas etapas diferentes do processo de conversão enzimática da base
orgânica pelos ácidos e amilases.
Na figura 7 está apresentado um gráfico que mostra uma possível variação da
temperatura em rampas em função do tempo no processo de mosturação.

Figura 7 - Variação da temperatura em função do tempo no processo de mosturação

Fonte: Adaptado de SLEIMAN; VENTURINI FILHO (2004)

O código executado no Arduíno foi modificado de modo a simular as duas
principais rampas de aquecimento, a de maior atividade enzimática da α-amilase e
da β-amilase, e o ciclo de inativação enzimática denominado “mashout”.
O código trabalhou com o armazenamento de informações a respeito da
variável temperatura em um vetor de dados, do qual foi extraído um valor médio de
variação da temperatura. Este vetor foi usado para regular o passo ao qual as
medidas de temperatura variavam ao longo do tempo e foi utilizado para descartar
quaisquer variações bruscas na temperatura. O programa rodou em ciclos de
aquecimento que representavam as rampas de temperatura com vários “setpoints” e
estes possuíam um valor médio de variação que era utilizada para desligar ou
acionar a manta de aquecimento, quando o valor excedia ou ficava baixo,
respectivamente.
No entanto, o controle de temperatura não era perfeito devido ao processo de
difusão térmica entre a fonte aquecedora e o bécher, bem como a dissipação do
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calor sensível do sistema não serem de imediato e portanto possuírem um tempo de
“lag”8 operacional que faziam com que as temperaturas sempre flutuassem acima
dos pontos operacionais.
Pensando nisso, foram realizados testes preliminares com a função de melhor
atender às especificidades das rampas de temperatura do processo de mosturação.

4.1.4.1 Teste 1
Para um primeiro teste foram estabelecidos valores próximos ao que se
considerariam caso o controle fosse otimizado para o processo, e com base nas
temperaturas médias dos ciclos de aquecimento estabeleciam-se as temperaturas
de set-point dos ciclos seguintes.
Na tabela 5 estão apresentados os dados de temperatura e tempo relevantes
aos parâmetros do primeiro teste de sintonização do controle das rampas de
aquecimento.

Tabela 5 - Dados do primeiro teste de rampa de aquecimento

Ciclo
1
2
3
4

Tempo (min)
Tempo do
Ciclo
9,42
13,26
24,98
5,03

Temperatura (°C)
Tmédia
45,38
66,93
65,09
N/A

Tmín

Tmáx

28,56
64,69
62,75
78,37

65,06
68,75
78,00
94,94

TON/OFF
65,00
65,00
63,07
90,91

TON
64,75
64,75
62,82
90,66

TOFF
65,25
65,25
63,32
91,16

Pode-se verificar que o programa não possuía os ajustes finos necessários,
nota-se que não existia a definição de tempos de ciclo fixos, já que os mesmos
foram determinados quando a temperatura de set-point (TON/OFF) era atingida, o que
não possibilitou um tempo de mosturação ideal.
A configuração do estágio seguinte ficava parcialmente à cargo das variáveis
obtidas no estágio anterior, sendo que no último as temperaturas que deveriam ser
responsáveis pelo “mashout” foram excedidas e o mecanismo de desligamento do

8

Atraso na comunicação entre 2 aparelhos conectados por uma rede. Também usado para
caracterizar o atraso entre uma dada causa e sua consequência. Não confundir com o atraso de fase
de um controlador.
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programa foi acionado quando a temperatura máxima de leitura do fail-safe
(estabelecida para segurança dos equipamentos e integrantes) excedeu-se.

4.1.4.2 Teste 2
O teste 2 apresentou vantagens significativas no corpo do código com a
introdução de tempos definidos dos ciclos de aquecimento e temperaturas definidas
de set-points e perturbação para o controle do relé de aquecimento.
As rampas foram definidas conforme os dados apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Dados do segundo teste de rampa de aquecimento

Rampa
0
1
2
3
4

Tempo (min)
Tempo Total
10,02
70,02
75,02
85,06
89,78

Tmédia
42,93
66,52
72,75
79,10
76,95

Temperatura (°C)
Tmín
Tmáx
TON/OFF
27,71
63,05
60,00
64,61
69,45
65,00
65,07
77,78
74,00
77,16
80,60
78,00
74,30
79,53
50,00

TVariação
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Com os dados da Tabela 6, ficam determinados os tempos definidos para as
etapas principais de mosturação, a faixa de temperatura para ativação enzimática e
a faixa de “mashout”. O tempo para aquecimento da água foi definido como sendo
de 10 minutos, o tempo para a mosturação como 60 minutos e o tempo de
“mashout” como 10 minutos. A faixa de temperatura para realização da mosturação
foi definida como 65ºC e a faixa para a realização do “mashout” como 78ºC.
O objetivo da rampa 0 é obter uma temperatura para a parada da acidificação
e a infusão dos grãos que reduzem a acidez do mosto (BORZANI; et al, 2001).
A rampa 1 é responsável por manter a temperatura na melhor faixa de
atuação das enzimas, enquanto que as rampas 2 e 3 fazem o “mashout”.
A rampa 4 representaria o início do ciclo de resfriamento do mosto, por isso a
temperatura alvo é muito inferior às anteriores.
Com base nos aprendizados do teste 1, a segunda versão do programa utiliza
valores fixos para todas as etapas de produção, ao invés de um valor ajustável ao
longo do processo, isso fica evidenciado nos tempos das rampas e nas
temperaturas de variação aceitáveis do set-point.
Com os valores de tempo e temperatura do teste 2 obteve-se a figura 8.
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Figura 8 - Rampa de aquecimento - teste 2

Temperatura (°C)

Rampa de aquecimento - teste 2
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O esquema de controle do teste 2 provou ser ineficiente em manter a
temperatura próxima da faixa ideal de atuação das amilases responsáveis pelo
processo de sacarificação, já que a temperatura oscilou acima dos esperados 65ºC.

4.1.4.3 Teste 3
Para o teste 3 as temperaturas de set-point foram alteradas para um valor
mais baixo, a fim de manter a temperatura mais próxima do valor de 65°C durante
um período de tempo mais extenso na etapa da mosturação. Outra alteração
realizada foi a retirada da rampa de resfriamento, já que esta se mostrou
desnecessária devido à interrupção do processo pelos operadores. As rampas foram
definidas conforme indicado na tabela 7.
Tabela 7 - Dados do terceiro teste de rampa de aquecimento

Rampa
0
1
2
3

Tempo
(min)
Tempo
Total
5,00
10,00
70,00
75,04

Temperatura (°C)
Tmédia

Tmín

Tmáx

TON/OFF

TVariação

33,63
58,16
64,43
69,10

25,64
46,78
62,53
63,91

45,86
67,59
67,48
73,57

50,00
63,00
63,00
74,00

0,25
0,25
0,25
0,25
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A última rampa de aquecimento foi interrompida, visto que o objetivo deste
teste era ajustar a temperatura durante a etapa de atividade das enzimas. Com os
dados obtidos no teste 3, foi montado o gráfico da figura 9.
Figura 9 - Rampa de aquecimento - teste 3
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O esquema de controle do teste 3 também provou ser ineficiente em manter a
temperatura próxima da faixa ideal de atuação das amilases responsáveis pelo
processo de sacarificação, já que dessa vez a temperatura oscilou abaixo dos
esperados 65ºC.

4.1.4.4 Teste 4
O teste 4 procurou afinar o controle de temperatura em pontos críticos ao
longo da mosturação para que se obtivesse uma média de temperatura que
efetivamente fosse contida no “overlap” das temperaturas de máxima atividade
enzimática de ambas as principais amilases, objetivando uma conversão superior de
açúcares.
Os perfis das rampas de temperatura ficaram conforme definidos na Tabela 8.
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Tabela 8 - Dados do quarto teste de rampa de aquecimento

Tempo (min)
Tempo total
5
10
70
75
80

Rampa
0
1
2
3
4

Temperatura (°C)
Tmín
Tmáx
TON\OFF
26,22
46,49
50
47,77
64,89
60
63,53
66,91
64
66,95
77,42
74
77,14
80,54
78

Tmédia
33,78
59,96
65,14
74,45
79,11

Tvar
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Os resultados obtidos neste teste foram satisfatórios para o propósito
almejado, visto que a temperatura do ciclo 2 ficou contida entre limites aceitáveis do
desejado valor de 65ºC. Na figura 10 ficam evidentes as médias de temperatura do
ciclo 2 de mosturação (65 °C) e dos ciclos 3 e 4 de “mashout” (78 °C). Esta etapa
ficou dividida em dois ciclos pois foi observado que somente assim o “overshoot” da
temperatura alvo ficou contido a valores inferiores a 81°C.

Figura 10 - Rampa de aquecimento - teste 4
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Dessa forma, ficou determinado que o código do teste 4 seria utilizado para o
controle de temperatura dos ensaios de mosturação a serem realizados.
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4.2

Resultados dos ensaios
Objetivou-se a obtenção de um perfil padrão das características principais que

derivam da utilização de um dos maltes mais comuns em receita. E que a partir
deste pudéssemos observar a alteração do perfil de uma mosturação simples em
comparação com uma mais complexa, que envolvesse outros maltes, mais
semelhante a uma receita convencional de produção.
Os maltes escolhidos para os ensaios de mosturação foram três dos mais
comuns utilizados normalmente na fabricação de cervejas do estilo Ale. O malte
Chateau Cara Ruby® é conhecido pelo seu aroma caramelo e cor âmbar, o malte
Chateau Chocolate é muito utilizado na fabricação de cervejas escuras e pretas, de
característica tostada obtém uma cor preta profunda, e o malte base Pale Ale muito
utilizado na fabricação de cervejas tradicionais inglesas e tipo Ale, possui uma cor
intensa e dourada.
Na tabela 9 estão apresentados os dados dos maltes, fornecidos pela
distribuidora e são características intrínsecas dos maltes.
Tabela 9 - Dados dos maltes

Malte
Potencial de extração (φ) Umidade (u)
Pale Ale
80%
4,5%
Cara Ruby
76%
5%
Chocolate
75%
5%

Cor (EBC\°L)
7-10\3,2-4,3
45-55\17,4-21,1
900\388,1

Validade
05/2018
07/2017
01/2017

Fonte: Adaptado de WECONSULTORIA

4.2.1 Ensaios de mosturação
O primeiro ensaio de mosturação realizado foi o teste 5 em que utilizou-se o
malte Pale Ale, conhecido por malte base, como constituinte integral da massa de
grãos. Maltes base podem compor cerca de 60% a 100% de todo o “grist” da receita,
e sua principal função é fornecer a maior quantidade de açúcares fermentescíveis,
sendo então determinante na caracterização alcoólica da receita (GARETZ, 2019).
Na tabela 10 estão exemplificados os dados da composição mássica do teste
5.
Tabela 10 - Dados de massa teste 5

Massa (g)

Água
800.07

Pale Ale
100.22

Grãos
Cara Ruby
0

Chocolate
0
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Primeiramente calculou-se o extrato estimado para a etapa de mosturação,
segundo o balanço de massa do sistema e algumas propriedades dos grãos e da
água.
O valor potencial máximo de extrato atingido na etapa de mosturação pode
ser calculado a partir dos cereais utilizados e da massa de água (SPHAIER, 2016).
A quantidade estimada de substâncias extraídas é dada por:
𝑚𝑠 = ∑𝑛𝑖=1[(1 − 𝑢𝑖 ) ∗ 𝜙𝑖 ∗ 𝑚𝑔,𝑖 ]

(52)

Onde ms é a massa de sólidos, ui é o valor da umidade, 𝜙𝑖 é o valor do
potencial de extração e mg,i é a massa específica de cada grão.
Substituindo os dados das tabelas 9 e 10 na equação 12, obtêm-se a
equação 13.
𝑚𝑠 = (1 − 0,045) ∗ 0,8 ∗ 100,22𝑔 = 76,57𝑔

(13)

A massa de água contida nos grãos pode ser calculada com a umidade da
tabela 9.
𝑚𝑎,𝑔 = ∑𝑛𝑖=1(𝑢𝑖 ∗ 𝑚𝑔,𝑖 )

(14)

Onde ma,g é a massa de água retida nos grãos, u i é o valor da umidade e mg,i
é a massa específica de cada grão.
Substituindo os dados das tabelas 9 e 10 na equação 14, obtêm-se a
equação 15.
𝑚𝑎,𝑔 = 0,045 ∗ 100,22𝑔 = 4,51𝑔

(15)

Então o extrato máximo obtenível é dado pela equação 16.
𝑚𝑠

𝑒𝑚𝑎𝑥 = 100 ∗ 𝑚

𝑠 +(𝑚𝑎,𝑔 +𝑚𝑎 )(1−𝑟𝑎 )

(16)

Onde emax é o extrato máximo, ms é a massa de sólidos, ma,g é a massa de
água dos grãos, ma é a massa de água e ra é a razão de água consumida na etapa
de hidrólise, para qual foi adotado o valor empírico de 5%
Substituindo os dados das tabelas 9 e 10 na equação 16, obtêm-se a
equação 17.
76,57

𝑒𝑚𝑎𝑥 = 100 ∗ 76,57+(4,51+800,07)(1−0,05) = 9,105°𝑃

(17)
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No entanto, foi utilizado um refratômetro calibrado na escala de °Bx ou (Brix),
que é muito comum na medição de extratos cervejeiros, embora sua origem seja
atribuída a indústria de vinhos e não de cerveja. Valores da escala Brix podem ser
convertidos para a escala Plato e vice-e-versa.
Normalmente seria necessário a correção dos valores da escala de °Bx com o
fator de conversão do mosto com álcool, tendo em vista que a medida é obtida
através da calibração de um refratômetro para análise de soluções livres de álcool. A
conversão direta do valor é dada pela equação 18.
9,105°𝑃 = 9,4°𝐵𝑥

(18)

Para comparação, temos os resultados obtidos na corrida de mosturação cujo
perfil de rampas de temperatura obedeceu aquele que foi definido ao final da etapa
preliminar conforme apresentado na figura 11.
Figura 11 - Rampas de mosturação do teste 5
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E obteve a evolução de extrato conforme a tabela 11.
Tabela 11 - Evolução do extrato no teste 5

Massa perdida (g)
Tempo (min)
Extrato (°B)

1
11.32
15
6.1

Medidas
2
3
5.65
7.99
25
40
7.8
8.3

4
9.81
70
9.1

5
7.4
80
9.4

Evaporada Total %
58.89
11.23
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Com a tabela 11 podemos verificar que o extrato obtido ao final da etapa de
mosturação coincidiu com o extrato máximo, o que é um indício da adequação das
condições do experimento.
O cálculo da densidade final do mosto clarificado foi realizado utilizando o
resultado obtido na seção de ensaio preliminar de densidade. A equação 8 foi
utilizada como base para o cálculo da densidade, só que desta vez, com o resultado
obtido na seção 4.1.3. A equação 19 nos fornece a densidade da solução:
𝜌

∗9,6541

𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
2,505 = (9,6541−5,6679)
= 1,034 𝑔/𝑚𝐿

(19)

Existem aproximações para densidades de extratos de baixo valor, igual ou
inferiores a 15°P, muito utilizadas em fabricações de pequenos volumes, sejam
estas realizadas em escala de micro ou pequenas cervejarias. A melhor
aproximação, segundo Sphaier (2016) é dada por:
𝑒

𝑚𝑎𝑥
𝑆𝐺 = 1 + 𝑏−𝑒

𝑚𝑎𝑥

(20)

Onde b é um coeficiente igual a 259°𝑃, emax é o extrato final máximo em ºP e
SG é a densidade.
Esta equação não linear apresenta bons resultados, até para valores de
extrato superiores a 15°P.
Com os dados do experimento, esta correlação, que serve de estimativa da
densidade final, fornece um resultado de:
9,11

𝑆𝐺 = 1 + 259−9,11 = 1,036𝑔/𝑚𝐿

(21)

Aqui atestamos que os valores experimentais estão mais uma vez próximos
dos esperados, segundo aproximações encontradas na literatura.
Para análise de cor, foi realizado o ensaio espectrográfico conforme descrito
na seção 3.2.2.
Primeiramente foi obtido o perfil de intensidade de uma amostra de água
destilada, que tem sido utilizada como referência de acordo com o sugerido pela
literatura fornecida pela EBC (European Brewing Convention). A figura 12 representa
a intensidade da leitura do sinal elétrico da referência.
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Figura 12 - Intensidade do sinal elétrico da referência
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Em seguida, foi obtido o perfil de intensidade de cada amostra e calculada a
absorbância através da equação 22:
𝐼𝑎

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10 ( 𝐼 )

(62)

Onde A é absorbância; Ia é a intensidade da amostra; e I é a intensidade da
referência. É comum se referir a valores de absorbância como “ua”, pois esta não
possui unidade específica.
A figura 13 representa os valores de absorbância obtidos.
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Figura 13 - Absorbância do teste 5
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A leitura dos valores de intensidade do sinal elétrico sofre interferência
causada pela instabilidade do sistema óptico montado, o que se traduz nas
variações locais de medida no espectro de onda. A fim de aperfeiçoar a leitura dos
gráficos e obter dados mais coerentes, fez-se uso do tratamento estatístico pela
média móvel com período de 50 valores, evidenciado pela curva pontilhada da figura
13. Para melhor visualização, foi plotado o gráfico da figura 14, que representa
apenas a média móvel da absorbância pelo comprimento de onda.
Figura 14 - Média móvel da absorbância do teste 5
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A European Brewing Convention, em seus compêndios, estabeleceu como
padrão para a aferição da coloração de mostos e cervejas, a leitura no comprimento
de onda de 430nm multiplicado por um fator de 25, conforme a equação 6.
Do conjunto de dados utilizados para plotar o gráfico da figura 14, retira-se o
valor da absorbância no comprimento de onda de 430nm. A tabela 12 apresenta os
valores de absorbância próximos à faixa de 430 nm.
Tabela 12 - Valores de absorbância

Comprimento de onda (nm)
429,7224396
429,8714935
430,0205546
430,1696231
430,3186988

Absorbância (ua)
0,174984187
0,174801533
0,174189049
0,174043691
0,175241377

A leitura do software utilizado no experimento especifica um comprimento de
onda que, neste trabalho, será considerado como suficientemente próximo de
430nm. Então, utilizando a equação 6, temos:
𝐸𝐵𝐶 = 0,1742 ∗ 25 = 4,3550

(73)

Para comparação com os valores obtidos na leitura, a estimativa da cor da
cerveja pode ser feita de maneira simples com dados dos grãos. Primeiro calcula-se
o MCU, que corresponde a uma medida de cor para mostos mais concentrados, de
acordo com a equação 24.
𝑀𝐶𝑈 = 8𝐿𝑏

𝑚𝑔
𝑉

(24)

Onde Lb é a cor de extração do malte fornecida pelo fabricante (na unidade
de oL), mg é a massa de malte (em kg), e V é o volume de mosto pós-fervura, que
será aproximado para o volume pós-mosturação.
Para adição de diferentes maltes, basta somar o numerador da expressão
anterior para cada malte.
Uma vez calculado o MCU, a cor da cerveja na escala SRM (outra escala
padronizada que pode ser convertida em EBC) pode ser calculada pela equação de
Morey (modificada para se trabalhar com quilogramas e litros) conforme a equação
25.
SRM = 1,536 MCU0,6859

(25)
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A conversão entre as diferentes escalas para cor em cerveja pode ser feita
utilizando a equação26.
EBC = 1,97 SRM

(26)

Para cálculo do volume é utilizada a equação 27.
𝑉=

(𝑚𝑎 + 𝑚𝑔 )∗(1−𝑧)
𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

(27)

Onde z é o percentual total de massa perdida no ensaio.
Substituindo os valores das tabelas 9, 10 e 11 nas equações 24 a 27, obtêmse as equações 28 a 31.
𝑉=

(800,07+100,22)∗(1−0,1123)
1,034

𝑀𝐶𝑈 = 8 ∗ 3,2

0,10022
0,77291

= 772,91 𝑚𝐿 = 0,77921𝐿

(28)

= 3,319

(29)

SRM = 1,536 ∗ 3,3190,6859 = 3,498

(30)

EBC = 1,97 ∗ 3,498 = 6,891

(31)

Com isso finalizam-se os resultados do teste 5. O restante dos ensaios foi
realizado de maneira análoga, seguindo os mesmo padrões e procedimentos
estabelecidos na seção de Métodos deste trabalho, para assegurar uma margem de
erro experimental mínima.
Os parâmetros dos demais ensaios envolvendo quantidades distintas de
malte estão representados na tabela 13 e as curvas necessárias com os dados
estão presentes nos apêndices A, B, E.
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Tabela 13 - Dados das massas dos ensaios

Ensaio

Característica

Razão de
mosturação

Pale Ale
(g)

Cara Rubi
(g)

Chocolate
(g)

Água (g)

5

100% Pale Ale

1:8

100,22

0,00

0,00

800,07

6

100% Chocolate

1:8

0,00

0,00

100,05

799,98

7

100% Cara Rubi

1:8

0,00

100,01

0,00

800,50

8

90% Pale Ale e
10% Chocolate

1:8

89,99

0,00

10,09

800,12

9

95% Pale Ale e
5% Chocolate

1:8

95,03

0,00

5,04

800,10

10

97,5% Pale Ale e
2,5% Chocolate

1:8

97,51

0,00

2,53

800,10

11

100% Pale Ale

1:4

175,10

0,00

0,00

700,83

As quantidades de maltes foram escolhidas, de maneira a propiciar uma
variedade maior de resultados de cor e extrato, dentre os cereais (maltes)
disponíveis no laboratório.
As razões de mosturação utilizadas foram inferiores as que normalmente são
utilizadas em brasagens, devido aos volumes operacionais serem, de fato, muito
inferiores quando comparadas até aos menores processos. O que foi determinado
como razão de ensaio, ou “mash-test”, visou obter informações acerca de como uma
brasagem comum poderia ocorrer, e o efeito da escolha dos maltes nas
propriedades do mosto.
A tabela 14 apresenta os resultados das análises dos ensaios.
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Tabela 14 - Propriedades dos mostos

Ensaio

4.3

Extrato
Extrato final Extrato final
Densidade Densidade
final aferido estimado
estimado
aferida
estimada
(°Bx)
(°P)
(°Bx)

Cor
(EBC)

Cor
(estimado)

5

9,40

9,11

9,40

1,034

1,036

4,35

6,89

6

8,70

8,53

8,90

1,032

1,034

33,49

182,81

7

4,50

8,62

9,00

1,035

1,034

18,62

21,73

8

9,60

9,04

9,40

1,037

1,036

15,86

39,28

9

9,60

9,06

9,40

1,036

1,036

12,46

26,43

10

9,70

9,08

9,40

1,037

1,036

9,46

18,09

11

17,30

16,58

17,20

1,069

1,068

7,01

10,46

Discussão dos ensaios de mosturação
O desenvolvimento de todos os ensaios e as curvas e tabelas pertinentes, se

encontram no apêndice. Nesta seção será avaliado o escopo dos resultados
demonstrados no item 4.2.1.
Observa-se inicialmente a capacidade do malte Chocolate de induzir a cor
forte e escura, sob quaisquer misturas selecionadas para compor o “grist” de uma
receita. De fato, dentre os maltes selecionados, este é o que possuir maior
classificação quanto ao valor °L dos seus grãos (tabela 9), então é de esperar que
sua utilização resulte na obtenção de uma coloração mais escura de malte.
Os maltes Chocolate e Cara Ruby (ou Cara 50), recebem uma classificação
diferente do malte Pale Ale, são ditos como “specialty malts” e são utilizados como
componentes importantes do “grist” de uma receita, pois são estes que possuem
características distintas e de interesse que conferem ao estilo de cerveja em questão
suas peculiaridades. Para tanto, os “specialty malts” devem compor, no máximo,
20% em massa do total de grãos utilizados.
Os ensaios 6 e 7, evidenciados nas tabelas 13 e 14, foram realizados
utilizando a totalidade da massa de grãos compostas por estes maltes especiais.
Esse procedimento foi adotado devido aos volumes reacionais serem pequenos e a
razão de mosturação inferior ao de uma receita normal. Foi observado que para
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proporcionar algum efeito destes maltes no resultado final, deveriam ser utilizadas
frações maiores da porção total de malte. Para efeito de análise dos impactos destes
maltes na receita, arbitrou-se a composição final da totalidade do “grist”.

4.3.1 Potencial de extração
Durante o acompanhamento do extrato, ou evolução do extrato, determinouse as concentrações de açúcares presentes no mosto nos tempos específicos do
ensaio, conforme a tabela 11 da seção 4.2.1. As tabelas com os demais resultados
podem ser analisadas no apêndice B.
Os intervalos de tempo entre as amostragens constituem parte integrante da
rampa de mosturação da temperatura de 65°C e ao final da etapa. As

quatro

primeiras amostragens são realizadas enquanto o processo de mosturação está na
faixa de temperatura de maior atividade enzimática, portanto exibem o maior
crescimento do valor de extrato e onde o potencial de extração é trabalhado no
máximo possível em um esquema de temperatura única.
O quinto valor de amostragem das tabelas inclusas no apêndice B foi obtido
na temperatura “mashout” e portanto, a evolução desde o valor anterior não é muita,
pois nessa temperatura as enzimas presentes no mosto estão desnaturando e a
atividade enzimática cai rapidamente. O último valor é obtido após a clarificação do
mosto e não diferiu em nenhum dos casos com relação ao valor anterior à
temperatura de “mashout”, o que evidencia uma parada na produção de açúcares
fermentescíveis.
Conforme pode ser observado na tabela 14, de maneira geral os valores
obtidos para os extratos finais são muito próximos dos valores calculados para o
potencial máximo de extração, com exceção do ensaio que utilizou o malte Cara
Ruby.
Os valores que foram obtidos próximos do potencial máximo podem ser
separados em dois grupos: o ensaio que ficou abaixo do valor esperado e os
ensaios que ficaram acima do valor esperado.
O único resultado que ficou abaixo do valor esperado foi produto do ensaio 6,
que utilizou somente o malte Chocolate. Apesar do valor estar próximo daquele
estabelecido pela equação 16 utilizada, pode-se ponderar sobre os prováveis
motivos para esta leitura.
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Considerando a natureza do material orgânico, é possível que o malte
chocolate tenha retido com o tempo mais umidade e portanto diminuído o seu
potencial de extração. Outra possível explicação para essa pequena diferença é o
erro do refratômetro.
Para os resultados obtidos que ficaram igual ou acima do valor esperado,
todos têm em comum a presença do malte Pale Ale, que sendo agrupado como
malte base de um grande grupo de receitas é utilizado como maior fonte de
açúcares fermentescíveis devido ao elevado potencial de extração (80%).
O malte Pale Ale tem o maior potencial de extração e a menor umidade
relativa dos 3 maltes utilizados conforme evidenciado na tabela 9. Portanto, este
deve ser o principal fornecedor do substrato para atividade enzimática. De acordo
com a distribuidora do malte WEConsultoria e o fornecedor Castle Malting®, existe
uma diferença percentual calculada para a extração que é dependente de como o
malte é moído. Conforme descrito na seção de revisão, a atividade das enzimas
sobre o amido e matéria orgânica é dependente da solubilização dessas na água, e
a solubilização só é possível com a abertura correta dos grãos de malte. O
fabricante informa que a diferença percentual do potencial de extração dos açúcares
em base seca varia conforme mostra a figura 15.
Figura 15 - Especificação do malte Pale Ale

Especificação
Colheita 2018

Parâmetro
Umidade
Extrato (base seca)
Diferença de extrato fino-grosso

Unidade
%
%
%

Mínimo

Fonte: Adaptado de Castle Malting®

80
1

Máximo
4,5
2,5
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O que significa que caso a moagem do malte tenha provido um granulometria
muito fina, ou muito grossa, o potencial de extração apresentaria uma mudança e
acarretaria em valores diferentes de extrato estimado.
Ainda, para todos os ensaios, com cada medida de extrato, bem como da
própria duração do ensaio, foram perdidas massas de mosto e água, conforme
demonstra as tabelas de evolução de extrato do apêndice B. Então é de se esperar
que o extrato potencial calculado para a massa de inicial seja de fato maior.
O malte Cara Ruby aloja a única posição que se encontra destoante das
demais. O valor de extrato não pode ser justificado por qualquer fator físico-químico
que esteja no escopo do experimento, restando apenas classificá-lo como um
resultado proveniente de um erro de análise. Por este motivo não foram realizados
testes adicionais com diferentes concentrações e a discussão das propriedades de
extrato e densidade não foram abordadas nesse trabalho, restando somente a
análise da cor.

4.3.2 Densidade
Todos os ensaios realizados respeitaram a proporção de 1:8 das massas de
grãos e água, com exceção do último, que dobrou esta para melhor se aproximar a
uma brasagem comum. Segundo Palmer (2006) a maioria das brasagens caseiras
são realizadas em torno das proporções de 1,5-2L de água para cada quilograma de
grãos.
É de esperar que com o uso de proporções pequenas de mosturação a
densidade não varie muito do previsto, o que foi evidenciado no resumo das
propriedades dos testes, apresentado na tabela 14.
As variações podem ser atribuídas principalmente ao método de análise. A
escolha do padrão de peso, denominado na seção de testes preliminares como
“sinker”, pode ter influenciado em alguma medida na ordem da terceira casa
decimal. O objeto foi considerado sólido e de superfície lisa, porém a superfície
vítrea do corpo apresenta certa porosidade.
A adoção de um padrão melhor de amostragem é recomendada, como por
exemplo, o uso de bilhas esferas metálicas polidas.
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4.3.3 Cor
A cor é talvez a propriedade mais interessante da análise, devido à
importância e subjetividade quando avaliada pelo órgão sensorial humano. Não há
dúvida quanto à capacidade de seres humanos de perceber estímulos visuais de
maneiras diferentes, por isso a importância da adoção de padrões de aferição dessa
propriedade seguindo algum embasamento físico-químico padrão.
A propriedade da cor é principalmente afetada pelos adjuntos, e estes podem
ser inseridos antes da etapa de mosturação, junto ao “grist” do malte, como arroz,
milho, aveia; ou após a etapa de fervura, quando deseja-se acentuar uma
característica que seja inviável antes, devido à elevação de temperatura inerente do
processo.
O padrão recomendado pela EBC faz a leitura da absorção em um
comprimento de onda específico, e portanto, no mercado cervejeiro repleto de
receitas cada vez menos convencionais fica insuficiente para fazer uma análise
completa de cor.
A escala de cor EBC também foi arbitrariamente determinada, então embora
seja definido que valores mais altos na escala estejam relacionados a cores mais
escuras, valores muito próximos de EBC, até 2 ou 3 graus, podem não ser
distinguíveis aos olhos de um consumidor comum.
Usualmente, para cada receita que deseja-se prever a apresentação final da
cor, avalia-se a cor dos componentes primários. Maltes especiais e outros adjuntos
costumam ser os determinantes quando se propõe obter uma cor específica da
receita, como os resultados da tabela 14 apresentam.
Quantidades pequenas de maltes mais escuros como o Chocolate, ou até
mesmo com uma coloração âmbar como o Cara 50, impactam de maneira
significativa a cor da cerveja e por isso os valores de EBC são muito distantes dos
valores de um malte base com valores de EBC menor. Para valores superiores a 40
EBC toda cerveja é dita como preta.
Conforme apresentado na tabela 14, os ensaios de mosturação obtiveram
uma leitura final de EBC para o mosto clarificado inferior ao valor estimado para a
mesma. Alguns fatores podem ser apontados como fontes deste erro: o fato de que
foi utilizada uma fórmula definida para avaliação da cor de cervejas em amostras de
mosto clarificado; e a utilização de maltes selecionados que haviam expirado.
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Apesar da disparidade entre os valores de EBC obtidos e estimados, a
análise comparativa das amostras pode ser realizada, com o intuito de estabelecer
um comportamento da cor em relação à concentração e tipo de malte utilizado.
Na tabela 15 são apresentados os dados de cor obtidos para os testes 5, 6 e
7, nos quais a totalidade do “grist” é composta de um único malte.

Tabela 15 - Cores dos ensaios de maltes especiais

Razão de

Pale Ale

mosturação

(g)

(g)

5

1:8

100,22

6

1:8

7

1:8

Ensaio

Cara Ruby Chocolate

Cor

Cor do

(g)

(EBC)

malte (EBC)

0,00

0,00

4,35

7-10

0,00

0,00

100,05

33,49

900

0,00

100,01

0,00

18,62

45-55

Para comparação, a figura 16 é apresentada e possui representações visuais
dos maltes utilizados nos ensaios.
Figura 16 - Cores dos maltes

Maltes A-Pale Ale, B-Chocolate, C-Cara Ruby

A figura 17 apresenta as amostras de mosto obtidas como resultado dos
ensaios 5, 6 e 7 respectivamente.
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Figura 17 - Cores dos mostos

Da esquerda para direita: 100% Pale Ale, 100% Chocolate e 100% Cara Ruby

Pode-se observar que a cor dos mostos não é necessariamente similar à cor
do malte utilizado, como exemplificado pelo malte Cara Ruby nas figuras 16 e 17 e
pela tabela 15.
É interessante analisar o que acontece quando se dobra a concentração total
de malte no mosto. No ensaio 11 foi utilizada uma razão de mosturação que
exemplificasse o dobro de massa de malte quando comparado com a massa de
água, e verificou-se que o resultado da leitura do espectrômetro não variou de forma
a duplicar o valor da leitura, o que demonstra que não existe uma proporcionalidade
direta entre estes parâmetros.
Na tabela 16 estão apresentados os dados de absorbância dos ensaios 5 e
11, onde dobrou-se a razão de mosturação utilizada.
Tabela 16 - Absorbância dos ensaios 5 e 11

Ensaio

Comprimento de onda (nm) Absorbância (ua)

5

430,0205546

0,174189049

11

430,0205546

0,280210859

A absorbância está relacionada à capacidade da matéria em análise de
absorver um espectro determinado de luz e com isso exibir uma cor específica.
Portanto, com a adição de mais malte na receita e aumento da concentração era
esperada uma diferenciação na leitura da intensidade do sinal elétrico resultando em
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uma absorbância maior, no entanto não proporcional. E ainda, maltes diferentes
possuiriam habilidades distintas de aumentar ou diminuir essa leitura.
Com o intuito de estudar como ocorre a alteração na leitura da intensidade do
sinal elétrico com diferentes maltes na mesma amostra, foram feitos ensaios
baseados em misturas do malte base Pale Ale e malte especial Chocolate, que se
assemelham a receitas comumente utilizadas por produtores de cerveja artesanal.
As porcentagens de malte Chocolate presentes nos ensaios 8, 9 e 10 foram de 10%,
5% e 2,5%, em massa, respectivamente conforme demonstrado na tabela 17.
Tabela 17 - Cores dos ensaios de misturas de maltes

Razão de

Pale Ale

Cara Ruby

Chocolate

Cor

mosturação

(g)

(g)

(g)

(EBC)

8

1:8

89,99

0,00

10,09

15,86

9

1:8

95,03

0,00

5,04

12,46

10

1:8

97,51

0,00

2,53

9,46

Ensaio

Os valores de EBC obtidos com os ensaios demonstram que a interferência
do malte Chocolate na cor do mosto não ocorre de forma linear. A figura 18
apresenta um gráfico que exemplifica o comportamento da cor em relação à
quantidade de malte Chocolate na receita. Foram utilizados os dados dos ensaios 5,
8, 9 e 10, contidos nas tabelas 15 e 17.
Figura 18 - Variação de cor em relação à quantidade de malte Chocolate na receita

Variação de cor - malte Chocolate
18
16

14

Cor (EBC)

12
10
EBC = -0,101c2 + 2,1473c + 4,4517
R² = 0,9982

8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

Quantidade de malte Chocolate na receita (%)

10

12
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Foi realizado um ajuste polinomial da curva e obtida a equação 32, onde c é a
porcentagem do malte Chocolate na receita. Esta equação fornece uma
aproximação da variação de cor esperada com a utilização de quantidades de malte
Chocolate inferiores a 20% na mosturação.
𝐸𝐵𝐶 = −0,101𝑐 2 + 2,1473𝑐 + 4,4517

(32)

A figura 19 apresenta as amostras de mosto obtidas como resultado dos
ensaios 6, 8, 9 e10, que possuem 100%, 10%, 5% e 2,5% de malte Chocolate
respectivamente.
Figura 19 - Cores dos ensaios de mistura de maltes

Pode ser observado que somente a concentrações inferiores a 5% de malte
Chocolate, alterações no padrão de cor foram notadas, visto que as amostras de
100% e 10% de Chocolate são visualmente parecidas.
Em seguida, foi realizada a análise dos dados de cor obtidos com as diluições
da amostra de malte Chocolate do ensaio 6 com água destilada. Os resultados
obtidos podem ser observados na tabela 18.
Tabela 18 - Cores dos ensaios de diluição do malte Chocolate

Ensaio

Concentração de Chocolate (%)

Absorbância (430nm)

EBC

12

50

1,163914

29,10

13

25

0,914678

22,87

14

12,5

0,658322

16,46

15

6,25

0,514129

12,85

16

3,125

0,29191

7,30
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Os gráficos referentes à absorbância de cada ensaio, assim como os gráficos
das médias móveis, se encontram no apêndice A. A figura 20 apresenta os
resultados verificados dos valores da tabela 18 e do valor de EBC de 33,49 obtido
no ensaio 6 (100% de concentração).
Figura 20 - Variação de cor em relação à concentração de malte Chocolate em água

Variação de cor - malte Chocolate diluído
40
35

Cor (EBC)

30
25
EBC = 7,676ln(c) - 1,7077
R² = 0,9951

20
15
10

5
0
0

20

40

60

80

100

Concentração de malte Chocolate em água (%)

Foi observado que, neste caso, o melhor ajuste para a curva foi o
exponencial. A equação 33 fornece uma aproximação da variação de cor de um
mosto feito com malte do tipo Chocolate, onde c é a concentração em água.
𝐸𝐵𝐶 = 7,676 ln(𝑐) − 1,7077

(33)

A figura 21 apresenta as amostras de mosto obtidas como resultado dos
ensaios 6, 12, 13, 14, 15 e 16, que apresentam 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% e
3,125% de concentração de Chocolate respectivamente.
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Figura 21 - Cores dos ensaios de diluição

Da esquerda para direita a diluição aumenta.

Pode ser observado que, de forma similar à concentração de Chocolate em
misturas com malte Pale Ale, mudanças visuais significativas só são notadas a
concentrações abaixo de 10%. Há uma tendência de saturação do valor de EBC
conforme as concentrações aumentam.
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5

CONCLUSÃO
Os ensaios para determinação dos parâmetros operacionais foram essenciais

no desenvolvimento de um sistema que simulasse as condições aproximadas dos
eventos que decorrem de uma brasagem de menor escala, artesanal ou caseira.
O código desenvolvido para operar na placa de Arduíno e simular uma
mosturação com rampas de aquecimento determinadas, mostrou-se capaz de
manter o equilíbrio térmico do conjunto manta de aquecimento-béquer de mostura
em torno de um “set-point” com variações pequenas e toleráveis quanto a inativação
enzimática.
Os procedimentos para obtenção de um mosto clarificado provaram-se
eficientes na obtenção de um clarificado capaz de ser analisado sem interferências
pelo espectrofotômetro.
As propriedades de extrato e densidade aferidas estavam próximas do
esperado, com um erro de no máximo 2,24% em relação ao extrato e 0,19% em
relação à densidade. Já as medições de EBC obtidas se mostraram diferentes dos
valores esperados, com um erro de até 81,68%. O principal motivo para este erro foi
a utilização de uma equação voltada para cervejas prontas em amostras de mostos
cervejeiros.
O malte Cara Rubi teve sua análise de extrato desconsiderada nesse
trabalho, já que o valor de extrato e o valor de densidade encontrados não condizem
um com o outro. É considerado que houve um erro de medida na aferição do extrato
desta amostra.
A diferença encontrada entre os valores de EBC aferidos e esperados não
impede a comparação dos valores de EBC entre si, já que os experimentos foram
realizados de maneira correta e padronizada. Pode-se concluir que maltes diferentes
possuem capacidade de proporcionar cores distintas aos mostos de maneiras
distintas.
Conclui-se também que o método utilizado pela EBC não possui uma relação
linear referente à utilização de concentrações maiores, ou diluições de um mesmo
mosto. Especificamente para o mosto do tipo Chocolate, as maiores mudanças em
relação à cor são observadas a concentrações menores que 10%. A relação
encontrada para misturas com o mosto Pale Ale foi: EBC = -0,101c2 + 2,1473c +
4,4517, e para diluições em água foi: EBC = 7,676ln(c) – 1,7077, onde c é a
concentração de malte Chocolate no mosto.

81

5.1

Propostas para trabalhos futuros
Como propostas para o aprofundamento deste trabalho:


A utilização de outros métodos de análise de cor para mostos e
cerveja, como exemplificado na teoria, os métodos CIELab e discos de
comparação.



Incluir uma avaliação sensorial de voluntários diferentes e comparar
com os resultados encontrados por métodos de análise convencionais.



Análise detalhada dos erros referentes ao processo de produção; e
estender o campo de análise além de mostos, podendo abranger
cervejas, produtos de uma brasagem, ou até produtos industrializados.



Analisar o efeito da temperatura e exposição das amostras na
avaliação de cor.



Utilizar um número maior de maltes disponíveis no mercado, realizando
amostragens

com

maltes

que

possuam

características

mais

semelhantes.
O campo de estudos de cerveja é amplo e existem possibilidades como as
enumeradas acima para seu aprofundamento técnico e científico.
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APÊNDICE A – Gráficos de absorbância
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Apêndice B – Evolução de extrato

Ensaio 6
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APÊNDICE C – Rampas de mosturação
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APÊNDICE D – Código do arduíno

#include <SPI.h>
#include "Nanoshield_Termopar.h"
#include "Nanoshield_LCD.h"
#include <SdFat.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>

SdFat sdCard;
File meuArquivo;
// Pino ligado ao CS do modulo SD
const int chipSelect = 4;

double Tvec[nmax], tvec[nmax],
dTdtvec[nmax];
double dTdtav =0, Tav = 0, dTdtsum = 0, Tsum
= 0, T_ON_OFF, DT_ON_OFF = 0.3;
double Tmax = 0, Tmin = 100;
double tempo = 0;
int n = 0, nc = 0, cycle = -1, relaystate = 0;
const double THi = 84; // Temperatura máxima
admissível (acima disto a medida é
descartado)
const double TLo = 0; // Temperatura mínima
admissível (abaixo disto a medida é
descartado)

Nanoshield_LCD lcd;
int dia; // contagem de dias no programa
//
*****************************************************
******
// VARIÁVEIS DE PROCESSO
//
*****************************************************
******

double T_rampas[] = {50,60,64,74,78,0}; //
Meta de temperatura, Celsius
double temporampas[] = {5,10,70,75,85,1000};
// Tempo das rampas desde que o sistema
iniciou, Aquecimento/Minutos Resfriamento/Horas, última rampa setada para
o "absurdo", para a manta não permanecer
ligada por exemplo
int r = 0; // Primeira rampa
int relay = 7; //seta o pino do rele
int controle = 1; //0 = Resfriamento - 1 =
Aquecimento
//
*****************************************************
******
//
*****************************************************
******
Nanoshield_Termopar TCCon =
Nanoshield_Termopar(8, TC_TYPE_T,
TC_AVG_16_SAMPLES); //setando o
termopar para pino 8, tipo T
Nanoshield_Termopar TCAmb =
Nanoshield_Termopar(10, TC_TYPE_T,
TC_AVG_16_SAMPLES); //setando o
termopar para pino 4, tipo T
const int nmax = 5;

void setup()
{
lcd.begin(); // inicializa lcd
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Inicializando");
Serial.begin(9600); // inicializa saida serial
Serial.println("\n\nInicializando sensores");
//inicializa termopares
Serial.print(" Termopares T. ");
TCAmb.begin();
TCCon.begin();
Serial.println(TCCon.hasError()); // printa se
houver, algum erro na inicializaçao dos
termopares
pinMode(relay,OUTPUT); //seta o pino do
rele para saida
digitalWrite(relay, LOW); //inicia o rele como
desligado
Serial.println("Tempo,TempCon,Tav,TempAmb
,RelayState,Rampa");
// Inicializa o modulo SD
if(!sdCard.begin(chipSelect,SPI_HALF_SPEE
D))sdCard.initErrorHalt();
// Abre o arquivo dados.TXT
if (!meuArquivo.open("dados.txt", O_RDWR |
O_CREAT | O_AT_END))
{
sdCard.errorHalt("Erro na abertura do
arquivo arquivotxt.TXT!");
}
meuArquivo = sdCard.open("dados.txt",
FILE_WRITE);
meuArquivo.println("Iniciando
controlador");
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meuArquivo.println("Tempo,TempCon,Tav,Te
mpAmb,RelayState,Rampa");
delay(1000);
meuArquivo.close();
}
void printErrors(Nanoshield_Termopar tc) {
//erros termopares se ocorrer
if (tc.isOpen())
{
Serial.print("(Open circuit) ");
} else if (tc.isOverUnderVoltage()) {
Serial.print("(Overvoltage/Undervotage) ");
} else if (tc.isInternalOutOfRange()) {
Serial.print("(Internal temperature out of
range) ");
} else if (tc.isExternalOutOfRange()) {
Serial.print("(External temperature out of
range) ");
}
}
void relay_ON_OFF(bool state)
{
if (state)
{ // liga rele
digitalWrite(relay, HIGH);
}
else
{ // desliga rele
digitalWrite(relay, LOW);
}
}

void loop()
{

switch (controle)
{
case 0:
resfriamento();
break;
case 1:
aquecimento();
break;
}
delay(2000);

}

void resfriamento()
{
int i = 0, nsave;
double Temp = 0, TempAmb = 0, t = 0, Tav =
0, dTdt = 0, T_ON =0, T_OFF =0;
unsigned long delta_msec = 0, msec = 0,
msec1 = 0, msec2 = 0;
meuArquivo = sdCard.open("dados.txt",
FILE_WRITE);
dia = day();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Teste: ");
lcd.print(T_ON_OFF);
T_ON_OFF = T_rampas[r];
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SetPoint: ");
lcd.print(T_ON_OFF);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Fermentacao");
// seta temperaturas de ligar e desligar
T_ON = T_ON_OFF + DT_ON_OFF;
T_OFF = T_ON_OFF - DT_ON_OFF;
// leitura de dados
TCCon.read();
Temp = TCCon.getExternal();
if (TCCon.hasError()) { printErrors(TCCon);
}
TCAmb.read();
TempAmb = TCAmb.getExternal();
if ((Temp < THi) && (Temp > TLo)) //checa se
a temperatura medida esta entre os limites
{
// armazena medidas mais recentes num
ciclo
nsave = min(nc, nmax);
for(i=nsave-1; i > 0; i--)
{
Tvec[i] = Tvec[i-1];
tvec[i] = tvec[i-1];
dTdtvec[i] = dTdtvec[i-1];
}
Tvec[0] = Temp;
tvec[0] = t;
// calcula Temp média, máxima e mnima no
ciclo:
Tsum += Tvec[0];
Tav = Tsum/nc;
if (Tvec[0] > Tmax){Tmax = Tvec[0];}
if (Tvec[0] < Tmin){Tmin = Tvec[0];}
//if (nc > 1){dTdt = (Tvec[0] - Tvec[nsave-1])
/ (tvec[0] - tvec[nsave-1]);}
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if (nc > 1){dTdt = (Tvec[0] - Tvec[1]) /
(tvec[0] - tvec[1]);}
dTdtvec[0] = dTdt;
dTdtsum += dTdt;
//dTdtav = dTdtsum/(nc-9);
dTdtav = dTdtsum/nc;
// Liga ou desliga o relé:
if (Tvec[0] >= T_ON){
relaystate = 1;
relay_ON_OFF(1);
}
else if (Tvec[0] <= T_OFF){
relaystate = 0;
relay_ON_OFF(0);
}
}
else {Serial.print(" ERRO, Medidas fora do
limite!");}
// verifica ciclo
if ( (Tvec[0] <= T_ON_OFF) && (Tvec[1] >
T_ON_OFF) && (Tmax - Tmin > 1) )
{ cycle++; nc=0;
Tsum = dTdtsum = 0;
Tmax = 0; Tmin = 100;
dTdt = 0;
}
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(Temp);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Rele:");
lcd.print(relaystate);
lcd.print(" / Dia: ");
lcd.print(dia);
Serial.print(dia);
Serial.print(",");
Serial.print(Temp);
Serial.print(",");
Serial.print(Tav);
Serial.print(",");
Serial.print(TempAmb);
Serial.print(",");
Serial.println(relaystate);
meuArquivo.print(dia);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(Temp);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(Tav);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(TempAmb);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.println(relaystate);
delay(1000);
meuArquivo.close();

}

void aquecimento()
{
int i = 0, nsave;
double Temp = 0, TempAmb = 0, t = 0, Tav =
0, dTdt = 0, T_ON =0, T_OFF =0;
unsigned long delta_msec = 0, msec = 0,
msec1 = 0, msec2 = 0;
T_ON_OFF = T_rampas[r];
// seta temperaturas de ligar e desligar
T_ON = T_ON_OFF - DT_ON_OFF;
T_OFF = T_ON_OFF + DT_ON_OFF;
while(tempo < temporampas[r]){
tempo = millis();
tempo = tempo*0.000016667;
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SetPoint: ");
lcd.print(T_ON_OFF);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Aquecimento");
// leitura de dados
TCCon.read();
Temp = TCCon.getExternal();
TCAmb.read();
TempAmb = TCAmb.getExternal();
if (TCCon.hasError()) { printErrors(TCCon); }
if ((Temp < THi) && (Temp > TLo)) //checa
se a temperatura medida esta entre os limites
{
// armazena medidas mais recentes num
ciclo
nsave = min(nc, nmax);
for(i=nsave-1; i > 0; i--)
{
Tvec[i] = Tvec[i-1];
tvec[i] = tvec[i-1];
dTdtvec[i] = dTdtvec[i-1];
}
Tvec[0] = Temp;
tvec[0] = t;
// calcula Temp media, máxima e mínima
no ciclo:
Tsum += Tvec[0];
Tav = Tsum/nc;
if (Tvec[0] > Tmax){Tmax = Tvec[0];}
if (Tvec[0] < Tmin){Tmin = Tvec[0];}
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//if (nc > 1){dTdt = (Tvec[0] - Tvec[nsave-1])
/ (tvec[0] - tvec[nsave-1]);}
if (nc > 1){dTdt = (Tvec[0] - Tvec[1]) /
(tvec[0] - tvec[1]);}
dTdtvec[0] = dTdt;
dTdtsum += dTdt;
//dTdtav = dTdtsum/(nc-9);
dTdtav = dTdtsum/nc;
// Liga ou desliga o relé:
if (Tvec[0] <= T_ON){
relaystate = 1;
relay_ON_OFF(1);
}
else if (Tvec[0] >= T_OFF){
relaystate = 0;
relay_ON_OFF(0);
}
}
else {Serial.print(" ERRO, Medidas fora do
limite!");}

// verifica ciclo
if ( (Tvec[0] <= T_ON_OFF) && (Tvec[1] >
T_ON_OFF) && (Tmax - Tmin > 1) )
{ cycle++; nc=0;
Tsum = dTdtsum = 0;
Tmax = 0; Tmin = 100;
dTdt = 0;
}
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T: ");
lcd.print(Temp);
lcd.print("C ");

lcd.print("R: ");
lcd.print(r);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Rele:");
lcd.print(relaystate);
lcd.print("/Min:");
lcd.print(tempo);
Serial.print(tempo);
Serial.print(",");
Serial.print(Temp);
Serial.print(",");
Serial.print(Tav);
Serial.print(",");
Serial.print(TempAmb);
Serial.print(",");
Serial.print(relaystate);
Serial.print(",");
Serial.println(r);
meuArquivo = sdCard.open("dados.txt",
FILE_WRITE);
meuArquivo.print(tempo);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(Temp);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(Tav);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(TempAmb);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.print(relaystate);
meuArquivo.print(",");
meuArquivo.println(r);
meuArquivo.close();
delay(1000);

}
r = r+1;
}
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APÊNDICE E – VALORES DAS MASSAS PARA O CÁLCULO DE
DENSIDADE

Ensaio

Massa aparente (g)

Massa real (g)

Densidade (g/mL)

5

5,6679

9,6541

1,034320237

6

5,5265

9,4013

1,032450193

7

5,5946

9,5364

1,035423116

8

5,5216

9,4221

1,037003693

9

5,5212

9,4125

1,035612908

10

5,5253

9,4264

1,036690094

11

5,4179

9,4487

1,068628912

