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RESUMO

O objetivo deste trabalho é estudar as influências da temperatura de mosturação,
da temperatura de fermentação e da concentração do mosto no processo de
conversão dos açúcares fermentescíveis, denominado fermentação, como uma
etapa da produção de cerveja. Preparou-se dois mostos a temperaturas de
mosturação distintas, 65°C e 70ºC. Para cada um desses, realizaram-se corridas
de experimentos variando a temperatura de fermentação em 12ºC, 18,5ºC e 25ºC,
e a concentração do mosto em 11ºP, 15,6ºP, 20,2ºP. Tratando-se do efeito dos
parâmetros temperatura de fermentação e concentração do mosto, foi possível
observar experimentalmente o comportamento da fermentação esperado na
teoria.

Palavras-chave: cerveja, fermentação, temperatura, mostura, extrato.
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ABSTRACT
This study’s target is to perceive the influence of the mashing temperature,
fermentation temperature and wort concentration on the conversion of fermentable
sugars, called fermentation, as a brewing stage. There were prepared two wort at
different mashing temperatures, 65 e 70ºC. For each one wort, there were made
experimental rounds modifying the fermentation temperature in 12ºC, 18,5ºC and
25ºC, and the wort concentration in 11ºP, 15,6ºP, 20,2ºP. As for the effect of the
parameters fermentation temperature and wort initial concentration, it was possible
to experimentally observe the expected fermentation behavior according to the
theory.

Key-words: beer, fermentation, temperature, mashing, extract.
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NOMENCLATURA

Símbolo

Descrição

Unidade

𝝆

Massa específica do fluido

kg/L

𝒎

Massa do fluido

kg

𝑽

Volume correspondente do fluido

L

𝜹

Densidade relativa

-

𝝆𝟏

Massa específica de uma substância

kg/L

𝝆𝟐

Massa específica da substância que se deseja

kg/L

tomar como referência
𝑨𝑨

Atenuação aparente

%

Teor alcoólico por volume

%

Densidade do mosto

-

𝑪

Concentração do mosto

°P

𝑪𝟏

Concentração do mosto que se deseja diluir

°P

𝑽𝟏

Volume do mosto que se deseja diluir

L

𝑪𝟐

Concentração do mosto que se deseja obter após °P

𝑨𝑩𝑽
𝑺𝑮

diluição
𝑽𝟐

Volume do mosto que se deseja obter após

L

diluição
𝑽á𝒈𝒖𝒂

Volume de água necessário para a diluição

L

𝒎𝒔

Massa de substâncias dissolvidas no mosto

kg

𝒎𝒂

Massa de água contida no mosto

kg

𝒎𝒈

Massa de grãos utilizada no experimento

kg

𝝓

Extrato de moagem fina

fração

𝒖

Umidade contida nos grãos

fração

Eficiência combinada da mosturação e da

Fração

𝜼𝒎𝒄

clarificação
𝒎𝒂𝒅

Massa de água adicionada

Kg

𝒎𝒑

Massa de água perdida durante os processos

Kg

𝝆𝒂

Massa específica da água

kg/m³
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𝒓𝒎

Razão de mostura

L/kg

𝒎𝒉

Massa de água consumida pelas reações de

kg

hidrólise
𝒓𝒉

Fração de água consumida pelas reações de

-

hidrólise
𝒎𝒇

Massa de água perdida na fervura

Kg

𝑽𝒂

Volume de água necessário inicialmente

L

𝑸𝒂𝟏

Calor cedido pela massa de água utilizada na

J

mostura
𝑸𝒈

Calor recebido pelos grãos na mostura

J

𝒎𝒂𝟏

Massa de água utilizada na mostura

kg

𝑪𝒑𝒂

Calor específico da água

J/kg°C

𝑻𝒎

Temperatura de mosturação

°C

𝑻𝒂𝟏

Temperatura na qual a água deve ser aquecida

°C

antes de ser misturada aos grãos
𝑪𝒑𝒈

Calor específico dos grãos

J/kg°C

𝑻𝒈

Temperatura dos grãos

°C

𝑻𝑮

Densidade da cerveja corrigida a cada dia

-

𝑶𝑮

Densidade original da cerveja

-

𝑨𝑮

Densidade da cerveja medida a cada dia de

-

experimento
𝑭𝑮

Densidade final da cerveja

-

𝑫𝑮

Densidade medida no densímetro

-

𝒅𝒑

Desvio padrão do ensaio

-

𝒗𝒂𝒓

Variância entre os resultados A e B

-

𝑭𝑮𝑨

Densidade final da amostra A

-

𝑭𝑮𝑩

Densidade final da amostra B

-

̅̅̅̅
𝑭𝑮

Densidade final média

-
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO
Uma das mais importantes atividades produtivas do século XXI é a
indústria de cerveja. Apesar de milenar, o consumo e a produção de cerveja
somente se tornaram expressivos entre as bebidas alcoólicas nos últimos 150
anos.
Hoje em dia, pode-se dizer que seu consumo é globalizado e a participação
do Brasil nesse mercado internacionalizado tem chamado a atenção de grandes
empresas que atuam no setor. (FREITAS, 2015)
Atualmente o setor de produção de cerveja corresponde a 2,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil, produzindo 13,3 bilhões de litros cerveja nas mais
de mil cervejarias e gerando o equivalente 2,5 milhões de empregos
(SINDICERV, 2019). Tais números mostram a evolução do ramo no mercado
brasileiro nas últimas décadas e projetam grandes expectativas futuras, tendo em
vista que a produção nacional em 1990 era equivalente a 5,8 bilhões de litros e o
número de cervejarias cadastradas não ultrapassava 50. (MARCUSSO; MULLER,

2017)
Nesta mesma linha, o mercado cervejeiro artesanal cresce a ano. Segundo
Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (ABRACERVA, 2019), o número de
cervejarias artesanais no Brasil cresceu de 70 para 700 cervejarias em 10 anos.
Só no ano de 2018, foi registrado um aumento de 35%.
A produção de cerveja envolve inúmeras etapas e, segundo Kunze (2004),
pode ser dividida em: malteação, moagem, mosturação, clarificação ou filtração,
fervura, sedimentação e resfriamento, fermentação e maturação. Dentre elas,
destaca-se a fermentação, visto que é justamente nesta etapa que ocorre a
transforma de fato do mosto em cerveja.
O emprego de microrganismos fermentadores pelo homem reporta
milhares de anos atrás. Pão e vinho, os mais tradicionais alimentos da
humanidade, são produtos resultantes da fermentação realizada por leveduras do
gênero Saccharomyces. Inúmeras espécies de fungos e bactérias são capazes de
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fermentar diversos substratos, resultando em produtos finais que dependem tanto
do organismo que executa o processo quanto das substâncias fermentadas.
Além de ser um dos principais processos da produção de bebidas
alcoólicas como vinhos e cervejas, a fermentação está muito presente no
cotidiano. Produtos provenientes da panificação, laticínios como queijos e
iogurtes, e até chocolate são grandes exemplos. Ainda existem os vários produtos
utilizados nas indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos, que são obtidos
a partir de processos fermentativos.
Em termos gerais, segundo Neves (2003), a fermentação consiste na
aplicação de microrganismos na transformação da matéria orgânica catalisada
por enzimas. Dentro da produção de cerveja, a fermentação é o estágio no qual
as leveduras consomem açúcares e nutrientes contidos no mosto e geram como
principais produtos álcool e dióxido de carbono. O sabor e o aroma da cerveja
também são determinados nesta fase da produção. Condições de temperatura e
pH, tempo de duração e tipos de insumos (fermentáveis e não fermentáveis) são
fatores que interferem na fermentação. Além disso, existem diferentes tipos de
leveduras e cada um contribui com sua particularidade para o perfil resultante da
cerveja.
O nível de oxigênio é um fator extremamente relevante para a realização
de uma boa fermentação, juntamente com a quantidade e viabilidade da levedura
utilizada e a disponibilidade de nutrientes dissolvidos no mosto. Também é
importante o controle da temperatura. O oxigênio é essencial apenas na fase de
reprodução da levedura, durante o crescimento exponencial, portanto, em certos
casos é necessária a aeração do mosto. Posteriormente, a levedura inicia a
reprodução anaeróbica, quando ocorre intensa produção de álcool, com geração
de CO2. Uma quantidade inadequada de O2 pode acarretar resultados
indesejados na cerveja.
Tendo em vista a importância da fermentação como etapa da produção de
cerveja e, em especial, a expansão da produção artesanal da bebida, este
trabalho foi proposto a fim de analisar os diferentes fatores que interferem na
fermentação.
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1.2 REVISÃO DA LITERATURA

1.2.1 CONCEITOS PRELIMINARES

1.2.1.1. Carboidratos

Carboidratos

são

poliidroxialdeídos

ou

poliidroxicetonas

e

outras

substâncias que, por hidrólise, dão origem a estes. Podem ser divididos e
classificados segundo ao número de ligações glicosídicas desses compostos:
monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. (FRANSCISCO JUNIOR,
2008)

Figura 1: Representação de estrutura química da glicose e frutose

Fonte: Francisco Junior (2008)

Dentre os monossacarídeos mais abundantes na natureza, encontra-se a
glicose e a frutose. Sua existência é vital para maior parte dos seres viventes
devido ao metabolismo da glicose, tendo como objetivo a obtenção de energia,
pois constituem a primeira e principal substância a ser convertida em energia
calorífica nas células, sob a forma de ATP. Tais substâncias podem variar de
moléculas contendo 3 a 7 carbonos e devido sua alta polaridade, em temperatura
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ambiente formam compostos cristalinos. Os oligossacarídeos constituem-se de
cadeias curtas de monossacarídeos podendo normalmente apresentar de dois a
seis monossacarídeos. Dentre eles devem-se destacar os dissacarídeos, classe
de oligossacarídeos formados pela união de dois monossacarídeos ligados por
ligação glicosídica, como por exemplo, a maltose, sacarose e lactose. Em geral,
são compostos solúveis em água e com sabor adocicado. Os polissacarídeos são
compostos formados pela união de mais de 20 unidades de monossacarídeos,
podendo até chegar a centenas de unidades. Os mais abundante das natureza
são o amido, celulose e glicogênio. Tais moléculas cumprem funções de
armazenamento energético, no caso do amido e glicogênio (em vegetais e em
animais,

respectivamente),

e

estruturais,

como

no

caso

da

celulose.

(FRANSCISCO JUNIOR, 2008)

1.2.1.2 Amido

Amido é um polissacarídeo composto por cadeias de amilose e
amilopectina e tem função de reserva energética dos vegetais. Tem maior
ocorrência em sementes, caules e raízes de vegetais como batata, trigo, arroz,
feijão, entre outros. Em grãos de cevada por exemplo constitui 50 a 65 % do total.
(QUIROGA, 2015)

Figura 2: Estrutura molecular de um amido

Fonte: Costa (2019)

O amido pode ser classificado em três grupos: o resistente, o modificado e
o pré-gelificado. Cumpre papel de destaque na produção de cerveja, pois o amido
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será

quebrado,

diminuindo

a

cadeia

peptídica,

formando

glicose

que

posteriormente será utilizada como fonte de alimento para as leveduras
realizarem a fermentação alcoólica. Tal processo de hidrólise do amido,
convertendo-o em açúcares fermentescíveis, portanto passíveis de fermentação,
denomina-se sacarificação. Aos açúcares que não farão parte da fermentação
devido o tamanho de sua molécula, dá-se o nome de açúcares não
fermentescíveis. A sacarificação pode ser realizada a partir de ação enzimática ou
por adição de ácido. (QUIROGA, 2015)

1.2.1.3 Leveduras

Leveduras são os principais agentes do processo fermentativo. Tem seu
emprego em produções de cerveja datado desde a antiguidade, no antigo Egito e
Mesopotâmia. Apesar de sua descoberta ter acontecido apenas em 1680 pelo
cientista holandês Anton van Leeuwenhoek, era de conhecimento difundido na
Idade Média que as melhores cervejas eram produzidas ao lado de padarias. Mas
foi em 1857 que Louis Pasteur, químico francês, em suas pesquisas sobre o
processo fermentativo de vinhos, trouxe luz ao mecanismo de fermentação. Para
Pasteur, a fermentação era realizada por um microrganismo vivo, diferentemente
da grande maioria da época que acreditavam que o processo era realizado por
enzimas. Pasteur em seus experimentos comprovou que diversos micróbios,
chamadas leveduras, durante o processo de fermentação, na ausência se ar,
utilizavam o açúcar oriundo das frutas, convertendo-os em álcool. E na presença
de ar, provou que o azedamento do se dava pela conversão desses açúcares não
mais em álcool e sim em ácido acético. Como solução deste problema, Pasteur
desenvolveu um método para matar tais micróbios que consistia em aquecer o
meio a uma temperatura de 55 a 60 Cº. Mais tarde o método se tornaria
conhecido como pasteurização. (EßLINGER, 2009)
A

leveduras

mais

utilizadas

na

fermentação

são

da

espécies

Saccharomyces Cerevisiae. São em sua microrganismos de forma arredondada
com tamanho variando entre 5 - 10µm de diâmetro, 3 - 10 μ m de largura e 4 - 14
μ m de comprimento. (WHITE, 2010)
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1.2.1.4 Fermentação

Fermentação é o processo de transformar um componente em outro mais
simples, com o auxílio de microrganismos e bactérias. Na indústria cervejeira,
utilizam-se leveduras para transformar o açúcar oriundo do malte moído em álcool
e CO2. Neste processo, as leveduras também produzem uma série de outras
substâncias como ésteres, álcoois e ácidos quem ajudam a compor o aroma da
cerveja produzida. As leveduras necessitam de energia para atividades vitais
como transporte de substâncias dentro das células e formação de novas células.
Para a obtenção desta energia, a levedura utiliza o processo de respiração que
inicia-se com a quebra da glicose e posterior conversão em piruvato. Tal processo
denomina-se glicólise. (KUNZE, 2004)
Depois disso, o piruvato é transportado pelas mitocôndrias e quebrados
para formação de CO2, água e liberação de energia (36 ATP/mol). No entanto, as
leveduras, sob determinadas circunstâncias como a ausência de oxigênio,
conseguem quebra o piruvato para formar álcool etílico e energia (2ATP/mol).
Assim como o CO2 e o etanol, outros produtos secundários podem ser originados
de uma reação de fermentação como glicerol, ácidos orgânicos, álcoois
superiores, acetaldeído, butilenoglicol, entre outros compostos em quantidades
menores. (KUNZE, 2004)
Em condições ideais para o processo fermentativo, presume-se que 5% da
glicose fermentada pela levedura originam produtos secundários. Em escala
industrial, o valor tende a aumentar para 10%. (KUNZE, 2004)

1.2.1.5 Massa específica ou densidade absoluta
A massa especifica é definida como o quociente da massa de uma
substância sobre o volume. (SILVA JUNIOR, 2016)

𝜌=

𝑚
𝑉

(1)

Onde 𝜌 é massa específica; 𝑚 é a massa do fluido; e 𝑉 é o volume
correspondente do fluido.
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1.2.1.6 Densidade relativa
Define-se densidade relativa (𝛿), segundo Munson (2013), como o
quociente da massa específica de uma substancia (𝜌1 ) sobre a massa especifica
de outra substância que se quer tomar como referência (𝜌2 ):

𝛿=

𝜌1
𝜌2

(2)

O conceito de densidade é facilmente compreendido quando se observa,
por exemplo, cubos de mesmo tamanho, feitos de materiais diferentes, portanto
com pesos distintos. (MUNSON, 2013)

Figura 3: Comparativo de densidades de diferentes materiais

Fonte: Pierri (2019)

A medição da densidade de líquidos pode ser facilmente realizada através
de um instrumento chamado densímetro. O equipamento flutua quando a força
que o liquido exerce sobre ele é igual ao peso do mesmo. A densidade é medida
observando-se a linha na haste graduada onde toca na superfície do líquido. Este
equipamento é bastante utilizado para medição de bebidas alcóolicas e de
combustíveis, a fim de medir o teor de água. (PIERRI, 2019)
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Figura 4: Medição de densidade utilizando densímetro

Fonte: IPEM (2019)

1.2.1.7 Extrato original
O extrato original, também chamado de extrato primitivo, é a quantidade de
substâncias (extrato) do mosto que deu origem à cerveja e se expressa em
porcentagem (%) em peso. (BRASIL, 2001)

1.2.1.8 Extrato real
Extrato real é a determinação de todos os sólidos presentes na composição
da cerveja. Esta variável está relacionada à taxa de evaporação de água, pois,
conforme a taxa de evaporação aumenta, o mosto torna-se mais concentrado,
elevando o valor de extrato. (MENEGAT, 2016)

1.2.1.9 Extrato aparente
Extrato aparente é o valor de extrato medido após a fermentação, portanto,
levando em consideração a presença de álcool. Devido a esse fato, não é
considerado real. (MENEGAT, 2016)
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1.2.1.10 Atenuação aparente

De acordo com Palmer (2006), a atenuação aparente descreve a
conversão de açúcares em álcool pela ação das leveduras. É determinada
indiretamente comparando-se a densidade inicial e final da cerveja, utilizando a
seguinte expressão:

𝑂𝐺 − 𝐹𝐺
𝐴𝐴 = 100 (
)
𝑂𝐺 − 1

(3)

Onde 𝐴𝐴 é a atenuação aparente, em porcentagem; e 𝑂𝐺 e 𝐹𝐺
representam, respectivamente, a densidade inicial e final da fermentação.

1.2.1.11 Graduação alcoólica

Existem diversas fórmulas, empíricas ou não, de se calcular a quantidade
de álcool na cerveja. De acordo com Papazian (1991), uma das possíveis e mais
simplificadas segue abaixo.
𝐴𝐵𝑉 = 131,25 (𝑂𝐺 − 𝐹𝐺)

(4)

Onde 𝐴𝐵𝑉 é o teor alcoólico por volume, em porcentagem; e 𝑂𝐺 e 𝐹𝐺 são,
respectivamente, a densidade original e final da cerveja.

1.2.1.12 Unidades de medida de extrato

Grau Brix (ºBx) é uma escala numérica utilizada para determinar a
quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose (BALL, 2006).
Amplamente empregada na indústria alimentícia para medir a quantidade de
açúcares em sucos, vinhos e outros produtos açucarados, a escala Brix foi
desenvolvida por Adolf F. W. Brix (1798-1870) e é derivada originalmente da
escala de Balling, recalculando a temperatura de referência de 15,5ºC.

25

Outra unidade utilizada para aferir o extrato do mosto é o grau Plato.
Similar à escala Brix, também se trata da concentração em massa de substâncias
dissolvidas em relação à massa da solução. A correspondência entre as unidades
é explicitada abaixo.

1 °P = 1°Bx =

1g de substâncias dissolvidas
100g de mosto

(5)

Conversão de extrato para densidade

Adaptando a fórmula presente na 94ª edição do Handbook of Chemistry
and Physics (2014), podemos utilizar a expressão a seguir para conversão da
concentração medida em °P (𝐶) para densidade (𝑆𝐺):
𝑆𝐺 = 1,000898 + 0,003859118 C + 0,00001370735 C2

(6)

+ 0,00000003742517 𝐶3

1.2.2.13 Limpeza e sanitização

Para que o processo de fabricação de cerveja seja eficiente, não podem
existir microrganismos que contaminem o meio onde ocorrerá a fermentação.
Para isso torna-se necessário a tomada de medidas para impedir que haja
contaminação. Existem algumas formas de limpeza dos equipamentos que
entraram em contato com o meio: limpeza, sanitização e esterilização dos
equipamentos. (KUNZE, 2004)
A limpeza tem objetivo a remoção total de matéria orgânica que possam
estar incrustadas na superfície do equipamento, através de soluções detergentes
ou desincrustantes. Para que a limpeza ocorra de maneira eficaz, devem-se
controlar fatores como temperatura da solução de limpeza, tempo do processo
de limpeza do equipamento, vazão volumétrica da corrente, pressão do
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equipamento no momento da limpeza, tipo e concentração do agente de limpeza
escolhido. A desinfecção visa a redução da carga de contaminantes nos
equipamentos e eliminação de microrganismos patogênicos, dando vantagem
para a levedura na competição pelos açúcares fermentescíveis. Os agentes
desinfetantes mais utilizados em cervejarias são o ácido peracético, quaternário
de amônio e compostos contendo halogênios. Em grandes cervejarias, o
processo de sanitização não pode ser feito manualmente, portanto, é aplicado o
método de Clean in Place (CIP), onde todos os equipamentos a serem
sanitizados são interligados a tanques de armazenamento de produtos químicos,
como apresentado na Figura 5. Tal procedimento normalmente leva uma prélavagem, circulação de solução alcalina, circulação de solução ácida e circulação
de solução sanitizante. (EßLINGER,2009)

Figura 5: Esquema de uma estação de CIP

Fonte: OPTEK, (2019)

O processo de esterilização é um processo mais agressivo que visa
exterminar os microrganismos presentes no local. Nas cervejarias, essa etapa é
realizada utilizando água quente para os grandes equipamentos e tubulações, e
para equipamentos menores, como coletores ou provadeiras, é utilizado um
autoclave, equipamento que funciona de forma semelhante a uma panela de
pressão. (EßLINGER,2009)
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1.2.1 REVISÃO DA LITERATURA ESPECÍFICA

As leveduras são fungos unicelulares, não filamentosos, tipicamente
esféricos ou ovais. As pertencentes ao gênero Saccharomyces se reproduzem
por brotamento, isto é, ocorre formação de protuberância (broto) na célula
parental e posterior divisão em duas células desiguais. São capazes de
crescimento anaeróbico facultativo, o que permite a sobrevivência em diversos
ambientes. Se houver acesso ao oxigênio, as leveduras respiram aerobiamente
para metabolizar hidratos de carbono, formando dióxido de carbono e água. Em
caso de ausência de oxigênio, elas 6 fermentam os hidratos de carbono
produzindo etanol e dióxido de carbono. Essa última fermentação é usada na
fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, e nos processos de
panificação. (TORTORA et al., 2012)
Na produção de cerveja, a fermentação traduz-se em utilizar a capacidade
da levedura de converter açúcares em etanol e dióxido de carbono,
principalmente. Tal processo metabólico também gera uma série de produtos em
minoria, como ésteres, álcoois superiores e ácidos, que contribuem para o perfil
organoléptico final da cerveja. São as quantidades desses componentes menores
que caracterizam diferentes estilos de cerveja e os tornam identificáveis para os
apreciadores. Destaca-se que a levedura escolhida também deve controlar a
eliminação de componentes cujos sabores são indesejáveis, provenientes das
matérias-primas ou da fermentação. Grande parte desta melhoria no sabor ocorre
na etapa de maturação. (BRIGGS et al., 2004)
O cervejeiro precisa saber em que estado seu fermento está e quanto está
propenso a trabalhar ao ser inoculado. Existem inúmeros procedimentos para se
examinar a condição fisiológica e a atividade de uma amostra de levedura. Tal
análise é primordial para assegurar que o fabricante de cerveja execute
fermentações consistentes. (HORNSEY, 1999)
Posto isso, para se extrair o maior rendimento de um processo fermentativo
deve-se ter amplo controle das variáveis de processo tais como concentração de
açúcares, temperatura de mosturação, entre outras variáveis. Em seu estudo,
Merritt (1966) analisou a influência da temperatura de fermentação sobre algumas
propriedades de levedura como crescimento e atividade metabólica. Foi possível
28

concluir que a maior produção de álcool, dentre as temperaturas analisadas (20,
25, 30 e 35ºC), ocorreu na temperatura de 25ºC (coincidindo com o máximo de
atividade da maltose), e que a temperatura ideal para o crescimento das
leveduras foi de 35ºC. Tal ideia foi reafirmada no estudo de (GEE & RAMIREZ,
1987)

onde

temperaturas

mais

altas de

fermentação

produziram

uma

concentração máxima de etanol num tempo mínimo permitindo que a temperatura
atingisse seu máximo valor em todos os momentos durante a fermentação.
Mais recentemente, Lin e colaboradores (2012) estudaram o impacto do pH
sobre a taxa de fermentação. Chegou-se a conclusão que para uma maior taxa
deve-se trabalhar dentro de uma faixa de pH de 4,0 a 5,0.

1.3 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é estudar como os parâmetros temperatura e
concentração do mosto, bem como a temperatura de mostura, influenciam no
processo de conversão dos açúcares fermentescíveis, chamado fermentação,
como um estágio da produção de cerveja.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O estudo consistiu na realização de experimentos que fossem análogos e
que simulassem a fermentação como etapa da produção de cerveja, variando a
temperatura de mostura e a concentração inicial do mosto, assim como a
temperatura durante a fermentação.
Foram realizados 18 experimentos em duplicata, divididos em três corridas
de fermentação, da seguinte maneira: em cada corrida foi utilizada uma
temperatura de fermentação e, em cada temperatura, fermentaram-se mostos
com três concentrações iniciais diferentes, obtidos para as duas temperaturas de
mostura estudadas.
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Finalmente, foram avaliadas as medidas experimentais de densidade ao
longo dos dez dias de fermentação como principal critério do estudo. E ainda
ponderaram-se os valores de atenuação aparente e teor alcoólico por volume.

2 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA

2.1 INSUMOS

2.1.1 ÁGUA

A importância da água no processo de produção de cerveja se estende
desde ser o principal componente do produto final com cerca de 91 a 98% até a
processos de limpeza para lavagem ou diluição de componentes sanitizantes.
(EßLINGER, 2009)
A quantidade de sais dissolvidos na água cervejeira influencia diretamente
os processos químicos e enzimáticos que ocorrem, influindo diretamente na
qualidade final do produto. Historicamente, o uso de água com determinado perfil
associado a certos rios, determinou o nascimento de tipos diversos de cervejas.
Na República Tcheca, a composição da água com baixos teores de cálcio,
carbonato, cloreto, magnésio, sódio e sulfato, foi fundamental para a criação da
cerveja Pilsen, cervejas douradas, translúcidas, leves. Em Londres, com águas de
altos teores de carbonato, sódio e sulfatos, contribuiu para a criação da cerveja
Porter, cerveja escura. Portanto, a composição da água cervejeira é fundamental
no processo produtivo para o atingimento eficaz de um determinado estilo de
cerveja. Nos dias de hoje, as cervejarias, em sua maioria, tem instalado em suas
plantas uma estação de tratamento de água não só para quesitos microbiológicos
como também para ajuste do perfil físico químico da água que será utilizada no
processo (ESCOLA, 2017). Alguns dos íons mais encontrados na composição da
água são abordados a seguir.

Cálcio
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Estabilizam a enzima alfa-amilase durante a mostura através da interação
com os íons fosfatos produzindo fosfatos de cálcio, o que acarreta na diminuição
dos valores de pH. Caso haja uma elevada concentração de íons de Ca +2, a
levedura terá um suprimento inadequado de nutrientes. Recomenda-se trabalhar
na faixa de 20 a 150ppm. (BRIGGS, 2004)

Magnésio

Tem atuação semelhante aos íons de cálcio, reagindo com os íons fosfatos
e diminuindo o pH, porém em menor escala. Isso se deve pois os sais formados
são mais solúveis em água. Em grandes concentrações podem conceder um
sabor azedo a cerveja. Recomenda-se trabalhar abaixo de 30ppm. (BRIGGS,
2004)

Sódio

Pode conferir sabor ácido/salgado a cerveja. Recomenda-se trabalhar
abaixo de 150ppm. (BRIGGS, 2004)

Hidroxila

Afetam diretamente o pH, o que pode ocasionar leves alterações nas faixas
de trabalho ideias das enzimas na etapa de mosturação. (BRIGGS, 2004)

Ferro

Podem conferir cores mais escuras pro mosto, afetar o sensorial da cerveja
e inibir a atividade das leveduras. Recomenda-se faixa de trabalho abaixo de 0,1
ppm. (BRIGGS, 2004)
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2.1.2 MALTE

Malte é o produto de um processo de malteação. Ou seja, o grão é posto
em condições favoráveis para a germinação do mesmo e ao começar o
desenvolvimento da planta, interrompe-se o processo, secando e torrando o grão.
A função principal do processo de malteação é expor o amido do interior dos
grãos para que posteriormente possam ser quebrados em moléculas mais
simples. Tais moléculas servirão como fonte de alimentos das leveduras no
processo fermentativo. (MALLET, 2014)
O amido serve de fonte de energia para os grãos germinarem. Porém, as
plantas não conseguem utilizar diretamente este amido. Portanto, assim que
recebem condições favoráveis para a germinação, utilizam enzimas, que são
glucanases, proteases, fosforilases e amilases, para quebrar esse amido em
moléculas de açúcares menores. (KUNZE, 2004)
Tais enzimas são essenciais no processo produtivo de cerveja pois, assim
como as plantas, as leveduras não conseguem utilizar o amido diretamente.
Dentre elas, destaca-se a atuação da alfa-amilase e beta-amilase. (BRIGGS,
2004)
Essas enzimas irão atuar na quebra do amido de diferentes formas.
Enquanto a beta-amilase quebra a molécula do polissacarídeo de forma
sistemática, produzindo açúcares fermentescíveis, a alfa-amilase quebra a
molécula de forma aleatória, produzindo açúcares de tamanhos diversos que em
sua maioria não são fermentescíveis. (KUNZE, 2004)
A produção de açúcares fermentescíveis é o que vai tornar possível a
produção de etanol no final do processo fermentativo. Por outro lado, a produção
de açucares não fermentescíveis, portanto não fermentável por conta do
tamanho, irá conceder um sabor adocicado à bebida final. O balanceamento
desses dois componentes é fundamental para a qualidade do produto final. Além
de contribuir como fonte alimentícia, o malte tem participações significativas no
âmbito sensorial da cerveja, influenciando na cor, corpo e dulçor da cerveja, na
retenção de espuma, no sabor e no aroma. (KUNZE, 2004)
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2.1.3 LÚPULO

O lúpulo é um conservante natural e um dos primeiros usos do lúpulo na
cerveja foi para conservá-la (HIERONYMUS, 2012). É o componente responsável
pelo amargor da cerveja, além de contribuir no aroma da bebida. Sua utilização
acontece na fervura, para que se possa liberar e solubilizar suas resinas, que
conferem o amargor. Pode ser dosado inteiros, triturados ou pó. (EßLINGER,
2009)
A composição do lúpulo depende de alguns fatores como a safra, época da
colheita, secagem, armazenamento, tipo do lúpulo. Pode-se dividir o lúpulo em
três substancias principais:

Resinas

As resinas são as responsáveis por conferir o amargor característico a
cerveja. Os principais constituintes das resinas são os ácidos amargos (alfaácidos e beta-ácidos). Por serem solúveis no mosto, os alfa-ácidos apresentam
maior potencial de amargor do que os beta-ácidos que por sua vez, tem ação
sobre o aroma da cerveja. As resinas tem papel importante na estabilização da
espuma. (EßLINGER, 2009)

Polifenóis

Cerca de 20 a 30% dos polifenóis vem do lúpulo. Os polifenóis podem ser
divididos dois grupos: os de massa molecular e os de alta massa molecular. Os
polifenóis de baixa massa molecular tem como função a estabilização do sabor da
cerveja evitando reações de oxidação. Atuam como sequestrantes de radicais
livres no corpo humano e tem ação relacionada com a diminuição da velocidade e
frequência do desenvolvimento de câncer. Os polifenois de alta massa molecular
podem alterar significativamente a cor da cerveja após longas fervura, reduzir
estabilidade coloidal e provocar turbidez da cerveja. (CAMELO, 2014)

Agentes flavorizantes
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Até agora, conhece-se mais de 300 substancias voláteis no lúpulo. São em
sua maior parte hidrocarbonetos, porém podem ser encontrados em baixa
quantidade ácidos graxos, ésteres, enxofre, como tioesteres, sulfetos e
compostos sulfurosos heterocíclico. Os mais frequentes são o mirceno, os
sesquiterpenos humuleno e o cariofileno. (EßLINGER, 2009)

Figura 6: Estruturas moleculares das substâncias mirceno, humuleno, caiofileno

Fonte: RANGEL (2016)

2.2 ETAPAS PRÉ FERMENTAÇÃO

2.2.1 BRASSAGEM
O processo mais importante da produção de cerveja é a fermentação dos
açúcares contidos no mosto para formar álcool e dióxido de carbono. Para
fornecer as condições necessárias para isso, os componentes inicialmente
insolúveis no malte devem ser convertidos em produtos solúveis e, em especial,
devem ser produzidos açúcares fermentáveis solúveis. A formação e dissolução
destes compostos é o objetivo da produção de mosto. Desta forma, a brassagem
fornece o ponto de partida para a fermentação do mosto nas adegas de
fermentação e armazenamento. (KUNZE, 2004)
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2.2.1.1

Moagem

O principal objetivo de moer o malte é tornar o amido do endosperma mais
acessível à ação enzimática e, consequentemente, melhorar o processo de
extração. A técnica de moagem selecionada depende dos métodos de
esmagamento e separação usados. (CARVALHO, 2007; WILLAERT, 2007)
A moagem deve ser executada em condições que preservem a estrutura
das cascas quando o processo de filtragem na tina é utilizado, visto que as
cascas formam o leito de filtração. As cascas são mais elásticos e serão menos
danificados durante a moagem quando estiverem mais úmidos. Portanto, o malte
é geralmente feito úmido antes de ser moído. Tanto a moagem seca quanto a
úmida é realizada em um moinho de rolos. Em alguns filtros modernos, a filtração
é realizada com o auxílio de um filtro de pano, portanto as cascas intactas não
são necessárias. Neste caso, o malte é moído muito finamente usando um
moinho de martelo. Atualmente, a moagem é realizada na presença de água
desaerada para evitar a incorporação de oxigênio, usando um disco ou sistema
rotor-estator. (WILLAERT, 2007)
Desta forma, é recomendada que a moagem do malte não seja muito fina,
a ponto de tornar lenta a filtragem do mosto, nem muito grossa, o que dificultaria a
hidrólise do amido. Esta etapa tem grande influência sobre a mosturação, a
filtração e a extração do bagaço, o rendimento em extrato da brassagem e a
qualidade da cerveja (no que se refere à cor e ao paladar). (CARVALHO, 2007)
Nos sistemas de moagem úmida, os grãos são embebidos em água, de tal
forma que seu teor de umidade atinja cerca de 30%. O malte úmido, após passar
pelo funil de infusão, situado diretamente acima do moinho, atravessa os rolos de
esmagamento, onde as cascas são divididas e, então, o endosperma é espremido
como uma pasta. Os rolos giram em alta velocidade e a lama úmida produzida é
imediatamente misturada com água e, em seguida, transferida para a tina de
mostura. (HORNSEY, 1999)
A eficiência na extração está intimamente relacionada ao tamanho das
partículas resultantes da moagem. Embora partículas maiores promovam maior
fluidez das correntes e uma filtração mais eficiente em detrimento das menores, a
conversão é reduzida. Enquanto isso, nas partículas menores ocorre melhor
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extração, já que o ataque enzimático é facilitado pelo seu tamanho reduzido.
(PALMER, 2006)

2.2.1.2

Mosturação

Mosturação é a etapa onde se mistura o malte moído com a água quente,
ativando as enzimas do malte e iniciando a conversão do amido proveniente do
grão em açúcares fermentáveis. Por depender da ação enzimática para quebra
dos aminoácidos, o controle de parâmetros que afetam tal atividade é de suma
importância. Dentre eles, o controle da temperatura e do pH são os mais comuns.
Quanto maior a temperatura, maior a atividade enzimática, até que chegue a um
valor máximo. A partir deste momento a atividade começa a diminuir. Isto se deve
ao fato de que em altas temperaturas há uma mudança da estrutura
tridimensional da enzima, denominada desnaturação.
A atividade enzimática tem relação semelhante tratando-se do valor de pH.
Quanto mais perto do valor ótimo, maior a atividade. A partir deste momento,
qualquer acréscimo ou decréscimo deste valor afeta a atividade. Deve-se pontuar
que o valor ideal de operação do pH varia de acordo com a enzima que está
sendo utilizada. As enzimas atuantes no processo são a alfa-amilase e betaamilase e, por possuírem características diferentes, devem-se regular os
parâmetros descritos para obtenção do melhor mosto possível. (KUNZE, 2004)

Tabela 1: Especificações das faixas de trabalho das enzimas alfa e beta amilase
Enzima
Alfa amilase
Beta amilase

Faixa de temperatura
ótima (°C)
67-72
55-65

Faixa de pH ótimo
5,3 - 5,7
5,0 - 5,5

Fonte: Adaptado (PALMER, 2006)

Para proporcionar o equilíbrio entre açúcares fermentescíveis e não
fermentescíveis, visando um ganho sensorial, costuma-se trabalhar em uma faixa
intermediária, como, por exemplo, 66 Cº.
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A mosturação é dividida em três partes. A primeira ocorre quando a água
quente entra em contato com o amido no interior do grão de malte, aumentando
seu volume e consequentemente rompendo o envoltório do grão. Tal etapa,
chamada de gelatinização, é de grande importância para o processo, pois
possibilita que o amido esteja dissolvido na solução, facilitando o rápido ataque
das enzimas sobre o mesmo. Já em contato com as enzimas, alfa e beta amilase,
a solução viscosa de composta por longas cadeias de glicose começam a sofre
degradação rapidamente, como mostrado na Figura 7. Tal fenômeno é chamado
liquefação, uma vez que nesta etapa ocorre uma diminuição significativa da
viscosidade do mosto. A próxima etapa é a sacarificação completa do amido do
malte por ação das enzimas transformando-o em polissacarídeos mais leves,
chamadas dextrinas. (KUNZE, 2004)
A figura a seguir mostra um esquema da degradação do amido pelas
enzimas alfa e beta amilase durante a etapa de mosturação.

Figura 7: Degradação do amido pelas enzimas alfa e beta amilase.
(a) Molécula de amido; (b) Atuação das enzimas beta e alfa amilase em
conjunto; (c) Atuação da enzima beta amilase

Fonte: Adaptado (KUNZE, 2004)

A degradação dos açúcares presentes no mosto normalmente é
acompanhada realizando-se o teste do iodo que na presença de amido ou
dextrinas longas, tornam a coloração da solução azulada. Caso isso não aconteça
e a solução apresente coloração amarelada característica do iodo, a etapa de
sacarificação é dada como finalizada. (EßLINGER, 2009)
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2.2.1.3

Clarificação ou filtração

Clarificação consiste em separar a parte líquida obtida do processo de
mosturação da parte sólida. A parte sólida consiste basicamente em cascas dos
grãos e material precipitado durante mostura, e é utilizado como meio filtrante
neste processo de separação. (BRIGGS, 2004)
Pode-se dividir esta etapa em dois estágios: primeiro mosto e segundo
mosto. O primeiro mosto é o líquido obtido após filtração da carga original.
Representa boa parte dos açúcares que serão utilizados posteriormente no
processo de fermentação. O segundo mosto é o líquido resultante após lavagem
da camada filtrante. Isso se deve ao fato de resíduos permanecerem no meio
filtrante. Portanto, o meio é lavado com água quente a fim de solubilizar e
recuperar os açúcares. Para realizar a lavagem deve-se dispersar ao máximo a
água para evitar turbulência na camada filtrante, evitando a criação de buracos
que servem como caminhos preferenciais por onde se pode passar as sujidades
antes retidas. Devido à diluição, é recomendado que a concentração do primeiro
mosto seja de 4 a 6% maior do que a concentração final desejada. (KUNZE,
2004)

2.2.1.4

Fervura

A fervura do mosto é uma parte importante da brassagem, pois é onde
acontece adição do lúpulo. A transferência dos componentes amargos do lúpulo –
óleos, polifenóis e resinas –, que conferem à cerveja seu sabor característico,
requer altas temperaturas para que a solubilização desses componentes seja
eficaz. Os óleos conferem o aroma típico da bebida e, devido a sua volatilização
durante o processo de fervura, a depender do tipo da cerveja, o lúpulo pode ser
adicionado mais ao final do processo a fim de reter esse aroma. Os polifenóis são
rapidamente dissolvidos, por serem solúveis em água e apresentarem
propriedades antioxidantes. Tais propriedades protegem a cerveja das reações de
oxidação e assim, indiretamente, elevam a estabilidade do sabor.
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A fervura do mosto também tem como objetivo a esterilização. Caso não
haja a fervura, bactérias e outros microrganismos que possivelmente estejam no
mosto competiriam com as leveduras no processamento dos açúcares
encontrados e estragariam o produto, já que poderiam mudar sua composição
sensorial. Desta forma, a fervura evita também uma possível contaminação à
própria saúde humana. Utiliza-se a fervura também para inativar as enzimas no
malte e eliminar as substâncias voláteis prejudiciais à cerveja no âmbito sensorial.
(KUNZE, 2004)

2.2.1.5

Sedimentação e resfriamento

Devido ao fato da levedura não sobreviver em temperatura altas, deve-se
resfriar o mosto antes da inoculação da mesma. A etapa de resfriamento do
mosto é crítica no que tange à contaminação de microrganismos. (EßLINGER,
2009)
À medida que o mosto quente resfria, começa a se tornar turvo. Isso se
deve à decantação de pequenas partículas, comumente chamado de trub frio. O
trub frio consiste em compostos proteicos e polifenóis que precipitam em baixas
temperaturas. O precipitado deve ser retirado do mosto, pois, ao contato com a
levedura, o mesmo adere-se a superfície do microrganismo, evitando contato
eficaz com o mosto, o que pode acarretar numa redução da taxa de fermentação.
Apesar do resfriamento, cerca de 14% do trub frio ainda permanece dissolvido no
mosto, o que se torna desejável no ponto de vista sensorial. (KUNZE, 2004)

2.2.2 AERAÇÃO DO MOSTO FRIO

A aeração do mosto visa fornecer oxigênio para as leveduras que serão
adicionadas poderem se multiplicar, em um primeiro momento, num fenômeno
chamado de propagação. Para isso a quantidade de oxigênio deve estar entre 8 e
10 ppm. (WHITE, 2010)
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Devido ao fato do oxigênio ser pouco solúvel em água, o processo de
aeração torna-se complexo. Algumas medidas são tomadas para maximizar a
oxigenação como resfriamento do mosto em baixas temperaturas aumentando a
solubilidade, e a injeção de oxigênio em bolhas finíssimas aumentando a área de
contato do oxigênio e o mosto. (KUNZE, 2004)
A injeção pode ser utilizando-se ar ou oxigênio puro. No primeiro caso,
deve haver um tratamento prévio de assepsia do ar para que não haja
contaminação no mosto. Este tratamento pode ser realizado através de
aquecimento do ar, uso de radiação, sprays germicidas ou utilizando-se filtros
mecânicos. (EßLINGER, 2009)

2.3 FERMENTAÇÃO

A fermentação pode ser dividida em duas etapas. Durante a primeira, a
fermentação passa por estágios que podem ser reconhecidos pela aparência da
cerveja. No primeiro dia, começa-se formar uma camada esbranquiçada na
superfície do da cerveja. Nesta etapa há uma intensa multiplicação do número de
leveduras. No segundo e terceiro dias, etapa também chamada de baixa
fermentação, a camada branca cresce decorrente do início de uma forte
fermentação. Pode-se observar, portanto uma saturação forte de CO2 no meio,
um decréscimo de 0,5 a 1,0% de extrato e um aumento de cerca de 1ºC por dia
na temperatura do mosto. O acréscimo de temperatura se deve ao calor liberado
pela reação de fermentação. Do quarto ao sexto dia, etapa conhecida como alta
fermentação,

a

cobertura

antes

branca

começa

a

aparentar

manchas

amarronzadas. Há intensa liberação de CO2, saturando o meio, e a taxa de
fermentação alcança um máximo, apresentando um decréscimo de 1,2 a 2,5% de
extrato por dia. A partir do sétimo dia, a fermentação tem sua taxa fortemente
reduzida, a levedura aumenta sua taxa de sedimentação. (KUNZE, 2004)
Na Figura 8, é descrito o comportamento da temperatura, pH e densidade
da cerveja durante a fermentação, para cerveja tipo Ale ou Lager.
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Figura 8: Curva de fermentação de cerveja. (a) Tipo Ale e (b) Tipo Lager

Fonte: Adaptado (HOUGH et al.,1982)

Pode-se perceber que após atingimento de um máximo valor, a
temperatura do meio diminui. Nesta etapa, devem-se tomar cuidados necessários
para que a temperatura não sofra alterações bruscas, pois as leveduras são
sensíveis. Após isso, a cerveja é transferida para tanques de maturação onde
ocorrerá a segunda parte da fermentação. Durante a transferência não deve
haver perda de CO2. (KUNZE, 2004)
A segunda etapa é chamada de maturação e tem como objetivo, além da
clarificação da cerveja através da decantação de proteínas e leveduras, maturar a
cerveja concedendo um melhor acabamento sensorial para o produto final,
eliminando alguns defeitos do perfil sensorial da cerveja por meio da atuação das
leveduras presentes na cerveja ainda em atividade. (BRIGGS, 2004)
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS


Álcool etílico 70% p/p



Balança analítica com duas casas decimais



Béquer de 1000mL



Bomba centrífuga



Bomba submersível



Bombona de 40L



Centrífuga



Chiller de alumínio



Cilindro de O2



Colher de polietileno



Controladores de temperatura



Densímetro



Fermentador cônico de 25L



Freezers



Filtro bazooka



Fogareiros a gás



Garrafas PET de 2L



Incubadora



Mangueiras de plástico atóxicas



Mangueira de silicone



Moinho de rolos



Pedra difusora de inox



Peneira



Plástico filme



Provetas de 100mL



Refratômetro



Solução de iodofor 10% p/p



Termômetro alimentício
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Tinas com capacidade mínima de 30L e saídas laterais com válvulas



Tubos Falcon

3.2 INSUMOS

Malte

Utilizado o malte do tipo Pale Ale da marca Best Malz, que apresenta cor
clara e pode ser utilizado em até 100% na produção de cervejas ou como malte
base para qualquer outro estilo. A sua qualidade é boa, sendo utilizado não
apenas em grandes cervejarias, como também em destilarias. (REALLI, 2018)

Levedura

Escolheu-se para o trabalho a levedura US-05, do tipo Ale e espécie
Saccharomyces cerevisiae, cuja marca Fermentis. De acordo com o fornecedor, o
fermento tem sua faixa de atuação ideal entre 18 e 28°C e é capaz de produzir
uma atenuação de até 81%. Além disso, a dosagem de fermento recomendada é
50 a 80 gramas para cada 100 hectolitros de mosto. (FERMENTIS, 2017)

3.3 CÁLCULOS E CONSIDERAÇÕES

Serão realizadas três corridas de experimentos e em cada uma será
utilizada uma temperatura de fermentação: 12 °C, 18,5 °C e 25 °C. A fim de testar
a atuação da levedura Ale fora da sua faixa ótima de trabalho, escolheu-se como
uma das temperaturas 12 °C, temperatura típica de fermentação de leveduras do
tipo Lager. Como limite superior da faixa de variação de temperatura estudada,
admitiu-se o valor de 25°C, temperatura ambiente e próxima ao limite superior da
faixa ideal de atuação, segundo o fornecedor Fermentis (2017). Entre esses
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valores, definiu-se a temperatura intermediária como uma terceira opção para
estudo do parâmetro.
Em

cada

corrida

de

temperatura

de

fermentação,

haverá

seis

experimentos, com diferentes concentrações iniciais de mosto, obtidas em
diferentes temperaturas de mostura. Escolheram-se três concentrações diferentes
de mosto a fim de testar o comportamento das leveduras: 10°P, 15°P e 20°P.
Todos os experimentos serão realizados em duplicata, a fim de comparar os
resultados obtidos entre os dois exemplares e aumentar a confiabilidade do
trabalho.

Tabela 2: Planejamento dos ensaios, considerando os parâmetros de
temperatura de mostura (TM), temperatura de fermentação (TF) e
concentração inicial do mosto (C)
Ensaio TM (°C)
1
2
3
4
5
65
6
7
8
9

TF (°C)
12

18,5

25

C (°P)
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2

Ensaio TM (°C) TF (°C)
10
11
12
12
13
14
70
18,5
15
16
17
25
18

C (°P)
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2

Dentre todas as análises a serem realizadas nas amostras durante a
fermentação, que serão explicitadas posteriormente, a que precisa de volume
maior é a aferição de densidade com o densímetro, cujo volume necessário é
100mL. Considerando que cada corrida de fermentação terá duração de 10 dias,
será necessário um volume total de mosto de 1000mL para cada ensaio e, no
total, 36 litros de mosto: 18 litros para cada temperatura de mostura escolhida
para o estudo (65 e 70°C).
A fim de otimizar o experimento, optou-se por fazer o mosto com a maior
concentração desejada e usufruir do recurso da diluição para obter as demais
concentrações. Desta forma, será necessário elaborar, para cada temperatura de
mostura, o volume mínimo de 13,5 litros de mosto à concentração de 20°P, que
será dividido de acordo com a Tabela 3.
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Os volumes para a diluição são calculados utilizando as relações a seguir:
𝐶1 𝑉1 = 𝐶2 𝑉2

(7)

𝑉2 = 𝑉1 + 𝑉á𝑔𝑢𝑎

(8)

Onde 𝐶1 é a concentração do mosto que se deseja diluir; 𝑉1 é o volume de
mosto que se deseja diluir; 𝐶2 é a concentração que se deseja obter após a
diluição; 𝑉2 é o volume de mosto diluído que se deseja obter; e 𝑉á𝑔𝑢𝑎 é o volume
de água necessário para a diluição.

Tabela 3: Valores de volume de mosto e água calculados para realização das
diluições planejadas para cada temperatura de mostura
Volume de mosto
à 20°P (L)

Volume de água
necessário (L)

Concentração após
diluição (°P)

Volume após
diluição (L)

6,00
4,50
3,00

0,00
1,50
3,00

20,00
15,00
10,00

6,00
6,00
6,00

De acordo com Briggs (2004), tipicamente na mostura obtém-se 1,6 a 3,2
litros de mosto por quilo de grãos. Considerando a obtenção de 2,4 litros de
mosto para cada quilo de malte e, tendo em vista a necessidade de 13,5 litros, a
massa de malte necessária será 5,63 kg.
Para se determinar o volume inicial de água necessário, primeiramente
encontrou-se a razão de mostura. O parâmetro pode ser definido como a razão
entre o volume de água adicionado e a massa de cereais, segundo Briggs (2004),
e uma forma simples de estimar os parâmetros iniciais para a brassagem é
desenvolvida a seguir.
Partindo-se do conceito de concentração:

𝐶 = 100

𝑚𝑠
𝑚𝑠 + 𝑚𝑎

(9)
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Onde 𝐶 se refere à concentração desejada (°P); 𝑚𝑠 é a massa de
substâncias dissolvidas no mosto (kg); e 𝑚𝑎 é a massa de água contida no mosto
(kg).
A massa de substâncias dissolvidas no mosto é calculada da seguinte
maneira, considerando um único tipo de malte, como no caso deste estudo:
𝑚𝑠 = 𝑚𝑔 𝜙 (1 − 𝑢 ) 𝜂𝑚𝑐

(10)

Onde 𝑚𝑔 é a massa de grãos utilizada (kg); 𝜙 é o extrato de moagem fina
(fração); 𝑢 é a umidade contida nos grãos (fração) e 𝜂𝑚𝑐 é a eficiência combinada
da mosturação e da clarificação.
Enquanto isso, o balanço de massa referente à água se dá por:
𝑚𝑎 = 𝑚𝑎𝑑 + 𝑚𝑔 𝑢 − 𝑚𝑝

(11)

Onde 𝑚𝑎𝑑 se refere à massa de água adicionada (kg); 𝑚𝑔 × 𝑢 significa a
massa de água contida nos grãos (kg); e 𝑚𝑝 é a massa de água perdida durante
os processos (kg).
A massa de água adicionada se relaciona com a massa de malte através
do parâmetro razão de mostura. Portanto, a massa adicionada se dá por:
𝑚𝑎𝑑 = 𝜌𝑎 𝑟𝑚 𝑚𝑔

(12)

Onde 𝜌𝑎 é a massa específica da água na temperatura onde o volume é
medido (kg/L) e 𝑟𝑚 é a razão de mostura (L/kg).
Tratando-se de perdas de água, são consideradas duas situações: durante
as reações de hidrólise do amido e durante a fervura. Portanto:
𝑚𝑝 = 𝑚ℎ + 𝑚𝑓

(13)
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Onde 𝑚ℎ se refere à massa de água consumida pelas reações de hidrólise
durante a degradação do amido (kg); e 𝑚𝑓 , à massa de água perdida na fervura
(kg).
A massa de água destinada às reações de hidrólise do amido normalmente
representa uma fração da massa adicionada, como mostra a equação:
𝑚ℎ = 𝑟ℎ 𝑚𝑎𝑑

(14)

Onde 𝑟ℎ representa a fração de água consumida pelas reações de hidrólise
durante a degradação do amido (fração).
O objetivo da fervura neste experimento é esterilizar o mosto e assegurar a
inativação das enzimas provenientes do malte. De acordo com Hornsey (1999),
em poucos minutos após o início da fervura, esses dois alvos são alcançados.
Além disso, entre 5 e 15% do volume original do mosto pode ser perdido por
evaporação durante 60 minutos de fervura. Portanto, para efeito de cálculos,
desconsiderou-se a massa de água perdida na fervura.
Desta forma:

𝐶 = 100

𝑚𝑔 𝜙 (1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐
𝑚𝑔 𝜙 (1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐 + 𝜌𝑎 𝑟𝑚 𝑚𝑔 + 𝑚𝑔 𝑢 − 𝑟ℎ 𝜌𝑎 𝑟𝑚 𝑚𝑔

(15)

Colocando em evidência e retirando da equação a massa de malte (𝑚𝑔 ):

𝐶 = 100

𝜙 (1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐
𝜙(1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐 + 𝑢 + 𝜌𝑎 𝑟𝑚 (1 − 𝑟ℎ )

(16)

Logo, chega-se à seguinte equação para razão de mostura (𝑟𝑚 ):

𝑟𝑚 = 100

1
𝜙 (1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐
[
− 𝜙 (1 − 𝑢) 𝜂𝑚𝑐 − 𝑢]
𝜌𝑎 (1 − 𝑟ℎ )
𝐶

(17)

Os valores dos parâmetros utilizados no procedimento experimental são
apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4: Valores dos parâmetros utilizados para o procedimento
experimental
Parâmetro

Fração de hidrólise (𝑟ℎ )
Extrato de moagem fina (𝜙)
Umidade (𝑢)
Concentração desejada (𝐶)
Massa específica da água a 25 °C (𝜌𝑎 )
Eficiência mosturação clarificação (𝜂𝑚𝑐 )

Valor

Unidade

0,05
0,805
0,03
20
0,99713
80

kg/kg
kg/kg
kg/kg
°P
kg/L
%

Aplicando os valores na equação (17), encontra-se a razão de mostura de
2,6. Segundo Palmer (2006), valores entre 2 e 3 são aceitáveis. Com o valor da
razão de mostura, juntamente com a massa de malte necessária, determina-se a
quantidade de água necessária, por meio da equação abaixo:
𝑉𝑎 = 𝑟𝑚 𝑚𝑔

(18)

Encontrou-se o valor de 14,6 litros para o volume de água necessário
inicialmente. Vale destacar que o volume de água utilizado na aspersão do
bagaço durante a brassagem não está incluído neste cálculo.
Os valores estimados como base para o procedimento experimental estão
dispostos na Tabela 5.

Tabela 5: Valores estimados como base para o procedimento experimental
Parâmetro

Valor

Unidade

Volume de mosto à 20°P (𝑉)
Massa de malte (𝑚𝑔 )
Razão de mostura (𝑟𝑚 )
Volume de água necessário (𝑉𝑎 )

13,5
8,33
2,60
14,6

L
Kg
L/kg
L
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3.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O procedimento experimental realizado para ambas as temperaturas de
mostura estudadas (65 e 70°C) foi análogo. Portanto, utilizou-se a temperatura de
65°C com o propósito de exemplificar o método adotado.
Utilizaram-se três tinas no procedimento: uma para mosturação, outra para
fervura, e outra para esquentar a água de lavagem, todas com capacidade
mínima de 30 litros. Destaca-se que a tina destinada à mostura apresentava uma
saída de mosto na parte lateral inferior, onde por dentro foi posicionada um filtro
bazooka, que foi utilizado na etapa de clarificação do mosto. A transferência de
líquido entre as tinas de mostura e fervura se deu por mangueiras atóxicas de
plástico. O aquecimento foi procedido com um fogareiro a gás para cada tina.
Primeiramente, toda a massa de malte (8,33 kg) foi medida numa balança
analítica provida de duas casas decimais, com o auxílio de um béquer de
1000mL. Em seguida, os grãos foram peneirados e moídos manipulando um
moinho de rolos.
Mediu-se o volume de água (14,6 L) da mesma maneira, utilizando a
balança analítica e um béquer de 1000 mL, e colocou-se na tina de mosturação
para aquecer. Para atingir a temperatura desejada de mostura (65 °C), decorrente
do equilíbrio térmico, a água precisou ser aquecida antes da adição dos grãos de
malte, como mostra o desenvolvimento abaixo.
𝑄𝑎1 + 𝑄𝑔 = 0

(19)

(𝑚 𝐶𝑝 Δ𝑇)𝑎1 + (𝑚 𝐶𝑝 Δ𝑇)𝑔 = 0

(20)

𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎1 ) + 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑔 ) = 0

(21)

𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑚 − 𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑎1 + 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 𝑇𝑚 − 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 𝑇𝑔 = 0

(22)
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𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑎1 = 𝑇𝑚 ( 𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 + 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 ) − 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 𝑇𝑔

𝑇𝑎1 =

𝑇𝑚 (𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 + 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 ) − 𝑚𝑔 𝐶𝑝𝑔 𝑇𝑔
𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎

(23)

(24)

Onde 𝑄𝑎1 se refere ao calor cedido pela água utilizada na mostura (J); 𝑄𝑔 ,
ao calor recebido pelos grãos (J); 𝑚𝑎1 é a massa de água utilizada na mostura
(kg); 𝑚𝑔 , a massa de grãos (kg); 𝐶𝑝𝑎 é o calor específico da água (J/kg°C); 𝐶𝑝𝑔 , o
calor específico dos grãos (J/kg°C); 𝑇𝑔 é a temperatura dos grãos (°C); 𝑇𝑚 , a
temperatura de mostura desejada (°C); 𝑇𝑎1 é a temperatura na qual a água deve
ser aquecida para atingir 𝑇𝑚 ao ser misturada aos grãos (°C).
Segundo TANG et al. (2004), para temperaturas comuns de mostura, o
calor específico dos grãos de malte pode ser aproximado para um valor
equivalente a um terço do calor específico da água. Assim, a equação (24) se
torna:

𝑇𝑎1

𝐶𝑝
𝐶𝑝
𝑇𝑚 (𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎 + 𝑚𝑔 3 𝑎 ) − 𝑚𝑔 3 𝑎 𝑇𝑔
=
𝑚𝑎1 𝐶𝑝𝑎

𝑇𝑎1 = 𝑇𝑚 (𝑚𝑎1 +

𝑇𝑎1 =

𝑚𝑔
𝑚𝑔 𝑇𝑔
)−
3
3

𝑇𝑚 (3 𝑚𝑎1 + 𝑚𝑔 ) − 𝑚𝑔 𝑇𝑔
3 𝑚𝑎1

(25)

Com os valores utilizados no procedimento, encontrou-se que a massa de
água deveria ser aquecida até 70,1°C antes de receber os grãos de malte, no
experimento referente à temperatura de 65°C. Enquanto isso, para a temperatura
de mostura de 70°C, a água deveria ser aquecida até 75,8°C.
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Monitorou-se a temperatura da água com um termômetro alimentício até
chegar à temperatura desejada de 65°C. Adicionou-se o malte moído, aos
poucos, misturando com o auxílio de uma colher de polietileno, de forma que não
ficassem aglomerados de grãos sem molhar.
Durante a mostura, permaneceu-se com agitação através da colher, a fim
de evitar tanto formar de gradientes de temperatura quanto queimar os grãos do
fundo. O extrato do mosto foi acompanhado de 10 em 10 minutos com o auxílio
de um refratômetro. Quando se atingiu o valor desejado de 20°P, suspendeu-se a
agitação e esperou-se cerca de 5 minutos para os grãos se assentarem no fundo
da tina. Em seguida, iniciou-se o processo de recirculação do mosto, através de
uma bomba centrífuga, que consiste em promover a passagem do mosto
sucessivas vezes pelo próprio bagaço (que funciona como meio filtrante), a fim de
separá-lo das partículas em suspensão.
Para a recirculação, utilizaram-se duas mangueiras: uma conectada entre o
fundo da tina de mostura e a entrada da bomba, e outra entre a saída da bomba e
a entrada da tina. Abriu-se levemente a válvula de saída da tina e ligou-se a
bomba, tomando cuidado para o mosto que retornasse não desorganizasse o leito
de bagaço formado no fundo da tina.
A etapa de recirculação ocorreu até que o líquido que retornava à tina se
apresentou límpido, o que durou cerca de 20 minutos. Então, transferiu-se todo o
mosto para a tina de fervura. Em seguida, foi realizada a aspersão do bagaço
com água aquecida até 80°C, com o intuito de, além de desnaturar as enzimas,
recuperar os açúcares residuais confinados no meio filtrante (bagaço). A água de
lavagem utilizada, que totalizou um volume de cerca de 10 litros, foi transferida
diretamente para a tina de fervura. O mosto então foi aquecido e, após levantar
fervura, permaneceu sob aquecimento por apenas 10 minutos. Após desligar o
fogareiro, mexeu-se todo o volume com a colher de polietileno, em movimentos
circulares, a fim de promover o fenômeno conhecido como whirlpool. Trata-se de
uma boa prática realizada antes de iniciar o resfriamento, com o objetivo de
separar os resíduos do mosto, uma vez que os sedimentos tendem a decantar no
centro da tina, formando uma espécie de cone, em consequência destes
movimentos.
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Posteriormente ao whirpool, começou-se o processo de resfriamento do
mosto, no qual foi utilizado um sistema em que uma bomba submersível foi
colocada no interior de uma bombona, cuja capacidade 40 litros, que era
alimentada com água corrente. A bomba foi conectada através de uma mangueira
atóxica a um chiller de alumínio, que foi colocado dentro da tina de fervura logo
após o whirpool. Todos os materiais que obtiveram contato com o mosto a partir
do resfriamento foram limpos e sanitizados com uma solução de 10% p/p de
iodofor. O mosto frio foi transferido para um fermentador cônico de 25 litros, onde
permaneceu por 24 horas. Tal atividade teve o intuito de decantar os sedimentos
do mosto recém-produzido, através do resfriamento e repouso por longo tempo.
Isso significa que o fermentador cônico teve serventia de decantador,
especificamente, neste experimento.
No dia seguinte, realizaram-se as diluições, conforme a Tabela 3. Tais
volumes diluídos foram submetidos à fervura novamente, a fim de garantir a
esterilização do meio em que se inocularia a levedura. Devido à distorção natural
entre o teórico e o experimental, sobretudo em consequência da desconsideração
no modelo teórico da massa de água perdida na fervura, obtiveram-se mostos
com concentrações iniciais de 11, 15,6 e 20,2°P. Os volumes foram resfriados por
meio do mesmo sistema utilizado no resfriamento do volume total antes da
decantação no fermentador cônico, como explicado anteriormente, e em seguida
foram alocados em 36 garrafas PET, devidamente limpas e sanitizadas,
identificadas por ensaio, cada uma contendo 1 litro do mosto correspondente. O
material das garrafas, PET, foi escolhido em virtude de suportar altas
temperaturas e não liberar quaisquer compostos que pudessem alterar alguma
propriedade físico-química do mosto fervido e resfriado.
As garrafas foram divididas em suas respectivas corridas de fermentação,
a 12, 18,5 e 25°C, e colocadas em dois freezers munidos de controladores de
temperatura e em uma incubadora, cujos setpoints eram, respectivamente, as
temperaturas de fermentação escolhidas para cada corrida. Vale destacar que as
garrafas foram cobertas com pedaços de plástico filme desinfetados com álcool
70% p/p. A incubadora foi utilizada para a corrida de fermentação de 25°C.
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Após as garrafas entrarem em equilíbrio térmico com o ambiente, foram
retiradas para realizar-se o procedimento de oxigenação do mosto através de um
sistema formado por um cilindro de O2, uma mangueira de silicone e uma pedra
porosa de inox. De acordo com White (2010), o teor de oxigênio para a
multiplicação das leveduras deve estar entre 8 e 10 ppm; além disso, obtém-se
uma quantidade de 9,20 ppm de oxigênio dissolvido ao injetar O 2 puro a partir de
uma pedra difusora durante 60 segundos, com uma vazão de 1 litro por minuto.
Portanto, o gás oxigênio foi injetado em cada garrafa com esta vazão por 60
segundos, tomando-se os devidos cuidados a fim de evitar a contaminação
microbiológica.
Em seguida, inocularam-se 0,8 gramas de leveduras em cada garrafa, que
foi direcionada ao freezer ou incubadora correspondente, onde se acompanhou a
fermentação durante dez dias. A quantidade de leveduras utilizada segue o limite
superior da recomendação de dosagem do fornecedor Fermentis (2017).
As medidas de densidade foram tomadas diariamente com dois
instrumentos: um refratômetro e de um densímetro. Previamente à aferição das
medidas de densidade, as amostras passaram por centrifugação durante cinco
minutos, dividindo as amostras em tubos Falcon, através de uma centrífuga que
operou a 3600 rpm neste experimento. Tal procedimento tem o intuito de separar
as leveduras da amostra.
A medição com o densímetro consiste em colocar a amostra centrifugada
em uma proveta de 100mL, introduzir o densímetro no líquido e girar levemente a
parte superior do instrumento. Tal procedimento tem a finalidade de estabilizar o
movimento do densímetro no centro do líquido, para evitar interferências na leitura
provocadas pela interação com a parede interna da proveta. Após a estabilização
do densímetro, toma-se o valor de densidade.
Enquanto isso, para aferição de densidade com o refratômetro, deve-se
colocar algumas gotas da amostra centrifugada sobre o prisma do instrumento e
fechar a tampa. Em seguida, coloca-se o refratômetro no nível dos olhos, em
direção a uma fonte de luz, e faz-se a leitura.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como exposto, o trabalho consistiu em um conjunto de experimentos a fim
de avaliar as curvas de fermentação resultantes, em que os parâmetros
temperatura de fermentação e concentração do mosto foram variados em três
níveis (12 °C, 18,5 °C e 25 °C; e 11 °P, 15,6 °P e 20,2 °P, respectivamente),
enquanto o fator temperatura de mostura – temperatura em que se realizou a
extração do malte durante a brassagem – foi variado em dois níveis (65 °C e 70
°C). Desta forma, foram executados experimentos em todas as possíveis
combinações dos níveis dos parâmetros, totalizando 18 ensaios.
Neste capítulo, os dados serão analisados, de forma a se estudar a
influência no processo de fermentação da temperatura de mostura, da
concentração inicial do mosto e da temperatura de fermentação, fatores variados
a cada experimento. A fim de avaliar o efeito desses parâmetros, foi utilizado
como critério principal o valor da densidade do mosto ao longo dos dez dias de
experimento, além do valor da atenuação aparente obtida para cada ensaio. Por
fim, também se destaca a apreciação do teor alcoólico por volume (ABV), em
conjunto com os resultados de extrato.
As medidas de densidade obtidas com o refratômetro após o início da
fermentação foram corrigidas, devido à presença de álcool. Para isso, utilizaramse as equações a seguir, propostas por Menzl (2009):

𝑇𝐺 = 1,001843 − 0,002318474 𝑂𝐵 − 0,000007775 𝑂𝐵2

(26)

− 0,000000034 𝑂𝐵3 + 0,00574 𝐴𝐵 + 0,00003344 𝐴𝐵2
+ 0,000000086 𝐴𝐵3
Onde:

𝑂𝐵 = ((182,4601 𝑂𝐺 − 775,6821) 𝑂𝐺 + 1262,7794) 𝑂𝐺

(27)

− 669,5622
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𝐴𝐵 = ((182,4601 𝐴𝐺 − 775,6821) 𝐴𝐺 + 1262,7794) 𝐴𝐺

(28)

− 669,5622

Onde 𝑂𝐺 é a densidade antes da inoculação, 𝐴𝐺 é a densidade medida a cada
dia de experimento e 𝑇𝐺 é a densidade corrigida a cada dia.
O valor de densidade utilizado como critério neste estudo (𝐹𝐺) foi obtido
por meio da média aritmética entre o valor aferido no densímetro (𝐷𝐺) e o valor
corrigido da medição através do refratômetro (𝑇𝐺), como expresso a seguir.

𝐹𝐺 =

𝑇𝐺 + 𝐷𝐺
2

(29)

Tendo em vista que todos os ensaios foram executados em duplicata,
foram produzidas 36 respostas no total. Desta forma, pode-se estimar o erro
experimental de uma resposta individual, através do conceito de desvio padrão.
O desvio padrão mostra o grau de dispersão de um determinado grupo de
amostras. Este parâmetro fornece informações sobre o intervalo de variação em
torno de um valor médio. Se o desvio padrão de um determinado grupo de
amostras for alto, indica uma grande dispersão nos dados e até determinada
imprevisibilidade. Em contrapartida, um valor baixo de desvio padrão significa
uma aglomeração desses dados em torno de um valor médio, designando muitas
vezes um processo controlado. (WOLFFENBÜTTEL, 2006)
O desvio padrão das medidas de densidade das amostras A e B, ao longo
dos dez dias de experimento, foi calculado utilizando as equações propostas por
Wolffenbüttel (2006) adaptada para o procedimento experimental realizado. Os
valores foram representados como barras de erro nos gráficos contidos nas
Figuras 9, 10 e 11.
𝑑𝑝 = √𝑣𝑎𝑟

(30)
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𝑣𝑎𝑟 =

(𝐹𝐺𝐴 + ̅̅̅̅
𝐹𝐺 )2 + (𝐹𝐺𝐵 + ̅̅̅̅
𝐹𝐺 )2
2

(31)

Onde 𝑑𝑝 é o desvio padrão do ensaio; 𝑣𝑎𝑟 é a variança entre os resultados
A e B; 𝐹𝐺𝐴 é a densidade final da amostra A; 𝐹𝐺𝐵 é a densidade final da amostra
B; e ̅̅̅̅
𝐹𝐺 é a densidade final média.
Como mostram as barras de erros nos gráficos contidos nas Figuras 9, 10
e 11, o desvio padrão dos resultados obtidos para as amostras A e B indicam que
o procedimento experimental executado representa um processo controlado.
Outro critério de avaliação empregado foi o valor de atenuação aparente.
Como já abordado, a atenuação descreve a conversão de açúcares em álcool
pela ação das leveduras e é determinada indiretamente comparando-se a
densidade inicial e final da cerveja. Neste estudo, utilizou-se o conceito de
atenuação aparente, relacionando a densidade antes da inoculação e após dez
dias de fermentação. Sendo assim, a atenuação aparente (𝐴𝐴) foi obtida pela
equação (3) (PALMER, 2006):
𝑂𝐺 − 𝐹𝐺
𝐴𝐴 = 100 (
)
𝑂𝐺 − 1

(3)

Onde 𝐴𝐴 é a atenuação aparente, em porcentagem; e 𝑂𝐺 e 𝐹𝐺
representam, respectivamente, a densidade inicial e final da fermentação.
Na Tabela 6 estão dispostos os valores de atenuação aparente obtidos
para cada ensaio realizado, cujas interpretações serão discutidas posteriormente.
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Tabela 6: Valores de atenuação aparente (AA) obtidos nos ensaios
TM (°C) TF (°C)
12

65

18,5

25

C (°P)
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2

AA (%) TM (°C) TF (°C)
89,88
88,31
12
82,82
91,64
91,22
70
18,5
87,34
91,64
91,22
25
87,98

C (°P)
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2
11
15,6
20,2

AA (%)
86,35
84,02
82,20
91,64
89,01
86,61
91,64
89,64
87,25

4.1 EFEITO DA TEMPERATURA DE MOSTURA
O primeiro fator variado com o propósito de avaliar a fermentação do mosto
foi a temperatura em que se realizou a extração do malte na brassagem, etapa
conhecida como mosturação. Na Figura 9, são apresentados os resultados de
densidade obtidos diariamente ao longo dos dez dias de ensaio para cada
temperatura de fermentação (12, 18,5 e 25°C) e para cada concentração inicial de
mosto (11, 15,6 e 20,2°P), comparando-se nos mesmos gráficos as curvas de
cada temperatura de mostura.
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Figura 9: Curvas de fermentação dos ensaios: valores de densidade por
dia, para os valores estudados de temperatura de fermentação (TF) e
concentração inicial do mosto (C). (a) Para TF = 12°C e C = 11°P; (b) Para TF =
18,5°C e C = 11°P; (c) Para TF = 25°C e C = 11°P; (d) Para TF = 12°C e C =
15,6°P; (e) Para TF = 18,5°C e C = 15,6°P; (f) Para TF = 25°C e C = 15,6°P; (g)
Para TF = 12°C e C = 20,2°P; (h) Para TF = 18,5°C e C = 20,2°P; (i) Para TF =
25°C e C = 20,2°P

Tendo em vista a faixa ótima de atuação da enzima beta amilase, que se
dá entre 55 e 65°C (PALMER, 2006), seria esperado que, para a temperatura de
mostura de 65°C, os valores de densidade final do mosto fossem, em geral,
menores que os valores obtidos para a temperatura de mostura de 70°C, dadas
as mesmas concentrações iniciais de mosto. Isso porque a enzima beta amilase,
como exposto anteriormente, propicia uma maior concentração de açúcares
fermentescíveis no mosto do que a alfa amilase, cuja atuação ótima ocorre entre
67 e 72°C (PALMER, 2006). Então, a densidade pós fermentação do mosto
produzido a 65°C seria menor justamente porque esta temperatura se encontra no
intervalo de atuação ótimo da enzima beta amilase, o que significa que este
mosto teria maior concentração de açúcares fermentescíveis. Ao aumentar a
temperatura de mostura para 70°C, afasta-se da faixa de trabalho ótimo desta
enzima e, consequentemente, supõe-se que seriam atingidos valores maiores de
densidade pós fermentação já que a quantidade de açúcares fermentescíveis
seria menor.
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Ao contrário do esperado, a partir da Figura 9, observa-se que as
densidades finais observadas tanto para a temperatura de mostura de 65°C
quanto para a de 70°C são equivalentes, dadas as mesmas concentrações iniciais
de mosto, o que sugere que a quantidade de açúcar fermentescível obtido no
mosto de 65°C foi igual à quantidade obtida no mosto de 70°C. Nota-se, inclusive,
que grande parte dos pontos das curvas de 65 e 70°C se encontra sobreposta.
A análise da Tabela 6 comparando os valores de atenuação entre as
temperaturas de mostura 65 e 70°C permite notar que, à exceção da corrida de
fermentação

de

12°C,

todas

as

outras

(18,5

e

25°C)

apresentaram

aproximadamente os mesmos valores de atenuação aparente, dadas as mesmas
concentrações inicias de mosto. Tal observação confirma a hipótese de
quantidades semelhantes de açúcares fermentescíveis totais no mosto de 65°C e
de 70°C, uma vez que se atingiram conversões similares para ambos os níveis do
parâmetro variado.
Acredita-se que a corrida de 12°C não obteve a mesma atenuação porque
a fermentação não foi concluída nos dez dias de experimento. Possivelmente, a
queda de densidade continuaria a ser observada caso fossem alongados os dias
de ensaio.
Na Figura 9, ainda é possível observar que os valores de densidade
decaíram levemente mais rápido nos ensaios cuja temperatura de mostura foi
65°C, enquanto os valores de densidade do mosto obtido a 70°C diminuíram de
maneira mais vagarosa, embora em ambos os ensaios alcançaram-se finalmente
valores equivalentes de densidade pós fermentação. Apesar de sutil, a diferença
se apresenta em todos os ensaios, portanto, não se pode desconsiderar a
tendência. A hipótese considerada é que os açúcares fermentescíveis produzidos
a uma temperatura de 70°C na mosturação eram mais complexos e dificilmente
absorvidos pela levedura que os açúcares fermentescíveis gerados a uma
temperatura de mostura de 65°C. Porém, tendo em vista a barra de erros, não se
pode tirar conclusões a respeito deste comportamento.
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4.2 EFEITO DA TEMPERATURA DE FERMENTAÇÃO
Outro fator variado a fim de estudar a fermentação do mosto foi a
temperatura da própria fermentação. Na Figura 10, são apresentados os valores
de densidade obtidos ao longo dos dez dias de ensaio para cada temperatura de
mostura (65 e 70°C) e para cada concentração inicial de mosto (11, 15,6 e
20,2°P), comparando-se nos mesmos gráficos as curvas de cada temperatura de
fermentação.

Figura 10: Curvas de fermentação dos ensaios: valores de densidade por
dia, para os valores estudados de temperatura de mostura (TM) e concentração
inicial do mosto (C). (a) Para TM = 65°C e C = 11°P; (b) Para TM = 70°C e C =
11°P; (c) Para TM = 65°C e C = 15,6°P; (d) Para TM = 70°C e C = 15,6°P; (e)
Para TM = de 65°C e C = 20,2°P; (f) Para TM = 70°C e C = 20,2°P

Como mostra a Figura 10, quanto maior a temperatura de fermentação,
mais rápido se observa o decaimento da densidade durante a fermentação,
apesar de se ter chegado a valores próximos de densidades finais nas corridas,
para a mesma concentração inicial de mosto.
Em especial, nota-se que as corridas de 18,5 e 25°C apresentaram
decaimento consideravelmente mais rápido que a de 12°C: as primeiras (18,5 e
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25°C) chegaram no terceiro dia a valores de densidade semelhantes aos da
corrida de 12°C apenas no sétimo dia. Acredita-se que isso ocorreu porque tanto
a temperatura de 18,5°C quanto a de 25°C se encontram na faixa de atuação
ideal da levedura US-05, que ocorre entre 18 e 28°C (FERMENTIS, 2017),
favorecendo suas atividades metabólicas e, consequentemente, a conversão de
açúcares em álcool.
Ao analisar as Figuras 9 e 10 e a Tabela 6, nota-se que a corrida de
fermentação que aconteceu a 12°C atingiu valores de atenuação aparente
menores. Sugere-se que o motivo de tal comportamento seja justamente a
distância observada em relação ao limite inferior da faixa ótima de trabalho da
levedura, o que reduziu a atividade do fungo. A obtenção de atenuações aparente
maiores para temperaturas de fermentação maiores, como mostra a Tabela 6,
está em conformidade com o estudo de Merrit (1966), que analisou a produção de
álcool durante a fermentação às temperaturas de 20, 25, 30 e 35°C, e constatou
que a maior produção ocorre na temperatura de 25°C.
Além disso, como explicado anteriormente, supõe-se que a corrida de 12°C
não apresentou a mesma atenuação uma vez que a fermentação não foi findada
em dez dias. Possivelmente, a queda de densidade permaneceria a ser notada se
fossem prolongados os dias de experimento.

4.3 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO INICIAL DO MOSTO
Finalmente, o terceiro parâmetro variado foi a concentração do mosto no
início da fermentação. A análise dos valores de atenuação aparente da Tabela 6
permite observar que a quantidade de açúcar fermentescível convertido em álcool
foi menor quando se utilizou maiores concentrações iniciais do mosto. Dada uma
temperatura de fermentação, supõe-se que, para a mesma porção de leveduras,
tenha-se a mesma capacidade de conversão de açúcares em álcool. Portanto,
nos ensaios de 15,6 e 20,2°P, sugere-se que não havia quantidade de leveduras
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suficiente para atingir as mesmas conversões de açúcar que os ensaios cuja
concentração inicial do mosto era 11°P.
Outra hipótese considerada é que a redução da atividade das leveduras
nos ensaios de 15,6 e 20,2°P se deve ao acúmulo de álcool no meio. A exposição
de levedura a concentrações muito altas de etanol resulta na inibição do
crescimento e, em última análise, na morte. Não há uma definição precisa da
tolerância ao etanol na levedura: algumas cepas são mais capazes que outros de
suportar os efeitos prejudiciais do etanol. (BRIGGS, 2004)
De acordo com Briggs (2004), a capacidade de tolerar o etanol é
geralmente considerada como tendo uma base genética. A exposição de levedura
a concentrações muito altas de etanol resulta na inibição do crescimento e, em
última análise, na morte. Não há uma definição precisa da tolerância ao etanol na
levedura: algumas cepas são mais tolerantes que outras.
A fim de gerar altas concentrações de etanol durante a fermentação, é
necessário fornecer uma concentração inicial alta de açúcar fermentescível. Neste
caso, a capacidade de crescer sob condições de baixa disponibilidade de água
deve ser tão importante quanto a tolerância ao etanol por si só. Para fermentar
mostos concentrados, é essencial que outros nutrientes estejam disponíveis em
quantidades equilibradas (BRIGGS, 2004). Tendo em vista que nos ensaios aqui
discutidos as leveduras utilizaram os nutrientes exclusivamente provenientes do
malte, acredita-se que a continuidade da atuação do fermento nos ensaios de
15,6 e 20,2°P não foi favorecida a ponto de se chegar às mesmas densidades pós
fermentação que os ensaios de 11°P.
Na Figura 11, estão expostos os resultados de densidade obtidos
diariamente ao longo dos dez dias de ensaio para cada temperatura de mostura
(65 e 70°C) e para cada temperatura de fermentação (12, 158,5 e 25°C),
comparando-se nos mesmos gráficos as curvas de cada concentração inicial de
mosto.

62

Figura 11: Curva de fermentação dos ensaios: valores de densidade por
dia, para os valores estudados de temperatura de mostura (TM) e temperatura de
fermentação (TF). (a) Para TM = 65°C e TF = 12°C; (b) Para TM = 70°C e TF =
12°C; (c) Para TM = 65°C e TF = 18,5°C; (d) Para TM = 70°C e TF = 18,5°C; (e)
Para TM = 65°C e TF = 25°C; (f) Para TM = 70°C e TF = 25°C

Ao examinar a Figura 11, observa-se que, para as temperaturas de
fermentação de 18,5 e 25°C, independente da temperatura de mostura, a
densidade final obtida após dez dias de fermentação não sofreu significativa
alteração, comparando-se entre os ensaios de mesmas concentrações iniciais de
mosto. Tal observação evidencia a hipótese de que se obtiveram maiores valores
de atenuação por se ter trabalhado na faixa ótima de temperatura da levedura.
A Figura 12 mostra gráficos cujo eixo principal reflete os resultados de
extrato obtidos diariamente (corrigidos, a partir do primeiro dia), enquanto o eixo
secundário mede a produção de álcool ao longo dos dez dias de ensaio para cada
temperatura de mostura (65 e 70°C) e para cada temperatura de fermentação (12,
158,5 e 25°C), comparando-se nos mesmos gráficos as curvas referentes a cada
concentração inicial de mosto. Os valores de teor alcoólico por volume (ABV),
representados no eixo secundário dos gráficos, foram calculados utilizando a
equação (4).
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Figura 12: Curva de fermentação dos ensaios: valores de extrato (°P) no
eixo principal e valores de ABV (%) no eixo secundário, por dia, para os valores
estudados de temperatura de mostura (TM) e temperatura de fermentação (TF).
(a) Para TM = 65°C e TF = 12°C; (b) Para TM = 70°C e TF = 12°C; (c) Para TM =
65°C e TF = 18,5°C; (d) Para TM = 70°C e TF = 18,5°C; (e) Para TM = 65°C e TF
= 25°C; (f) Para TM = 70°C e TF = 25°C

A Figura 12 permite visualizar de forma bastante clara o decaimento da
quantidade de açúcares ao longo da fermentação, em confronto com a ascensão
do teor alcoólico. Os gráficos acima evidenciam mais uma vez que, para as
temperaturas de fermentação de 18,5 e 25°C, a densidade pós fermentação
obtida não mudou expressivamente entre uma temperatura de mostura e outra,
confrontando-se ensaios de mesmas concentrações iniciais de mosto. Este
comportamento configura mais uma evidência de que atenuações maiores foram
obtidas nas corridas de 18,5 e 25°C em decorrência do intervalo ótimo de atuação
da levedura.
Ao observar os valores de ABV na Figura 12, percebe-se que, para os
ensaios cujas concentrações iniciais de mosto eram iguais a 11 e 15,6°P,
obtiveram-se valores de ABV usualmente encontrados em cervejas comerciais
com as respectivas concentrações iniciais de mosto (chamadas de extrato
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original), sugerindo que o procedimento experimental proposto é uma boa
representação do processo real de produção de cerveja e que o estudo sobre as
influências dos parâmetros é válido.
Tratando-se de cerveja, sabe-se que os valores dos parâmetros ABV,
densidade e extrato são importantes, porém, destaca-se a importância da análise
sensorial do produto. Duas amostras de cerveja podem ter o mesmo resultado de
ABV, mas apesar do âmbito físico-químico podem apresentar perfis sensoriais
completamente diferentes.
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5 CONCLUSÃO

Tendo em vista o objetivo do trabalho, que compreende estudar as
influências da temperatura de mosturação, da temperatura de fermentação e da
concentração inicial do mosto no processo de fermentação de cerveja, realizaramse um conjunto de experimentos de 18 ensaios, executados em duplicata, e
obtiveram 36 resultados no total.
Diante do exposto no capítulo anterior, constata-se que, dentre os três
parâmetros avaliados neste estudo, apenas a temperatura de mostura não
apresentou resultados dentro do esperado teoricamente. O parâmetro cujo efeito
na fermentação foi mais perceptível foi a temperatura de fermentação. Destaca-se
que a fermentação que se concluiu em menos dias de experimento foi a de
temperatura de fermentação 25ºC e concentração inicial do mosto 11°P, conforme
conjecturado na teoria. Verificou-se experimentalmente, pois, que o aumento da
temperatura de fermentação, atrelado à redução da concentração inicial do
mosto, favorece as atividades metabólicas da levedura e, consequentemente, o
decaimento da densidade ocorre de forma mais rápida.
Não obstante, vale ressaltar que, com o intuito de estender o trabalho,
sugere-se realizar ensaios variando-se também a quantidade de levedura
inoculada em função da concentração do mosto, cujos resultados, juntamente
com estes já obtidos, possivelmente proporcionarão pareceres mais conclusivos a
respeito

da

influência

da

concentração

do

mosto

na

fermentação

e,

consequentemente, na atenuação aparente.
Ademais, a fim de se alcançar melhor interpretação acerca da influência do
parâmetro temperatura de mostura na fermentação, recomenda-se aumentar o
incremento de temperatura de mostura de um experimento para o outro, que
neste estudo utilizou-se 5°C. Além disso, sugere-se realizar um estudo detalhado
sobre a composição do mosto produzido, discriminando os tipos de açúcares
encontrados.
Por fim, destaca-se a importância da análise sensorial da cerveja, que
abrange muito além de dados físico-químicos. Amostras de cerveja podem ter
resultados analíticos semelhantes e apresentarem perfis sensoriais particulares.
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