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RESUMO 

 

 

 

 

Uma metodologia de baixo custo para medição de amargor de cervejas baseada em ab- 

sorção de luz ultravioleta e emissão de luz visível por fluorescência é apresentada. Para tal, foi 

construído um equipamento constituído de um diodo emissor de luz (LED, na sigla inglesa), 

um material fluorescente e uma câmera do tipo Digital single-lens reflex (DSLR) para capturar 

imagens da fluorescência do material. O processamento das imagens obtidas foi feito por meio 

de software desenvolvido em Scilab. A calibração do aparato foi realizada utilizando soluções 

aquosas de iso-alfa-ácidos(i-α-a), principais contribuintes no amargor da cerveja e presentes no 

lúpulo, utilizado durante a etapa de fervura do mosto cervejeiro. As medidas feitas pelo equipa- 

mento foram comparadas às medidas tradicionais de Unidades Internacionais de Amargor (IBU 

na sigla inglesa), obtidas em um espectrofotômetro, sendo os dados ajustados por estimação de 

parâmetros com critério de máxima verossimilhança. Inicialmente, foram utilizadas 46 solu- 

ções de i-α-a em água para calibrar o equipamento, relacionando os 3 valores tristimulares (R,G 

e B) obtidos no processamento de imagens com o IBU medido pelo método tradicional, resul- 

tando num ajuste polinomial de segunda ordem. Após modificações no método, a calibração foi 

refeita utilizando apenas 10 soluções de i-α-a, sendo a medida baseada somente na componente 

azul (B) obtida no processamento de imagens, resultando num ajuste linear. Nesta nova abor- 

dagem, as configurações de disparo da câmera tabém foram otimizadas de modo a encontrar a 

abertura do diafragma e tempo de exposição ideais para a realização das medições. Diversas 

amostras de mosto cervejeiro e cervejas comerciais foram analisadas para testar o equipamento. 

Inicialmente, as medidas feitas pelo método novo mostrou desvios máximo em relação ao mé- 

todo tradicional inferior a 5 IBU’s, e após algumas modificações e melhorias apresentou desvio 

máximo inferior a 3 IBU’s. Também foram avaliadas as possíveis interferências causadas pela 

fermentação do mosto, uso de material plástico na metodologia tradicional de medida de IBU e 

o efeito do tempo de fervura do lúpulo em contato com o mosto cervejeiro. 

Palavras-chave: Amargor, IBU, LED, fluorescência, estimação de parâmetros 



ABSTRACT 

 

 

 

 

A low-cost methodology for measuring beer bitterness based on UV light absorbance 

and visible light emission is presented. For that purpose, an equipment composed of a light 

emitting diode (LED), a fluorescent material and a Digital single-lens reflex (DSLR) camera, 

which captures images from the fluorescent material was constructed. The processing of the 

captured images was made by a software developed in Scilab. The calibration of the device was 

made using aqueous solutions of iso-alpha-acids (i-α-a), the main contributors in beer 

bitterness, which are present in hops, used in the wort boiling step of beer brewing. The mea- 

surements made by the equipment were compared to traditional measurements in International 

Bitterness Units (IBU), which are made by a spectrophotometer, while the data was adjusted 

by means of maximum likelihood method for parameter estimation. Initially, 46 solutions of i-

α-a in water were used, associating the tristimulus values (R, G and B) obtained by image 

processing with the IBU measured by the traditional method, yielding a second order polyno- 

mial regression. After some modifications in the method, the calibration was remade using only 

10 i-α-a solutions, being the measurement based only on the blue (B) component of the tristi- 

mulus values, yielding a linear regression. With this new approach, the camera settings were 

optimized in order to find the ideal aperture and shutter speed for the measurements. Several 

beer wort and commercial beer samples were analyzed in order to test the equipment. Initi- ally, 

the measurements made by the new equipment yielded maximum deviation lower than 5 IBU’s, 

while after some modifications and improvements the maximum deviation was lower than 3 

IBU’s. Some interferences caused by wort fermentation, use of plastic material in the traditional 

methodology and hop contact time during wort boiling was also investigated. 

Keywords: Bitterness, IBU, LED, fluorescence, parameter estimation 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos, relacionados a seguir: 

 
• Capítulo 1 - Introdução: Contextualiza brevemente o tema mostrando ao leitor as 

principais desafios e motivações para o desenvolvimento do trabalho, além de definir 

o objetivo a ser alcançado; 

• Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: Neste capítulo é apresentada uma revisão bibli- 

ográfica dos principais temas abordados no trabalho. Primeiramente, são descritos as 

principais substâncias responsáveis pelo gosto amargo na cerveja, e em seguida são 

discutidas técnicas de medição de amargor e de quantificação de substâncias deriva- 

das derivadas do lúpulo na cerveja; 

• Capítulo 3 - Materiais e Métodos: Este capítulo detalha as matérias primas, vi- 

drarias e equipamentos de laboratório utilizados nos experimentos, a fabricação de 

amostras, a execução do método tradicional de medição de IBU, o desenvolvimento 

do método de processamento de imagens e ajuste de dados além da construção, cali- 

bração, utilização e aprimoramentos do equipamento construído durante a elaboração 

desta dissertação; 

• Capítulo 4 - Resultados e discussão: Resumo dos resultados obtidos e análise crítica 

dos mesmos; 

• Capítulo 5 - Conclusão: Apresenta as principais conclusões obtidas no decorrer do 

trabalho e aponta as vantagens e desvantagens da utilização do equipamento, além de 

sugerir melhorias a serem implementadas em trabalhos futuros. 
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A cerveja é uma das bebidas alcóolicas mais antigas da humanidade, e resumidamente 

é produzida a partir de quatro ingredientes básicos: água, malte, lúpulo e leveduras. A cevada é 

o grão tradicionalmente utilizado como fonte de açúcar, e é rica em amidos de cadeia longa, 

que na sua forma natural não podem ser metabolizados pelas leveduras durante o processo    de 

fermentação. Portanto, os grãos passam por um processo de malteação, no qual os mes- mos 

germinam produzindo enzimas que posteriormente irão contribuir na hidrólise dos amidos 

transformando-os em açúcares de menor cadeia. Em seguida, os grãos são moídos e ocorre o 

processo de mostura, em que o malte é misturado em água quente. Dessa forma, as enzimas 

presentes nos grãos são liberadas e a hidrólise dos amidos ocorre, gerando um líquido rico em 

açúcares chamado de mosto cervejeiro. Este conteúdo é então filtrado e inicia-se o processo de 

fervura do mosto, o que inibe a contaminação por micro-organismos indesejáveis e elimina 

substâncias que provocam sabores desagradáveis, tal qual o dimetil sulfeto (DMS). Nesta etapa 

também é adicionado o lúpulo, grande responsável por conferir gosto amargo e dos aromas 

característicos da cerveja. A fervura geralmente dura 90 minutos sendo a adição do lúpulo 

normalmente feita durante os últimos 60 minutos. 

O tempo de contato do lúpulo com o mosto em ebulição e a quantidade adicionada são 

fatores determinantes nas características finais da bebida em termos de amargor e aroma. O 

mosto é então separado de materiais sólidos e resfriado antes da inoculação do fermento, dando 

início à fase de fermentação. Algumas etapas adicionais como maturação podem ser acrescen- 

tadas dependendo do produto final desejado, e a bebida pode ser envasada, geralmente após 

uma filtragem para remover biomassa proveniente do crescimento das leveduras, além de ou- 

tros materiais sólidos como fragmentos do lúpulo etc. Diversas etapas podem ser adicionadas ou 

suprimidas dependendo do estilo de cerveja produzida e da tecnologia disponível ao produtor. 

Algumas das características mais desejadas pelos consumidores de cerveja são o amar- 

gor e aroma característicos. Como descrito anteriormente, essas propriedades são decorrentes 

do uso do lúpulo, durante a fabricação da bebida. O lúpulo é uma planta da espécie Humulus 

lupulus, sendo sua inflorescência utilizada na produção de cerveja, na forma de cones de lúpulos 

(inteira) ou processada em pequenos fragmentos cilíndricos, conhecidos como pellets, sendo o 

uso do segundo preferido em algumas ocasiões, por se tratar de um produto mais uniforme. A 

inflorescência contém resinas e óleos essenciais que sofrem transformações físico-químicas ao 
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longo da fervura produzindo propriedades interessantes na bebida. 

 
Os maiores responsáveis pela criação do gosto amargo da cerveja são substâncias quí- 

micas pertencentes à classe de alfa-ácidos, presentes no lúpulo na forma sólida e insolúveis em 

água. Durante a etapa de fervura, estes compostos sofrem uma reação de isomerização produ- 

zindo os iso-alfa –ácidos, que por sua vez são solúveis em água e possuem gosto amargo. Cabe 

aos cervejeiros entender como controlar os gosto e aroma finais da cerveja produzida, ajustando 

os ingredientes, a quantidade de lúpulo adicionada e o tempo de contato durante a fervura, entre 

outros parâmetros. 

Sendo o amargor um dos atributos da qualidade de cervejas, faz-se necessária a mensura- 

ção da intensidade do mesmo por meio de métodos analíticos, para fins de controle de qualidade. 

Atualmente, o procedimento mais comumente utilizado é o adotado pela Convenção de Cerve- 

jeiros da Europa, que se baseia na intensidade de radiação ultravioleta (275 nm) absorvida pela 

fase orgânica proveniente de uma extração líquido-líquido usando 2,2,4-Trimetilpentano (iso- 

octano) como solvente em amostra de cerveja levemente acidificada. O resultado é obtido na 

forma de unidades internacionais de amargor, ou IBU, sigla inglesa para International Bitter- 

ness Units. Este método requer o uso de um espectrofotômetro, um equipamento de alto custo. 

Em um orçamento com a empresa Bell Photonics, o custo de aquisição de um equipamento 

adequado para as medidas de IBU seria de R$ 33490,00. Isto torna a medição de IBU proibitiva 

para produtores de pequeno porte, tal qual cervejeiros independentes ou micro/nano cerveja- 

rias. Sendo assim, é de grande interesse o estudo e desenvolvimento de métodos alternativos ou 

complementares ao procedimento tradicional, de forma a reduzir custos e tornar a técnica 

acessível a todos os produtores de cerveja. 

 
1.3 OBJETIVO 

 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um equipamento e metodologia alternativos e 

de baixo custo para medição da intensidade do amargor de cervejas na forma de Unidades 

Internacionais de Amargor. Também deseja-se testar o equipamento em diferentes aplicações, 

analisando a confiabilidade do mesmo e investigando possíveis interferências nas medições. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 
 

2.1 CONSTITUINTES DO LÚPULO E SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍICAS 

 

As glândulas amareladas da flor de lúpulo (Humulus lupulus) contêm todo o material de 

interesse aos cervejeiros, sendo eles as resinas e os óleos essenciais. Resinas constituem a fração 

do lúpulo solúvel em metanol ou álcool dietílico e são diferenciadas em resinas leves (solúveis 

em hexano) e pesadas (insolúveis em hexano). As resinas leves são constituídas de alfa-ácidos, 

principais responsáveis pelo desenvolvimento do amargor da cerveja, beta-ácidos, que geram 

contribuições menos diretas ao sabor da bebida, e outros compostos não caracteriza- dos. A parte 

insolúvel em hexano constitui-se principalmente de alfa e beta ácidos oxidados ou 

polimerizados, que se formam durante o armazenamento prolongado e não geram contribuição 

clara ao sabor da cerveja, pois não são transformados em iso-alfa-ácidos. O armazenamento 

incorreto também pode levar à formação de ácidos orgânicos de cadeia curta, que provocam 

cheiro desagradável característico do lúpulo envelhecido. A taxa de degradação de alfa-ácidos 

é fortemente impactada por excesso de ar presente, alta temperatura e umidade, motivo pelo 

qual o lúpulo é comumente embalado à vácuo e mantido congelado até o momento do uso 

(LEWIS; YOUNG, 2002). 

Os alfa-ácidos possuem três propriedades físico-químicas que permitem sua quantifica- 

ção analítica: reagem com chumbo gerando sais insolúveis em metanol, absorvem luz na região 

ultravioleta e desviam o plano de polarização da luz. Assim, a quantidade de alfa ácidos em 

amostras de lúpulo pode ser calculada por titulação condutimétrica pelo método LCV; sigla 

inglesa para "Lead Condutance Value”, ou espectrofotometria na região utravioleta. Estes pro- 

cedimentos devem ser realizados com a flor mais fresca possível, pois os alfa-ácidos presentes 

rapidamente se convertem em outras substâncias (beta-ácidos, compostos oxidados, polímeros, 

etc.). Os produtos do envelhecimento do lúpulo podem também impactar no amargor, e mesmo 
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inteferir no método de precipitação com chumbo. Logo, uma redução do teor de alfa-ácidos 

pode não implicar numa redução do potencial de amargor do lúpulo na mesma intensidade. A 

figura 2.1 ilustra a diferença da evolução de cada uma dessas propriedades (LEWIS; YOUNG, 

2002). 

 

Figura 2.1 – Evolução temporal de algumas propriedades dos constituintes do lúpulo. 
 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Lewis e Young (2002) 

 

 
O gosto amargo típico da cerveja é gerado pela presença de espécies químicas denomi- 

nadas iso-alfa-ácidos, originados da transformação química de alfa-ácidos presentes no lúpulo 

através de uma reação de isomerização.  Durante a etapa de fervura,  três formas principais   de 

alfa-ácidos (cohumulona, adhumulona e humulona) sofrem reações de isomerização dando 

origem a seis diferentes iso-alfa-ácidos, que são trans-iso-cohumulona, cis-iso-cohumulona, 

trans-iso-adhumulona, cis-iso-adhumulona, trans-iso-humulona, cis-iso-humulona (Figura 2.2). 

Além dos iso-alfa-ácidos naturalmente gerados durante o processo de fervura do mosto, o gosto 

amargo pode ser obtido ou ajustado pela adição direta de iso-alfa-ácidos reduzidos (di-hidro- 

iso-alfa-ácidos, hexa-hidro-iso-alfa-ácidos e tetra-hidro-iso-alfa-ácidos), produzidos na indús- 

tria química pela hidrogenação de iso-alfa-ácidos (OLADOKUN; SMART; COOK, 2016; HU- 

ANG; TIPPMANN; BECKER, 2017) . 

Os iso- alfa-ácidos conferem outras propriedades interessantes à cerveja: são substâncias 

tensoativas, colaborando na estabilização da espuma e possuem características bacteriostáticas, 
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Figura 2.2 – Reação de formação dos iso-alfa-ácidos e seus respectivos estereoisômeros. 
 

 
Fonte: Adaptado de Caballero, Blanco e Porras (2012) 

 
 
impedindo o desenvolvimento de bactérias Gram positivas e protegendo a cerveja de conta- 

minações (CORTACERO-RAMÍREZ et al.,  2003).  Estudos recentes também mostraram que a 

ingestão de iso-alfa-ácidos pode colaborar na prevenção de perda de capacidade cognitiva e 

demência induzida por obesidade (AYABE et al., 2018). 

Durante o armazenamento da cerveja, os iso-alfa-ácidos presentes se degradam com- 

prometendo o gosto e aroma da bebida, por consequência limitando seu tempo de prateleira. 

Diversos fatores influenciam na degradação natural destes compostos, sendo impossível manter 

as propriedades da cerveja constantes ao longo do tempo. Os mecanismos mais conhecidos de 

degradação dos iso alfa ácidos são fotodegradação e oxidação. O efeito da luz é comumente 

mitigado utilizando-se garrafas de vidro de cor âmbar, em detrimento de garrafas de cor verde 

ou incolores. Já em relação à oxidação, é comum a utilização de substâncias antioxidantes na 

formulação de cervejas industrializadas (CABALLERO; BLANCO; PORRAS, 2012; OLADO- 

KUN; SMART; COOK, 2016). 

O sabor e outras características da cerveja alteram-se ao longo do armazenamento, 

mesmo se seguidas boas práticas na produção e armazenamento da mesma. A alteração das 

propriedades ao longo do tempo é complexa e inevitável, visto que não é possível excluir todos 
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os fatores responsáveis pelas alterações. Em relação aos iso-alfa-ácidos, é possível dizer que a 

cinética de degradação é diferente para cada um dos 6 principais compostos (3 iso-alfa-ácidos 

na orientação cis e 3 na forma trans). Isômeros trans se degradam ao longo do tempo por se- 

rem mais suscetíveis à oxidação, enquanto isômeros cis permanecem inalterados. Isômeros cis 

em geral apresentam maior amargor que seus respectivos isômeros trans (NIMUBONA et al., 

2013). 

Segundo King e Duineveld (1999), embora os iso-alfa-ácidos sejam os principais com- 

ponentes responsáveis pelo amargor da cerveja, nem sempre é possível estabelecer uma boa 

correlação entre o amargor percebido e a concentração de cada um dos isômeros de iso-alfa- 

ácidos, principalmente em cervejas envelhecidas. 

 
2.2 TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE AMARGOR E DE TEOR DE ISO-ALFA-ÁCIDOS 

 
O método internacionalmente utilizado para medições de amargor de cerveja adotado 

pela Convenção de Cervejeiros da Europa consiste na absorção de luz na região do ultravioleta, 

precisamente no comprimento de onda de 275 nm (INSTITUTE OF BREWING ANALYSIS 

COMMITTEE, 1971) após atravessar amostra em uma cubeta de quartzo com caminho ótico 

de 10 mm. A amostra de cerveja é levemente acidificada utilizando ácido clorídrico HCl, para 

reduzir o pH e facilitar a extração de iso-alfa-ácidos e adicionada a um solvente orgânico (iso- 

octano). A mistura é vigorosamente agitada, sendo removido uma amostra do sobrenadante 

(fase orgânica) após a separação de fases. Esta,  por sua vez é levada ao espectrofotômetro e  o 

valor de absorbância aferido no comprimento de onda citado é utilizado diretamente para 

calcular o valor de unidades de amargor (BU) por meio da Equação (2.1): 

 
IBU = Absorbaˆncia275nm × 50 (2.1) 

Diversos autores propuseram métodos para a medição de amargor e teor de iso-alfa-ácidos,alguns 

dos quais serão apresentados e discutidos a seguir. 

McMurrough, Cleary e Murray (1986) utilizaram a técnica de cromatografia líquida de 

alta performance (HPLC na sigla inglesa) para determinar o teor de α-ácidos e β-ácidos em 

amostras de lúpulo e seus derivados assim como o teor de iso-α-ácidos em amostras de mosto 

e cervejas. Também foram utilizados métodos alternativos para comparação com os resultados 

obtidos por HPLC, sendo eles o método de Brenner para quantificação de iso-α-ácidos e o 
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método de valor de condutância de chumbo (LCV na sigla inglesa) para quantificar α-ácidos. 

Também foi estudada a degradação dos α-ácidos e β-ácidos ao longo do tempo de fervura,  que 

mostrou obedecer a uma cinética de 1ª ordem para o primeiro e errática para o segundo, sendo 

fortemente influenciada pela agitação vigorosa. Os valores obtidos para a análise LCV se 

mostraram maiores do que os de HPLC para α-ácidos em lúpulos envelhecidos, pois outros 

produtos de oxidação do lúpulo interferem na medida no primeiro método. Como desvantagem 

do métodos apresentados pelos autores, pode ser dito que não foi possível separar os diferentes 

isômeros das humulonas estudadas. 

Sandra et al. (1990) mencionaram a dificuldade de quantificar os diferentes isômeros de 

α-ácidos e β-ácidos por cromatografia gasosa (GC, devido à instabilidade dos compostos. Tam- 

bém foi dito que na técnica de HPLC é necessário tratamento especial do aparato e resultados 

erráticos são comuns, devido à capacidade de os ácidos formarem complexos com os metais 

presentes na coluna e no sistema de cromatografia. Portanto, propuseram o uso da técnica de 

micro cromatografia líquida com detector de arranjo de diodos (DAD) para identificar os com- 

postos. Com esta técnica foi possível separar e identificar os 6 isômeros referentes aos α e β–

ácidos. 

King e Duineveld (1999) estudaram as mudanças no amargor da cerveja ao longo de seu 

envelhecimento natural. Foi dito que o amargor percebido na cerveja recém produzida está 

diretamente ligado à concentração de iso-humulonas, traduzido em unidades de amargor, porém 

para cervejas envelhecidas não. Isso se deve ao fato de que durante o envelhecimento, novos 

compostos químicos são formados alterando a forma como o amargor é percebido. Por exem- 

plo, é mencionado que cervejas engarrafadas com oxigênio no espaço livre perdem o valor em 

unidades de amargor rapidamente, porém o amargor percebido permanece inalterado. Assim, 

realizaram um estudo comparativo entre o método sensorial tempo-intensidade e o método ana- 

lítico utilizando HPLC com detector de arranjo de diodos, para avaliar o amargor de amostras de 

cerveja ao longo de 5 meses. Foram utilizadas técnicas estatísticas para correlação dos dados e 

mostrou-se que o resultado da análise sensorial nas cervejas envelhecidas foi insuficientemente 

explicado pela concentração dos cinco iso-α-ácidos quantificados por HPLC. 

Kaneda et al. (2000) buscaram relacionar a adsorção de compostos hidrofóbicos presen- 

tes em cervejas comerciais em uma membrana lipídica acoplada a uma balança piezoeléctrica 

com a intensidade do amargor e sua duração. O método se baseia na variação de frequência de 
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oscilação do aparato piezoelétrico, que está diretamente relacionada à massa sobre a balança, 

que por sua vez varia de acordo com a quantidade de substâncias adsorvidas na membrana. 

Deste modo, os autores buscaram simular o que ocorre nas mucosas responsáveis pela detecção 

de gosto e aroma nos seres humanos. Também foram realizadas análises sensorial e analítica 

(HPLC). Os resultados do trabalho mostraram que a quantidade de iso-humulonas detectadas 

nas amostras de cerveja não mostraram boa correlação com o amargor percebido sensorial- 

mente. Em contrapartida, os resultados de adsorção obtidos pela balança se mostraram mais 

fortemente relacionados ao amargor percebido e também sua duração, popularmente conhecida 

como retrogosto. Isto sugere que outras substâncias presentes na bebida produzem impacto no 

amargor da mesma. 

Cortacero-Ramírez et al. (2003) utilizaram a técnica de eletroforese capilar para separar 

diversos constituintes da cerveja, tais como carboidratos, proteínas, peptídeos, alfa, beta e iso- 

alfa ácidos, etc. Para a quantificação dos iso-alfa-ácidos, foi feita uma extração sólido-líquido 

para segregar os compostos, sendo em seguida realizada a técnica de eletroforese capilar para 

separar os diferentes isômeros. A técnica se mostrou eficiente, porém laboriosa e de difícil 

automação. Neste trabalho, a quantidade de iso-alfa-ácidos detectados não foi relacionada com 

o amargor das amostras. 

Techakriengkrai et al. (2004) fizeram um estudo comparativo entre técnica analítica para 

determinar o teor de iso-alfa-ácidos em diferentes amostras de cerveja e análise sensorial por 

ordenação (Rank-rating) e tempo-intensidade . O objetivo do trabalho era estabelecer uma 

correlação para prever a intensidade do amargor de posse da composição em termos de iso- 

alfa-ácidos, hidrogenados e não hidrogenados. Os resultados mostraram que o teor de iso-alfa- 

ácidos apresenta forte correlação com o amargor das amostras, porém a qualidade das correla- 

ções diminuía significativamente quando eram considerados compostos individuais, ressaltando 

a importância de considerar o conteúdo total de isômeros e seus respectivos compostos hidro- 

genados. 

Christensen, Ladefoged e Norgaard (2005) mencionaram as dificuldades dos métodos 

tradicionais para medida de amargor, como alto custo, demora na aquisição de dados e uso de 

solventes orgânicos indesejáveis. Assim, propuseram a utilização de espectroscopia de fluores- 

cência e quimiometria para prever o amargor de cervejas na forma de IBU. Os autores avaliaram 

a autofluorescência das amostras e a fluorescência com európio adicionado às mesmas. O eu- 
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rópio forma um complexo com os iso-alfa-ácidos e produz resultados de fluorescência mais 

simples de separar de outros sinais. As amostras foram caracterizadas em termos de coloração 

e IBU, conforme o método internacional. Para medição da fluorescência, utilizou-se um espec- 

trofluorímetro. O ajuste dos dados foi feito utilizando regressão de mínimos quadrados parciais. 

O método apresentou erro na faixa de 2 IBU, que é comparável ao erro do método tradicional. 

Os autores reportaram algumas dificuldades, que incluem a diferença do comportamento de 

cervejas claras e escuras e a formação de um precipitado após a adição do composto de európio. 

García-Villalba et al. (2006) utilizaram técnicas de eletroforese capilar (CE na sigla in- 

glesa) e espectrometria de massa com ionização por eletrospray (ESI-MS na sigla inglesa) para 

quantificar alfa e beta ácidos e seus respectivos compostos oxidados presentes em diferentes 

amostras de lúpulo e iso-alfa-ácidos em amostras de cerveja. Durante o estudo, os parâme- tros 

importantes para cada método analítico foram otimizados. Por fim, os métodos utilizados 

apresentaram boa separação entre os compostos químicos investigados permitindo uma quanti- 

ficação precisa. 

Jaskula et al. (2007) mencionaram a presença de interferentes como uma dificuldade na 

utilização de técnicas de HPLC e mesmo o protocolo padrão, que utiliza espectroscopia na 

região do UV. Portanto, fizeram a quantificação dos alfa-ácidos e seus respectivos isômeros 

presentes em amostras de água e mosto contendo quantidade conhecida dos ácidos e cerveja por 

HPLC, porém com uma etapa de extração dos produtos de interesse antes da medição, sendo 

feitas extrações em fase sólida e líquido-líquido dos iso-alfa-ácidos. Para acidificação das 

amostras foi testado tanto o ácido clorídrico quanto o ácido fosfórico. Os autores mostraram 

que a extração líquido-líquido apresenta maior eficiência na recuperação dos compostos de 

interesse. Além disso, a acidificação com H3PO4 se mostrou mais eficiente do que com HCl. 

Isto pode ser explicado pelo efeito de complexação de traços de metais. No caso do H3PO4,  o 

mesmo é capaz de se ligar a estes metais impedindo que estes interajam com os alfa e iso- alfa-

ácidos presentes na amostra modificando o resultado da análise. O método proposto pelos 

autores também se mostrou eficiente para quantificar iso-alfa-ácidos hidrogenados. 

Polshin et al. (2010) mencionaram a possibilidade do uso de línguas eletrônicas (ET na 

sigla inglesa), que vêm sido utilizadas corriqueiramente na indústria de alimentos para reconhe- 

cer e quantificar componentes de interesse e propriedades sensoriais. ET’s são constituídas de 

um conjunto de sensores baseados em um ou mais tipos de medidas acoplados a um dispositivo 
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de aquisição de dados e ferramentas de processamento dos mesmos. Os autores menciona- ram 

que até a publicação de seu trabalho, nenhuma aplicação para quantificação de compostos da 

cerveja havia sido publicada.  Sendo assim,  os autores utilizaram uma ET com sensores  do 

tipo potenciométrico para avaliar e quantificar diversas propriedades da cerveja, em espe- cial 

o amargor. A ET foi calibrada usando amostras de cerveja previamente caracterizadas por 

métodos analíticos consagrados, sendo as medições feitas pela ET e os dados físico-químicos 

correlacionados por análise de correlação canônica. Os resultados mostraram desvios de no mí- 

nimo 10% para cada propriedade estudada, sendo o menor valor de erro encontrado na medição 

do amargor. Embora os erros sejam de ordem significativa, a proposta é interessante por conta 

da simplicidade do procedimento de análise e rapidez de aquisição de vários dados de interesse 

na produção de cerveja. 

Um estudo semelhante ao anterior feito por Arrieta et al. (2010) também foi feito uti- 

lizando uma ET. Porém os autores focaram sua pesquisa em dois objetivos principais: discri- 

minar cervejas diferentes pelo sabor e criar modelos matemáticos para prever o conteúdo de 

iso-alfa-ácidos e o teor alcoólico das amostras. Para calibração do equipamento, foram utiliza- 

das medidas analíticas por HPLC de iso-alfa-ácidos e teor alcoólico por picnometria, sendo as 

mesmas correlacionadas às medidas dos sensores da ET por meio da técnica de regressão de 

mínimos quadrados parciais. O erro quadrático médio encontrado para o modelo de previsão de 

iso-alfa-ácidos e teor alcóolico foi de 0,603 %vol, porém amostras individuais apresentaram 

erros na faixa de até 43%. 

Nimubona et al. (2013) estudaram a cinética de degradação de trans-iso-alfa-ácidos de 

amostra de cerveja produzida pelos autores. É dito que as forma trans dos 3 principais isômeros 

de iso-alfa-ácidos são as mais suscetíveis à degradação ao longo do tempo, logo estes compostos 

foram escolhidos para o levantamento cinético. Para medir a concentração dos compostos ao 

longo do tempo, foi utilizada a técnica de HPLC com sensor de UV em 275 nm. As amostras 

foram envelhecidas sob temperaturas diferentes de modo a obter dados suficientes para estimar a 

constante de velocidade e a energia de ativação, baseando-se na equação de Arrenius. Para tanto, 

foi assumida cinética de 1ª ordem para os compostos, segundo estudos anteriores. A estimativa 

da energia de ativação de cada espécie química foi obtida com desvio-padrão duas ordens de 

grandeza abaixo do valor médio, considerada satisfatória. Assim, foi possível construir um 

modelo matemático para prever a evolução temporal do amargor de cervejas, se considerados 
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negligenciáveis os possíveis desvios inerentes a cada tipo de cerveja. 

 
Muitos métodos reportados na literatura especializada apresentaram excelentes resulta- 

dos na quantificação de iso-alfa-ácidos e do amargor (IBU). Porém, como desvantagem geral, 

pode-se dizer que a maioria se baseia na utilização equipamentos analíticos específicos, de alto 

custo de aquisição e que requerem alta qualificação dos operadores, como espectrofoto- metria, 

HPLC, espectrometria de massas, fluorimetria etc., assim tornando-se proibitivos para uso 

rotineiro na indústria cervejeira. Também é comum a necessidade de utilização de padrões 

comerciais de amostra de iso-alfa-ácidos para calibração dos equipamentos, o que pode ser de 

difícil acesso e de alto custo. 

O método tradicional convencionado pela Comissão de Cervejeiros da Europa tem como 

desvantagem o uso de um espectrofotômetro, de solventes orgânicos que podem ser indesejá- 

veis, além de ser demorado por conta da etapa de preparo das amostras. Além disso, diversos 

autores reportaram outras limitações do método, tais como a interferência de outros compos- 

tos não amargos como polifenóis, a incapacidade de diferenciar as espécies de iso-alfa-ácidos 

presentes no meio, devido às diferenças dos espectros de UV de cada iso-alfa-ácido e seus res- 

pectivos estereoisômeros (CHRISTENSEN; LADEFOGED; NORGAARD, 2005; JASKULA 

et al., 2007; OLADOKUN; SMART; COOK, 2016; POLSHIN et al., 2010). 

Outra limitação do método é que em alguns casos o valor medido de IBU não reflete cor- 

retamente o amargor sensorial da bebida finalizada. A técnica conhecida como dry hopping, por 

exemplo, consiste em adicionar o lúpulo após o resfriamento do mosto e início da fermentação, 

com o principal intuito de adicionar aroma à bebida. Um estudo realizado por Maye e Smith 

(2016) mostrou que cervejas que passaram por este processo apresentaram alto valor de IBU 

porém baixo amargor sensorial e baixa concentração de iso-alfa-ácidos. Os autores explicaram 

que a técnica de preparo da bebida faz com que boa parte dos iso-alfa-ácidos sejam absorvidos 

pelo material sólido proveniente do lúpulo, e outros compostos como humulinonas e alfa-ácidos 

são adicionados à mistura. Estas substâncias por sua vez não contribuem significativamente no 

amargor, porém também absorvem radiação UV profunda. Sendo assim, pode-se afirmar que o 

método tradicional de medida de amargor não é adequado para cervejas que passaram pelo 

processo de dry hopping. 

Embora possua algumas desvantagens, o método tradicional é largamente utilizado pelos 

cervejeiros porque embora não possua grande precisão, provê uma boa estimativa do amargor 
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sensorial do produto final em boa parte das cervejas produzidas. Além disso, exceto pelo espec- 

trofotômetro, o método não requer equipamentos de alto custo e é de simples execução. Desta 

forma, uma modificação do método substituindo o espectrofotômetro por um equipamento mais 

simples e acessível seria interessante. 

Diversos materiais fluorescem ao receberem luz ultravioleta, alguns emitindo luz visível. 

Este fenômeno poderia ser explorado para a medição de amargor, tendo em vista que a luz 

ultravioleta não absorvida por uma amostra pode ser quantificada pela intensidade da luz visível 

emitida pelo material fluorescente. Entre os materiais com essas características, o papel branco é 

um excelente exemplo, pois ao entrar em contato com radiação UV emite luz vísivel de cor azul. 

Essa luz pode ser captada por uma câmera, e a intensidade da mesma diretamente relacionada 

ao valor de amargor na forma de IBU. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

3.1 MEDIÇÕES DE IBU PELO MÉTODO TRADICIONAL 

 
A extração líquido-líquido dos iso-alfa-ácidos presentes nas amostras e a medição de 

IBU foi feita de acordo com a Convenção de Cervejeiros da Europa (INSTITUTE OF BREWING 

ANALYSIS COMMITTEE, 1971). 

 
3.1.1 EXTRAÇÃO DE ISO-ALFA-ÁCIDOS 

 
As amostras contendo iso-alfa-ácidos foram desgaseificadas, se necessário, vertendo-as 

de um recipiente para outro diversas vezes.  Em seguida,  foram retirados 10 mL da amostra   e 

adicionados a um tubo para centrífuga do tipo Falcon, ao qual foram adicionados 1 mL de 

solução 3 N de ácido clorídrico (HCl), 20 mL de 2,2,4-trimetilpentano P.A. e uma gota de octan- 

1-ol P.A. O conteúdo foi agitado por cerca de 15 minutos em um agitador mecânico Burrel Wrist 

Action Model 75. Em seguida os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 3600 rpm numa 

centrífuga modelo Fanen Excelsa II, caso a separação completa de fases não houvesse ocorrido 

espontaneamente. Por fim, amostras da fase orgânica foram retiradas e medidas no mesmo dia 

em que a extração foi realizada. 

 
3.1.2 MEDIÇÕES DE IBU NO ESPECTROFOTÔMETRO 

 
Amostras das fases orgânicas sobrenadantes conforme descrito na seção 3.1.1 foram 

retirada com uma pipeta Pasteur e adicionadas a uma cubeta de quartzo. Em seguida foram 

levada a um espectrofotômetro de UV modelo Bell Photonics S-2000 para medir a absorbância 

no comprimento de onda de 275 nm. Como branco, foi utilizado 20 mL de 2,2,4-trimetilpentano 

com uma gota de octan-1-ol. 
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3.2 CONSTRUÇÃO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPOSTO 

 
3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO LED 

 
O LED utilizado no equipamento novo foi caracterizado com o auxílio de um espectrô- 

metro modelo Shamrok 500i. Foi feita uma corrida de contagem de fótons emitidos pelo LED 

de 200 a 800 nm. Esta foi uma análise qualitativa, necessária para assegurar que o LED emite 

radiação suficiente na região de comprimento de onda de interesse, isto é, 275 nm. 

 
3.2.2 MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 

 
O equipamento de medição de amargor desenvolvido neste trabalho foi construído uti- 

lizando materiais simples e de baixo custo. Um porta cubeta de madeira de compensado foi 

construído com duas extremidades perfuradas, uma para o encaixe da placa de circuito impresso 

do LED e outra com uma pequena folha de papel branco colada, de modo que a radiação não 

absorvida pela amostra atinja o papel fazendo com que o mesmo fluoresça e emita luz visível 

de cor azul. Uma câmera Canon modelo 700-D foi utilizada para captura das imagens do papel, 

feita via cabo USB e controlada pelo software EOS Utility, próprio do fabricante da câmera. A 

máquina fotográfica foi mantida o mais alinhada quanto possível e a uma distância fixa de 110 

mm em relação à folha de papel, do parafuso de fixação da câmera. O dispositivo de carga 

acoplada (CCD) da câmera possui resolução de 18 MP e a distância focal da lente varia de 15 a 

58 mm. Num primeiro momento, a abertura da lente, tempo de exposição e configuração ISO 

foram mantidos constantes ao longo das medidas em f/18, 10 s e ISO-100, respectivamente. 

Todo o aparato foi mantido no interior de uma caixa de MDF internamente pintada de preto para 

minimizar interferências de luz externa. O LED foi alimentado com uma corrente de 20 mA 

fornecida por uma fonte de tensão controlada. Foram utilizadas cubetas de quartzo, visto que 

este material não absorve luz UV, ao contrário do vidro ou plástico. Uma representação 

esquemática e fotografias do equipamento estão apresentadas nas Figuras 3.1 a 3.5. 

 
3.2.3 CALIBRAÇÃO 

 
Dez gramas do lúpulo tipo “Hallertau-Perle” (teor de alfa ácidos 4,2% em massa) foram 

fervidos em 1 L de água destilada em um bécher de 1,5 L durante 1 hora. Não houve reposição 

da água evaporada e o volume final de amostra foi de aproximadamente 400 mL, sendo a solu- 

ção mantida resfriada a 2 ºC antes da execução das etapas subsequentes. Foi, então, conduzido 
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Figura 3.1 – Esboço do sistema LED-UV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Porta cubeta em construção 
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Figura 3.3 – Teste do porta cubeta com amostra 
 

 

 

 
 

Figura 3.4 – Fotografia do equipamento montado (1) 
 



28 
 

Figura 3.5 – Fotografia do equipamento montado (2) 
 

 
o procedimento de extração descrito na seção 3.1.1 resultando numa fase orgânica que sofreu 

diluições com solvente puro para obtenção de 45 novas soluções, totalizando 46 soluções iden- 

tificadas de 1 a 46. As amostras foram então medidas uma única vez tanto no espectrofotômetro 

quanto no novo equipamento proposto. 

 
3.2.4 MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 
De acordo com as leis de Grassman (OHTA; ROBERTSON, 2005), a cor de um objeto 

pode ser descrita pelos valores tristimulares R, G e B, obtidos pelas Equações (3.1), (3.2) e 

(3.3): 

R = 

∫

ω 
P(λ)r(λ)dλ (3.1) 

G = 

∫

ω 
P(λ)g(λ)dλ (3.2) 

B = 

∫

ω 
P(λ)b(λ)dλ (3.3) 

onde P(λ) é a potência ótica da luz de comprimento de onda λ, r(λ), g(λ) e b(λ) são as 

funções de correspondência de cores e ω é o domínio de todo o espectro de comprimento de 

onda de luz visível. Cada imagem capturada pelo sistema LED-UV é convertida numa matriz 

tridimensional, que contém os valores tristimulares da figura. Assim, as dimensões da matriz 

são M x N x 3, onde M e N correspondem ao número de linhas e colunas de pixels da figura, 

respectivamente e a última coordenada corresponde a cada um dos três valores tristimulares R, 
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r=1 c=1 

r=1 c=1 

RGBb 

 

G e B. A matriz é então decomposta em três matrizes bidimensionais, R, G e B, cada uma com 

dimensões M x N x 1, que contém os valores R, G e B de cada pixel. Assim, o valor médio RGB 

da figura é estocado na matriz RGB, de dimensão M x N x 1, calculada pela Equação (3.4): 

 

 

RGB = 
(R + G + B) 

3 
(3.4) 

 

onde R, G e B são as matrizes individuais com os valores R, G e B de cada pixel, respectiva- 

mente. 

As coordenadas do centróide da matriz RGB são calculadas pelas Equações (3.5) e (3.6) 

: 

 

r 
  1 M    N      

c = 
SOMA(RGB) ∑ ∑ RGB(r, c).r (3.5) 

 

c 
  1 M    N      

c = 
SOMA(RGB) ∑ ∑ RGB(r, c).c (3.6) 

onde rc e cc são as coordenadas do centróide, SOMA(RGB) é a soma de todos os ele- 

mentos da matriz RGB. 

A partir do centróide, um círculo de tamanho determinado é definido e a média RGB da 

figura é calculada somando todos os valores dos pixels no interior do círculo e dividindo pelo 

número de pixels no mesmo. O valor do raio do círculo é definido de modo a evitar regiões 

escuras da imagem, visto que o valor RGB destas é próximo a zero. Assim, o a média RGB de 

cada figura pode ser interpretada como absorbância por meio da Equação (3.7): 

Abs = − log10 

.
RGBa 

Σ 

(3.7) 

onde RGBa e RGBb são os valores da média RGB no círculo com centro definido nas Equações 

(3.5) e (3.6) da a amostra e o branco, respectivamente. 

Todos os cálculos envolvendo processamento de imagens foram feitos utilizando o Sci- 

lab, um software gratuito e de código aberto (distribuído pela licença CeCILL – compatível com 

GPL) desenvolvido pela Scilab Enterprises e Scilab Consortium –Digiteo (disponível em 

http://www.scilab.org), associado à toolbox de processamento de imagens e vídeo IPCV. 
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3.2.5 AJUSTE DE DADOS 

 
Os dados coletados pelo método internacional (IBU) foram considerados verdadeiros e 

ajustados aos valores de absorbância calculados pelo método LED-UV por meio de um ajuste 

polinomial de segunda ordem com critério de máxima verossimilhança utilizando o Scilab. É 

forçado que haja intercepto na origem, visto que o zero de absorbância deve corresponder a zero 

de IBU. Assim, o modelo é ajustado de modo a obedecer a Equação (3.8). 

 
IBU = β1 × Abs + β2 × Abs2 (3.8) 

onde β1 e β2 são os parâmetros a serem ajustados e Abs são os valores de absorbância 

RGB calculados pelo método LED-UV. Para n experimentos sem réplicas, o mesmo problema 

pode ser escrito da seguinte maneira: 

 

IBU = X.β (3.9) 

 
onde IBU representa os valores estimados de IBU, β os parâmetros estimados e X é a 

matriz de colocação dos n valores medidos de absorbância RGB, dada pela Equação (3.10). 

Abs1 Abs1
2  

X = . (3.10) 

Absn Absn
2  

Estimar os parâmetros β1 e β2 significa minimizar a função descrita na equação (3.11): 

 
φ = (IBU −X.β)t .W.(IBU −X.β) (3.11) 

 
onde W é a matriz diagonal de pesos e IBU é o vetor de valores experimentais de 

IBU.Neste método não foram utilizados pesos diferentes para cada ponto experimental, logo W 

a matriz identidade com dimensão n x n. Derivando a função φ e igualando a zero, os parâ- 

metros podem ser calculados pela Equação (3.12): 

 
β = (X.W.X )−1.(Xt.W.IBU ) (3.12) 

 
Outras parâmetros estatísticos de interesse são calculados pelas Equações (3.13) a (3.15). 
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− ̂ 

− 

 ̂

ˆ  ̂

 . 

 

 
n 

SQtot = ∑(IBUi IBU )2 (3.13) 
i=1 

 

n 

SQres = ∑(IBUi IBUi)2 (3.14) 
i=1 

 

R2 = 1 
SQres 

SQtot 

 

(3.15) 

 

onde SQtot é a soma total dos quadrados das diferenças, SQres é a soma residual dos 

quadrados das diferenças, R2 é o coeficiente de ajuste, IBUi é o valor de IBU medido de cada 

amostra seguindo o método tradicional, IBU é a média aritmética destas medidas e IBUi é o 

valor estimado de IBU para cada amostra calculado pela Equação (3.8). 

 
 

(3.16): 

Para o cálculo da região de confiança do modelo ajustado, será utilizada a Equação 

 

 

IBUi − tν
α.
√

S2y.mi < ηi < IBUi − tν
α.
√

S2y.mi (3.16) 

Sendo: 

ν = n− par (3.17) 
 

 

S2y = 
SQres 

ν 

 

(3.18) 

onde par é o número de parâmetros (par=2 para ajuste polinomial de segunda ordem 

com intercepto em 0,0), S2y é a variância fundamental, tν
α é uma distribuição t-student com ν 

graus de liberdade e α de confiança e ηi é a região de confiança do modelo ajustado. 

Para o cálculo de mi é necessário fazer uso da matriz Jacobiana definida por: 
 

∂(IBU ) |x 
∂(IBU ) |x 

 
∂β1 1 ∂β2 1 

J = .  (3.19) 

∂(IBU ) |x 
∂(IBU ) |x 

 
∂β1 n ∂β2 n 

. 

Como o modelo é linear nos parâmetros, a matriz J é idêntica à matriz X e terá dimen- 

sões n x 2. 
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r=1 c=1 

Bb 

r=1 c=1 

 

 

M = Jt .W.J (3.20) 

 

 
mi = Ji.(M)−1.Ji

t (3.21) 

 
onde Ji é a i-ésima linha da matriz Jacobiana. 

 

3.3 MELHORIAS REALIZADAS NO EQUIPAMENTO 

 
Após realizar os primeiros experimentos de medidas de IBU, desejou-se investigar ma- 

neiras de mitigar os erros gerados pelas medidas modificando configurações da câmera, o mé- 

todo de processamento de imagens e o ajuste de dados. 

 
3.3.1 MODIFICAÇÃO NO MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 
A primeira mudança realizada no procedimento foi a utilização somente da componente 

azul das imagens geradas pelo equipamento. Assim, ao invés de ser utilizada a média dos 

valores tristimulares RGB como valor de intensidade luminosa, será somente calculada a média 

da intensidade do azul no conjunto de pixels de cada fotografia. Resumidamente, serão alteradas 

as equações de obtenção do centróide (Equações (3.5) e (3.6)) e da absorbância pelo método 

LED-UV (Equação (3.7)), dando origem às Equações (3.22) a (3.24): 

 

r 
  1 M    N      

c = 
SOMA(B) ∑ ∑ B(r, c).r (3.22) 

 

c 
  1 M    N      

c = 
SOMA(B) ∑ ∑ B(r, c).c (3.23) 

Abs = − log10 

.
Ba 

Σ 

(3.24) 

Neste caso, similarmente ao método anteriormente utilizado, B é a matriz de valores  de 

intensidade da cor azul da imagem analisada e Ba e Bb representa a soma dos valores da 

componente azul de cada pixel delimitado pelo círculo de raio determinado pelo usuário e cen- 

trado no ponto definido pelas Equações (3.22) e (3.23) nas fotografias da amostra e do branco, 
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∑ ∑ 

 
. 

 

i . 

n 
k=1 xk

2 . 
i < i + ν . 

n 
k=1 xk

2 . 

 

respectivamente. O procedimento de ajuste linear está descrito a seguir: 
 

 

IBU = β1 × Abs (3.25) 

 
β̂ = (X .W .X )−1.(X t .W .IBU ) (3.26) 

 

onde X é a matriz de colocação de dimensão n x 1 contendo os valores medidos de 

absorbância no experimento, conforme visto na Equação (3.27). 

Abs1  

Abs2 
 

(3.27) 

Absn  

W é a matriz de fatores de escala para cada experimento. Como nada se sabe a respeito da 

relevância de cada ponto experimental, considerar-se-á o valor 1 para o mesmo em todos os 

experimentos, assim W será a matriz identidade de ordem n. Para cada curva de calibração, 

também será traçada a região de confiança do modelo, gerada a partir das Equações (3.17), 

(3.18) e (3.28): 

ÎBU − t 
α 

. 
S2y 

x η
 

ÎBU t α 

. 
S2y 

x
 
 

(3.28) 

 
 

onde par é o número de parâmetros (par=1 para ajuste linear com intercepto em 0,0), 

S2y é a variância fundamental, tν
α é uma distribuição t-student com ν graus de liberdade e α de 

confiança e ηi é a região de confiança. 

Para avaliar esta modificação, realizou-se uma nova calibração utilizando 16 amostras 

de IBU diferentes, capturando imagens das mesmas utilizando as seguintes configurações para 

a câmera: abertura do diafragma = f/18 e tempo de exposição=3,2 s. 

 
3.3.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA FOTOGRÁFICA 

 
A influência das configurações ISO, abertura do diafragma e tempo de exposição utili- 

zado nas fotografias foram modificadas de modo a encontrar o melhor conjunto de parâmetros 

para realizar os experimentos de medida de IBU. Essas configurações são definidas a seguir: 

ν i < i 
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• ISO ou sensibilidade do sensor: É a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Quando 

se deseja fazer fotografias em ambientes de pouca luminosidade utiliza-se um ISO 

maior. Nas máquinas fotográficas mais antigas essa modificação era feita acoplando 

à câmera filmes com materiais mais ou menos sensíveis à luz. Atualmente, essa mu- 

dança é feita eletronicamente e altera-se a relação sinal-ruído, o que faz com que 

fotografias com ISO alto sejam visíveis em ambientes escuros, porém apresentando 

maior granulação e por consequência maior ruído e menor qualidade de imagem. 

• Abertura do diafragma ou f: O diafragma está localizado nas lentes das câmeras 

SLR e é responsável por regular a abertura máxima por onde a luz entrará. Quando se 

utiliza uma maior abertura de diafragma, ou seja, neste caso um valor f menor, além 

de se captar mais luz, as imagens apresentam um fundo desfocado devido a uma 

menor profundidade de campo, deixando os primeiros planos da imagem com maior 

nitidez. Em contrapartida, um valor f alto diminui a luminosidade da fotografia, porém 

apresenta uma nitidez mais uniforme ao longo dos planos além de evitar a entrada de 

luz proveniente de reflexões indesejadas. 

• Tempo de exposição ou velocidade do obturador: É o tempo durante o qual o ob- 

turador da câmera ficará aberto permitindo a passagem de luz. Em geral, escolhe-se 

tempos de exposição maiores em ambientes de menor luminosidade e objetos estáti- 

cos e tempos menores quando há alta luminosidade e/ou deseja-se capturar imagens 

de objetos em movimento. 

A câmera Canon modelo 700-D utilizada nos experimentos apresenta a seguinte faixa 

de configurações possíveis: 

• ISO: de 100 até 12800 

 
• Abertura do diafragma: de f/5,6 até f/32 

 

• Tempo de exposição: de 1,25 x 10-4 s até 30 s 

 
Porém, antes de testar e encontrar as melhores configurações de disparo, foram adotadas 

algumas hipóteses iniciais. Primeiramente, optou-se por utilizar somente o ISO 100, visto que 

valores mais altos geram ruído que irão interferir no processamento de imagens. Além disso, 

não foram utilizados tempos de exposição inferiores a 10-3 s, pois geram fotografias com lu- 

minosidade extremamente baixa, assim como superiores a 4 segundos, pois poderiam saturar o 
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CCD na componente azul, fazendo com que o equipamento não diferencie amostras de menor 

IBU’s. Assim, a faixa configurações investigada selecionada foi a seguinte: 

 

• Abertura do diafragma: f/5,6; f/6,3; f/8; f/10; f/13; f/16; f/18; f/20; f/25; f/32 

 
• Tempo de exposição: 0.01 s; 0,0125 s; 0,02 s; 0,04 s; 0,2s ; 0,4 s; 0,8 s; 1 s; 2 s; 3,2 

s; 4 s 

 
Considerando-se que há 10 configurações de abertura do diafragma e 11 de tempos de 

exposição, o número de fotografias iniciais é de 110. Dado que a fotografia do branco é aquela 

onde será obtida a maior intensidade luminosa captada pela câmera, o mesmo foi utilizado como 

amostra em uma varredura inicial para encontrar dentro do universo de configurações pré esta- 

belecidas, aquelas que serão válidas para o passo seguinte. Como critério prévio de eliminação, 

convencionou-se que em nenhuma das fotografias poderia ser atingido o valor máximo de in- 

tensidade luminosa do azul em qualquer pixel, ou seja, 255. Assim, elimina-se a possibilidade 

de saturação do CCD e diminui-se o número de fotografias necessárias para o próximo passo. 

Selecionadas as configurações com base nos critérios definidos no passo anterior, 10 

amostras com diferentes concentrações de iso-alfa-ácidos foram produzidas e tiveram seu IBU 

medido no espectrofotômetro, conforme descrito na seção 3.1. Em seguida, as amostras foram 

levadas ao equipamento LED-UV e foram capturadas as fotografias que atenderam aos critérios 

definidos anteriormente. Finalmente, para cada conjunto de fotografias de uma mesma configu- 

ração e diferentes amostras foi gerada uma curva de calibração utilizando as Equações (3.22) e 

(3.24). Dado o comportamento observado dos dados, a estimação de parâmetros foi feita 

utilizando-se regressão linear, conforme as Equações (3.25) e (3.26). Também foram traçadas 

as regiões de confiança usando a Equação (3.28). 

Geradas as famílias de curvas de calibração, o critério de escolha das melhores configu- 

rações da câmera para a captura de imagens será baseado no coeficiente de determinação (R2) 

correspondente a cada curva. O procedimento de cálculo do coeficiente de determinação está 

ilustrado pelas Equações (3.13), (3.14) e (3.15). 

O procedimento desta seção está ilustrado na figura 3.6 
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Figura 3.6 – Diagrama de blocos do procedimento de otimização das configurações da câmera 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 AMOSTRAS DE CERVEJA 

 
Um conjunto de cinco amostras de cervejas comerciais em barril foram doadas pelo 

estabelecimento Fina Cerva, outras sete amostras de cerveja também em barril foram doadas 

pelo estabelecimento Armazém São Jorge, e outras quatro (duas em lata e duas em garrafa) 

foram compradas no mercado local. Assim, foram analisadas 16 cervejas, identificadas de A a 

P tanto pelo método tradicional quanto pelo método alternativo, levando em conta a calibração 

inicial proposta para o equipamento descrita nas seções 3.2.3 e 3.2.5. 

 
3.5 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO IBU AO LONGO DO PROCESSO 

DE FERVURA 

Para testar a aplicabilidade do equipamento proposto neste trabalho, desejou-se acom- 

panhar a evolução temporal do IBU durante a fervura. Para tanto, foi fervido lúpulo de quatro 

maneiras diferentes, detalhadas nas seções a seguir. 
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3.5.1 FERVURA COM ÁGUA DESTILADA EM BALÃO DE FUNDO REDONDO COM 

REFLUXO 

Para este experimento, desejou-se realizar uma fervura de água destilada contendo lú- 

pulo em um recipiente de volume constante. Para tanto, empregou-se o uso de um balão de 

fundo redondo de 3000 mL com três vias ao qual foi acoplado um termômetro para monitora- 

mento da temperatura, um condensador de refluxo e uma tampa para a retirada de amostras. As 

amostras foram retiradas com auxílio de uma pipeta, de modo que o total de amostras removidas 

não excedesse 10% do volume inicial adicionado ao balão. Para o aquecimento, utilizou-se um 

Bico de Bunsen, e atingida a temperatura de ebulição foi adicionado o lúpulo, que foi fervido 

durante 60 minutos, sendo amostras retiradas em tempos distintos e resfriadas imediatamente 

em água gelada para interromper a reação de isomerização. 

Para esta análise utilizou-se lúpulo do Tipo Cascade (em torno de 5% de alfa ácidos) na 

proporção de 3g para 3000 mL de água destilada. Os valores de IBU das amostras foram 

calculados conforme o procedimento e os dados de calibração originados do procedimento de 

calibração descrito na seção 3.3.1. 

 
3.5.2 FERVURA COM EXTRATO DE MALTE EM BALÃO DE FUNDO REDONDO 

COM REFLUXO 

Para este teste, foram utilizadas as mesmas condições estabelecidas na seção 3.5.1. Po- 

rém, como meio reacional utilizou-se extrato de malte dissolvido em água destilada, gerando 

uma solução com densidade 14,6 na escala Brix. Além disso, também foi feito um teste à frio, 

no qual 1 g de lúpulo foi adicionado a 1000 mL de extrato dissolvido em água e deixado sob 

agitação por 1 hora, sendo amostras retiradas em diferentes tempos. 

 
3.5.3 BRASSAGEM EM PANELA DE 60 L 

 
Neste experimento desejou-se além da evolução temporal do IBU ao longo da fervura, 

investigar o efeito do uso de recipiente plástico para extração de iso-alfa-ácidos e o impacto da 

fermentação no IBU final. Para tanto, foi feita uma brassagem de pequeno porte, com 60 L de 

mosto proveniente de 70% de malte Pilsen e 30% de Spelta (trigo vermelho) fervido por 1 hora 

com 50 gramas de lúpulo Warrior (15% de alfa ácidos), sendo as amostras retiradas em tempos 

distintos e imediatamente resfriadas em água gelada. As amostras foram inicialmente divididas 
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em duas cada uma, uma parte sendo inoculado fermento de nome comercial HotHead (Kveik 

Norueguês) e deixada fermentar por 3 dias sem resfriamento, e a outra parte foi mantida em 

geladeira sem fermentar. Em seguida, cada conjunto de amostras (fermentadas e não fermen- 

tadas) foi novamente dividido em dois para realizar o procedimento de medição do IBU em 2 

condições diferentes, extração em recipiente plástico e recipiente de vidro. As amostras foram 

extraídas conforme descrito na seção 3.1.1, porém as medidas de IBU foram feitas de acordo 

com as modificações propostas na seção 3.3.2. 

 
3.5.4 BRASSAGEM EM TANQUE DE FERVURA PILOTO DE 150 litros 

 
150 L de mosto de malte de cevada foram fervidos por 1 hora após adição de 250 g   de 

lúpulo Magnum (12,9% de alfa ácidos). A coleta de amostras foi feita por uma torneira acoplada 

ao fundo do tanque, sendo as amostras imediatamente resfriadas em água gelada. Em seguida 

as amostras foram submetidas ao procedimento de extração descrito na seção 3.1.1 e as medidas 

de IBU conforme as modificações previstas na seção 3.3.2. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LED-UV 

 
A contagem de fótons de fótons emitidos pelo LED ao longo dos comprimentos de onda 

de 0 a 800 nm foi realizada, e o resultado é mostrado na figura 4.1. 

Figura 4.1 – Espectro de emissão do LED-UV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

É possível observar que o experimento apresentou 2 picos principais, um na região ul- 

travioleta, de interesse para o trabalho desenvolvido e outra na região visível. O segundo pico 
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corresponde à uma luz de standby emitida pelo LED para indicar que o mesmo está ligado, 

tendo em vista que a luz ultravioleta é invisível ao olho humano. Nos experimentos realizados, 

considerou-se que a luz visível emitida não comprometeu significativamente nas medidas de 

IBU. 

 
4.2 CALIBRAÇÃO 

 
Os dados obtidos na calibração do equipamento LED-UV estão dispostos na tabela 4.1. 

Esta foi a primeira calibração realizada para o equipamento, e foi feita utilizando as três com- 

ponentes tristimulares (R, G e B) para o cálculo da Absorbância I, conforme descrito na seção 

3.2.3. De posse destes dados, foi feita uma regressão polinomial de ordem 2, gerando a curva 

de calibração disposta na Figura 4.2. O polinômio ajustado demonstrou apresentou boa cor- 

respondência aos dados experimentais obtidos, observado pelo coeficiente de ajuste (R2) muito 

próximo de 1.  É importante salientar que das 46 amostras utilizadas na calibração,somente  36 

foram utilizadas, visto que as últimas amostras atingiram a absorbância máxima capaz de ser 

medida pelo espectrofotômetro (2,5), logo não poderiam ser usadas no ajuste de parâme- 

tros. Porém, é interessante observar que o equipamento LED-UV foi capaz de distinguir essas 

amostras, o que mostra que o equipamento desenvolvido é capaz de medir valores de IBU mais 

altos que o espectrofotômetro. Entretanto, neste momento não será possível verificar o limite 

máximo do aparato, visto que não há forma de atestar valores acima de 125 IBU’s, visto a in- 

disponibilidade de soluções padronizadas de iso-alfa-ácidos e/ou equipamentos analíticos mais 

avançados durante o desenvolvimento deste trabalho. 
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Tabela 4.1 – Dados para calibração do equipamento de medida de IBU por LED-UV. 
 

Amostra Absorbância1
 Absorbância 2 IBU2

 

Branco 0.000 0.00 0.0 

1 0.013 0.06 2.8 

2 0.021 0.02 1.0 

3 0.026 0.09 4.7 

4 0.025 0.02 1.1 

5 0.026 0.01 0.6 

6 0.039 0.13 6.3 

7 0.038 0.07 3.5 

8 0.045 0.10 4.9 

9 0.053 0.18 9.2 

10 0.053 0.13 6.3 

11 0.063 0.23 11.5 

12 0.062 0.17 8.3 

13 0.071 0.26 13.2 

14 0.089 0.26 13.0 

15 0.092 0.27 13.7 

16 0.103 0.31 15.7 

17 0.109 0.32 15.8 

18 0.133 0.40 20.1 

19 0.165 0.57 28.4 

20 0.172 0.54 27.0 

21 0.191 0.56 28.2 

22 0.208 0.64 32.0 

23 0.221 0.65 32.5 

24 0.243 0.76 38.0 

25 0.279 0.78 38.8 

26 0.291 0.80 39.9 

27 0.376 1.08 54.0 

28 0.382 0.99 49.5 

29 0.433 1.17 58.5 

30 0.517 1.40 70.0 

31 0.523 1.38 69.0 

32 0.668 1.70 85.0 

33 0.714 1.82 91.0 

34 0.826 2.20 110.0 

35 0.849 2.30 115.0 

36 0.798 2.00 100.0 

373
 0.959 2.50 125.0 

383
 0.962 2.50 125.0 

393
 0.965 2.50 125.0 

403
 0.968 2.50 125.0 

413
 0.976 2.50 125.0 

423
 1.014 2.50 125.0 

433
 1.082 2.50 125.0 

443
 1.087 2.50 125.0 

453
 1.107 2.50 125.0 

463
 1.203 2.50 125.0 

1Medido pelo equipamento LED-UV; 2Medido pelo espectrofotômetro. 3Pontos não utilizados 

no ajuste 
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Figura 4.2 – Curva de calibração gerada para o equipamento através da média das 

componentes tristimulares (R, G e B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 RESULTADO DA MUDANÇA NO MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE IMA- 

GENS 

Após a modificação proposta na seção 3.3.1, foi gerada a curva de calibração ilustrada 

na figura 4.3. Em relação à primeira abordagem, nota-se um comportamento dos dados mais 

próximos de um modelo linear, o que faz muito mais sentido visto que a absorbância aferida 

com um espectrofotômetro está sendo diretamente comparada com a absorbância aferida com 

um equipamento baseado em intensidade luminosa. É de se esperar que por serem propriedades 

físicas praticamente equivalentes a relação entre elas será linear. 

 
O resultado deste experimento foi de suma importância para o presente trabalho, pois 

trouxe inspiração para o procedimento seguinte, no qual foram modificadas as configurações da 
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Figura 4.3 – Curva de calibração gerada para o equipamento utilizando somente o valor azul 

das componentens tristimulares (B) 
 
 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

câmera de modo a encontrar os pares (tempo de exposição, abertura do diafragma) ideais para 

as medidas de IBU feitas com o equipamento LED-UV, considerando uma relação linear entre 

a as medidas do equipamento e os valores de IBU aferidos pelo espectrofotômetro usado para 

calibrá-lo. 

 
4.4 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CAPTURA DE IMAGENS E NOVA CALI- 

BRAÇÃO 

Seguindo o procedimento descrito na seção 3.3.2, foram buscadas as melhores confi- 

gurações da câmera para a realização dos experimentos de medida de IBU. Assim, das 110 

configurações iniciais utilizadas para a captura de imagens do branco, 11 apresentaram satura- 

ção na cor azul, ou seja, atingiram o limite máximo de 255 de intensidade luminosa. Assim,  as 

99 configurações restantes foram utilizadas no passo seguinte. O resultado desta análise está 

representado na Tabela 4.2. 

Utilizando as configurações encontradas no passo anterior, as amostras com IBU dife- 
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rentes foram fotografadas e para cada configuração foi gerada uma curva de calibração corres- 

pondente. Os resultados foram ordenados em relação ao coeficiente de ajuste (R2). 

Para selecionar as melhores curvas, convencionou-se o critério de R2 > 0.995. Assim, 9 

curvas atenderam a esse critério e estão dispostas nas Figuras 4.4 a 4.12. Em comparação com a 

primeira calibração desenvolvida para o equipamento, e possível observar um pequeno aumento 

do valor do coeficiente de ajuste, ou seja, o novo modelo representou um pouco melhor os dados 

experimentais. A região de confiança de 99,5% se mostrou bastante próxima ao modelo em si, 

com as duas retas que delimitam a região passando pela origem. 

A título de exemplo, serão mostradas algumas curvas que não atenderam ao critério de 

R2 > 0.995. As figuras 4.13, 4.14 e 4.15 demostram que à medida que os dados não conseguem 

ser bem representados pelo modelo linear proposto, o valor de R2 cai e a região de confiança 

aumenta, agravando a incerteza do modelo ajustado. As configurações de disparo utilizadas 

para gerar estas curvas foram os pares (TE,f) dados por (0,02,f10), (0,01,f18) e (0,01,f20). Na 

análise feita com o branco, esses pares resultam em uma luminosidade do azul de 24, 14 e 14, 

respectivamente, conforme a Tabela 4.2. Deste resultado, é possível presumir que configurações 

que gerem baixa luminosidade (pequena abertura do diafragma e/ou baixo tempo de exposição) 

aumentam significativamente o erro das medidas. 

 
No caso extremo mostrado na figura 4.16 (luminosidade = 15) os erros foram tão grandes 

que algumas amostras se mostram menos absortivas que o próprio branco, o que resultou em 

valores negativos de absorvância e por consequência um R2 negativo e a impossibilidade de 

traçar a região de confiança. 

Comparativamente, as 9 melhores curvas de calibração apresentaram luminosidade pró- 

xima a 255 ao fazer as medidas com o branco. Assim, é possível afirmar que para que o equi- 

pamento proposto neste trabalho funcione com máximo desempenho é preciso ajustar a câmera 

de modo que a luminosidade seja máxima, porém, sem atingir o limite de 255 na componente 

azul. 

Ao traçar o gráfico das 9 melhores curvas de calibração, observa-se que os coeficientes 

angulares das retas é muito próximo, o que mostra que utilizando configurações adequadas de 

TE e f , a diferença nas medidas de IBU será pequena. Isso pode ser observado na figura 4.17. 

Nota-se também que a curva de maior R2 (TE=4 s e f /18) encontra-se próxima ao centro da 

região delimitada pelas curvas. 
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Tabela 4.2 – Medidas do branco em diferentes configurações da câmera. 
 

(f)1
 TE2 (s) Imáx3 (B) PS4

  (f)1
 TE (s)2

 Imáx (B)3
 PS4

 

5.6 0.01 27 0  16 0.01 15 0 

5.6 0.0125 31 0  16 0.0125 15 0 

5.6 0.02 40 0  16 0.02 19 0 

5.6 0.04 63 0  16 0.04 21 0 

5.6 0.2 145 0  16 0.2 48 0 

5.6 0.4 202 0  16 0.4 75 0 

5.6 0.8 250 0  16 0.8 119 0 

5.6 1 255 806  16 1 138 0 

5.6 2 255 429160  16 2 177 0 

5.6 4 255 1031218  16 4 227 0 

5.6 3.2 255 157419  16 3.2 154 0 

6.3 0.01 26 0  18 0.01 14 0 

6.3 0.0125 28 0  18 0.0125 17 0 

6.3 0.02 35 0  18 0.02 16 0 

6.3 0.04 55 0  18 0.04 19 0 

6.3 0.2 129 0  18 0.2 39 0 

6.3 0.4 186 0  18 0.4 62 0 

6.3 0.8 238 0  18 0.8 96 0 

6.3 1 247 0  18 1 109 0 

6.3 2 255 143865  18 2 144 0 

6.3 4 255 987925  18 4 200 0 

6.3 3.2 255 26106  18 3.2 124 0 

8 0.01 22 0  20 0.01 14 0 

8 0.0125 23 0  20 0.0125 16 0 

8 0.02 29 0  20 0.02 17 0 

8 0.04 42 0  20 0.04 17 0 

8 0.2 120 0  20 0.2 38 0 

8 0.4 156 0  20 0.4 55 0 

8 0.8 211 0  20 0.8 85 0 

8 1 228 0  20 1 100 0 

8 2 255 5017  20 2 131 0 

8 4 255 600423  20 4 190 0 

8 3.2 255 1  20 3.2 137 0 

10 0.01 20 0  25 0.01 14 0 

10 0.0125 20 0  25 0.0125 13 0 

10 0.02 24 0  25 0.02 15 0 

10 0.04 32 0  25 0.04 14 0 

10 0.2 88 0  25 0.2 27 0 

10 0.4 137 0  25 0.4 45 0 

10 0.8 174 0  25 0.8 61 0 

10 1 192 0  25 1 71 0 

10 2 239 0  25 2 109 0 

10 4 255 45633  25 4 140 0 

10 3.2 225 0  25 3.2 93 0 

13 0.01 17 0  32 0.01 15 0 

13 0.0125 19 0  32 0.0125 15 0 

13 0.02 19 0  32 0.02 14 0 

13 0.04 25 0  32 0.04 16 0 

13 0.2 63 0  32 0.2 23 0 

13 0.4 98 0  32 0.4 38 0 
1Abertura do diafragma; 2Tempo de exposição; 3Intensidade máxima do azul dentre os pixels; 

4Número de pixels saturados 
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Figura 4.4 – Curva de calibração pós otimização 1 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Curva de calibração pós otimização 2 
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Figura 4.6 – Curva de calibração pós otimização 3 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Curva de calibração pós otimização 4 
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Figura 4.8 – Curva de calibração pós otimização 5 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Curva de calibração pós otimização 6 
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Figura 4.10 – Curva de calibração pós otimização 7 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Curva de calibração pós otimização 8 
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Figura 4.12 – Curva de calibração pós otimização 9 

 

 

 
 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Curva de calibração pós otimização 10 
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Figura 4.14 – Curva de calibração pós otimização 11 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Curva de calibração pós otimização 12 
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Figura 4.16 – Curva de calibração pós otimização 13 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Sobreposição das 9 melhores curvas de calibração 
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4.5 AMOSTRAS COMERCIAIS DE CERVEJA 

 
Diversas amostras de cerveja foram analisadas após a geração da primeira curva de ca- 

libração (Figura 4.2), gerando os dados dispostos na Tabela 4.3. As amostras tiveram seu IBU 

aferido tanto pelo método tradicional quanto pelo equipamento desenvolvido e foram medidas 

com apenas uma réplica, sendo que o resultado da tabela representa a média aritmética das me- 

didas. As configurações de disparo utilizadas na câmera foram: tempo de exposição = 10 s e 

abertura do diafragma = f/18. Nota-se que embora os desvios percentuais (ε(%)) cheguem a 

quase 18%, o máximo desvio absoluto, ou seja, a diferença absoluta entre a medida convenci- 

onal e a nova, foi de 4,46 IBU’s. A média dos desvios absolutos encontrados nessa rodada de 

medidas foi de 1,84 IBU’s. 

Em relação à percepção sensorial, é sabido que essas pequenas diferenças de IBU são 

indistinguíveis no gosto pelo ser humano, e considerando a aplicação à qual este equipamento 

se destina, estes desvios podem ser considerados aceitáveis. Cabe ressaltar também que o equi- 

pamento foi construído sem grandes sofisticações, portanto obviamente há pontos a serem me- 

lhorados para produzir melhores resultados. Por exemplo, o porta-cubeta, que foi construído de 

madeira de compensado pode ser futuramente construído em um molde plástico com encaixe 

ajustado para o LED e a cubeta, impedindo que parte da luz UV atinja o papel sem passar pela 

amostra. O posicionamento da câmera também pode ser melhorado em termos de alinhamento 

e distância, de modo a captar o máximo de luz possível sem saturar o CCD. 
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Tabela 4.3 – Valores de IBU medidos em amostras de cervejas comerciais 
 

Amostra Abs 1 IBU 1 Abs 2 IBU2 ε3 ε (%) 

A 0.18 8.9 0.049 7.4 1.53 17.1% 

B 0.34 17.2 0.095 14.2 3.05 17.7% 

C 0.19 9.6 0.055 8.3 1.29 13.4% 

D 1.21 60.5 0.408 56.8 3.71 6.1% 

E 1.45 72.5 0.545 73.6 1.11 1.5% 

F 1.17 58.5 0.437 60.5 1.95 3.3% 

G 0.32 15.9 0.099 14.7 1.17 7.3% 

H 1.79 89.3 0.713 92.7 3.37 3.8% 

I 0.31 15.5 0.098 14.5 0.96 6.2% 

J 0.12 6.1 0.040 6.0 0.13 2.1% 

K 0.25 12.3 0.080 11.9 0.42 3.4% 

L 1.01 50.5 0.359 50.5 0.03 0.1% 

M 0.72 36 0.251 36.1 0.09 0.2% 

N 1.12 56 0.384 53.7 2.29 4.1% 

O 0.54 26.8 0.152 22.3 4.46 16.6% 

P 1.31 65.5 0.446 61.7 3.85 5.9% 
1Medido pelo espectrofotômetro; 2Medido pelo equipamento LED-UV; 3Desvio. 

 
4.6 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO IBU AO LONGO DA FERVURA 

 
4.6.1 Lúpulo Cascade em água 

 
Após realizar o procedimeto descrito na seção 3.5.1, foram retiradas amostras ao longo 

do tempo, e os valores de IBU foram medidos pelo método tradicional e pela forma descrita na 

seção 3.3.1. Assim, para avaliar uma possível melhoria do equipamento nas medições após a 

modificação no processamento de imagens, os resultados foram comparados com as medidas 

no espectrofotômetro. Os tempos de retirada das amostras e os valores de IBU medidos estão 

dispostos na Tabela 4.4 e para esta análise, utilizaram-se as configurações TE= 3,2 s e f /18. 

Os dados foram utilizados para gerar um gráfico mostrando a evolução temporal do IBU 

ao longo da fervura (Figura 4.18. 

 
Os dados mostram um crescimento muito acelerado do amargor nos primeiros 15 mi- 

nutos de fervura, chegando ao valor de 45 IBU. Em seguida as medidas flutuaram ligeiramente 

permanecendo na faixa entre 45 e 50 IBU. Também é possível observar que os desvios em rela- 

ção ao método tradicional foram menores após a modificação no processamento de imagens e 

a nova calibração. 
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Tabela 4.4 – Evolução temporal do IBU para o lúpulo Cascade em água) 
 

tempo (s) Abs1
 IBU1

 Abs2
 IBU2 ε3 ε% 

62 0.671 33.6 0.265 31.7 1.80 5.4% 

118 0.73 36.5 0.297 35.6 0.91 2.5% 

174 0.787 39.4 0.330 39.6 0.28 0.7% 

228 0.792 39.6 0.331 39.8 0.16 0.4% 

293 0.823 41.2 0.349 41.9 0.74 1.8% 

363 0.832 41.6 0.346 41.5 0.15 0.4% 

421 0.839 42.0 0.353 42.3 0.35 0.8% 

478 0.868 43.4 0.366 43.9 0.51 1.2% 

536 0.863 43.2 0.356 42.7 0.43 1.0% 

595 0.854 42.7 0.359 43.1 0.39 0.9% 

908 0.909 45.5 0.386 46.3 0.89 2.0% 

1214 0.91 45.5 0.384 46.1 0.58 1.3% 

1491 0.89 44.5 0.375 45.0 0.54 1.2% 

1788 0.901 45.1 0.380 45.6 0.55 1.2% 

2108 0.915 45.8 0.392 47.1 1.32 2.9% 

2398 0.907 45.4 0.387 46.5 1.12 2.5% 

2711 0.935 46.8 0.406 48.7 1.95 4.2% 

2996 0.932 46.6 0.405 48.6 1.99 4.3% 

3295 0.936 46.8 0.414 49.6 2.84 6.1% 

3597 0.926 46.3 0.405 48.6 2.35 5.1% 
1Medido pelo espectrofotômetro; 2Medido pelo equipamento LED-UV; 3Desvio. 

Figura 4.18 – Teste de fervura de lúpulo em água destilada 
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4.6.2 Lúpulo Cascade em extrato de malte 

 
Para este experimento, além da evolução temporal do amargor durante a fervura, foi 

investigado o comportamento da mistura ao fazer o contato com o lúpulo à frio, e foram feitas 

as medidas somente no equipamento LED-UV. Os resultados das medidas à frio e à quente estão 

dispostos nas tabelas 4.5 e 4.6, respectivamente. 

Tabela 4.5 – Evolução do IBU à frio - Extrato de malte 
 

t (s) Abs IBU 

316 0.02779 3.333908 

618 0.03429 4.113829 

1854 0.056211 6.743635 

3613 0.106702 12.80103 

 
 

Tabela 4.6 – Evolução do IBU à quente - Extrato de malte 
 

Tempo (s) Abs IBU 

41 0.188 22.6 

62 0.218 26.1 

116 0.452 54.3 

169 0.244 29.2 

228 0.244 29.2 

289 0.194 23.3 

353 0.236 28.3 

360 0.274 32.8 

417 0.239 28.7 

472 0.146 17.6 

535 0.201 24.1 

894 0.328 39.4 

1188 0.202 24.3 

1494 0.211 25.3 

1793 0.230 27.6 

2106 0.264 31.7 

2403 0.230 27.6 

2689 0.219 26.3 

2989 0.231 27.7 

3292 0.316 37.9 

3600 0.314 37.6 

 
Utilizando os dados da tabela 4.6, foi gerado o gráfico da figura 4.19. Observa-se nova- 

mente um crescimento rápido do IBU nos primeiros minutos da fervura seguido de uma grande 

oscilação do amargor ao longo do tempo, apresentando medidas entre 15 e 55 IBU. Neste ex- 

perimento, não foi observado o comportamento esperado para a evolução do amargor durante a 
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fervura. Entretanto, o valor final observado para o IBU (37,6) foi substancialmente menor em 

relação ao experimento com água (48,6) o que era esperado, devido à interferência provocada 

pelos açúcares presentes. Quanto ao teste à frio, não se esperava um valor tão alto de IBU ao fim 

de 60 minutos. Supõe-se que os alfa-ácidos, que são insolúveis, sofreram oxidação, tornando-se 

solúveis na amostra. Os alfa ácidos oxidados também absorvem luz na região UV, o que explica 

o aumento do IBU mesmo sem fervura. 

Figura 4.19 – Teste de fervura de lúpulo em extrato de malte 
 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

Uma possível explicação para o comportamento errático dos dados da fervura é o uso do 

plástico na extração de iso-alfa-ácidos. O procedimento de extração definido pela Convenção 

de Cervejeiros da Europa não determina que não devem ser utilizados tubos para centrifugação 

confeccionados em plástico, que são os mais comumente encontrados no mercado. Investigando 

essa possibilidade, verificou-se que o plástico utilizado em tubos tipo Falcon (Polipropileno), 

possui baixa resistência química ao isooctano. Além disso, plásticos absorvem luz na região 

UV, motivo pelo qual cubetas de quartzo normalmente são obrigatórias para medidas na região 

UV. Assim, é possível que parte do plástico dos tubos esteja sendo dissolvida pelo solvente, 

causando interferência nas medidas de IBU. Esta suspeita será comprovada na seção 4.6.3. 
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Muitos cervejeiros estimam o amargor final das cervejas produzidas utilizando a corre- 

lações empíricas. Uma correlação amplamente utilizada na indústria é a proposta por Tinseth 

(2019 apud HOLLE; KLIMOVITZ, 2003) , mostrada na Equação (4.1). 

 

IBU = 
Q× %α × m 

Vf 

 

(4.1) 

 

onde Q é o fator de utilização de alfa ácidos (tabelado), %α é a fração mássica de alfa 

ácidos no lúpulo, m é a massa de lúpulo presente em mg e Vf é o volume final de cerveja pro- 

duzida. O valor tabelado de Q diminui conforme aumenta a densidade da mistura pré fervura, 

portanto quanto maior a quantidade de açúcares presentes no mosto menor será o valor de IBU, 

o que foi confirmado experimentalmente. 

 
4.6.3 Efeitos da fermentação e do uso de material plástico nas medidas de amargor 

 
Após o procedimento de otimização das configurações da câmera fotográfica, desejou- 

se investigar outros fenômenos que pudessem interferir nas medidas de amargor. A partir de um 

único conjunto de amostras de diferente amargor, parte foi levada à fermentação foi feita a ex- 

tração de iso-alfa-ácidos em recipiente plástico e de vidro, totalizando 4 conjuntos de amostras 

diferentes. As medidas feitas em cada uma das 9 melhores configurações encontradas na seção 

4.4 para cada conjunto estão dispostas nas tabelas 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 em ordem decrescente de 

R2. 

 
Tabela 4.7 – Evolução IBU - fermentado - plástico 

t (min) IBU(1) IBU(2) IBU(3) IBU(4) IBU(5) IBU(6) IBU(7) IBU(8) IBU(9) Média Desvio padrão 

1 22.34 18.98 19.16 21.36 19.80 25.04 24.91 22.09 27.05 22.30 2.85 

2 25.91 22.73 22.81 25.18 23.73 29.11 29.03 25.75 31.00 26.14 2.97 

3 24.00 20.99 21.17 23.44 22.29 27.18 27.31 24.20 28.70 24.37 2.79 

4 24.39 21.16 21.46 23.76 22.09 27.50 27.29 24.17 28.92 24.53 2.81 

5 27.96 24.86 24.88 27.14 25.79 31.07 31.39 28.19 33.09 28.26 2.99 

6 24.91 21.40 21.68 23.69 22.76 27.06 27.46 24.76 29.88 24.84 2.84 

7 30.42 27.26 27.48 29.96 28.26 33.64 33.84 30.91 30.62 30.27 2.39 

8 30.39 27.00 26.92 29.50 27.90 33.27 33.12 30.21 35.49 30.42 3.01 

9 25.94 22.53 22.70 24.94 23.76 28.57 28.48 25.76 30.43 25.90 2.77 

10 27.04 24.11 24.23 26.39 25.20 30.42 30.26 27.53 32.60 27.53 2.98 

20 27.56 24.19 24.40 26.56 25.48 29.92 30.49 27.81 32.78 27.69 2.92 

30 27.84 24.64 24.75 26.97 25.43 30.81 30.86 28.16 32.93 28.04 2.96 

40 24.31 21.31 21.59 23.79 22.25 27.58 27.62 24.73 29.76 24.77 2.97 

50 27.10 24.19 24.49 26.46 25.14 30.60 30.70 27.73 32.40 27.65 2.97 

60 26.50 23.51 23.92 26.12 24.56 29.76 29.74 27.02 31.69 26.98 2.87 

 

De posse dos dados das tabelas, é possível observar que a curva de mais alto R2 é a que 
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Tabela 4.8 – Evolução IBU - Não fermentado - plástico 

t (min) IBU(1) IBU(2) IBU(3) IBU(4) IBU(5) IBU(6) IBU(7) IBU(8) IBU(9) Média Desvio padrão 

1 28.05 24.70 24.80 27.23 25.60 31.09 31.09 28.19 33.26 28.22 3.04 

2 36.36 33.01 33.20 35.47 34.19 30.79 30.77 36.10 32.58 33.61 2.09 

3 32.79 29.69 29.72 31.95 30.19 27.62 35.88 33.22 30.03 31.23 2.47 

4 34.38 31.15 31.40 33.70 32.23 28.58 37.58 34.45 31.27 32.75 2.60 

5 32.70 29.45 29.66 31.82 30.63 27.90 35.60 32.93 28.98 31.07 2.41 

6 31.88 28.75 28.76 31.00 29.80 35.09 35.00 31.94 28.44 31.19 2.55 

7 31.13 28.22 28.23 30.72 29.14 34.27 34.26 31.72 28.00 30.63 2.46 

8 40.69 37.57 37.56 39.95 38.73 34.81 35.27 32.27 37.22 37.12 2.65 

9 35.79 32.37 32.52 34.90 33.32 30.20 38.55 35.64 32.46 33.97 2.49 

10 31.72 28.60 28.63 30.77 29.63 34.98 34.82 32.19 28.05 31.04 2.61 

20 38.59 35.50 35.59 37.70 36.82 33.09 32.82 38.81 35.63 36.06 2.16 

30 39.47 36.34 36.63 38.67 37.66 33.82 34.18 31.18 35.97 35.99 2.59 

40 39.13 35.80 37.92 38.47 37.35 42.18 41.96 39.26 44.01 39.56 2.64 

50 37.34 34.53 43.57 37.05 44.17 40.93 40.38 37.87 42.23 39.79 3.28 

60 41.45 38.29 38.35 40.52 39.48 44.25 44.26 41.31 46.64 41.62 2.89 

 

Tabela 4.9 – Evolução IBU - fermentado - vidro 

t (min) IBU(1) IBU(2) IBU(3) IBU(4) IBU(5) IBU(6) IBU(7) IBU(8) IBU(9) Média Desvio padrão 

1 16.57 13.21 13.48 15.13 14.43 18.52 17.94 15.84 19.99 16.12 2.33 

2 16.46 12.90 13.11 14.52 13.93 17.95 17.36 15.47 19.60 15.70 2.31 

3 19.33 15.60 15.80 17.39 16.69 21.03 20.61 18.43 22.28 18.57 2.40 

4 16.16 12.74 12.99 14.44 14.01 17.82 17.19 15.28 18.98 15.51 2.18 

5 19.33 15.78 15.81 17.63 16.93 20.87 20.89 18.50 23.03 18.75 2.49 

6 19.69 16.20 16.33 17.93 17.35 21.04 21.29 18.88 23.03 19.08 2.37 

7 20.28 16.65 16.63 18.38 17.40 22.24 21.93 19.52 23.69 19.64 2.58 

8 21.33 17.63 17.77 19.55 18.85 23.61 22.68 20.74 24.71 20.76 2.54 

9 21.98 18.24 18.33 20.02 19.22 24.15 23.49 20.93 25.41 21.31 2.61 

10 20.42 16.61 16.64 18.50 17.91 22.49 21.54 19.31 23.53 19.66 2.50 

20 23.63 19.70 19.70 21.41 20.78 25.79 25.15 22.77 27.04 22.89 2.70 

30 21.85 18.08 18.02 19.79 19.36 24.08 23.12 20.90 25.23 21.16 2.60 

40 24.79 20.95 21.02 22.79 22.30 27.00 26.47 23.98 28.25 24.17 2.65 

50 22.95 18.86 18.86 20.92 19.93 25.06 24.56 21.87 26.06 22.12 2.70 

60 26.71 22.86 22.89 24.95 23.99 29.08 28.46 25.89 29.80 26.07 2.63 

 

Tabela 4.10 – Evolução IBU - não fermentado - vidro 
 

t (min) IBU(1) IBU(2) IBU(3) IBU(4) IBU(5) IBU(6) IBU(7) IBU(8) IBU(9) Média Desvio padrão 

1 27.13 23.13 23.08 25.12 24.22 29.16 28.77 26.45 30.65 26.41 2.74 

2 37.80 33.90 33.70 35.84 34.82 31.56 30.76 37.02 32.91 34.26 2.36 

3 29.93 26.07 25.82 28.14 27.29 32.48 31.93 29.24 33.57 29.39 2.82 

4 32.20 28.25 27.95 30.18 28.96 34.47 33.90 31.39 27.12 30.49 2.66 

5 31.00 27.05 26.89 29.06 28.16 33.35 32.61 30.08 34.35 30.28 2.74 

6 33.29 28.80 28.69 30.90 29.85 30.34 34.99 32.03 28.42 30.81 2.25 

7 30.60 26.81 26.55 28.46 27.62 32.65 32.47 29.77 34.24 29.91 2.77 

8 34.71 39.64 39.65 41.65 40.78 37.15 36.61 34.21 38.19 38.06 2.61 

9 31.48 27.59 27.26 29.41 28.81 33.86 33.07 30.83 26.56 29.87 2.60 

10 34.12 30.14 30.06 32.26 30.77 27.96 35.46 33.35 28.78 31.43 2.52 

20 32.06 28.11 28.00 30.11 29.06 34.07 33.81 31.15 26.70 30.34 2.62 

30 37.09 33.02 33.05 35.23 34.45 30.87 30.67 36.45 32.68 33.72 2.27 

40 37.65 34.03 42.72 35.89 44.05 40.13 39.64 36.98 41.12 39.14 3.27 

50 39.83 36.15 36.05 37.89 37.54 41.91 41.58 38.85 43.26 39.23 2.59 

60 40.09 36.07 35.83 37.90 37.10 42.16 41.52 38.89 42.92 39.16 2.65 

 
mais se aproximou da média das medidas de IBU ao longo do tempo de fervura em todas as 

curvas. Também observa-se que a fermentação ocasionou na diminuição significativa do IBU 
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em ambos os casos (vidro e plástico). A redução do IBU após a fermentação foi em média 38% 

para as amostras em vidro e 21% para as amostras em plástico. Isso mostra que o efeito da 

fermentação não deve ser negligenciado pelos cervejeiros ao projetar a bebida. Utilizando os 

dados das tabelas, foram gerados gráficos para demonstrar os desvios mencionados, que podem 

ser observados nas figuras 4.20, 4.21 e 4.22. 

Figura 4.20 – Extração de iso-alfa-ácidos em plástico 
 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

Embora não haja objeção alguma do uso de plásticos na extração de iso-alfa-ácidos no 

procedimento descrito pela Convenção de Cervejeiros da Europa, os dados mostram que os 

impactos nas medidas podem ser muito significativos. Deste modo, é possível afirmar que o uso 

de tubos de vidro é imprescindível. 

 
4.6.4 Acompanhamento do amargor durante uma fervura em unidade piloto 

 
Durante a fervura do mosto da unidade piloto de 150 L, foram retiradas amostras de tem- 

pos em tempos e as medidas de IBU foram feitas de acordo com o procedimento e as melhorias 

descritas na seção 4.4. As medidas estão dispostas na tabela 4.11. Novamente, as medidas obti- 

das utilizando a curva de calibração de maior R2 se mostraram mais próximas da média. Além 
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Figura 4.21 – Extração de iso-alfa-ácidos em vidro 
 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Comparação vidro-plástico (Fermentados) 
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disso, reduziu-se consideravelmente o desvio padrão em relação aos procedimentos anteriores. 

Também se observa novamente a evolução muito rápida do amargor nos primeiros minutos de 

fervura, atingindo o valor de 47,30 no primeiro minuto de fervura seguido do patamar próximo 

aos 85 IBU’s em 6 minutos. Com os dados da tabela, foi traçado um gráfico para visualizar o 

crescimento do amargor ao longo da fervura, que pode ser visto na figura. Para melhor visuali- 

zação, optou-se por mostrar apenas a média dos valores de IBU obtidos em cada curva. 

Tabela 4.11 – Evolução IBU - Unidade piloto de fervura 
 

t(min) IBU(1) IBU(2) IBU(3) IBU(4) IBU(5) IBU(6) IBU(7) IBU(8) IBU(9) Média Desvio padrão 

1 47.30 46.10 45.41 46.69 46.01 48.74 48.63 47.39 49.57 47.32 1.34 

2 66.31 65.28 64.96 65.89 65.08 67.98 68.10 66.79 68.65 66.56 1.32 

4 75.67 74.50 73.83 75.18 74.91 75.95 76.84 75.16 76.50 75.39 0.90 

6 84.73 83.86 83.44 84.15 84.07 84.26 85.42 83.64 85.39 84.33 0.67 

8 84.86 84.24 84.00 83.96 84.83 83.89 85.06 84.22 85.05 84.45 0.46 

10 80.55 79.35 79.48 79.85 79.20 80.49 81.42 80.93 80.89 80.24 0.75 

20 85.47 84.97 84.56 85.19 85.03 84.58 86.62 85.69 85.88 85.33 0.63 

30 87.60 86.73 86.42 86.85 86.86 86.75 87.98 86.87 86.64 86.97 0.47 

40 89.62 89.53 89.41 89.83 89.65 89.42 90.66 89.19 89.79 89.68 0.40 

50 87.82 87.31 87.00 87.48 88.21 86.89 88.97 87.08 88.62 87.71 0.70 

60 87.93 87.85 87.74 87.31 87.85 86.92 88.87 87.95 87.77 87.80 0.50 

 

Figura 4.23 – Medidas de IBU - Unidade piloto 
 

 

 

 

 
 

               

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

Após diversas análises realizadas com o equipamento desenvolvido neste trabalho, pode- 

se dizer que o objetivo do mesmo foi alcançado. O aparato foi construído manualmente utili- 

zando materiais de baixo custo, tornando-o muito mais interessante do que a utilização de um 

espectrofotômetro, do ponto de vista econômico. A utilização deste equipamento se mostra 

atrativa principalmente se a medida de amargor for de interesse de pequenos produtores, tais 

quais os cervejeiros artesanais. 

O aparato foi capaz de distinguir amostras de alto valor de amargor que não poderiam 

ser medidas pelo espectrofotômetro utilizado como referência , visto que atingiram o valor 

máximo de absorbância (2,5) para o mesmo, e nas demais medidas apresentou discrepâncias 

aceitáveis. É preciso salientar que o aparelho foi montado sem utilização de tecnologias sofisti- 

cadas que pudessem garantir um melhor alinhamento entre a fonte emissora (LED) e o receptor 

(câmera fotográfica), controle preciso de eventuais perturbações na rede de alimentação elétrica 

(podendo causar mudanças na intensidade luminosa do LED) entre outros fatores que pode- 

riam interferir nas medidas de amargor. Considerando a característica subjetiva do amargor 

percebido pelo ser humano, os desvios entre os métodos reportados neste trabalho podem ser 

consideradas satisfatórios. 

Tendo em vista o alto custo de aquisição de um equipamento analítico ou mesmo a 

terceirização desta medida, muitos cervejeiros recorrem à estimativa do amargor por meio de 

correlações. Considerando que existem diversos efeitos que podem interferir no IBU, como por 

exemplo a fermentação, formas de armazenamento etc., a estimativa por correlações pode trazer 

resultados muito diferentes do real. Deste modo, a utilização da técnica aqui proposta seria de 

grande interesse para um melhor controle de qualidade. 

O atual cenário de consumo de cerveja mostra um crescente apelo a bebidas artesanais 
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e/ou de maior qualidade e sofisticação. Sendo assim, muitos consumidores se interessam por 

conhecer as características das diversas cervejas oferecidas no mercado, tal qual estilo, ingredi- 

entes utilizados, coloração, percentual alcoólico, amargor, entre outras. Por este motivo, seria 

interessante ao produtor mensurar as propriedades físico químicas do produto acabado e incluir 

essas informações no rótulo do mesmo, podendo oferecer um produto completo e diferenciado 

no mercado. 

Existem diversas melhorias que poderiam ser implementadas ao atual equipamento que 

permitiriam melhores resultados nas medidas e poderiam ser estudadas em trabalhos futuros. 

Algumas sugestões de aprimoramento estão listadas abaixo e poderiam contribuir significativa- 

mente na redução de erro nas medidas e custos de construção: 

• Simplificação do sistema de captura de imagens: O equipamento atual depende da 

utilização de uma câmera fotográfica do tipo DSLR para sua operação, porém 

diversas funções da câmera são desnecessárias para as medidas de amargor. Uma 

abordagem mais simples e menos onerosa seria utilizar somente a lente e o dispositivo 

de carga acoplado (CCD), além de algum sistema simplificado para receber comandos 

de captura e salvar as fotografias no computador. Assim, apenas partes da câmera 

seriam necessárias e poderiam ser adquiridas separadamente reduzindo o custo de 

produção do equipamento; 

• Melhorias no alinhamento dos componentes: O alinhamento entre a fonte emissora 

(LED), amostra e o receptor (lente) foi feito manualmente fixando o porta cubeta com 

cola e utilizando o parafuso de fixação da câmera no fundo da caixa. Assim, o ali- 

nhamento deve ser reajustado toda vez que a câmera precisa ter a bateria recarregada, 

visto que para tanto, é necessário removê-la da parte inferior da câmera. Novamente, 

a utilização de um sistema simplificado como o descrito no item anterior permiti- 

riam um ajuste único e permanente dos componentes do equipamento minimizando 

discrepâncias entre medidas de amostras semelhantes. 

• Melhorias no porta cubeta: O porta cubeta utilizado no equipamento foi construído 

com madeira de compensado de 5mm e os furos para o encaixes do LED e saída de 

luz para o papel foram feitos com uma broca chata em uma furadeira de bancada, o 

que gerou rebarbas e outras imperfeições no orifício. Além disso, há certas folgas no 

interior do porta que permite que uma pequena parte da radiação ultravioleta passe 
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sem ser absorvida pela amostra. Assim, é possível que algumas medidas resultem em 

IBU mais baixos do que o esperado, pois essa radiação remanescente pode cau- sar 

maior intensidade do azul capturado pela câmera.  Para resolver este problema,  o 

porta cubeta poderia ser construído em material plástico por extrusão/injeção ou 

impressora 3D, de modo a possuir encaixes mais justos impedindo a passagem de luz 

não absorvida e outros defeitos na captura de imagens. 

• Aumento da versatilidade do equipamento: No atual cenário de grande necessi- 

dade da utilização de dispositivos móveis, uma flexibilização do equipamento no sen- 

tido de aumentar sua versatilidade no uso corriqueiro seria de grande interesse. Os 

smartphones atuais vêm sido equipados com câmeras fotográficas de excelente qua- 

lidade, e poderiam ser utilizados para captar as imagens usadas para as medidas de 

IBU. Além disso, aliados à facilidade de desenvolvimento de aplicativos (apps) nas 

diversas bibliotecas existentes, os aparelhos poderiam também realizar o processa- 

mento de imagens e cálculo de IBU sem a necessidade de um computador ou outros 

dispositivos. Entretanto, certamente seriam necessárias adaptações do método para 

que essa alternativa seja viável. 
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Parte desta dissertação de mestrado foi publicada como um artigo na Journal of Food 

Engineering, volume 262, (2019) sob o título "Low-cost fluorescence-based method for beer 

bitterness measurement". 
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A R T I C L E I N F O 
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A B S T R A C T 
 

 

A simple low-cost methodology for assessing beer bitterness using the IBU (International Bitterness Units) scale has 

been developed. The experimental setup is composed of a UV source, a fluorescent material and a digital single-lens 

reflex camera. The main concept of the method involves estimating the UV attenuation through IBU solution 

samples, by comparing the resulting fluorescence instead of the direct UV data obtained with a spec- trophotometer. 

This significantly lowers the cost of the IBU measurement, allowing the hop bitterness values to   be directly obtained 

from simple processing of the fluorescence images. For validation purposes, all values were compared to traditional 

measurements made with a spectrophotometer. A calibration procedure was carried out using samples with 

different iso-alpha-acid concentrations, which were naturally measured with the traditional IBU methodology. 

Finally, for illustrating the application of the novel method, commercial beers were analyzed using the traditional 

approach and compared with the proposed methodology. The results yielded a root mean square error of predicted 

samples below 3 IBUs, which demonstrates the potential of the proposed alternative. 
 

 

 
 

1. Introduction 

 
Hops are one of the main components in beer production, and be- 

sides adding flavor and aroma, its main contribution to finished beer is 

associated with the bitterness obtained from its addition at high tem- 

peratures. Many hop varieties are nowadays encountered, and a broad 

spectrum of bitterness potential, which is associated with the alpha-acid 

concentration, can be found. In fact, even for a same hop variety, the 

alpha-acid content can vary, as it occurs in many natural products. As a 

result, a brewer must properly adjust the amount of hop addition to 

ensure consistent bitterness for different batches of the same beer. Hence, 

beer bitterness measurement becomes a key component for producing 

high-quality beers. Nevertheless, for many small-scale breweries, 

especially within the ever-growing craft beer segment, the equipment 

cost required for on-site bitterness monitoring becomes prohibitive. In 

this scenario, a low-cost alternative for beer bitterness measurement 

becomes very attractive. 

The main contributors to beer bitterness are the so-called iso-alpha- 

acids, which are products of the isomerization of alpha acids present in 

hops, which occurs during wort boiling (Nimubona et al., 2013; 

Oladokun et al., 2016b). This boiling consists in heating the wort to 

approximately 102 °C (due to ebullioscopic elevation) and for usually 60–

90 min. At this stage, hops are traditionally added to the mixture 

 

and their alpha-acids are extracted and isomerized, thus providing hop 

bitterness to the solution. Several studies have confirmed that alpha acids 

isomerization follows a first-order kinetics reaction and Arrhenius 

behavior (Huang et al., 2017; Jaskula et al., 2008; McMurrough et al., 1986; 

Nimubona et al., 2013; Malowicki and Shellhammer, 2005). Moreover, 

there are several process variables that can impact the iso- merization 

reaction, such as boiling duration, pH, wort density, boiling temperature 

and the presence of metal catalysts (Albanese et al., 2017; Jaskula et al., 

2010). 

The main three types of alpha-acids are humulone, cohumulone and 

adhumulone. These, when converted into their respective cis and trans 

isomers, yield up to six different iso-alpha-acids, and each geometrical 

isomer can contribute  differently  to the final  bitterness (De  Cooman  et 

al., 2000). Hop bitterness can also be adjusted by the direct addition of 

food-grade  commercial  hydrogenated  iso-alpha-acids  (Oladokun  et 

al., 2016a). Besides bitterness, iso-alpha-acids  also  contribute  to  other 

desirable characteristics, such as foam stability and antibacterial 

properties (Blanco et al., 2006; Caballero et al., 2012;  Cortacero-  Ramırez 

et al., 2003; Ferreira et al., 2005; Sansawat  et al., 2016). Re-   cent studies 

have even shown that iso-alpha-acids ingestion could also prevent 

dementia and  cognitive  decline  induced  by  obesity  (Ayabe  et al., 2018). 

Several authors proposed modern methods for beer bitterness 
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