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RESUMO 

 

 

A cerveja é uma das bebidas mais antigas da história da civilização. Ao contrário do que 

muitos pensam, é nutritiva, podendo-se considerar saudável quando não bebida em 

excesso. O equilíbrio das suas substâncias voláteis e não-voláteis é responsável pela 

aceitação e qualidade da bebida. A composição em ésteres, aldeídos, dicetonas vicinais, 

ácidos orgânicos, alcoóis superiores, fenóis, iso-α-ácidos e outras substâncias estão 

diretamente relacionados a sua qualidade. Por ser uma bebida que apresenta uma 

harmonia entre sabor e aroma, existem inúmeros estilos de cervejas com as mais 

diversas características, e as infinitas possibilidades nas combinações de grãos de malte, 

flores de lúpulo e famílias de leveduras trazem a esses estilos diferentes sensações 

gustativas e olfativas. Toda essa diversidade transformou a bebida numa excelente 

opção para quem busca prazer em beber e harmonizações gastronômicas. Os 

ingredientes de uma cerveja são determinantes para o sabor que ela apresenta, e embora 

não sejam o único fator, certamente são um dos mais importantes para quem lida com a 

degustação. Apresenta-se, assim, um trabalho baseado em uma releitura bibliográfica 

sobre a história da bebida na sociedade, com especial destaque à história nacional, além 

de uma discussão teórica da composição química das matérias-primas, das técnicas e 

processos industriais, e uma abordagem sobre a classificação e a diversificação dos 

estilos de cerveja disponíveis para consumo. 

 

Palavras-chave: cerveja; composição química; etapas de produção; estilos; degustação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The beer is one of the oldest drinks in the history of the world. Contrary to what many 

people think, it's nutritious, and can be considered healthy when not overdriven. The 

balance of its volatile and non-volatile compounds is responsible for the acceptance and 

quality of the beverage. The composition in esters, aldehydes, vicinal diketones, organic 

acids, higher alcohols, phenols, iso-α-acids and other substances are directly related to 

their quality. As it is a drink that has a balance between taste and flavour, there are a lot 

of beer styles with the most diverse characteristics and endless possibilities of 

combinations of barley grains, hops and yeast families bring to these styles different 

taste and olfactory sensations. All this diversity has made the drink an excellent choice 

for those seeking pleasure drinking and gastronomic harmonization. The ingredients of 

a beer are crucial to the taste experience, and even though they are not the only factor, 

they are certainly one of the most important for those who deal with tasting. Thus, this 

work is based on a bibliographical rereading on the history of bevarage in society, with 

special emphasis on national history, in aaddtion to a theoretical discussion of the 

chemical composition of raw materials, industrial techniques and processes, and an 

approach on the classification and diversification of beer styles available for 

consumption. 

 

Keywords: beer; chemical composition; production steps; styles; tasting. 
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OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar, de maneira qualitativa, a 

interferência dos ingredientes no perfil sensorial da cerveja, uma bebida de importância 

histórica, nutricional e econômica, e elucidar a influência dos diferentes processos 

industriais na obtenção de exemplares distintos e sofisticados de um mesmo produto. O 

presente texto tem a finalidade específica de concentrar informações sobre as 

características químicas das substâncias envolvidas ao longo do processo de produção e 

sobre as técnicas de processamento da cadeia produtiva, de modo a facilitar o 

esclarecimento quanto às diferenças organolépticas de diferentes cervejas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A paixão do homem pela cerveja é tão antiga quanto a nossa própria história. 

Desde as civilizações mais antigas de que se tem notícias, a cerveja sempre foi uma 

bebida largamente consumida e apreciada, sendo parte fundamental de muitas culturas e 

do cotidiano de várias civilizações. A cerveja é uma das bebidas mais delicadas e lábeis, 

possuindo um complexo, mas moderado, aroma e sabor. Produzida a partir da 

fermentação por leveduras da mistura constituída por água, malte de cevada e lúpulo, 

está presente em tantas sociedades há tanto tempo que é ampla a sua aceitação e 

consumo atualmente. A bebida se estabeleceu no Brasil quando da vinda da Família 

Real Portuguesa no século XIX e permaneceu no gosto popular, tornando o país um de 

seus maiores produtores e consumidores.  

A cerveja foi escolhida como material de estudo por ser o autor um apreciador 

assíduo da bebida e defensor da desmistificação dela como um agente negativo na 

sociedade. O presente trabalho é resultado de uma grande revisão da literatura e nele são 

abordadas informações bastante úteis para leigos, degustadores e profissionais que 

desejem adquirir mais conhecimento sobre a bebida, relacionadas às características 

apresentadas por diferentes exemplares disponíveis para consumo, buscando-se 

discorrer, de maneira técnica, clara e objetiva, sobre os aspectos científicos dos 

ingredientes empregados e do processo produtivo (este de maneira generalizada). Além 

de uma passagem pela história e classificação dos tipos de cerveja, são apresentadas 

importantes particularidades do tema abordado no que tange os aspectos químicos 

(classe de substâncias que participam da obtenção da mistura) e técnicos (etapas e 

procedimentos adotados ao longo do processo de produção). 

Assim, todo o conteúdo abordado está dividido em capítulos (eixos temáticos), 

traçando-se um breve panorama da história da cerveja, analisando-se a sua origem, os 

aspectos legais que a definem, sua composição química, as diferentes formas de 

classificação e a cadeia produtiva adotada para a obtenção do produto em diversas 

formas. Ocupou-se de uma breve recuperação histórica e contextual da conformação do 

mercado de cervejas no Brasil, acompanhando sobretudo seu processo de 

industrialização, consequência direta da modernização das indústrias de bens de 

consumo, que resultou na bebida atual – a cerveja industrial –, muito consumida no 

país. A análise teórica da composição química dos insumos e dos processos industriais 
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envolvidos e suas respectivas funções é de suma importância para sua classificação em 

famílias e estilos. 

Como a qualidade é aspecto fundamental para se alcançar vantagens no 

mercado, visando influenciar o comportamento do consumidor, é necessário ter 

informações técnicas acerca do produto, de modo que esse possa satisfazer à 

necessidade do mercado consumidor. A todo instante discute-se e destaca-se a 

importância das análises físico-químicas e sensoriais, realizadas com o intuito de obter 

informações sobre as propriedades físicas e químicas da amostra, que se traduzem nas 

propriedades organolépticas do produto final. 
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CAPÍTULO 1. DE PÃO LÍQUIDO À PAIXÃO NACIONAL: BREVE 

HISTÓRICO DA ORIGEM DA CERVEJA 

 

Com a emergência do Crescente Fértil, também conhecido como “Berço da 

Civilização” (região que compreendia a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito, onde se 

deu o início das cidades-estados e os primeiros impérios), o acúmulo de riquezas 

promovia o desenvolvimento das sociedades, nas quais a clivagem e a hierarquização 

social tendiam a acentuar-se quando a incipiente classe dominante conseguia acumular1, 

pois o controle da acumulação constituía o fundamento da divisão social e dos 

mecanismos de exploração. 

Esse foi um fator importante para o domínio do cultivo de grãos e cereais 

tornar-se dominante, não por serem os mais produtivos, mas pela questão da 

armazenagem. Diferenciavam-se das outras plantas porque quando armazenados, 

conservavam-se melhor e durante muito mais tempo1. Essa propriedade influenciou na 

evolução social e ideológica, interferindo no desenvolvimento de formas estatais 

baseadas na capacidade de armazenagem sistemática e centralizada – ou falta dela. 

Puderam-se distinguir1 a zona dos cereais (classe burocrática, despótica), onde a 

colheita destinava-se, em grande parte, a ser acumulada, da zona dos tubérculos e dos 

rizomas (primeiras plantas domesticadas), onde o cultivo era, em boa medida, orientado 

para um consumo rápido (classe pouco estratificada, de fraca diferenciação). 

Nesse sentido, desde os povos primitivos, a fabricação de bebidas fermentadas 

é considerada uma arte milenar2. A origem das primeiras bebidas alcoólicas é incerta, 

mas provavelmente tenham sido feitas de cevada, tâmaras, uvas ou mel3. A cerveja é 

uma das mais antigas criações do homem, acreditando-se que sua origem foi na região 

da Mesopotâmia (atual Iraque), onde a cevada cresce em estado selvagem3 e onde 

também a cerveja de cevada malteada já era consumida por volta de 6 000 a. C. Outros 

registros muito antigos sobre a existência da bebida provêm das regiões das antigas 

Suméria e Babilônia. Acredita-se que a descoberta da cerveja tenha sido acidental, como 

resultado da fermentação ocasional de algum cereal, e esteja ligada às mais antigas 

atividades humanas: a agricultura e a elaboração do pão. Os babilônios deram uma 

importante contribuição na evolução da cerveja, ao utilizar combinações de diferentes 

ingredientes, tais quais mel, trigo, plantas aromáticas, entre outros. 

A importância da cerveja para a Antiguidade foi bastante documentada em 

escritos antigos e iconografias, particularmente encontrada na cultura egípcia e 
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mesopotâmica. Dentre as provas arqueológicas concretas que indicam a Mesopotâmia 

como berço de origem da cerveja está o Hino a Ninkasi5, a Deusa Suméria da Cerveja. 

Os antigos acreditavam que a bebida era uma criação divina e, na realidade, o hino é 

uma receita para o preparo de cerveja na forma de um poema, uma homenagem à 

Ninkasi. Antigos escritos encontrados revelam que a fabricação de cervejas era 

ocupação muito respeitada na antiga Mesopotâmia, e que a maioria dos fabricantes de 

cerveja eram mulheres, única profissão que derivou de sanção social e proteção de 

divindades femininas5. Ninkasi era também quem preparava a cerveja para os deuses 

sumérios, através do cozimento de grãos, adição de frutos e mel e a fermentação em 

potes. 

Em 1913, o arqueólogo e linguista tcheco Bedrich Hrozny decifrou tábuas5 que 

vieram a comprovar a produção pelos sumérios de quase vinte tipos de uma bebida à 

base de cereais na região entre os Rios Tigre e Eufrates. Cada tipo dessa bebida tinha 

sua importância e significado social, seja para o tratamento de doenças (uso como 

remédios para os olhos e para a pele), seja, como mostra outro antigo registro sumério, 

datado de 4 000 a. C. e conhecido como Monumento Blau, em cerimônias religiosas 

(para oferenda aos deuses6) ou festivas (sendo inclusive distribuída ao povo3). 

Tempos mais tarde, a bebida chegou ao Egito, onde alcançou um status 

importante e logo se tornou parte dos hábitos alimentares. Em cidades construídas em 3 

000 a.C. foram encontrados desenhos rupestres que remetem à produção de uma bebida 

parecida com a cerveja. Além disso, escavações arqueológicas do século XIX 

encontraram resquícios de cevada em vasos localizados no interior de tumbas de 

faraós1. Vale, inclusive, citar que Ramsés III (1184 – 1153 a.C.), muitas vezes chamado 

de “faraó-cervejeiro”, doou aos sacerdotes do Templo de Amón 466.308 ânforas (cerca 

de 1 000 000 litros) de cerveja provenientes das suas cervejarias, iniciando a 

popularização da bebida7. Ainda de acordo com outras fontes arqueológicas, os 

camponeses se alimentavam essencialmente de diferentes variedades de pães feitas de 

cevada e trigo, bem como de cerveja. Sabe-se, ainda, que os grandes trabalhos estatais 

tinham o pagamento de seus trabalhadores calculados sempre em quantidades variáveis 

de pão e cerveja, de maneira que é provável, inclusive, que esses dois alimentos 

servissem como moeda de troca8. 

Por volta de 1.730 a.C. foi escrito o Código de Hamurabi (rei da Babilônia 

entre 1 7792 a 1 750 a.C.), a legislação mais antiga de que se tem conhecimento. O 

sistema, de grande impacto social e objeto de estudo do campo jurídico até os dias 
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atuais, incluía várias leis de comercialização, fabricação e consumo da cerveja. De um 

dos artigos consta a aplicação de pena de morte por afogamento ao cervejeiro que 

fraudasse sua bebida para venda, enquanto outro previa pena de morte para sacerdotes 

encontrados em bares, e um outro determinava que o pagamento pela venda da cerveja 

não poderia ser em dinheiro, mas apenas em grãos de cereais6. A partir dessa época a 

figura do cervejeiro se tornou um membro importante na sociedade. 

Segundo estudos6, os Romanos aprenderam a arte da produção cervejeira com 

os Gregos, que por sua vez, aprenderam a fabricá-la de acordo com as tradições dos 

egípcios. Vale observar que foi durante o Império Romano que as palavras cervisia e 

cerevisia começaram a ser utilizadas para designar a bebida resultante da fermentação 

de cereais, em tributo à deusa Ceres, patrona da agricultura e da fertilidade. Devido a 

sua vastidão, com diversas áreas sobre seu domínio e intensas trocas comerciais, o 

Império Romano se encarregou de espalhar a cerveja por toda a Europa, onde surgiram 

as primeiras cervejarias. Porém, como os Gregos, os Romanos eram amplos produtores 

e apreciadores do vinho, por ser a bebida dos deuses e tutelada por Baco, além de os 

cristãos europeus o identificarem como sangue de Cristo, e a cerveja passou a ser 

relegada às classes menos favorecidas, sendo considerada bebida típica de povos 

bárbaros, como os Gauleses e Germânicos. 

Até a Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade exclusivamente 

caseira, de responsabilidade das mulheres e para consumo doméstico, pois fazia parte da 

dieta da família, principalmente em virtude de seu baixo custo (era uma opção barata e 

acessível, diferente do vinho, que era caro). Inclusive a cerveja era comumente chamada 

de “pão líquido”, devido a sua composição nutricional, que conta com alto teor de 

carboidratos e certo valor proteico9,10. Em certas regiões, a cerveja era mais popular do 

que a água, porque durante a Idade Média quase não havia práticas sanitárias, o que 

deixava a água imprópria para consumo, com aspecto e gosto ruins11. Assim, era mais 

seguro beber cerveja do que água. A bebida era também muito consumida em festas 

como líquido inebriante, refrescante e uma alternativa à água potável. 

Nessa época, a grande maioria da população era iletrada, de modo que os 

mosteiros eram locais de conhecimento e desenvolvimento de técnicas para as mais 

diversas áreas. Os mosteiros do século VI5 tiveram uma importância fundamental no 

desenvolvimento de técnicas e receitas que melhoraram muito a qualidade da cerveja, 

que era relevante para os monges, porque a bebida os ajudava nos dias de jejum6,12. Nos 

períodos de quaresma, eles passavam períodos de jejum em que era obrigatória a 
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abstinência de substâncias sólidas e só era permitida a ingestão de líquidos. Há relatos 

históricos6,12 que afirmam que alguns monges eram autorizados a beber até cinco litros 

de cerveja por dia. 

Eles produziam, portanto, cada vez mais a bebida, sempre buscando melhorar a 

qualidade. A função de cervejeiro, antes na figura das mulheres, passa a ser reconhecida 

nos monges, considerados os primeiros pesquisadores da bebida (considerados mestres 

especializados, daí o termo mestre cervejeiro), com os quais a produção foi a primeira 

em grande escala, sendo doada ou vendida para a população. O processo de produção 

era tão intenso que foram criadas pequenas tabernas dentro dos mosteiros. 

Os monges do mosteiro de San Gallo, na Suíça, foram pioneiros na utilização 

do lúpulo6,9,12, ingrediente que tornava as cervejas mais frescas por causa do amargor 

natural e que ajudava a conservar a bebida (por possuir características antissépticas que 

proporcionam um maior tempo de validade da bebida, atuando como conservante 

natural)12. Foi também através desses estudos que os monges introduziram a 

conservação a frio da bebida6 e, por volta do século VIII, passaram a empregar diversas 

ervas aromáticas, como mírica, rosmaninho, louro, sálvia e gengibre9. 

Com a fragmentação do Império Romano, o contato comercial com outros 

povos diminuiu, permitindo a cada mosteiro criar um estilo próprio de cerveja, dada a 

variação da proporção entre os ingredientes (água, malte, lúpulo e leveduras) e do 

processo de fabricação. Ao passar do tempo, a própria Igreja Católica começou a 

encorajar pesquisas, a fim de obter melhorias na produção e no gosto da bebida. 

A cerveja passa a ser relevante para o desenvolvimento da economia. Por volta 

de 794, o imperador Carlos Magno, pela Capitular de Villis5,13, um decreto que 

organizava toda a vida econômica e social do domínio real, descreveu, dentre outras 

coisas, como deveria ser a fabricação da cerveja e reconheceu os cervejeiros como 

artesãos especializados e ocupantes de uma posição de destaque entre a organização dos 

vilarejos. A bebida passa a ter sua importância socioeconômica reconhecida e 

consolidada. 

Já em 1188, o rei Henrique II, da Inglaterra, lançou sobre a cerveja um imposto 

destinado à subvenção das Cruzadas. Segundo os relatos históricos, esse foi o primeiro 

imposto sobre bebidas criado no mundo11. Em meados do século XIII a produção de 

cerveja com intuito comercial se propagou para a região dos Alpes (atualmente sul da 

Alemanha, Inglaterra e Áustria). Com isso, as cidades germânicas passaram a ser 
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referência na produção de cerveja para toda a Europa, e as primeiras cervejarias 

começam a surgir, principalmente na cidade de Munique, na região da Baviera6,9. 

As associações bávaras que produziam cerveja passam a tentar proteger seus 

interesses dos produtores que utilizavam ingredientes obscuros na receita e que não 

prezavam pela qualidade do produto, e então pressionaram as autoridades locais para 

que fosse criada uma lei que os defendesse. Como essa região era um principado, 

portanto independente politicamente, o Duque Guilherme IV da Baviera institui, em 23 

de abril de 1516, a Reinheitsgebot, conhecida como a Lei da Pureza6. De acordo com a 

lei, seguida por muitas cervejarias até hoje, os únicos ingredientes para a fabricação de 

cerveja deveriam ser água, malte e lúpulo. A Lei da Pureza pode ser considerada um 

marco no desenvolvimento da cerveja, como contemporaneamente conhecida, ao 

simbolizar que os consumidores possuíam a salvaguarda de que as cervejas alemãs 

gozariam de qualidade superior. Vale ressaltar que àquela época não se conhecia a 

levedura, e tão logo se deu sua descoberta e o entendimento do seu papel, ela foi 

incorporada à lei. 

Entre os séculos VIII e XVI, a cerveja passou por vários estágios de 

desenvolvimento, juntamente como toda a estrutura social e econômica da sociedade 

ocidental, acompanhando a evolução da vida humana, estando presente em muitas 

sociedades em diferentes continentes. Ao longo dos séculos finais da Idade Média, a 

cerveja continuaria a aumentar sua participação na sociedade da época, porém sua 

produção ainda era mantida de forma rústica, artesanal.  

A história da cerveja no Brasil começa com a chegada no Recife da Companhia 

das Índias Ocidentais, em 1637, parte do projeto de colonização dos holandeses no 

Brasil. Por serem grandes apreciadores da bebida, é provável que a trouxeram como 

suprimento de cultura e lazer. Em 1640, o conde holandês Maurício de Nassau, nobre 

responsável pelas conquistas da Companhia no Brasil, chega acompanhado do 

cervejeiro Dirck Dicx, que trouxe uma planta de cervejaria, equipamentos e matérias-

primas, trazidos diretamente da Holanda. Primeira cervejaria das Américas, a La 

Fontaine foi montada na casa do nobre14. Em 1649, os holandeses são expulsos do 

Brasil, levando consigo a tradição do consumo de cerveja em territórios coloniais. 

O hábito de tomar cerveja é trazido novamente no início do século XIX, 

quando, em 1808, a Família Real Portuguesa desembarcou no Brasil Colônia. Há então 

um retorno do consumo de cervejas (importadas da Europa), apreciada por Dom João15, 

além dos licores franceses e vinhos portugueses importados para atender à nobreza. Até 
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então, a cachaça era a bebida alcoólica – destilada da cana-de-açúcar – mais popular no 

Brasil antigo. Com o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas (1808), a 

Inglaterra passa a ser a primeira a introduzir suas cervejas na colônia. 

A partir de 1830, algumas iniciativas pioneiras de produção artesanal de 

cerveja foram realizadas por famílias de imigrantes, tendo o consumo próprio como 

objetivo. A primeira vez que há uma citação documentada sobre uma fábrica de cerveja 

é no dia 24 de maio de 1832, na Edição 212 do Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro16, o segundo periódico diário mais antigo do Brasil – ainda em circulação – e um 

dos mais antigos de toda a América Latina. Por outro lado, outras fontes apontam que o 

Diário de Pernambuco (jornal mais antigo em circulação na América Latina), em 22 de 

dezembro de 1869, noticiou que o Imperador decretou ter sido Henri Joseph Leiden o 

fundador da primeira fábrica de cerveja no Brasil no ano de 1842. Já a primeira vez que 

uma cerveja produzida no Brasil é mencionada em um anúncio de venda é no dia 27 de 

outubro de 1836, na Edição 234 do Jornal do Commercio16. 

 

 

Figura 1. Primeiro anúncio de venda de cerveja produzida em território nacional, de 27 

de outubro de 1836, na Edição 234 do Jornal do Commercio16. 
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Figuras 2 e 3. Anúncios de venda de escravos, de 27 de outubro de 1836, na Edição 234 

do Jornal do Commercio. 

 

Durante o Segundo Reinado (1840 – 1889) ocorreu um maior desenvolvimento 

da cultura cervejeira, quando a cerveja ganha espaço nos jornais com muitas 

propagandas e anúncios sobre a comercialização. Nesse período as famílias de 

imigrantes começaram a usar escravos para produzir a bebida e vendê-la ao comércio 

local. Novas cervejarias surgiram e a produção da bebida aumentou até a Primeira 

Guerra Mundial, ainda que apresentasse características artesanais e de produção em 

pequena escala. Como o controle da fermentação era precário, a bebida produzida 

liberava uma enorme quantidade de gás carbônico no interior da garrafa, fazendo com 

que houvesse uma grande pressão em seu interior. A rolha era então amarrada com 

barbante para que não saltasse da garrafa. 

Em 12 de abril de 185817, chega a Juiz de Fora (MG) um grupo de operários e 

familiares vindos da Alemanha para trabalhar na construção da Estrada União e 

Indústria, que ligaria Juiz de Fora a Petrópolis. A construção da estrada, que deu início 

ao Plano Rodoviário Nacional do governo de Juscelino Kubitschek, levou à criação de 

várias colônias de imigrantes germânicos. Foi em uma delas, na Colônia D. Pedro II, 

que nasceu a primeira cervejaria de Minas Gerais, a Cervejaria Barbante, fundada em 

1861 pelo alemão Sebastian Kunz18, cujo nome remetia à forma rudimentar de envasar e 

preservar a cerveja. 
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Durante a segunda metade do século XIX o progresso do setor cervejeiro no 

Brasil estava essencialmente ligado às áreas de colonização europeia, especialmente 

alemã, sendo estes os primeiros a trazer essa indústria ao país e ser também o principal 

mercado consumidor. A ocorrência das fábricas de cerveja, em sua grande parte de 

porte modesto, estava associada à transferência de uma pequena operação mercantil da 

Europa e era concentrada majoritariamente no Rio de Janeiro, onde se concentrava a 

maior parte da população brasileira à época, especialmente em Petrópolis, e no Sul do 

Brasil, região de forte colonização europeia. 

Entre as décadas de 1860 e 1870 surge a primeira cervejaria com capacidade de 

produção industrial, a Friederich Christoffel, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, que chegou a produzir mais de um milheiro de garrafas no ano de 187819. Dom 

Pedro II institui e, em 1876, a Coroa ganhou sua cervejaria oficial, a Real Fábrica de 

Cerveja Nacional, descendente de uma pequena fábrica aberta em 1853 por Henrique 

Leiden na Cidade Imperial. Ela daria origem, em 1898, à Cervejaria Bohemia17,20. A 

produção das primeiras cervejas brasileiras não passava de um processo simples e sem 

muitos investimentos. Em geral, eram de alta fermentação, porque faltava a tecnologia 

de resfriamento necessária para a produção (e, portanto, deveriam ser consumidas em 

poucos dias). 

No cenário mundial, as inovações trazidas com a Revolução Industrial 

impulsionaram um grande avanço na história da cerveja. Duas inovações tecnológicas 

foram imprescindíveis para que as cervejarias passassem a produzir em quantidades 

massivas: a máquina a vapor, inventada por James Watt em 1769, e a refrigeração 

artificial, idealizada por Carl von Linde (em 1894 o engenheiro alemão desenvolveu o 

primeiro sistema viável de refrigeração artificial21). Os séculos XV e XVI foram muito 

prósperos para indústria cervejeira, que se aproveitou da alta dos preços dos vinhos e a 

redução dos custos de produção pela escala alcançada, espalhando o mercado 

consumidor por toda a Europa. 

Os estudos na ciência cervejeira experimentaram um novo boom entre os anos 

de 1860 e 18806 com as descobertas da fórmula da fermentação pelo químico e físico 

francês Louis Gay-Lussac (proporcionando um melhor entendimento do processo de 

fermentação) e da pasteurização pelo cientista Louis Pasteur, as quais passam a ser um 

fator interessante para a diversificação da cerveja. Apesar de o nome de Pasteur ser 

popularmente associado ao processo de pasteurização do leite, na verdade, suas 
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pesquisas foram direcionadas à cerveja, como está registrado em seu documento Études 

sur la bière (traduzindo, Estudos sobre a cerveja), de 18766. 

No Brasil, as grandes cifras cervejeiras só começaram a ser geradas a partir de 

1888, com o surgimento de duas novas fábricas que viriam a moldar o cenário da 

cerveja no país: uma pequena oficina chamada Manufactura de Cerveja Brahma Villiger 

e Companhia22, no Rio de Janeiro, do engenheiro suíço Joseph Villiger, e a Companhia 

Antarctica Paulista, em São Paulo, fundada através da parceria entre o alemão Louis 

Bücher, que produzia cerveja em pequena escala, e Joaquim Salles, proprietário de uma 

fábrica de gelo e embutidos de porco15,22. Isso só é possível com a chegada das 

primeiras máquinas de refrigeração ao país. Em 1891, a Antarctica muda seu regimento 

e se torna uma sociedade anônima com 61 acionistas, que facilitaram a compra de 

máquinas, investiram na sociedade e contrataram técnicos alemães que fabricaram uma 

cerveja leve e de sabor marcante15. Já a Brahma alavancou sua produção a partir de 

1894, quando Villiger vendeu sua cervejaria a Georg Maschke15, que aperfeiçoa a 

produção da cerveja, importa equipamentos e patrocina bares, restaurantes, clubes e 

artistas. A constante expansão de suas instalações e a existência de um circuito de 

comércio entre imigrantes foi essencial para o sucesso das duas companhias em seus 

primeiros anos. 

Com o advento da indústria cervejeira nacional, as importações de cerveja 

internacional praticamente acabaram no início do século XX. A política de substituição 

de importações alavanca a industrialização brasileira23, quando então as duas principais 

fábricas – responsáveis, principalmente, pela Antarctica e pela Brahma – estabelecem-se 

como as maiores produtoras de cerveja do país, disputando mercado e alternando 

conquistas, com a fabricação de cervejas qualitativamente comparáveis às cervejas 

europeias23. No entanto, entre o fim do século XIX até meados do século XX, a cerveja 

conheceu um grande retrocesso em todo o mundo, marcado por movimentos contrários 

ao consumo de álcool, e ao fechamento de várias cervejarias, ocasionado pelas duas 

Grandes Guerras, que levaram à falta de matérias-primas e de mão-de-obra para as 

unidades fabris. O advento da Primeira Guerra (1914 – 1918) ocasiona uma dificuldade 

na importação dos insumos necessários à produção da cerveja por serem de origem 

alemã e austríaca, e a cevada era então substituída por outros cereais como milho, arroz 

e trigo23. 

Após a Segunda Guerra Mundial, um espírito empreendedor e 

desenvolvimentista se espalhou por toda a sociedade da época. A cultura cervejeira e 
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seus entusiastas retomaram suas tradições, fazendo surgir uma nova onda de 

microcervejarias pelo mundo. Por outro lado, houve também a vontade de satisfazer o 

gosto padrão do mercado, o que ocasionou inúmeras fusões e compras de cervejarias, e 

a cada vez maior concentração do mercado nas mãos de poucas empresas6. 

Em 02 de julho de 1999 foi anunciada a união da Companhia Antarctica 

Paulista e da Companhia de Bebidas das Américas, formando a Ambev (American 

Beverage Company), a primeira multinacional brasileira, que passa a ser a maior 

indústria privada de bens de consumo do país, a maior cervejaria da América Latina, e a 

terceira maior indústria cervejeira e quinta maior produtora de bebidas do mundo15,22. 

Em 2004 a Ambev se funde à belga Interbrew, dando origem à Anheuser-Busch InBev 

(AB Inbev), que, atualmente, não só é a maior do Brasil, mas uma das maiores da 

Europa. 

A indústria brasileira de bebidas reveste-se de considerável importância para a 

economia nacional, em virtude não apenas do valor da produção, como também em 

função do elevado dinamismo que tem apresentado recentemente24, especialmente 

acentuado em alguns segmentos e parcialmente responsável pelo notável crescimento 

desses fabricantes que hoje ocupam posição de destaque no país e no exterior. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o Brasil teve, em 2018, um crescimento acelerado do mercado cervejeiro, 

consolidando-se e atingindo a marca de 889 cervejarias legalmente instaladas e 

registradas25. O país é o terceiro maior fabricante mundial e em 2016 respondeu com 

uma produção de 13,3 bilhões de litros, atrás, somente, da China (46 bilhões) e dos 

Estados Unidos (22,1 bilhões)26. A indústria gerou 77 bilhões de reais em faturamento, 

o que equivale a 2% do PIB e 14% da indústria de transformação nacionais, 

contribuindo, ainda, com 25 bilhões de reais em impostos. 
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CAPÍTULO 2. DESVENDANDO O ELIXIR: A QUÍMICA DA CERVEJA 

 

Com a Lei da Pureza, considerada o mais antigo código de alimentos vigente 

no mundo6, a cerveja passa a ser entendida simplesmente como o produto cuja 

composição básica é água, malte e lúpulo, fermentados sob ação da levedura. De um 

modo mais genérico e contemporâneo, pode ser definida como uma bebida carbonatada 

obtida da fermentação alcoólica, por ação da levedura Saccharomyces cerevisiae, do 

mosto preparado a partir do malte de cevada, adicionado ou não de outros cereais não-

malteados, lúpulo e água, cujo teor alcoólico varia entre 3 e 8% (v/v)2,6,9. 

A cerveja é uma das primeiras bebidas alcoólicas criada pelo homem e a 

terceira bebida mais popular no mundo, logo depois da água e do chá6. Historicamente, 

exceto na Alemanha, outras cereais, como milho, arroz e trigo também são utilizados no 

processo para a obtenção do malte, sendo o malte de cevada ainda o principal 

ingrediente utilizado. Também em outros países à exceção da Alemanha, além dos 

quatro elementos fundamentais, é comum o emprego de outras matérias-primas, 

conhecidas como adjuntos, além de carboidratos de origem vegetal transformados ou 

não (em pequenas proporções). Por outro lado, embora a maioria dos outros cervejeiros 

do mundo inteiro possuam uma maior flexibilidade na escolha de diferentes matérias-

primas, a indústria cervejeira é consciente da importância de manter a tradição na 

produção dessa bebida. 

No Brasil, a classificação de cerveja está descrita no Artigo 36 do Decreto n. 

6.871, de 4 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918 da Lei n. 8.918, de 14 de 

julho de 1994, cuja redação foi alterada recentemente e dada pelo Decreto n. 9.902, de 

08 de julho de 2019. Segunda a legislação vigente, “cerveja é a bebida resultante da 

fermentação, a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato 

de malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou 

extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte 

poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro”27. A legislação brasileira 

diverge da Lei da Pureza Alemã porque aceita a substituição de até 45% do malte de 

cevada por outros adjuntos cervejeiros; ou seja, sob a ótica do código germânico, as 

cervejas brasileiras que aproveitam a possibilidade de substituir um percentual do malte 

por adjuntos não são consideradas cervejas. 

A cerveja é uma bebida nutritiva e possui em sua composição vitaminas, 

minerais, carboidratos e proteínas, além do etanol, que exerce um efeito vasodilatador 
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que protege as artérias – evidentemente, sem o exagero em seu consumo. Um litro de 

cerveja equivale: em carboidratos, a 150 g de pão (cerca de 1,5 pães franceses); em 

proteínas, a 60 g de pão, 120 g de leite ou ainda 25 g de carne9,10. A cerveja apresenta 

400 kcal/L, o que corresponde a aproximadamente 15% das necessidades diárias de um 

adulto. Já os sais minerais (Ca, P, K, Zn, Mg, Se) incluídos em sua composição – 0,4 g/L 

– correspondem a 10% das necessidades de um ser humano. 

Além disso, ela é rica em flavonoides28, antioxidantes naturais que protegem o 

sistema cardiovascular, e é fonte de vitaminas, sobretudo as do complexo B, como 

folatos e riboflavina9,10,28. Devido à alta concentração de substâncias antioxidantes e 

baixo teor alcoólico, o consumo moderado de cerveja é capaz de melhorar a atividade 

antioxidante do plasma, já que influencia positivamente o nível de lipídios no plasma e 

sua capacidade anticoagulante, reduzindo o risco de doenças coronarianas28. A 

capacidade antioxidante da cerveja é comparável à do vinho branco, embora inferior à 

do vinho tinto, além de possuir componentes antioxidantes diferentes, devido à 

composição do malte e do lúpulo diferir da composição das uvas29. Essas propriedades 

– de sequestrar radicais livres – conferem à cerveja a capacidade de prevenir doenças 

degenerativas, como o câncer, além de apresentar propriedades antiestrogênicas (efeito 

inibitório sobre a ligação do estrogênio com seu receptor, sendo um mecanismo 

primário de prevenção do câncer de mama), anti-inflamatórias e antiangiogênicas 

(efeito retardante na neoformação vascular, inibindo o desenvolvimento de tumores e 

doenças da medula óssea)28,29. É importante destacar que análises das matérias-primas 

se fazem necessárias para assegurar qualidade em todas as etapas do processo de 

fabricação da cerveja. 

 

PARTE 2.1 ÁGUA: A ALMA DA CERVEJA 

 

A água representa cerca de 90% da composição em massa da cerveja, sendo a 

matéria-prima mais abundante e exerce, portanto, grande influência sobre a qualidade 

dessa, tendo grande impacto e importância em seu processo de fabricação6,9. Além de 

ser o principal componente, no processo cervejeiro, são utilizados vários tipos de água, 

com tratamentos adequados para cada função desenvolvida, como limpeza, desinfecção, 

lavagem, entre outros. O fornecimento de água potável com oa qualidade é uma 

característica importante para a indústria de alimentos e bebidas de um modo geral e sua 

disponibilidade e seu custo são fatores fundamentais para uma fábrica de cerveja. 
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Em toda planta de processamento de cerveja, a água é dividida em categorias, 

de acordo com sua aplicação3,6,9: água de fabricação, que necessita de um bom 

tratamento, já que esse tipo de água atua como ingrediente; água de processo, utilizada 

para lavar e esterilizar equipamentos, reatores, encanamentos, ou seja, toda superfície 

em que a cerveja entra em contato (também pode ser usada para a pasteurização e 

refrigeração); água de serviço e de uso geral, utilizada para tarefas cotidianas e em 

procedimentos, locais e equipamentos que não entram em contato com o produto (por 

exemplo, caldeiras). 

Na natureza, toda água contém gases (como CO2), sais (Ca, Mg, Na, K, entre 

outros) e íons (CO3
2−

, SO4
2−

, Cl−, NO3
−

, entre outros) dissolvidos6,9, possuindo-os em 

quantidades e proporções variadas, de acordo com sua região. Desse modo, sendo um 

dos mais importantes ingredientes da cerveja, a quantidade e qualidade dos sais 

dissolvidos e das substâncias orgânicas presentes na água deve ser ajustada, pois esses 

influenciam diretamente os processos químicos e enzimáticos que ocorrem durante a 

fermentação e, consequentemente, na propriedade e na qualidade do produto final. Esses 

requisitos devem necessariamente ser preenchidos para que a água possa ser empregada 

no fabrico da cerveja. 

A água proveniente da chuva infiltra-se no solo, incluindo em sua composição 

sais inorgânicos, matéria orgânica, microrganismos e poluentes. Por outro lado, a água 

que flui através de pedra calcária, rica em carbonato de cálcio, será rica em sólidos 

dissolvidos, enquanto a água que flui através de estruturas de pedra, como o granito, 

terá poucos sólidos dissolvidos. Assim, os recursos tecnológicos possibilitam o uso de 

água com teores de pureza e minerais ajustados à produção de cerveja, permitindo 

adequar as propriedades da água conforme as necessidades e a formulação6. 

Assim, toda água utilizada, especialmente a utilizada nos equipamentos nos 

quais a cerveja possui contato, deve ser potável, química e microbiologicamente segura, 

livre de qualquer odor (os odores indesejados são conhecidos como off-flavors) ou 

sabor, e equilibrada, do ponto de vista dos minerais dissolvidos, de acordo com o perfil 

da cerveja que se deseja desenvolver. Além dos requisitos gerais da água potável, os 

fabricantes precisam preparar a água para a produção da cerveja, de modo a adaptá-la 

aos processos das etapas seguintes (maceração e malteação), às necessidades 

nutricionais da levedura e ao perfil organoléptico desejado3,6. 

Dependendo da origem da água, algumas operações são efetuadas na cervejaria 

visando a sua adequação6, podendo-se citar a aeração (processo de oxidação, para 
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remoção de odores indesejados), a clarificação (nomenclatura comum do ponto de vista 

cervejeiro, sendo mais correto o termo floculação, isto é, a adição de produtos químicos 

para a aglomeração ou coagulação de materiais em suspensão, que serão posteriormente 

decantados ou filtrados), a cloração (para eliminação de microrganismos) e a 

desmineralização (para a remoção de sais em águas que contenham alto teor de sais 

dissolvidos). 

As técnicas para clarificação são comuns para corrigir a turbidez9 produzida 

por pequenas partículas em suspensão, que podem ser de natureza orgânica ou 

inorgânica (por exemplo, terra, argila, areia e outros minerais). Portanto, algum 

processo de separação sólido-líquido deve ser utilizado para remover essas partículas 

(decantação, floculação ou, menos comum, centrifugação), que podem servir como 

fonte de alimentação para microrganismos, interferindo no processo de desinfecção. O 

principal interesse no controle microbiológico da água é a presença de organismos 

contaminantes patogênicos, como por exemplo, Escherichia coli – bactéria causadora de 

diversas infecções no trato digestório –, indicando a contaminação por coliformes 

fecais, Giardia lamblia – protozoário causador da giardíase, uma infecção no intestino 

delgado –, e outras bactérias termotolerantes, vírus e protozoários. A Portaria n. 1.469 

do Ministério da Saúde, de 29 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da 

União em 29 de dezembro de 2001, estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, e determina a ausência de coliformes termotolerantes 

(Escherichia coli), em 100 mL de amostra de água para consumo humano, como valor 

máximo permitido30. Por isso, é necessário um plano de higienização e controle 

criterioso na unidade industrial que garantam à água todas as características desejadas: 

límpida, inodora, insípida e livre de microrganismos6,9. 

Para assegurar que a água esteja livre de microrganismos patogênicos, ela deve 

passar por um processo de desinfecção. A cloração é o método de desinfecção mais 

comumente utilizado na maioria dos países, sendo confiável, de relativo baixo custo e 

de simplicidade de aplicação. Quantidades suficientes de cloro – na forma do gás cloro 

– são adicionadas à água, sob pressão reduzida, visando a destruir ou inativar os 

organismos-alvo. O cloro é uma espécie química altamente reativa e quando adicionado 

à água deve oxidar substâncias orgânicas e inorgânicas igualmente. A água a ser 

distribuída para a população deve conter um certo teor de cloro residual, de modo a 

prevenir que haja nova contaminação durante o processo de distribuição31. 
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Embora sob o ponto de vista de segurança microbiológica a água mineral 

disponível nas redes de distribuição dos centros urbanos seja adequada, no processo 

cervejeiro ela merece preocupação, porque o cloro presente causa um off-flavor bem 

desagradável na cerveja, proveniente do clorofenol, que é associado a aromas 

hospitalares, como de alguns remédios e até do esparadrapo6,32. Para corrigir o 

problema, o tratamento normalmente utilizado em uma instalação de fabricação de 

cerveja é a filtração com carvão ativado, uma excelente medida de segurança que 

remove, além do cloro, elementos orgânicos de ocorrência natural que podem estar 

presentes na água33. 

Prática mais comum entre cervejeiros caseiros, a utilização de água 

proveniente de poços artesianos requer maior cuidado, pois, além de os lençóis freáticos 

passarem por alterações que podem mudar drasticamente a qualidade da água32, a água 

chega à superfície através de várias camadas e sua composição é influenciada pelas 

camadas atravessadas, podendo absorver diversos minerais presentes no percurso, 

especialmente magnésio, alumínio e ferro, sendo este último o causador mais comum do 

off-flavor metálico. Portanto, a opção por utilização de águas subterrâneas implica a 

realização de análises físico-químicas de amostras e métodos mais sofisticados de 

tratamento, sendo os mais comuns a precipitação com hidróxido de cálcio, o uso de 

resinas de troca iônica e o método de osmose reversa33, todas visando à remoção dos 

metais pesados e a obtenção de uma água química e bacteriologicamente potável. 

A água de origens distintas (de superfícies, subterrâneas ou de rede de 

distribuição) contém íons diferentes, que podem ter uma influência sobre a qualidade da 

cerveja. Os íons reagem com os diferentes componentes do malte (principalmente com 

os fosfatos e as proteínas) e as substâncias amargas do lúpulo, formando um sistema 

equilibrado, que depende de vários fatores físicos e químicos, contribuindo, assim, para 

o pH do mosto32. A saber, os principais íons encontrados são Ca2+, Mg2+, Zn+, Na+, 

CO3
2−

, HCO3
−

, SO4
2−

 e Cl−9,33. 

Uma propriedade importante das águas naturais é a dureza, isto é, o teor de 

íons metálicos polivalentes, em especial íons cálcio e magnésio34, sob a forma de 

carbonatos (pode incluir vários outros metais e também bicarbonatos e sulfatos). 

Dependendo da atmosfera, da fonte geológica e da atividade biogeoquímica, a água 

pode ser descrita como dura ou mole, quando dureza indica a água com elevado 

conteúdo mineral (alto teor de sais de cálcio e magnésio). Em geral, águas duras são 

mais saborosas e boas para o consumo, enquanto águas moles têm sabor similar ao de 
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sabão34. Ainda quanto à dureza, ela pode ser do tipo temporária, fornecida pelos 

bicarbonatos de cálcio e magnésio, que podem ser removidos pela ebulição da água e 

também pela adição de hidróxido de cálcio, formando carbonatos de magnésio e de 

cálcio (insolúveis), ou permanente, causada pelos outros sais (sulfatos, cloretos, 

nitratos), e podendo ser eliminada apenas por tratamento com resinas de troca iônica33. 

A água com dureza permanente está associada a cervejas amargas, enquanto as cervejas 

mais leves (como as do tipo Pilsen) necessitam de água mole para a sua produção3. 

Assim, componentes inorgânicos influenciam diretamente na qualidade da 

água, principalmente quando a mesma é utilizada como ingrediente, como no caso da 

cerveja, em que esses componentes afetam o processo de fermentação e impactam na 

produção. Contudo, se a água fosse totalmente livre de constituintes inorgânicos (mole), 

seu sabor seria desagradável e poderia ocasionar problemas de corrosão na produção. 

De um modo geral, é interessante que a água utilizada seja moderada, pois os íons 

cálcio e magnésio servem de nutriente para as leveduras fermentativas6. O cálcio 

presente na água também atuará na açucaração da cerveja6. A água com dureza elevada 

não deverá entrar no processo de fabricação, mas poderá ser utilizada para outros 

serviços, devendo ser desmineralizada por meio da utilização de resinas de troca iônica 

e osmose reversa. 

A dureza da água cervejeira interfere nas características da bebida. Uma 

cervejaria cuja água de produção possua uma elevada dureza, devido ao elevado teor de 

sulfato de cálcio, produzirá cervejas mais amargas, fortes e claras, como é o caso 

ilustrativo das Pale Ale mais famosas da cidade inglesa de Burton upon Trent. Por outro 

lado, águas muito moles, com poucos minerais, como na cidade de Pilsen (República 

Tcheca), levam à fabricação de cervejas com um sabor mais suave e leve, altamente 

lupuladas, típicas dos estilos Light e Pale Lager. Existem ainda as águas mais alcalinas, 

muito utilizadas nas cervejarias de Munique, por exemplo, cujas cervejas fabricadas são 

mais escuras e com um sabor mais suave e leve, como as do tipo Dark Lager33. 

O cálcio é um elemento importante para se obter uma cerveja estável e de bom 

paladar, pois protege as amilases (enzimas) da degradação térmica no processo de 

maceração, quando ocorre a sacarificação (hidrólise) do amido contido no malte9. Além 

disso, favorece a coagulação proteica durante a fervura do mosto (a desnaturação das 

proteínas forma um aglomerado de restos cervejeiros conhecido como trub, que, se não 

removidos, podem causar aromas e sabores desagradáveis), facilita a precipitação do 

oxalato (como CaC2O4) nos tanques de fermentação e maturação, evitando que isto 
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ocorra nos recipientes de cerveja (o que favorece a formação de muita espuma e 

turvação da bebida, fenômeno conhecido como gushing), estimula o metabolismo e 

também a floculação da levedura9,33. 

O magnésio possui efeito similar ao cálcio, porém em menor intensidade, 

devido à maior solubilidade de seus sais (fosfato de magnésio é mais solúvel que o 

fosfato de cálcio), interferindo menos no pH do mosto9,33. O magnésio é essencial ao 

funcionamento de certas enzimas da levedura, porém, em concentrações elevadas 

(acima de 30 mg/L)9 podem conferir um amargor desagradável à cerveja, de modo que 

altas dureza e alcalinidade obrigam o tratamento à base de óxido de cálcio, que reage 

com os bicarbonatos de cálcio e magnésio – responsáveis pela elevada dureza – 

formando carbonato de cálcio, insolúvel (e que, portanto, pode ser filtrado): 

HCO3
−

(𝑎𝑞)
+ CaO(𝑠) → CaCO3(𝑠)

+ OH−
(𝑎𝑞) 

O zinco é capaz de ativar a síntese de proteínas, estimulando o crescimento de 

leveduras, ativando a fermentação. Contudo, teores superiores a 0,6 mg/L9 têm ação 

negativa sobre a fermentação e a estabilidade coloidal. Em baixas concentrações, o 

sódio dá à cerveja um sabor levemente doce33. Os carbonatos e bicarbonatos contribuem 

para aumentar a alcalinidade da água, enquanto os íons sulfato fornecem aumento de 

sabor amargo e seco, altamente desejável em cervejas de elevado amargor, podendo 

também ser fonte para a formação de SO2 e H2S durante a fermentação da cerveja, 

dando uma nota de enxofre em sua degustação (o que, em geral, não é um problema). 

Os cloretos de cálcio e magnésio não são prejudiciais à cerveja, conferindo a ela um 

paladar encorpado e redondo (é dito para um paladar que retoma aos sabores mais 

tradicionais da bebida, retratando o equilíbrio entre o lúpulo e o malte). Em 

concentrações inferiores a 100 mg/L, o cloreto aumenta o mouthfeel (sensação de boca, 

de paladar satisfeito) e fornece doçura à cerveja, mas em teores superiores favorece a 

corrosão dos equipamentos da linha de produção9,33. A Tabela 133 relaciona a 

concentração de alguns íons a estilos de cervejas específicos (que serão abordados no 

Capítulo 3): 
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Tabela 1. Concentrações de íons (em mg/L) recomendadas para alguns estilos de 

cerveja33. 

ESTILO 𝐂𝐚𝟐+ 𝐌𝐠𝟐+ 𝐒𝐎𝟒
𝟐−

 𝐂𝐥− 

Pale Ale 100 – 250 20 300 – 425 30 – 50 

Amargas 60 – 120 10 180 – 300 25 – 50 

Brown Ale 25 – 50 5 – 10 35 – 70 60 – 90 

Porter 60 – 70 5 – 10 50 – 70 50 – 60 

Sweet Stout 55 – 75 5 – 10 35 – 55 20 – 30 

Dry Stout 60 – 120 10 35 – 110 20 – 30 

Pìlsen 7 2 – 8 5 – 6 5 

Light Lager 35 – 55 5 – 10 65 – 85 30 – 50 

Dark Lager 75 – 90 5 – 10 35 – 70 60 – 90 

Munich Dark 50 – 75 5 – 10 20 – 35 5 – 2 

 

De um modo geral, pode-se dizer que, nas cervejas de sabores 

predominantemente de malte (geralmente escuras), os altos teores de cloretos são 

preferidos em vez dos sultatos, para equilibrar o malte (além de altos teores de 

carbonatos). Já nas cervejas amargas (geralmente claras), utilizanm-se bons teores de 

sulfato para garantir um amargor saboroso (e os carbonatos, que transmitem cor e 

amargor áspero, devem ser mantidos em nível mínimo). A Tabela 233 destaca como a 

composição do líquido impacta na fabricação das cervejas mais tradicionais ao redor do 

mundo: 
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Tabela 2. Relação entre a composição da água, seu impacto na fabricação de cervejas e 

a sua influência no tipo mais popular de algumas regiões do mundo33. 

Composição da água País/região Estilo de cerveja 

Água branda, com baixas 

quantidades de cálcio, 

carbonato, cloreto, magnésio, 

sódio e sulfato 

República Tcheca Pilsen 

Água com baixos níveis de 

sódio e cloreto 
Viena (Áustria) 

Âmbar (estilo IPA 

de aroma frutado) 

Baixas quantidades de sódio, 

sulfatos e cloreto, variável 

média de cálcio e magnésio e 

alta proporção de carbonatos 

Munique (Alemanha) Munich Dunkel 

Alto teor em todos os aspectos 

minerais 
Dortmund (Alemanha) Lager 

Água com variante média e 

alta de carbonato, sódio e 

sulfato 

Londres (Reino Unido) Porter 

Água com alto teor de 

carbonato 
Dublin (Irlanda) 

Escuras (Red Ale, 

Stout, Lager) 

 

Atualmente, por meio de tratamentos apropriados, pode-se ajustar a 

composição de qualquer água para atingir a composição mineral desejada. Em geral, 

esse ajuste é feito com base em uma água com baixo conteúdo de minerais (esse teor 

pode ser natural ou então produzido por algum tratamento prévio), adicionando-se os 

sais desejados para atingir a composição ideal pretendida pelo fabricante de cerveja. Os 

sais tipicamente adicionados são cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e sulfato de 

magnésio. 

Outro fator fundamental é o pH da água, que deve ser rigorosamente 

controlado, pois atua diretamente nos processos de regulação da atividade enzimática, 

de solubilização de componentes adstringentes, de variação da cor e de coagulação dos 

componentes proteicos do mosto9. O ideal é que se tenha um pH ácido, o que facilita a 

atividade enzimática do grão do cereal, pois as α e β-amilases e as proteases presentes 

nos grãos só atuam em pH baixo, com consequente aumento no rendimento de maltose 

e maior teor alcoólico6. Um pH alcalino, ao contrário, poderá ocasionar a dissolução de 

materiais existentes no malte e nas cascas dos cereais, indesejáveis no processamento da 

bebida. 
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O ajuste também é importante para potencializar o efeito desinfectante do 

cloro. Quando adicionado à água, o gás cloro reage quase completamente para formar o 

ácido hipocloroso: 

     Cl2(𝑔) + H2O(𝑙) → HOCl−
(𝑎𝑞) + H+

(𝑎𝑞) + Cl−
(𝑎𝑞) 

O ácido hipocloroso se dissocia, gerando os íons H+ e OCl−: 

HOCl−
(𝑙)  ⇌  H+

(𝑙) + OCl−
(𝑙) 

Ou seja, o pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o 

ácido hipocloroso se ioniza. Sob valores de pH inferiores a 7,5, o ácido hipocloroso é a 

espécie predominante, cujo potencial de desinfecção é cerca de 80 vezes superior se 

comparado ao hipoclorito, que é a espécie predominante sob valores de pH superiores a 

7,5. Assim sendo, o potencial de desinfecção do ácido hipocloroso é significativamente 

aumentado sob valores pH mais baixos, em função da maior proporção de HOCl− 

presente no meio31. 

 

PARTE 2.2 MALTE: UMA BEBIDA QUE COMEÇA NA TERRA 

 

O malte é resultante do processo artificial e controlado de germinação, também 

conhecido como malteação, da cevada, espécie vulgare do gênero Hordeum da família 

das gramíneas9,33. Na realidade, existem 2 espécies do gênero, que diferem entre si 

quanto à disposição física dos grãos: a vulgare, que é também conhecida por seis fileiras 

ou 6-row (indicando 6 grãos por fileira na espiga), cujos grãos apresentam baixo teor de 

proteínas e enzimas; e a distichon, também conhecida por duas fileiras ou 2-row, cujos 

grãos apresentam alto teor de proteínas e maior teor de enzimas33. Por conter grãos mais 

densos e com uma relação carboidrato/proteína na semente superior, a cevada de seis 

fileiras é a mais indicada para a produção de malte. O cereal, originário do Oriente 

Médio, é cultivado há cerca de 8 mil anos, e é o quinto grão de interesse econômico em 

escala mundial, após arroz, milho, trigo e soja. Com quantidade anual média de 

aproximadamente 140 milhões de toneladas35, a produção do cereal está concentrada 

nas regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. É empregado na 

alimentação humana sob diversas formas, a saber: na forma de malte utilizado na 

fabricação de bebidas (cerveja e destilados), de alimentos e medicamentos; de farinhas 

ou flocos destinados à composição de produtos de alimentação infantil, de panificação 

(pães, doces, biscoitos e confeitos), cereais em barra, dietéticos e produção caseira de 

mingaus e sopas; e de sucedâneos de café. A cevada também é empregada na 
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alimentação animal, como forragem verde, feno, silagem, grãos e na fabricação de 

rações, que se constitui no maior uso mundial da cevada. 

 

 

Figura 4. Cevada de duas e seis fileiras: (1) 2-row, (2) 6-row, (a) visão superior, (b) 

visão frontal e (c) visão lateral6. 

 

No Brasil, a cevada é cultivada em escala comercial principalmente para uso na 

fabricação de malte, principal matéria-prima da indústria cervejeira. A expansão da 

cultura da cevada é relativamente recente e deve-se, em grande parte, às iniciativas da 

indústria cervejeira que fomentou a produção nacional para garantir oferta, por conta do 

encarecimento do produto externo na década de 197035. Em 2019, no Brasil, segundo o 

Décimo Segundo Levantamento do Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, 

realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), foram semeados 

116,4 mil hectares de cevada e a expectativa para a produção é de 415 mil toneladas, 

sendo 17,4% superior à safra anterior36. O período de cultivo da cevada no sul do país 

ocorre entre junho e novembro, com colheita nos dois últimos meses. A cevada é opção 

de muito produtores no inverno por conta da janela de cultivo, já que, no sistema de 

rotação, a cevada é o cereal de inverno que sai primeiro da lavoura, permitindo a 

semeadura da soja na melhor época, e também por trazer melhoria ao solo, pois o 

sistema favorece a porosidade do solo e traz resultados positivos à cultura que vem na 

sequência. Vale ressaltar que, por conta da necessidade de regiões mais frias, o cultivo 
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da cevada no país está concentrado nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, sendo o primeiro o maior produtor do grão (do total de área plantada, cerca de 

50% – 58,3 mil hectares – está em solo paranaense). 

O aumento na produtividade é fomentado pelas maltearias instaladas na região, 

garantindo a compra de toda produção, desde que atinja qualidade para malte. Para 

assegurar a uniformidade dos lotes que chegam à indústria, o setor produtivo trabalha 

com um número reduzido de cultivares (espécies de plantas que foram melhoradas 

devido à alteração ou introdução de uma característica que antes não possuíam), 

definidas pelas empresas através dos fomentos, que avaliam a melhor alternativa para 

fabricação de diferentes produtos. Apesar dos números, a produção nacional de cevada é 

suficiente apenas para 40% da produção de malte usado nas cervejarias brasileiras. Um 

dos impeditivos é o clima subtropical adverso à produção de cereais de inverno no 

Brasil, uma vez que a chuva na colheita afeta o teor de germinação dos grãos da cevada 

cervejeira, desqualificando o produto para a indústria de malte. Em um estudo publicado 

em 2018, cientistas da Universidade da Califórnia, da Universidade Chinesa de Pequim, 

da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, do Centro Internacional Mexicano para 

Melhorias do Milho e do Trigo e da Universidade de East Anglia (Inglaterra) 

concluíram que extremos climáticos, agravados pelo aquecimento global, devem levar a 

declínios bruscos no rendimento das colheitas de cevada e podem ameaçar a oferta e a 

acessibilidade econômica da cerveja37. Outro fator que atrapalha um maior uso da 

cevada nacional na indústria do malte é o número reduzido de maltearias próximas às 

regiões de cultivo do grão, o que encarece o produto. 

A comercialização da cevada para malte é regida pela Portaria n. 691 do 

MAPA, de 22 de novembro de 1996, uma legislação específica, denominada Norma de 

Identidade e Qualidade de Cevada para comercialização interna, que define 

procedimentos e instrumentos de coleta de amostras, responsabilidades, os padrões de 

qualidade, limites de tolerância e métodos de análise. A qualidade comercial da cevada 

cervejeira é identificada através de três classes e tipo único descritos nas Tabelas 3 e 

435,38 a seguir: 
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Tabela 3. Descrição das classes de cevada, segundo Portaria n. 691 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento35,38. 

CLASSE DESCRIÇÃO 

Classe 1 
Grãos inteiros de cevada que fiquem retidos nas peneiras de 2,8 e 

2,5 milímetros. 

Classe 2 
Grãos inteiros de cevada que vazem na peneira de 2,5 milímetros, 

mas fiquem retidos na peneira de 2,2 milímetros. 

Classe 3 

Inclui os grãos que vazem na peneira de 2,2 milímetros, acrescidos 

dos avariados, das impurezas e matérias estranhas retidas em 

quaisquer das peneiras. 

 

Tabela 4. Tipo único de cevada cervejeira, segundo Portaria n. 691 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento35,38. 

FATOR DE QUALIDADE LIMITES DE TOLERÂNCIA 

Poder germinativo > 95% 

Proteína < 12% 

Grãos avariados < 5% 

Umidade < 13% 

Pureza varietal > 95% 

Sementes de outras espécies de cereais < 3% 

 

O cereal deve obedecer a esses padrões estabelecidos para que chegue à 

maltearia com alta capacidade de germinação para render um bom malte, haja vista que 

o poder de germinação da semente é algo muito importante, pois a cevada cervejeira 

precisa de uma semente viva. É considerada abaixo do padrão de malteação toda cevada 

que não satisfizer os limites estabelecidos em termos de poder germinativo, proteína e 

grãos avariados, e essa pode ser comercializada para outros destinos, como, por 

exemplo, indústria de alimentos, fabricação de ração ou forragem animal, desde que não 

apresentem características desclassificantes. A cevada pode ser desclassificada caso 

apresente aspecto generalizado de mofo e fermentação e odor estranho de qualquer 

natureza que prejudique sua utilização normal, caso seja tratada com produto que altere 

sua condição natural ou por qualquer causa que venha afetar a sua qualidade35. No país, 
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a principal e mais frequente causa da desclassificação para malte é a germinação abaixo 

do mínimo decorrente de chuvas na colheita. 

Além dessa Portaria que norteia os parâmetros de identidade e qualidade do 

produto, a Resolução n. 07, de 18 de fevereiro de 2011, da Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), agência reguladora vinculada ao 

Ministério da Saúde, dispõe sobre os limites máximos para a presença de micotoxinas 

em alimentos, e também governa a comercialização do cereal. As micotoxinas são 

metabólitos tóxicos secundários produzidos por fungos filamentosos, que crescem e se 

proliferam bem em grãos39, e o quarto artigo da Resolução orienta que os níveis da 

toxina “devem ser tão baixos quanto razoavelmente possível”. A Tabela 540 apresenta os 

limites máximos tolerados. 

 

Tabela 5. Limites máximos tolerados por micotoxina e produto no Brasil, segundo 

Resolução n. 07/2011 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária40. 

MICOTOXINA PRODUTOS 
LIMITE MÁXIMO 

TOLERADO (μg/kg) 

Aflatoxinas B1, 

B2, G1, G2 

Cereais e produtos de cereais, exceto 

milho e derivados, incluindo cevada 

malteada 

5 

Alimentos à base de cereais para 

alimentação infantil (lactantes e 

crianças de primeira infância) 

1 

Desoxinivalenol 

(DON) 

Farinha de trigo, massas, crackers, 

biscoitos de água e sal, e produtos de 

panificação, cereais e produtos de 

cereais exceto trigo e incluindo cevada 

malteada 

750 

Trigo integral, trigo para quibe, 

farinha de trigo integral, farelo de 

trigo, farelo de arroz, grão de cevada 

1000 

Ocratoxina A 

(OTA) 

Cereais e produtos de cereais, 

incluindo cevada malteada 
10 

Alimentos à base de cereais para 

alimentação infantil (lactantes e 

crianças de primeira infância) 

2 

Cereais para posterior processamento, 

incluindo grão de cevada 
20 

Zearalenona 

(ZEA) 

Farinha de trigo, massas, crackers e 

produtos de panificação, cereais e 

produtos de cereais exceto trigo e 

incluindo cevada malteada 

100 
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Os estudos da morfologia vegetal e composição química das sementes de 

cevada são importantes porque a proporção entre os componentes químicos pode afetar 

as características indispensáveis à industrialização e para, especificamente, a melhor 

compreensão dos mecanismos de transferência de calor e massa que ocorrem durante a 

etapa de malteação e que são influenciados pela complexa estrutura dos grãos. Quando 

processados, os grãos podem sofrer mudanças em sua composição química e física, 

como inativação de enzimas, hidrólise de polissacarídeos e alterações nos teores de 

vitaminas e sais minerais. 

O grão de cevada apresenta em sua composição fibras, proteínas, lipídios e 

carboidratos, que são a maior fonte de energia e estão em maior quantidade no grão, 

representando cerca de 80% do peso seco41. A cevada tem grande aplicação na indústria 

cervejeira justamente devido a sua riqueza em polissacarídeos, que proporciona os 

substratos necessários para a conversão de açúcares em álcool no processo de 

fermentação alcoólica. Seus grãos são do tipo amiláceos porque o principal carboidrato 

de reserva é o amido, que pode ser hidrolisado em açúcares fermentescíveis na etapa da 

mosturação2,6,33,42. O amido é formado no lento amadurecimento do grão e seu acúmulo 

aumenta a reserva energética para o embrião, que será utilizada no desenvolvimento de 

uma nova planta. Outros açúcares, como frutose, sacarose e glucose também fazem 

parte da composição do grão. A composição química do grão de cevada é apresentada 

na Tabela 641. 

 

Tabela 6. Composição química média do grão de cevada cervejeira em base anidra (% 

m/m)41. 

COMPONENTE (% m/m) 

Proteínas 10,0 – 11,5% 

Matéria inorgânica 2,0 – 4,0% 

Lipídios 1,5 – 2,0% 

Outras substâncias 1,0 – 2,0% 

Carboidratos 70,0 – 85,0%, dos quais 

Amido 66,25 – 81,25% 

β-glucanas 3,75 – 5,63% 
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No meio científico, a cevada é conhecida pelo seu alto conteúdo de fibra 

alimentar solúvel (na forma de β-glucana), responsável por diminuir o colesterol 

plasmático e a glicemia, além de reduzir o risco de câncer do colo39. Do ponto de vista 

funcional, a semente pode ser dividida em cinco estruturas, que desempenham um papel 

fundamental no metabolismo da semente durante a germinação, e podem ser observadas 

na Figura 5: casca, pericarpo, aleurona, endosperma e embrião6,33,41,42. As camadas 

celulósicas compreendem 16% do grão inteiro, dos quais 3% são aderentes ao mesmo. 

O endosperma amiláceo corresponde a 81% e o embrião a 3% do total. Retirando-se a 

casca, as estruturas do grão acham-se distribuídas entre a aleurona (4,8%) e o 

endosperma (76,2%). 

 

 

Figura 5. Estrutura do grão de cevada40. 

 

As estruturas mais externas da semente, a casca e o pericarpo, protegem-no da 

contaminação por fungos e insetos, principalmente o embrião e o endosperma, e ainda 

regulam a absorção de água durante a germinação6,33,41,42. Essas paredes são formadas 
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por microfibrilas de cadeias de β-glucanas (polissacarídeos não amiláceos de origem 

vegetal formados por ligações glicosídicas de monômeros de glucose, nome comercial 

para a única conformação em que a glicose é encontrada na natureza45) do tipo β-1,3 e 

β-1,444. Esse tipo de polímero tem várias moléculas de celulose (uma substância fibrosa, 

resistente e insolúvel em água, de molécula linear, não ramificada45) unidas por ligações 

covalentes resultantes da reação de condensação entre uma molécula de um carboidrato 

e um álcool (que pode ser outro carboidrato). O comprimento de suas cadeias 

polissacarídicas, somadas às ligações de hidrogênio45, são responsáveis pela rigidez 

estrutural das paredes vegetais. Além das estruturas formadas por cadeias de β-glucanas, 

as paredes da casca também são formadas por cadeias de substâncias orgânicas 

estruturais como lignina, xilose e pentosanas (arabinoxilanas)44,45. A seguir, na Figura 6, 

é apresentada a conformação da celulose: 

 

 

Figura 6. Cadeia de celulose com ligações β-1,4 e destaque para as ligações de 

hidrogênio responsáveis pela rigidez estrutural45. 

 

A aleurona e o embrião são tecidos vivos que controlam os processos 

fisiológicos relacionados à produção e à liberação de enzimas, assim como o grau de 

hidrólise das paredes celulares do endosperma durante a germinação. A aleurona é uma 

camada grossa de células, que forma um importante reservatório de lipídios e um 

composto complexo de proteínas e polissacarídeos, minerais, fitina e niacina33. Sua 

principal função é a síntese de importantes enzimas (α-amilase, β-glucanase e 

endoprotease) que participam na degradação das reservas que se encontram no 

endosperma durante a germinação, e interagir com o ácido giberélico, um hormônio 

vegetal que promove a germinação da cevada41,42. 

O endosperma (usualmente também conhecido como albúmen), um tecido não-

vivo, funciona como um depósito, responsável pelo armazenamento dos carboidratos e 
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das proteínas (elementos não estruturais), os principais nutrientes que compõem a 

reserva energética para o período de germinação. As paredes externas do endosperma 

são constituídas principalmente por cadeias amorfas de β-glucanas, que representam 

72,3% de sua composição e favorecem a absorção de água, além de 22,2% de 

pentosanas (arabinoxilanas) e 5,5% de proteínas41,42. Outros polissacarídeos como 

hemicelulose e celulose também estão presentes em menores proporções. 

O endosperma é formado basicamente por amido, a principal reserva de 

nutrientes do grão, armazenado em forma de grânulos nas células do endosperma, 

embebidos por uma matriz proteica41,42. O amido e as proteínas são substâncias não 

estruturais muito importantes, pois são alguns dos principais nutrientes que compõem a 

reserva energética para o período de germinação do grão e para o crescimento da 

levedura, respectivamente. O amido é a principal forma de armazenamento energético 

das células vegetais e é composto por dois tipos de polímeros de glicose, a amilose e a 

amilopectina, cuja diferença básica é a ramificação da cadeia. Ambos possuem cadeias 

nas quais as unidades de glicose se unem mediante ligações α-1,4, porém a amilopectina 

apresenta pontos de ramificação com ligações glicosídicas α-1,645. As estruturas dos 

polímeros podem ser vistas na Figura 745: 
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Figura 7. Representação da cadeia de amilose (A) e amilopectina (B)45. 

 

O embrião contém os tecidos meristemáticos, isto é, tecidos vegetais 

constituídos de células indiferenciadas que possuem grande capacidade de multiplicação 

e especialização (chamadas células meristemáticas)6,33. É relativamente rico em 

proteínas (25%), carboidratos (18%), lipídios, cinzas e vitaminas E e B41,42. Durante a 

germinação e o crescimento do grão, o embrião produz e secreta giberelinas naturais 

para o endosperma (através de uma estrutura chamada de escutelo, responsável também 

pela transferência de nutrientes do endosperma para o embrião durante a germinação), 

hormônios que induzem o desenvolvimento de enzimas hidrolíticas, importantes tanto 

no desenvolvimento, através da estimulação da divisão e do alongamento celular, como 

na germinação dos grãos6,33,41,42. 

A composição química da cevada cervejeira varia entre cultivares e depende de 

diversos fatores externos, principalmente das diferenças genéticas e ambientais. O clima 

seco, por exemplo, aumenta os teores de proteína, β-glucanas e dureza do grão42. 
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Independente disso, devido a sua riqueza em polissacarídeos, o endosperma da cevada 

tem grande importância na indústria cervejeira porque proporciona os substratos 

necessários para a conversão de açúcares em álcool no processo de fermentação da 

cerveja. Para produção cervejeira, o amido possui um papel muito importante: além de 

estar diretamente relacionado ao fornecimento desses substratos para a produção 

alcoólica, contribui diretamente para o corpo da cerveja, e consequentemente, a sua 

classificação segundo legislação vigente e órgãos responsáveis pela tipificação de 

cerveja. No entanto, para que a cevada possa se tornar uma fonte de açúcares 

fermentescíveis, ela deverá passar por um processo chamado de malteação (que será 

descrito com mais detalhes na Parte 4.1 do Capítulo 4). O mais importante agora é 

entender que esse processo dá origem ao malte, a base da cerveja que dá cor, corpo e 

sabor para a bebida46. Dessa maneira, a cerveja pode ser considerada uma bebida 

alcoólica obtida por transformações de fontes de amido. 

O malte é definido como resultado da germinação controlada de qualquer 

cereal, proporcionando a liberação e formação de algumas enzimas que atuam na 

conversão do amido em açúcares. A técnica é empregada mais comumente com a 

cevada, mas também podem ser utilizados trigo, aveia, centeio, arroz e milho, 

respeitando-se a legislação vigente. O malte influencia o sabor da cerveja mais do que 

qualquer outro ingrediente. A seleção orientada do malte cervejeiro determina o caráter 

da cerveja, influenciando a elaboração da cor, do corpo, do aroma e do mouthfeel. É 

com a conjugação entre temperatura e tempo de secagem, ou com o uso de aditivos, que 

se obtém maltes de diferentes cores e sabores, visando à obtenção do malte específico 

ao tipo de cerveja desejada. 

De um modo geral, os maltes de cevada são divididos basicamente em 4 tipos – 

malte base, malte especial, malte cristal e malte torrado – e vários subtipos – Munich, 

carapils, âmbar, chocolate, entre outros. Os maltes base, muitas vezes chamados de 

maltes Pilsen, são os mais comuns de serem encontrados e com os quais podem ser 

produzidos todos os tipos de cervejas, pois fornecem a maior parte do poder diastásico 

para converter amido em açúcares fermentescíveis e fornecem o maior potencial de 

extrato6,33,41,42. Já os maltes especiais são concebidos para contribuir com características 

únicas e acentuadas para a cerveja, especialmente cor, estabilidade da espuma, corpo e 

sabor, e, para tanto, são feitos a partir de cevada com alto teor proteico que foi 

submetida a uma germinação mais intensa com temperaturas mais elevadas, portanto, 

fornecendo menor ou nenhum poder enzimático, maior dulçor e uma coloração mais 
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intensa, geralmente escura6,41,42. Os maltes do tipo cristal, também conhecidos por malte 

caramelo, apresentam uma extensa gama de cores, obtidas com torras em temperaturas 

relativamente elevadas do malte ainda úmido, para acelerar a atividade enzimática e a 

quebra de substâncias que, durante a etapa seguinte de secagem, sofrerão reações que 

resultarão no aumento da cor (o amido é convertido em açúcares e em seguida 

caramelizado)41,42. O malte torrado (ou preto) é utilizado para a produção de cervejas 

escuras e é obtido através da torrefação do malte base em temperaturas em torno de 200 

°C por um período de duas horas6,41,42. Para a produção de diferentes tipos de maltes, é 

necessário não só secar o grão, como tostá-lo ou torrá-lo, de acordo com as 

características que são buscadas, resultando em maltes de diferentes cores, aromas e 

sabores, que podem ser usados para cervejas de estilos como Vienna Lager, Red Ale, 

Pale Ale, IPA, Stout, entre outros. Essas torras podem dar características sensoriais que 

lembram café, cacau, chocolate, caramelo, entre outros. Nesses tipos, há pouca ou 

nenhuma atividade enzimática, devido à sensibilidade das enzimas à temperatura, e o 

calor e a duração da torrefação determinam a cor e o sabor do malte. 

No Brasil, de acordo com o Regulamento Técnico de Malte de Cevada, 

estabelecido pela Instrução Normativa n. 11, de 13 de março de 2013, do MAPA, os 

maltes são divididos em dois grupos: Malte Pilsen, produto que durante o processo de 

malteação mantém a cor original do endosperma da cevada, e Malte Especial, que é 

qualquer malte que não seja do outro grupo (Malte Pilsen), independente de sua 

denominação47. O artigo quinto dessa resolução descreve que “os requisitos de 

qualidade do malte de cevada são definidos em função da matéria-prima da qual se 

originou, do processo de malteação empregado e dos limites de tolerâncias, 

estabelecidos no Anexo”47 e mostrados na tabela abaixo: 

 

Tabela 7. Limites de tolerâncias dos requisitos de qualidade do malte de cevada47. 

Parâmetros Malte Pilsen Malte Especial 

Umidade máxima (%) 8,0 6,0 

Peso do hectolitro mínimo (kg/hL) 53,0 50,0 

Máximo de impurezas, matérias 

estranhas e avariados (%) 
4,0 2,0 
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Evidentemente existem maltes de outros grãos malteados, como o de trigo, por 

exemplo, cuja principal diferença está nas suas proteínas, que cedem à bebida uma 

sensação mais encorpada, uma coloração mais clara e uma espuma mais grossa e forte 

(estável)41,42. Porém, como essas proteínas estão em maior quantidade nesse tipo de 

malte, e primariamente são glútens, podem oferecer turvação à bebida, além de 

apresentar uma limitação de consumo por pessoas com a doença celíaca. Comparado ao 

malte de cevada, ele possui um extrato ligeiramente mais elevado, devido à ausência das 

cascas (camadas celulósicas)41. Já o malte de centeio, por exemplo, possui um sabor 

muito pronunciado, rende menos extrato do que os maltes previamente citados e é 

ligeiramente mais escuro, e pode conferir uma coloração avermelhada à cerveja6,41. 

Como já pontuado, as variações encontradas entre cultivares são o resultado 

das diferenças genéticas e ambientais. Essa propriedade pode ser aproveitada por 

malteadores na escolha de cevadas destinadas para malteação. Em relação às 

características químicas, dois componentes influenciam na qualidade da cevada 

cervejeira de maneira acentuada: proteínas e fibras. A distribuição das proteínas no 

endosperma dos grãos em geral é importante para os diferentes processos da produção 

de cerveja, porém muito pouco se conhece sobre a localização e distribuição das 

diferentes frações proteicas dentro dos grãos. Para a malteação, a qualidade da cevada 

está negativamente correlacionada com a quantidade e a composição das proteínas 

(especialmente uma delas, a hordeína, uma glicoproteína do grupo das prolaminas41). 

Sua distribuição afeta a porcentagem e a uniformidade de modificação (ou mudanças na 

textura) do endosperma dos grãos da cevada41,42, mas essa eficiência depende de vários 

fatores, que não estão totalmente elucidados. Justamente por produzir enzimas de 

maneira mais equilibrada, a cevada é o grão de preferência para produção de malte41,42 e 

a sua qualidade está positivamente relacionada à quantidade e à atividade das enzimas 

hidrolíticas (amilases, β-glucanases e proteases). Assim, cervejas fabricadas 

exclusivamente com malte, sem utilização de adjuntos, em geral não apresentam 

problemas relacionados ao baixo teor de proteínas. Quando o malte apresenta valores de 

proteína mais altos ou mais baixos que o ideal (12,5 a 13,5%)33, está sujeito a diferentes 

efeitos, apresentados na Tabela 833. 
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Tabela 8. Efeitos causados por teores de proteínas do malte menores ou maiores que o 

ideal33. 

Teor de proteína Efeitos 

Baixo (< 12,5%) 

Menos perda durante a malteação. 

Maior teor de extrato. 

Baixo nível de enzimas. 

Baixo nível de aminoácidos para nutrir a levedura. 

Alto (> 13,5%) 
Baixo desempenho do extrato. 

Turbidez na cerveja. 

 

Como o malte possui influência decisiva sobre as características da cerveja, a 

combinação correta dos maltes selecionados para sua elaboração determinará a cor final, 

sabor, mouthfeel, corpo e aroma da cerveja. Uma prática muito comum dos mestres 

cervejeiros é utilizar um blend, isto é, uma combinação de maltes para produzir 

determinado estilo de cerveja, alguns dos quais são apresentados na Tabela 946. 

 

Tabela 9. Tipos de maltes mais usados46. 

Malte Descrição/Uso Estilos 

Pilsen Proporciona mosto claro e brilhante. 
Malte base para todo tipo 

de cerveja. 

Munich 
Favorece um caráter típico de cerveja, 

destacando o aroma e sabor de malte 
Vários estilos 

Viena 
Aumenta o corpo e proporciona uma 

cerveja mais dourada 
Märzen, Viena 

Defumado 
Proporciona um sabor típico de 

defumado. 

Cervejas defumada 

(Bamber/Rauch) 

Pale Ale Produz cervejas ale ou Lager. 

Apropriado para todas as 

cervejas, exceto as mais 

claras. 

Trigo Claro 
Contribui para o aroma típico das 

cervejas de trigo 
Cerveja de trigo em geral 

Trigo 

Escuro 

Contribui para os aroma típico das 

cervejas de trigo adicionando cor. 

Kölsch, Albier, 

Schankbier, Weizenbock 

Malte de 

Centeio 

Proporciona um paladar aromático 

típico de malte de centeio, podendo ser 

usado como malte base. 

Cervejas especiais com 

centeio 

Carapils 

Favorece a formação e a estabilidade 

da espuma da cerveja, além de 

contribuir para o corpo da mesma 

Indicado para cervejas 

encorpadas 

Biscuit 

Malt 

Proporciona um aroma de “biscoito” e 

coloração âmbar-marrom claro. 

IPA, Amber Ale, Brown 

Ale 
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PARTE 2.3 LEVEDURAS: HABEAS CORPUS ENGARRAFADO 

  

As leveduras são microrganismos eucarióticos predominantemente unicelulares 

do Reino Fungi que contribuíram para o processo científico, constituindo modelo 

celular de escolha na elucidação dos processos bioquímicos e metabólicos fundamentais 

das células vivas eucarióticas, muito por conta de serem produzidas em enormes 

quantidades pelo histórico nas indústrias de panificação e cervejeiras48. Elas, assim 

como os bolores, são fungos, mas deles se diferenciam por se apresentarem, usual e 

predominantemente, sob a forma unicelular. Também se diferem das algas, pois não 

efetuam a fotossíntese, e igualmente não são protozoários porque possuem uma parede 

celular rígida. São facilmente diferenciadas das bactérias em virtude de suas dimensões 

maiores e de suas propriedades morfológicas. Sua reprodução, vegetativa e assexuada, 

faz-se, geralmente, por gemulação ou brotamento. As leveduras são diferenciadas e 

classificadas segundo sua uniformidade morfológica, mas principalmente pelas suas 

características fisiológicas, em dois filos, dos ascomicetos e dos basidiomicetos48. Sua 

importância histórica para a indústria de alimentação – e bebidas – tem relação direta 

com sua fisiologia: como são células simples, as leveduras crescem e se reproduzem 

rapidamente, e também são mais eficientes, numa base ponderal, na realização de 

alterações químicas, por causa de sua maior relação área/volume6,48. 

Aliadas às características morfológicas, capacidades de assimilação e 

fermentação de determinados carboidratos podem ser utilizadas na classificação de 

espécies de leveduras. A espécie Saccharomyces cerevisiae é uma levedura 

ascomicética (filo Ascomycota, classe Ascomycete) gemulante típica, de talo 

predominantemente unicelular e células elípticas48, cujas cepas são utilizadas 

historicamente – e, portanto, de grande importância econômica – no processo de 

fermentação para a produção de pães e bebidas alcoólicas (fermentadas, como cerveja e 

vinho). Na realidade, as S. cerevisiae são leveduras empregadas na produção de cervejas 

de alta fermentação (tipo Ale), pois tendem a se situar nas partes superiores do 

fermentador devido às altas temperaturas (12 – 15 °C) do processo específico dessas 

cervejas9,41,42,48. Por outro lado, para as cervejas de baixa fermentação (tipo Lager), são 

empregadas as cepas de Saccharomyces carlsbergensis, leveduras que tendem a 

permanecer nas partes inferiores do fermentador devido às baixas temperaturas (5 – 10 

°C) empregadas no processo9,41,42,48. Em termos históricos e práticos, as leveduras S. 

carlsbergensis são referidas como S. cerevisiae tipo Lager, enquanto as outras como S. 
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cerevisiae tipo Ale48. Embora exista esta diferenciação entre as espécies, seus antígenos 

apresentam uma expressão estável, o que permite a aplicação tecnológica de ambas, 

levando as classificações taxonômicas dessas leveduras na indústria cervejeira a agrupá-

las em uma única espécie, a Saccharomyces cerevisiae (diferenciando apenas em tipo 

Ale ou tipo Lager)48. Mas é importante destacar que existem algumas diferenças 

bioquímicas entre esses dois tipos de cepas de leveduras, que justificam manter uma 

diferenciação entre elas48. Os mostos obtidos apenas a partir de malte, além de 

dextrinas, contêm como principal fonte de carbono maltose, glicose, frutose, galactose, 

manose e maltotriose. Em situação normal, leveduras cervejeiras são capazes de utilizar 

glicose, frutose, maltose e maltotriose, nesta sequência, embora algum grau de 

sobreposição aconteça, sendo que as dextrinas somente são utilizadas por outra espécie 

de levedura, a Saccharomyces diastaticus41, que ataca a cerveja envasada, mas não 

pasteurizada (chopp), produzindo turbidez, superatenuação e sabor desagradável48. 

A cerveja é uma bebida de malte resultante da fermentação alcoólica do extrato 

aquoso do malte, chamado de mosto, de cevada (ou outro grão) com lúpulo. O processo 

cervejeiro é, consequentemente, um processo de múltiplos estágios envolvendo a 

conversão biológica de materiais in natura em produto final48. Em assim sendo, a 

despeito das inovações técnicas, bioquímicas, microbiológicas e genéticas empregadas 

pela indústria cervejeira moderna, as leveduras constituem um típico elemento 

biotecnológico no processo cervejeiro. Seu desempenho na fermentação, ou seja, sua 

habilidade em metabolizar eficientemente os constituintes do mosto em etanol e em 

outros produtos da fermentação (como CO2) a fim de produzir uma cerveja com 

qualidade e estabilidade satisfatórias48, é influenciada e controlada por vários fatores, 

dentre os quais podem-se citar as características genéticas das cepas empregadas, 

aspectos fisiológicos (como a tolerância pelas células de levedura ao estresse ácido, a 

viabilidade e vitalidade das células), aspectos físico-químicos, como temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido e densidade do mosto, e a disponibilidade nutricional do meio48. 

Esse último aspecto é muito importante, pois são a concentração e a natureza do 

nitrogênio assimilável, a variedade e a concentração de açúcares no mosto e a 

disponibilidade de íons metálicos que garantem a viabilidade das cepas para sua 

aplicação biotecnológica. 

A seleção de leveduras, que apresentam boas características cervejeiras, pode 

ser feita a partir de cepas existentes na própria cervejaria ou em outras fábricas que 

utilizam processo tecnológico semelhante ou, ainda, em coleções de cultivos mantidos 
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por laboratórios em várias partes do mundo. Por outro lado, podem-se desenvolver 

novas cepas mediante a utilização de agentes mutagênicos físicos (radiações ionizantes 

e luz ultravioleta) e químicos (nitrogênio mostarda, ácido nitroso, hidroxilamina, entre 

outros). Ainda, novas cepas podem ser obtidas pelo processo de hibridização de 

células42. O cultivo puro é conseguido mediante isolamento de uma única célula de 

levedura e, quando requerido, procede-se com a propagação, que é feita da mesma 

forma tanto para as diferentes espécies42. As leveduras são organismos anaeróbicos 

facultativos, isto é, podem catabolizar açúcares seguindo dois caminhos metabólicos 

distintos. Sob condições aeróbias (na presença de oxigênio), realizam a respiração 

celular por oxidação completa das moléculas de açúcar, levando a produção de gás 

carbônico, água e energia (na forma do trifosfato de adenosina, ou ATP, a fonte mais 

importante de energia química para todos os seres vivos49), como no caso da indústria 

panificadora, quando a produção de dióxido forma as “bolhas” no pão. Já em condições 

de anaerobiose (ausência de oxigênio), o mecanismo é fermentativo, produzindo etanol, 

CO2 e energia (ATP), como no caso específico da cerveja6,41,42. Embora todas as 

leveduras do gênero Saccharomyces e todas as cepas de S. cerevisiae convertam a 

glicose a etanol pela via fermentativa, o sabor do produto obtido difere de uma cepa 

para outra em função de pequenas diferenças genéticas e bioquímicas de metabolismo, e 

consequente formação de substâncias capazes de conferir aroma e sabor, mesmo 

estando presentes em quantidades muito pequenas48. Por esse motivo, os estudos para 

aprimoramento da aplicação biotecnológica desses microrganismos são extremamente 

importantes para a melhoria do processo fermentativo cervejeiro. 

  

PARTE 2.4 LÚPULO: AROMA E AMARGOR, UMA ESPECIARIA DOS 

DEUSES 

 

Usado desde a Antiguidade como planta ornamental que proporcionava 

agradável aroma33, o lúpulo é uma trepadeira perene típica de climas frios de nome 

científico Humulus lupulus, pertencente à ordem das Rosales e à família 

Cannabaceae46. Sua história com a cerveja remonta ao século XII, de quando datam os 

primeiros registros que fazem referência ao uso da planta na bebida, contidos nos 

manuscritos de Hildegard von Bingen (1098 – 1179), uma monja beneditina alemã, 

mística, teóloga, pregadora, naturalista e dramaturga que também foi poetisa e 

compositora. Mas foi entre os séculos VI e VIII que a erva começou a ser utilizada para 
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conservar, estabilizar e dar sabor à cerveja33. Sua principal função, desde então, passou 

a ser conferir o aroma e o sabor amargo da bebida, equalizando a acidez e o leve dulçor 

do produto, conferindo as características sensoriais específicas da cerveja. O amargor é 

um parâmetro essencial de qualidade nas cervejarias modernas e a sua análise, tanto no 

mosto quanto no produto final, é conduzida rotineiramente na indústria. A presença do 

lúpulo causa o gosto amargo e o característico sabor de cerveja, sendo determinante no 

perfil sensorial e sua intensidade, contribuindo para diferenciar uma cerveja de outra33. 

Além disso, ele tem uma influência favorável na estabilidade da espuma da mistura e 

contribui para sua a estabilidade microbiológica, pois apresenta propriedades 

bactericidas33. 

O lúpulo produz flores, também chamadas de cones, ricas em resinas (que 

imprimem o gosto amargo característico), polifenóis (que possuem propriedades 

antioxidantes e contribuem com a coagulação e formação do trub (a matéria morta, 

principalmente proteínas desnaturadas, por isso tratado como resto de cervejeiro, que 

influencia no caráter da cerveja, podendo causar aromas e sabores desagradáveis) e 

óleos essenciais (que transferem o aroma típico do lúpulo à bebida)33,50. É importante 

destacar que são de interesse para a indústria cervejeira apenas os cones femininos não 

fertilizados, pois somente neles são encontradas, em quantidades apreciáveis, as 

glândulas responsáveis pela secreção da lupulina (Figura 8), pó que contém as 

substâncias químicas de interesse, isto é, as resinas, os polifenóis e os óleos 

essenciais33,50. Reforçando sua importância, o lúpulo confere aroma, amargor e 

estabilidade à espuma, além de atuar como antioxidante e antimicrobiano, protegendo a 

cerveja de processos oxidativos e de contaminações microbiológicas50. 
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Figura 8. Flor de lúpulo seccionado com destaque para lupulina50. 

 

As regiões de cultivo do lúpulo devem possuir solos argilosos ou arenosos 

profundos e de fácil drenagem, alta exposição à luz durante o crescimento da planta e 

clima temperado a frio, com chuvas suficientes e invernos não muito frios33,50, 

condições que ocorrem entre os Paralelos 35 N e 55 N, isto é, entre 35º e 55º de latitude 

norte33. Por isso a maior parte da produção mundial de lúpulo é atribuída a Alemanha, 

os Estados Unidos, à República Tcheca e à Inglaterra33. No entanto, países como a 

China e até mesmo o Brasil têm conseguido cultivar lúpulo em seus territórios. É 

importante destacar que fatores como a variedade, o local e as técnicas de cultivo, o 

grau de maturação no momento da colheita e o armazenamento podem levar a variações 

na proporção dos constituintes da flor. A qualidade do lúpulo é desfavoravelmente 

afetada pelo oxigênio e por altas temperaturas, mas nem todas as variedades são 

igualmente sensíveis à oxidação33. As diferentes regiões de cultivo têm suas variedades 

representativas específicas, desde que seja preservada a principal função do lúpulo: 

fornecer amargor e aroma, seja em menor ou maior grau, à cerveja. 

Embora sua aplicação seja quase exclusivamente na indústria cervejeira, o 

lúpulo é considerado uma erva com propriedades medicinais, cuja grande parte dos 

metabólitos apresenta efeitos bioativos, favorecendo seu uso como antibiótico e anti-

inflamatório50. A cerveja pode ser considerada uma boa fonte de polifenóis, que podem 

ser provenientes tanto do malte (cerca de 70 a 80%) quanto do lúpulo (cerca de 20 a 

30%)50. A maioria dessas substâncias pertence à categoria dos flavonoides, um 
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importante grupo de metabólitos secundários, cuja estrutura química básica contém 

quinze átomos de carbono, dispostos em dois anéis aromáticos (anéis A e B) 

interligados a uma estrutura heterocíclica (anel C) central (pirano, um anel de cinco 

átomos de carbono e um heteroátomo de oxigênio), em que o primeiro anel benzênico é 

condensado com o anel pirânico e um grupo fenil está ligado ao segundo carbono, 

conforme apresentado na Figura 951. Os flavonoides apresentam diversas e importantes 

propriedades farmacológicas50,51,52, agindo como antitumorais52, anti-

inflamatórios50,51,52, antioxidantes50,51,52, vasodilatadores51, antivirais52, bactericidas50,52, 

fungicidas52 e antiprotozoários52, e, dentre os presentes no lúpulo, podem ser citados a 

quercetina, o kaempferol (ou canferol), a chalconaringenina, a miricetina, a mortina, o 

xanthohumol, o isoxanthohumol e a prenilnaringenina. As estruturas de algumas dessas 

substâncias podem ser observadas nas Figuras 10 e 1150. É importante destacar que o 

xanthohumol tem sido considerado um promissor agente anticancerígeno enquanto seus 

derivados 8-prenilnaringenina e isoxanthohumol apresentam potentes ações 

fitoestrogênicas, de modo que eles foram indicados por alguns pesquisadores em dietas 

quimiopreventivas50. Vale a pena destacar também que o xanthohumol é encontrado 

única e exclusivamente no lúpulo, de modo que sua presença na dieta se dá apenas pelo 

consumo de cerveja50. Outras substâncias derivadas fenólicas, como as catequinas, 

procianidinas e taninos são igualmente encontrados no malte e no lúpulo50. No entanto, 

as substâncias fenólicas originárias da cevada sofrem mudanças durante o 

processamento, e por isso não são tão bem caracterizadas quanto os derivados do 

lúpulo. A composição final de elementos fenólicos na cerveja depende da qualidade da 

cevada e da variedade de lúpulo utilizadas, das condições de maturação e estocagem e 

do processo de fermentação. 

 

 

Figura 9. Estrutura básica dos flavonoides51. 
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Figura 10. Principais prenilflavonoides presentes no lúpulo50. 
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Figura 11. Estruturas químicas de alguns dos principais flavonoides do lúpulo50. 

 

A composição bioquímica das flores do lúpulo é complexa, e uma das maneiras 

de investigá-la é agrupar os metabólitos secundários produzidos pela planta em 

diferentes frações como, por exemplo, resinas totais, polifenóis, óleos essenciais, 

proteínas, ceras, esteroides, entre outros. Na Tabela 1050 podem ser observadas as 

principais classes dos constituintes majoritários em flores de lúpulo e suas respectivas 

quantidades médias expressas em 10% de umidade. 

 

Tabela 10. Principais constituintes encontrados em flores secas de lúpulo50. 

Constituinte Quantidade % (m/m) 

Resinas totais 15 – 30 

Óleos essenciais 0,5 – 3 

Proteínas 15 

Monossacarídeos 2 

Polifenóis 4 

Pectinas 2 

Aminoácidos 0,1 

Ceras e esteroides Traços – 25 

Cinzas 8 

Água 10 

Celulose/lignina 43 

 

As resinas (assim chamadas historicamente devido ao seu comportamento em 

relação ao método mais usado para sua extração e fracionamento, no caso, extração a 

frio com éter dietílico e metanol) compreendem a fração responsável pelas substâncias 

de amargor do lúpulo, pois são constituídas de uma mistura de α-ácidos e β-ácidos, que 

podem corresponder de 5 a 21% da massa total do lúpulo em base seca50, dos quais 50 a 

62% são α-ácidos, a depender do cultivar. O percentual de α-ácidos torna o lúpulo um 

conservante natural, pois esses têm efeito antibiótico e bacteriostático, além de 

favorecerem a atividade exclusiva da levedura durante a fermentação da cerveja50. A 

porção desses ácidos, também chamados de humulonas, é composta por uma mistura de 
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cinco humulonas análogas, cujos percentuais são apresentados na Tabela 11 e suas 

estruturas apresentadas na Figura 1250: 

 

Tabela 11. Principais humulonas e percentual (% m/m)33,50. 

Tipos de humulonas Quantidade % (m/m) 

Humulonas  (ou n-humulona) 35 – 70% 

Co-humulona 20 – 55% 

Ad-humulona 10 – 15% 

Pré-humulona 1 – 10% 

Post-humulona 1 – 5% 

 

 

Figura 12. Estruturas químicas dos principais α‑ácidos (humulonas) do lúpulo50. 

 

Ao observar a estrutura molecular, é possível inferir que se tratam de ácidos 

fracos, devido ao efeito estabilizador do sistema conjugado no enolato, e sua 

propriedade de quelar metais, que ajuda a diminuir a formação de espécies reativas de 

oxigênio na cerveja, o que, em conjunto com os constituintes fenólicos, contribui para a 

estabilidade química e sensorial das cervejas50. As humulonas são propensas a 

degradações durante o armazenamento do lúpulo, principalmente por oxidação, 

conversão e degradação fotoquímica. A exposição da cerveja à luz pode originar 

componentes de sabor desagradável, motivo pelo qual a maioria das cervejas é 



61 
 

comercializada em garrafas de vidro âmbar50. O fenômeno que produz um sabor 

ofensivo na cerveja quando exposta à luz é chamado de light-struck e está relacionado à 

fotodegradação das iso-humulonas com a consequente formação do 3-metil-but-2-eno-

1-tiol (MBT), uma mercaptana prenilada, que, quando presente na cerveja, provoca um 

skunk-flavor, odor desagradável que causa a rejeição da cerveja pelo consumidor33. É 

importante enfatizar que o limiar de detecção sensorial das mercaptanas é extremamente 

baixo. A oxidação dos componentes do lúpulo produz a degradação do perfil 

organoléptico da cerveja pelo aparecimento de adstringência e sabores amargos e 

ásperos33. 

A importância química e tecnológica das humulonas para o processo de 

fabricação de cerveja está relacionada a sua contribuição para o amargor da bebida, que 

equilibra a doçura dos açúcares do malte e proporciona um final refrescante, evitando 

assim que fique um gosto excessivamente doce e um caráter sensorial enjoativo50. Na 

realidade, o amargor é produzido pela forma isomerizada das humulonas, que é obtida 

durante a etapa de fervura do mosto, que ocorre de 45 a 60 minutos em temperaturas 

superiores a 100 °C, favorecendo a reação de isomerização. Quanto mais tempo em 

contato com o mosto fervente, mais amargor pode-se obter do processo, mas, caso o 

tempo médio seja excedido, parte do aroma proporcionado pelo lúpulo poderá se perder. 

Durante a etapa são produzidos os iso-α-ácidos ou iso-humulonas, que são substâncias 

mais amargas e hidrossolúveis, de modo que cada humulona gera dois 

diastereoisômeros (cis e trans), resultando, no total, em dez diastereoisômeros, dos 

quais cinco estão na configuração cis e cinco na configuração trans, sendo os primeiros 

fundamentais para o sabor amargo na cerveja33,50. 

Além da contribuição para o amargor, as iso-humulonas também contribuem 

para estabilidade coloidal da espuma da cerveja, também sendo capazes de promover 

um aumento no teor e na persistência da espuma da cerveja50. Cada um dos iso-α-ácidos 

atua de maneira ligeiramente diferente, produzindo variações no grau de estabilidade da 

espuma de acordo com suas atividades de superfície. Os principais processos 

relacionados à formação de espuma e à sua estabilidade são: a formação de bolhas, 

drenagem de líquido da espuma para cerveja, coalescência de bolhas (junção de bolhas 

pela ruptura do filme entre elas) e desproporcionamento (passagem do gás de uma bolha 

pequena para uma bolha adjacente maior)50. As interações entre iso-humulonas, 

proteínas do malte e minerais contribuem para formar uma película forte, flexível e 

coesiva, reduzindo a coalescência e o desproporcionamento50. A explicação reside no 
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fato de a quantidade de substâncias hidrofóbicas presentes na cerveja ser um importante 

fator para a estabilização da espuma, pois essas tendem a deixar o corpo da bebida, que 

é majoritariamente constituída por água, etanol e compostos hidrossolúveis, e se 

concentrarem na interface líquido/ar, influenciando na estabilidade e persistência da 

espuma41,50. Por exemplo, as iso-humulonas contribuem para a melhoria da estabilidade 

coloidal da espuma, pois apresentam menor solubilidade no pH da cerveja em relação 

aos outros iso-α-ácidos, associando-se mais facilmente com outros componentes 

presentes na espuma, como as proteínas do malte (que têm menor polaridade). 

Por sua vez, os β-ácidos, também conhecidos como lupulonas, são menos 

ácidos quando comparados aos α-ácidos e geralmente podem corresponder a até mais de 

10% em base seca50. As lupulonas são oxidadas com a presença de ar, mas são estáveis 

em atmosfera inerte a temperaturas de até 30 °C33. A composição da fração β 

corresponde principalmente a uma mistura de cinco análogos, conforme exposto na 

Tabela 12: 

 

Tabela 12. Principais lupulonas e percentual (% m/m)33,50. 

Tipos de lupulonas Quantidade % (m/m) 

Lupulona 30 – 55% 

Co-lupulona 20 – 55% 

Ad-lupulona 5 – 10% 

Pré-lupulona 1 – 10% 

Post-lupulona 1 – 5% 
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Figura 13. Estruturas químicas dos principais β‑ácidos (lupulonas) do lúpulo46. 

 

Devido as suas estruturas, as lupulonas são significativamente mais 

hidrofóbicas que as humulonas, portanto praticamente insolúveis em meio aquoso, 

tornando-se pouco presentes na cerveja por causarem baixo impacto sobre o 

amargor33,50. No entanto, as lupulonas geram uma série de produtos de transformação 

amargos durante a fervura do mosto, sendo também potenciais precursores de 

compostos de gosto amargo para cerveja50. São conhecidas principalmente por suas 

ações antimicrobianas, contribuindo para estabilidade microbiológica da cerveja, e por 

apresentarem atividade antioxidante, o que contribui também para estabilidade química 

e sensorial das cervejas50. Alguns processos de oxidação das lupulonas geram 

substâncias que apresenta a característica de serem intensamente amargas, mas de um 

amargor agradável, podendo-se citar como exemplo as huluponas, produtos 

intermediários da oxidação dos β-ácidos durante a fervura do mosto, que têm um gosto 

amargo excepcional50. 

As substâncias fenólicas do lúpulo constituem em média 4% da massa seca das 

flores de lúpulo e encontram-se principalmente nas pétalas e no eixo central dos cones, 

com exceção dos prenilflavonoides, que são encontrados majoritariamente nas glândulas 

de lupulina50. Elas são antioxidantes naturais e, juntamente com os constituintes 

fenólicos do malte, são responsáveis pela atividade antioxidante do mosto e da cerveja, 

atuando como sequestradores de radicais livres e quelantes de metais de transição 
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envolvidos em processos oxidativos, melhorando a estabilidade e sabor da bebida46. 

Porém, os sistemas fenólicos de alta massa molar podem formar complexos com as 

proteínas da cerveja, promovendo a instabilidade coloidal da bebida com a consequente 

formação de turbidez e nebulosidade50. Essas frações fenólicas são altamente ativadoras 

do sabor da cerveja, com efeitos positivos no paladar, capazes de melhorar o 

mouthfeel50. 

Os óleos essenciais do lúpulo são altamente voláteis, majoritariamente 

constituídos de terpenoides (derivados dos terpenos, polímeros naturais de isopreno ou 

2-metil-buta-1,3-dieno), e contribuem para o aroma e o sabor da cerveja, conferindo 

uma enorme gama de notas de aroma para os diferentes tipos de cerveja: notas 

amadeiradas, cítricas, florais, frutadas, herbais, sulfurosas, doces, picantes, resinosas, 

terrosas, de especiarias, entre muitas outras6,9,33,41,50. As notas obtidas são resultado da 

harmonia sensorial dos inúmeros óleos essenciais. Devido sua baixa solubilidade em 

água, a maior parte deles é volatilizada durante a fervura do mosto, excetuando-se a 

fração oxigenada, na maioria das vezes polar, podendo se solubilizar no mosto e na 

cerveja, contribuindo para os aromas da bebida. 

Por conta da rica contribuição sensorial para a cerveja, costuma-se dividir as 

variedades de lúpulo em dois grupos: os aromáticos, que entregam principalmente 

aroma e menos amargor à bebida, por apresentarem baixa quantidade de α-ácidos e um 

mix rico e complexo de óleos essenciais, e os de amargor, que entregam principalmente 

amargor e menos aroma, por possuírem alto índice de α-ácidos. Observe-se, na Tabela 

1333, o nome de algumas variedades famosas de lúpulo. 

 

Tabela 13. Variedades famosas de lúpulo por região de cultivo33. 

Malte Estilos 

Variedades americanas 

Centennial 

Chinook 

Columbus 

Variedades do Reino Unido 

Challenger 

Fuggle 

Phoenix 

Variedades alemãs 

Hallertau 

Magnum 

Tettnang Tettnanger 

Variedade da República Tcheca Saaz 
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PARTE 2.5 ADJUNTOS CERVEJEIROS: UM TOQUE EXTRA PARA 

BRINDAR 

 

Como já discutido, das matérias-primas utilizadas para a produção de cerveja, 

o malte de cevada é o mais utilizado para fornecer os carboidratos necessários às 

leveduras durante a fermentação, quando são produzidos álcool e gás carbônico 

característicos da bebida53. No entanto, para corrigir propriedades que não foram 

atingidas, mas sem interferir na qualidade da cerveja, recomenda-se o emprego de 

substâncias conhecidas como adjuntos cervejeiros, cuja composição e propriedades 

complementam ou suplementam o malte de cevada, sendo por isso consideradas 

matérias não-malteadas9. Sua utilização é amplamente difundida na produção cervejeira, 

já que possibilitam a produção de cervejas mais leves e refrescantes3, com sabor mais 

suave, com mais brilho e maior estabilidade física3,41,53. 

De um modo geral, os adjuntos podem ser definidos como produtos 

carboidratados não-malteados de composição apropriada e propriedades que 

beneficamente complementam o mosto proveniente de malte de cevada, ou ainda, como 

usualmente são considerados, fontes não-malteadas de açúcares fermentescíveis3,41,53. 

Os adjuntos utilizados na produção de cerveja possibilitam a redução de despesas com 

matérias-primas empregadas e do custo de fabricação, uma vez que proporcionam um 

extrato mais barato quando comparado ao malte, com melhor estabilidade físico-

química, reduzindo-lhe a turvação e a concentração de sólidos solúveis do malte, 

tornando a cerveja mais clara9, com sabor e aroma mais suaves41,53. Merece destaque o 

fato de que  quando os adjuntos são utilizados em excesso, causam problemas no mosto, 

baixando o teor de nitrogênio, o que prejudica o metabolismo da levedura, eleva a 

viscosidade e retarda a filtração41,42. 

Assim, são empregados principalmente por razões econômicas, já que suprem a 

demanda da produção de cevada e apresentam menor custo na produção de extrato em 

relação ao malte. Essas matérias são utilizadas para fornecer carboidratos para o mosto 

cervejeiro, desde que permitidos por lei. A lista positiva desses adjuntos cervejeiros, 

bem como suas definições, suas respectivas funções e limites máximos está descrita nas 

Resolução n. 65 da Diretoria Colegiada da ANVISA. Seu emprego não poderá, em seu 

conjunto, ser superior a 45% em relação ao extrato primitivo, limite definido pelo item 

2.1.5 da Instrução Normativa n. 54 do MAPA, de 5 de novembro de 200154. 

Normalmente são produtos do beneficiamento de cereais, malteados ou não, ou de 
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outros vegetais ricos em carboidratos. Os adjuntos mais comuns são milho, arroz, trigo, 

cevada e sorgo. Recentemente, por ocasião do Decreto n. 9.902, de 8 de julho de 2019, 

o Poder Executivo permitiu a inclusão de matérias primas de origem animal, como leite, 

chocolate, mel, para o uso como adjuntos cervejeiros. 

Os adjuntos podem ser classificados em amiláceos e açucarados, conforme o 

tipo de carboidrato que predomina em sua composição9. Os exemplos mais comuns do 

primeiro tipo são os cereais, que devem ser adicionados na fase de preparação do mosto 

cervejeiro, utilizando-se, deste modo, das enzimas contidas no próprio malte para 

hidrolisar as cadeias de amido existentes em sua composição a carboidratos simples9. Já 

um exemplo clássico do segundo tipo é o xarope de maltose (obtido principalmente a 

partir do milho), que pode ser adicionado diretamente na etapa de fervura, pois não 

contêm amido, mas sim alta concentração de carboidratos simples (monossacarídeos)9. 

Como o poder amilolítico do malte é o que determina a quantidade de adjunto 

utilizado na formulação da cerveja3, as plantas que contêm amido em sua composição 

teoricamente podem ser utilizadas como complemento do malte33. Indústrias cervejeiras 

usam mais o arroz como adjunto por se enquadrar nas condições exigidas, por estar 

mais disponível no mercado, e principalmente, por apresentar um vantajoso custo-

benefício, com menor valor comercial e alto teor de amido. 
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CAPÍTULO 3. NAS CIDADES, NOS BARES, NOS LARES: A CERVEJA 

MUNDO AFORA 

 

As cervejas podem ser diferenciadas de acordo com o teor alcoólico, extrato 

primitivo, proporção de malte de cevada, cor, ou, então, pelo tipo de fermentação, sendo 

esta última classificação a mais comum. Com sua longa história e influência de diversas 

culturas, a bebida se sofisticou e ganhou uma infinidade de tipos, aromas e sabores, 

devidos às diferentes técnicas empregadas em seu processo de produção. Assim, hoje se 

apresenta um amplo conjunto de opções, que vai desde cervejas de sabor sutil a cervejas 

cheias de personalidade, passando pelas amargas tradicionais e também pelas mais 

recentes, adocicadas e aromáticas. Esse leque de opções é entendido com as diversas 

formas de classificação da bebida, que buscam agrupá-la e associá-la em suas famílias e 

estilos. Em termos técnicos, científicos e acadêmicos, todas as cervejas produzidas, 

sejam em escala industrial ou especial, são classificadas segundo o Guia de Estilos do 

Beer Judge Certification Program (BJCP), uma organização sem fins lucrativos criada 

em 1985 nos Estados Unidos através de uma joint venture entre a American 

Homebrewers Association e a Home Wine Beer and Trade Association, para orientar a 

certificação de juízes ao redor do mundo para que possam atuar em competições e se 

tornarem especialistas nos estilos cervejeiros (e também em hidromel). 

O compêndio, cuja última edição foi lançada em 201555, procura abordar os 

estilos de cerveja do mundo na forma como encontrados em seus mercados locais, 

manter-se atualizado com as tendências do mercado de cerveja artesanal emergentes, 

descrever as características sensoriais dos modernos ingredientes empregados na 

produção de cerveja, e referendar e prestigiar os resultados obtidos por pesquisas mais 

recentes de produção de cerveja. Na obra, a maioria das categorias são agrupamentos 

arbitrários de estilos de cerveja, normalmente com características semelhantes, mas não 

necessariamente relacionadas com as outras dentro da mesma categoria. Ao contrário, 

cada estilo tem uma descrição bem definida, que leva em conta características primárias, 

como aparência, aroma, sabor e mouthfeel, além de outros fatores de singularização, 

como cor, teor alcoólico, corpo, sabor dominante, método de produção utilizado, região 

de origem, entre outros. Os primeiros traços são os elementos perceptivos que definem 

o estilo e que constituem as referências observadas na ocasião em que uma cerveja é 

experimentada/consumida/julgada. É importante ressaltar que o documento não 

representa e não faz a categorização completa de todos estilos de cerveja, permitindo 
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novas interpretações, afinal, ele apenas apresenta diretrizes para as cervejas mais 

comumente feitas, sem impor limites rígidos. 

A despeito de qualquer critério de classificação adotado, em princípio, a menos 

que seja uma característica para um estilo específico, todos as famílias e estilos de 

cerveja devem apresentar uma fermentação limpa (livre de off-flavors e falhas 

técnicas)55. Em termos de mouthfeel, todas as cervejas devem estar livres de 

adstringência, não serem cremosas nem apresentar qualquer outra sensação palatina, 

salvo indicação em contrário55. Cervejas com teor alcoólico de até 6% não podem ter o 

sabor nem transmitir a sensação queimação (naturalmente, o etanol se liga a receptores 

de calor localizados na boca e na garganta, tornando-os mais sensíveis), ao passo que 

cervejas com alta concentração alcoólica, que têm a presença muito perceptível de 

álcool, não devem ser ásperas (muito adstringentes), não podem apresentar 

características de solvente nem sensações palatinas agudas55. O caráter alcoólico, se 

notado, deve ser limpo e não apresentar características de álcoois superiores. A 

categorização mais comum (e moderna) refere-se ao tipo de levedura e ao tipo de 

fermentação adotada para a produção da cerveja. As cervejas são classificadas 

basicamente em 3 famílias: Ale, Lager e Wild55 (ora referidas como família Sour). 

As Ale são cervejas fermentadas por cepas de Saccharomyces cerevisae em 

temperaturas mais elevadas (12 – 15 °C)9,41,42,48, ficando, pois, próximas ao topo do 

tanque de fermentação antes de decantar. Também há referências às Ale como cervejas 

de alta fermentação ou de fermentação a quente. Por conta dessa fermentação com essas 

leveduras, os aromas e sabores das cervejas Ale são incomparavelmente mais 

complexos e perceptíveis, ou seja, elas são mais encorpadas9 (e a maior parte das vezes 

com notas frutadas e condimentadas, que vêm de subprodutos que as leveduras geram), 

podendo, inclusive, ter a presença de alguns ésteres55. Os estilos mais comuns dessa 

família são apresentados na Tabela 14 abaixo: 

 

Tabela 14. Alguns dos principais estilos de cervejas Ale9,55. 

ESTILO CARACTERÍSTICAS 

Weiss 

Característica do sul da Alemanha (Baviera) e produzida 

principalmente pelas grandes cervejarias alemãs, é feita à base de 

trigo (mas pode conter milho e mesmo frutas). É uma cerveja clara, 

leve, refrescante e de graduação alcoólica na faixa 5 – 6%. É opaca 

porque normalmente não é filtrada após a fermentação e a 

maturação. Apresenta baixo amargor, paladar frutado e amoras de 
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banana. Produz, em geral, uma espuma densa e persistente. É a 

cerveja mais versátil com comida. 

India Pale Ale 

(IPA) 

Produzida com bastante lúpulo, o que, consequentemente, lhe 

confere aromas e sabores fortemente frutados, florais e herbáceos do 

lúpulo. Apresenta amargor e teor alcoólico médio a alto, e coloração 

que varia entre o amarelo dourado e o acobreado. 

American Pale 

Ale ou 

American IPA 

Considerado uma variação do estilo IPA, recebe esse nome porque 

conta com lúpulo tipicamente norte-americano em sua composição, 

o que confere um forte aroma de frutas cítricas e tropicais à cerveja 

e uma leve acidez. Apresenta, assim, um aroma mais intenso, 

amargor médio e maior teor alcoólico, mas com final suave, e 

aroma que lembra crosta de pão tostada. É geralmente clara, que vai 

desde o amarelo dourado pálido até o âmbar. 

Strong Golden 

Ale (ou 

Belgian 

Golden Strong 

Ale) 

Trata-se de uma cerveja forte, com aromas e sabores frutados em 

primeiro plano e toques de especiarias e/ou florais. É bastante 

lupulada, de amargor médio e teor alcoólico entre 7,5% e 10,5%. É 

uma bebida clara, de coloração amarela a cobre, efervescente, de 

corpo baixo (leve) e final seco (sabor não persistente). 

American 

Amber Ale ou 

Red Ale 

Tem aromas de caramelo e até algumas notas de malte tostado 

predominantes no aroma. Podem haver aromas frutados ou 

herbáceos e terrosos vindos do lúpulo. Sua composição final contém 

menos lúpulo, menos álcool e também menos intensidade que a 

IPA, dando a ela um caráter mais leve e equilibrado. 

Sua cor pode variar entre cobre-claro, cobre e marrom avermelhado, 

e sua espuma em geral é de média formação. 

Kölsch 

Por lei, o nome só pode ser usado por aproximadamente 20 

cervejarias localizadas à volta da cidade de Köln (Colônia), na 

Alemanha. 

É uma cerveja delicada, de coloração clara e brilhante. No aroma 

revela notas sutis de malte e um tom frutado, produzido pelo efeito 

característico da fermentação empregada neste estilo, que tende a 

oxidar com facilidade. 

Feita a partir dos melhores lúpulos alemães (dos gêneros Hallertau, 

Tettnang, Spalt ou Hersbrucker) e com água bastante leve, tem um 

amargor baixo a médio e boa carbonatação, por isso bastante 

efervescente. Produz uma espuma branca de baixa persistência. 

Stout 

Originário da Irlanda, é feito com malte escuro (cevada torrada), o 

que explica sua coloração escura e notas de cacau, chocolate e café. 

Associa o amargo do lúpulo aos aromas e sabores doces do malte 

torrado. É uma cerveja cremosa, amarga, seca e sua espuma pode ir 

do claro ao marrom. Tem teor alcoólico de 4 a 6% e baixa 

carbonatação. 

Porter (ou 

Baltic Porter) 

É um estilo muito complexo, elaborado com lúpulo continental e 

malte de Viena, na Áustria, ou de Munique, na Alemanha. 

Apresenta um sabor de malte torrado, que destaca notas de 

chocolate, caramelo e até café (mas sem aromas tostados muito 

intensos). Tem um tom mais escuro, com amargor e teor alcoólico 

médios. Apesar de ser um pouco mais pesada, a presença de gás 

alivia a sensação. 
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Altbier 

Originário da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, destaca-se por 

ser delicada e balanceada, com a presença marcante de notas frutais, 

e um sabor assertivo do amargor do lúpulo bem equilibrado com um 

caráter de malte intenso. De coloração castanha, seu aroma 

apresenta intensas notas de malte granulado e lúpulo condimentado. 

Ainda conta com uma presença média de gás. 

 

Já as Lager, as mais consumidas no Brasil e no mundo, são cervejas 

fermentadas por leveduras do tipo Saccharomyces calbergensis em temperaturas mais 

baixas (5 – 10 °C)9,41,42,48, que ficam mais próximas ao fundo do fermentador antes de 

decantar. Nessas condições, os microrganismos geram menos subprodutos durante a 

fermentação e, por isso, as Lager tendem a ter mais aromas e sabores vindos das 

matérias-primas das quais elas foram feitas (ou seja, do malte e do lúpulo). Tendem a 

ser delicadas, limpas e livre de ésteres55, e são conhecidas também como cervejas de 

baixa fermentação ou de fermentação a frio. Os estilos mais comuns dessa família são 

apresentados na Tabela 15 abaixo: 

 

Tabela 15. Alguns dos principais estilos de cervejas Lager9,55. 

ESTILO CARACTERÍSTICAS 

Pilsener, 

Pilsner ou 

Pilsen 

Surgiu em 1842 na cidade homônima, da 

República Tcheca, e é a mais conhecida e consumida no mundo e 

no Brasil (respondendo a 98% do consumo nacional). É 

caracterizada por acentuados aromas e sabores do malte e do lúpulo, 

geralmente da variedade tcheca Saaz. Destaca aroma e sabor 

acentuados pelo lúpulo, por isso um leve amargor, mas ainda assim 

delicada e leve, por conta do emprego do arroz e do milho como 

adjuntos do malte e de água mole (com baixo teor de sais 

dissolvidos). Sua cor amarela clara a dourada e bastante límpida 

(quase brilhante) é um destaque. Apresenta baixo corpo, final seco, 

extrema refrescância, espuma cremosa e duradoura e baixo teor 

alcoólico (entre 3 e 5,5%), por isso fácil de beber. 

American 

Lager 

Fabricadas em grande escala para atender a grande demanda, utiliza 

via de regra adjuntos não-malteados (como arroz e milho) e muitos 

aditivos (estabilizantes, corantes, antioxidantes, espumantes), como 

uma forma de baratear os custos. Por isso, é uma cerveja de baixa 

qualidade, muito leve, com menos sabor, tímido aroma de cereal e 

amargor pouco pronunciado. É bastante gaseificada, aguada, mas 

ainda assim refrescante, com notas sutis do malte no aroma e sabor 

e baixo a médio teor alcoólico. Tem cor dourada e cristalina, final 

relativamente seco e fácil de beber. 

Munich 

Dunkel (ou 

Munchner 

É uma cerveja de coloração escura-avermelhada a marrom, devido 

ao emprego do malte Munich, que lhe confere um sabor suave, 

dulçor intenso aroma com notas de chocolate, café, caramelo e 
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Dunkel) nozes. Possui forte sabor malteado e leve sabor torrado, por isso o 

amargor do lúpulo é perceptível, mas logo cede espaço ao sabor 

resinoso do malte. Tem baixo teor alcoólico (entre 4,5 e 5,6%) e 

espuma persistente e densa. 

Munich Helles 

É um estilo bem malteado, que evidencia um sabor de biscoito e 

pão, e com menos lúpulo no preparo, por isso um amargor suave. 

Seu bom equilíbrio aromático e gustativo tem um amargor sutil 

revelado pelo lúpulo. Deve ser refrescante, de corpo médio e não 

deve conter caráter de caramelo nem ésteres frutais. Tem 

carbonatação mediana, espuma branca e cremosa. Sua coloração 

varia de amarelo claro a amarelo ouro (uma das principais 

diferenças para a Dunkel). 

Märzen ou 

Oktoberfest 

Estilo produzido na Bavária na primavera, durante o mês de março 

(März em alemão), para as celebrações de outono da Oktoberfest. 

Apresenta sabor levemente adocicado, sendo possível perceber 

traços de caramelo, e aroma suave de pão e malte tostado com um 

pouco de lúpulo. De corpo médio, possui o dulçor de malte no início 

e um final moderadamente seco. Tem um teor alcoólico um pouco 

mais alto e a coloração varia entre âmbar alaranjado cobre 

avermelhado profundo (quase marrom). 

Bock (ou 

Dunkless 

Bock) 

É uma cerveja substancialmente mais forte que outras Lager, com 

origem na cidade de Einbeck, na Alemanha. É ricamente malteada e 

requer um período mais longo de maturação. A maior presença do 

malte se traduz no aroma, percebido como pão. A presença dos 

aromas do lúpulo quase não é perceptível, e também está em menor 

evidência no sabor da cerveja, o suficiente para equilibrar com o 

malte. Apesar de mais robusta, é suave, com presença predominante 

do malte no aroma e sabor, remetendo a chocolate e nozes. 

Apresenta graduação alcoólica alta, variando de 5,5 a 8% (embora 

algumas variações possuam 10 ou 14%). É mais escura, com 

tonalidade castanhas que podem variar do cobre claro a um castanho 

consistente, consistência que também é percebida em sua espuma. 

Vienna Lager 

Criada em 1840 na cidade de Viena, na Áustria, utiliza o malte da 

região, o malte Vienna, para dar uma característica leve à cerveja. 

De cor âmbar a cobre claro, destaca sensorialmente o malte, tanto 

no aroma, quanto no leve dulçor de malte tostado presente no sabor. 

A sutileza do malte é equilibrada com seu aroma leve, de notas 

florais e herbáceas do lúpulo. Sua graduação alcoólica varia entre 

4,7% e 5,5%. Tem corpo médio e amargor de baixo a médio. As 

versões norte-americanas são mais amargas e fortes, enquanto as 

produzidas na Europa tendem a ser adocicadas. 

Schwarzbier 

Como seu nome diz, é uma cerveja realmente preta. É suave, com 

aromas de torrefação que remetem ao café, ao chocolate e ao 

caramelo, sendo possível notar a presença de maltes tostados. No 

entanto, não deve ser uma bebida doce. O aroma que prevalece é o 

do malte, mas moderadamente. Não é esperado que apresente 

qualquer sabor frutado. É mais seca, suficientemente complexa, 

saborosa e encorpada. 

Malzbier 
É escura e doce, de graduação alcoólica baixa, na faixa de 3 a 4,5%. 

Sua coloração escura não vem do malte tostado, mas sim da adição 
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de caramelo e xarope e açúcar após sua filtração. Tem baixo corpo, 

boa carbonatação e apresenta algum teor de refrescância. Em alguns 

países, como a Alemanha, a Malzbier nem é considerada cerveja, e 

sim bebida energética, devido ao seu baixo teor alcoólico e à forte 

presença dos adjuntos. 

 

Por último, há as cervejas Wild, nas quais são empregadas leveduras diferentes 

das leveduras de cultivo utilizadas na elaboração de cerveja, chamadas de leveduras 

selvagens48. Isso é, nessa família, são usadas cepas de outras leveduras que não a 

Saccharomyces, ou ainda, em alguns poucos casos, o agente fermentativo é uma 

bactéria. É interessante notar que essa família abrange duas técnicas de fermentação 

clássicas: a espontânea, no qual as leveduras selvagens fermentam o mosto em contato 

com o ar, ou controlada, quando essas leveduras (ou bactérias, conforme a fermentação 

desejada) são inoculadas diretamente no mosto resfriado. Essas formas de produção são 

arriscadas, porque contam com um fator de controle a menos – a imprevisibilidade da 

fermentação –, e remontam às primeiras cervejas produzidas na história, antes mesmo 

de se entender e dominar a técnica de fermentação e a função do lúpulo. Seus produtos 

têm como principal característica o sabor azedo (sour, em inglês, daí o nome alternativo 

para esse estilo). Os estilos mais comuns dessa família são apresentados na Tabela 16: 
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Tabela 16. Alguns dos principais estilos de cervejas wild9,55. 

ESTILO CARACTERÍSTICAS 

Lambic 

Tradicional da Bélgica (Bruxelas, capital, ou região sudoeste), trata-

se de uma cerveja wild belga de trigo bastante acidulada, com a 

acidez tomando o lugar do amargor do lúpulo. De paladar 

pronunciadamente azedo devido ao uso de cepas de Brettanomyces 

na fermentação, sua acidez refrescante se balanceia com sabores 

frutados, especialmente de maçã e mel. Traz um aroma 

decididamente ácido, com notas cítricas, frutadas e terrosas. Sua cor 

varia de amarelo pálido a dourado. De corpo leve a médio, 

normalmente tem um final seco e não produzem espuma, pois não 

são carbonatadas. 

Fruit Lambic 

Qualquer Lambic que tem adição de frutas durante a fermentação, 

sendo mais comum a adição de cereja, framboesa, pêssego (maçã, 

ameixas, cassis, entre outras). Predomina o perfil de aromas e 

gostos das próprias frutas, mas sabor seco e perfil muito ácido. 

Complexa e frutada, apresenta baixo corpo e período de maturação 

de pelo menos três anos. 

Faro 

De baixo teor alcoólico e cor âmbar, apresenta aromas rústicos 

acompanhados de notas adocicadas remetendo a caramelo. Conta 

com a adição de açúcar mascavo ou melaço de cana, além de 

coentro e raspas de laranja, para reduzir o sabor azedo. Leve, traz 

equilíbrio entre dulçor e acidez e boa carbonatação, com boa 

formação de espuma. 

Berliner 

Weisse 

Tradicional de Berlim, é produzida com 25% de trigo. Suave e com 

certo azedume, praticamente não traz amargor e o teor alcoólico 

também é baixo, em geral menor que 4%. Bastante carbonatada, 

produz muita espuma, mas como de baixa retenção. A coloração é 

um amarelo esbranquiçado, bem pálido, e apresenta certa turbidez, 

já que não é filtrada. 

Gose 

Conta com a adição de fermentos e bactérias lácticas em um 

processo de fermentação controlada, por isso o sabor azedo da 

bebida. É elaborado com pelo menos 50% de malte de trigo e não é 

filtrada. 

Gueuze 

Uma complexa cerveja 

wild belga de trigo, agradável e balanceadamente ácida. A acidez 

proporciona a maior parte do equilíbrio. Apresenta um aroma 

acentuado e um sabor suave e aveludado. Muito refrescante, o 

caráter moderadamente ácido está em perfeito equilíbrio com o 

malte. Sua fermentação proporciona uma interessante e complexa 

mistura de aromas ácidos rústicos que se misturam com sabores 

frutados e cítricos. O amargor do lúpulo é geralmente ausente. Um 

dulçor complementar baixo pode estar presente. Altamente 

carbonatada, sua espuma branca é espessa e compacta, de alta 

persistência. Mostra excelente transparência, cor dourada e corpo 

baixo. Traz um final refrescante, seco e ácido. 
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A cor está intimamente relacionada ao estilo da cerveja e é uma das primeiras 

características sensoriais percebidas. Conforme o tratamento térmico recebido pelos 

grãos durante o processo de secagem define-se a cor do malte, que, somada à etapa 

posterior de fervura do mosto, determina a cor da bebida. Assim, a qualidade das 

matérias-primas e outros fatores tecnológicos podem dificultar o processo de replicar ou 

alcançar cervejas de qualidade adequada e estáveis em cor33. Durante o processo de 

fabricação, duas reações químicas impactam na coloração final da mistura. Os produtos 

de ambas, além de conferir cor, adicionam sabores e aromas desejáveis e característicos 

aos estilos. A primeira delas é reação de caramelização, uma decomposição 

termoquímica de açúcares redutores. Durante todo o tempo da reação, ocorrida entre 

150 e 200 °C, ocorrem desidratações e hidrólises que formam substâncias coloridas 

voláteis responsáveis pelos aromas caramelizados, doces e frutados, além da cor. 

A outra reação é a de Maillard, identificada pelo escurecimento não enzimático 

dos alimentos56, que envolve uma complexa cadeia de reações (Figura 14), ocorridas 

entre 100 e 160 °C. O estágio inicial, reversível, é uma condensação de um grupamento 

amino (proveniente de aminoácidos, peptídeos ou proteínas) a um grupamento 

carbonílico (aldose) presente em açúcares redutores, produtos da oxidação de lipídios ou 

aminoácidos56,57. As etapas posteriores envolvem, dentre outras reações, rearranjos que 

formam cetonas, desidratação e fragmentação do açúcar e condensações aldólicas53. 

Essa sequência de reações passa pela formação de um produto instável, uma imina 

chamada base de Schiff (função orgânica que contém uma ligação dupla carbono-

nitrogênio com o átomo de nitrogênio ligado a um grupo arila), que forma uma 

glicosilamina-N-substituída56,57. Os produtos finais são polímeros nitrogenados 

altamente coloridos denominados genericamente de melanoidinas33,57, que são 

responsáveis pelo escurecimento característico dessa reação e por conferir sabores e 

aromas de café, pão e caramelo, além de notas tostadas e abiscoitadas. 

É fácil notar em que momento essas reações ocorrerão e quando influenciarão 

nas características da bebida: a de Maillard está associada à fervura do mosto, em 

temperaturas mais brandas, enquanto a caramelização está diretamente ligada ao 

processo de torra do malte (quando houver) e, mais raramente, à secagem3,33. 
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Figura 14. Principais etapas da reação de Maillard envolvendo açúcares redutores56. 

 

Na indústria cervejeira, há duas escalas que se baseiam na técnica de 

colorimetria para classificar as cervejas segundo a cor que apresentam: o Standard 

Reference Method (SEM), muito usado pelos norte-americanos, e European Brewing 

Convention (EBC), mais difundido no resto do mundo. A escala EBC varia entre 0 

(água), passando por 3 (amarelo-palha), até valores superiores à 80 (negro opaco). Já a 

escala SRM varia entre 0 (também água), passando por 2 (amarelo-palha), até valores 

superiores à 40 (negro opaco). Vale ressaltar que ambas escalas foram criadas por 

organizações que visam desenvolver o conhecimento e o cenário cervejeiro e podem ser 

relacionadas, uma vez que utilizam a espectrofotometria para o cálculo de seus valores. 

Observem-se as Figuras 15, 16 e 17: 
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Figura 15. Escala de cor EBC33,41. 

 

 

Figura 16. Escala de cor SRM33,41. 

 

 

Figura 17. Comparação entre as tonalidades e as escalas SRM e EBC58. 
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As escalas também podem ser utilizadas para classificar os tipos de malte, 

como pode ser observado na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Cor dos maltes mais usados segundo as escalas EBC e SRM46. 

Malte Cor (EBC) Cor (SRM) 

Pilsen 2,5 – 4,0 1,3 – 2,0 

Munich 12,0 – 18,0 6,1 – 9,1 

Viena 6 – 9 3,0 – 4,6 

Defumado 3 – 6 1,5 – 3,0 

Pale Ale 5,5 – 7,5 2,8 – 3,8 

Trigo Claro 3 – 5 1,5 – 2,5 

Trigo Escuro 14 – 18 7,1 – 9,1 

Malte de Centeio 4,0 – 10 2,0 – 5,1 

Carapils 2,5 – 6,5 1,3 – 3,3 

Biscuit Malt 50 25 

 

No Brasil, há alguns critérios que dispõem sobre padronização e a classificação 

de cervejas definidos pelos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) dos produtos de 

cervejaria, que seguem o estabelecido pelo Regulamento Técnico do Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL) de Produtos de Cervejaria, e estão consolidados pela Norma 

Operacional n. 1, de 24 de janeiro de 2019 do Setor de Inspeção de Produtos de Origem 

Vegetal (DIPOV) do MAPA. O PIQ define parâmetros de classificação: quanto à 

proporção de matérias-primas, quanto ao extrato primitivo ou original (que é 

considerada a quantidade de substâncias dissolvidas do mosto que deu origem à cerveja, 

e é expressa em porcentagem em peso), quanto ao teor alcoólico, quanto à cor e quanto 

a outros ingredientes. Na Tabela 18 são apresentadas essas normas59: 
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Tabela 18. Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ), denominações e parâmetros 

analíticos de bebidas, fermentados acéticos, vinho e derivados da uva e do vinho 

importados59. 

Classificação quanto à proporção de matérias-primas 

(Sem expressão específica para constar 

na denominação) 

É a cerveja elaborada a partir de um 

mosto cujo extrato primitivo contém um 

mínimo de 55% em peso de cevada 

malteada. 

100% malte ou de puro malte 

É a cerveja elaborada a partir de um 

mosto cujo extrato primitivo provém 

exclusivamente de cevada malteada. 

Cerveja de cereal ou dos cereais 

majoritários 

É a cerveja elaborada a partir de um 

mosto cujo extrato primitivo provém 

majoritariamente de adjuntos cervejeiros. 

Poderá ter um máximo de 80% em peso 

da totalidade dos adjuntos cervejeiros em 

relação ao seu extrato primitivo (com o 

mínimo de 20% em peso de malte). 

Quando dois ou mais cereais 

contribuírem com a mesma quantidade 

para o extrato primitivo, todos devem ser 

citados. 

Classificação quanto ao 

extrato primitivo ou 

original 

Mínimo Máximo 

Leve ≥ 5% < 10,5% 

(Sem expressão específica 

para constar na 

denominação) 

≥ 10,5% < 12% 

Extra ≥ 12% ≤ 14% 

Forte > 14% - 

Classificação quanto ao 

teor alcoólico 
Mínimo Máximo 

Sem álcool, não sendo 

obrigatória a declaração no 

rótulo do conteúdo 

alcoólico 

- ≤ 0,5% 

Com álcool (expressão 

optativa constar na 

denominação), devendo 

obrigatoriamente constar 

no rótulo o percentual de 

álcool etílico em volume 

> 0,5% 
≤ 54% 

 

Classificação quanto à 

cor 

Mínimo, em unidades 

EBC 

Máximo, em unidades 

EBC 
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Clara, branca ou loira 

(expressões optativas para 

constar na denominação) 

- < 20 

Escura ou Preta ≥ 20 - 

Classificação quanto a outros ingredientes 

Colorida 

É a cerveja elaborada, na qual é 

adicionado corante(s) aprovado(s) no 

MERCOSUL (excetuando-se quando se 

usa corante caramelo para padronizar a 

coloração natural própria da cerveja), 

para modificar as cores naturais, próprias 

da cerveja. (Exemplo: cerveja de arroz 

leve colorida) 

Com vegetal 

É a cerveja adicionada de suco e/ou 

extrato de origem vegetal (com a 

definição da concentração do suco) até o 

máximo de 10% em volume. (Exemplo: 

cerveja de arroz leve com limão) 

Com sabor ou aroma 

É a cerveja adicionada de aromatizante(s) 

aprovado(s) no MERCOSUL. (Exemplo: 

cerveja de arroz leve com aroma de 

limão) 

Malzbier (ou escura ou preta adoçada) 

É a cerveja escura ou preta adicionada de 

açúcares de origem vegetal, até um 

máximo de 50% em relação ao extrato 

primitivo (incluindo-se os açúcares de 

origem vegetal empregados como 

adjuntos cervejeiros), para conferir-lhe 

sabor doce. 

 

Apesar de não ser considerado na legislação brasileira, o amargor é um 

parâmetro essencial de qualidade para as cervejas e tem um papel fundamental na 

característica típica de alguns estilos. Como já abordado, o amargor do produto final 

está relacionado com os iso-α-ácidos, isômeros dos constituintes resinosos do lúpulo (os 

α-ácidos), produzidos durante a fervura do mosto e fundamentais para o sabor amargo e 

característico na bebida. A análise de amargor na cerveja é conduzida rotineiramente na 

indústria e é baseada na quantificação dessas substâncias amargas e seu teor é 

usualmente expresso em IBU (do inglês, International Bitterness Unit), uma unidade 

internacional de amargor, em tradução livre, adotada pelo mercado cervejeiro. Ela 

representa um número relacionado à conversão α-ácidos em iso-α-ácidos, que gera a 

sensação de amargor, em cuja escala, uma unidade (1 IBU) é equivalente a 1 mg de 

iso‑α‑ácidos por litro de cerveja, e sua medição pode ser realizada por diversos métodos, 
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sendo os mais comuns a espectrofotometria, a cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC na sigla em inglês) e a espectroscopia de fluorescência42. O índice varia de 0 a 

120, teoricamente o maior nível de amargor que as papilas gustativas humanas são 

capazes de identificar. Atualmente, as indústrias e microcervejarias apresentam essa 

informação nos rótulos de seus produtos, ainda que não seja obrigatório. 

Por exemplo, de acordo com o BJCP55, as cervejas comerciais nacionais, do 

estilo Standard Lager, possuem entre 8 e 15 IBU, enquanto as Premium Lagers se 

situam entre 15 e 25. Já uma cerveja bem lupulada, como uma India Pale Ale, apresenta 

em torno de 75 IBU55. Contudo, é o importante destacar que o amargor não pode se 

restringir ao número isolado do IBU, uma vez que a sensação ao beber a cerveja não 

pode ser medida, por conta da complexidade dos fatores que a cerveja pode ter. Como a 

cerveja é, basicamente, uma combinação de malte e lúpulo, ou seja, combina-se doce 

com amargo, a sua proporção vai gerar a percepção do dulçor ou do amargor residual. 

Por exemplo, quando se tem um alto IBU, mas ao mesmo tempo um alto teor alcoólico, 

e, consequentemente, uma boa proporção de açúcares que não foram fermentados 

justamente por ela ter sido produzida com uma maior quantidade de malte, 

provavelmente o resultado final será uma bebida mais equilibrada. Ou seja, para se 

obter uma cerveja verdadeiramente amarga, é preciso a conjugação de alto IBU com um 

leve corpo ou menor potencial. Assim, um índice alto apenas informa, seguramente, que 

a mistura é mais lupulada, já que o principal responsável pelo amargor é o lúpulo. 
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CAPÍTULO 4. BRASSAR, FERVER, FERMENTAR E BEBER: PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL, UMA RECEITA PARA CURAR O TÉDIO 

 

De um modo geral, a produção da cerveja consiste de uma sequência de etapas 

que envolvem muito conhecimento teórico e prático, pois estão envolvidas diversas 

reações químicas e bioquímicas, necessitando de um cuidadoso acompanhamento6. Tem 

início com a transformação dos grãos de cevada em um malte adequado ao estilo que se 

deseja fabricar33. A seguir, parte-se para a moagem, cujo objetivo é a quebra dos grãos 

germinados para que as enzimas possam atuar em todos os elementos que os 

constituem, expondo o amido contido no seu interior60. O malte moído é misturado com 

água cervejeira e a mistura é submetida a diferentes temperaturas por períodos de tempo 

determinados para tornar solúveis em água os componentes insolúveis do malte (amido 

e proteínas), através de reações enzimáticas60. Por esse processo é obtido o que se 

chama de mosto, isto é, uma mistura líquida que contém solubilizadas as matérias-

primas para a cerveja9.  Em seguida é realizada a filtração para separar o mosto líquido 

do bagaço do malte. Segue-se, então, para o processo de fervura, momento em que é 

realizada a adição do lúpulo (de acordo com cada tipo de cerveja)60, sendo a etapa 

determinante para a estabilização e características sensoriais da cerveja como aroma e 

amargor60. 

Após a fervura, o mosto é resfriado e segue para a fermentação, a 

transformação bioquímica dos açúcares fermentescíveis do mosto em álcool e gás 

carbônico pela ação da levedura. Além desses produtos, durante a fermentação outras 

substâncias são formadas, que são produtos secundários do metabolismo da levedura, 

com grande potencial de impacto (positivo ou negativo, a depender do que se deseja 

como produto final) no aroma e sabor das cervejas. Esses subprodutos indesejáveis 

devem ser degradados ou expulsos após a fermentação, durante a maturação, etapa de 

envelhecimento da cerveja. Em alguns casos, procede-se com mais uma etapa de 

filtração, para dar um acabamento de brilho à cerveja, eliminando quase que totalmente 

as células de levedura que ainda restam60. Finalmente, a bebida segue para envase e 

distribuição. 

Resumindo-se, apesar de existirem variações na forma de elaboração 

dependendo do tipo de cerveja a ser produzida, o processamento industrial pode ser 

dividido nas operações essenciais descritas na Tabela 19: 
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Tabela 19. Resumo das operações essenciais do processamento industrial de cerveja33. 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Malteação A cevada é germinada e secada. 

Maceração O malte é moído. 

Brassagem (ou 

Mosturação) 

O malte moído é misturado com água cervejeira em 

temperatura aproximada de 64 °C por um período médio de 

60 a 90 minutos. 

Filtração O mosto é filtrado e os grãos lavados. 

Fervura 
O mosto filtrado é fervido por aproximadamente 90 minutos. 

Durante esse período, adiciona-se o lúpulo. 

Resfriamento 
O mosto, que está a uma temperatura próxima de 100 °C, 

deve ser resfriado à temperatura de fermentação. 

Fermentação 
No fermentador, já em temperatura adequada, a levedura é 

introduzida ao mosto. 

Maturação 

Após a fermentação, a cerveja é deixa, em média, de duas a 

três semanas a uma temperatura próxima de 0 °C. Pode haver 

uma nova etapa de filtração, a depender do estilo. 

Carbonatação A cerveja é envasada, quando é inserido o CO2. 

 

PARTE 4.1 MALTEAÇÃO: DO GRÃO SE FAZ LÍQUIDO 

 

A malteação nada mais é do que o processo no qual a cevada é transformada 

em um malte adequado para ser utilizado na fabricação de cerveja33, isto é, consiste em 

aumentar o conteúdo enzimático dos grãos e com isso elevar o seu poder diastásico 

(potencial de conversão enzimático). O cereal passa por um processo inicial de limpeza, 

quando os grãos são separados de pedras, pó, sujeiras, grãos quebrados e sementes 

estranhas, e classificação granulométrica, para que a germinação ocorra de modo 

uniforme, garantindo, assim, a qualidade do malte (grãos com diâmetro inferior a 2,2 

mm são descartados)33. Os grãos são então macerados, para que haja uma rápida 

absorção de umidade, permitindo-lhes aumentar até 45% de umidade33. Moídos e 

umedecidos, os grãos são submetidos a condições de temperatura e umidade 

controladas, o que lhes permite iniciar os processos enzimáticos de germinação33, que 

deve ser interrompida antes de as sementes se tornarem novas plantas. É nesse período, 

quando o amido do grão se encontra em cadeias menores do que na cevada, ficando 

menos duro e mais solúvel, que se dá a transformação do grão de cevada em malte, além 

de essa condição produzir enzimas fundamentais que serão utilizadas no processo 

cervejeiro. Do ponto de vista químico, a finalidade desse processo é a produção de um 
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malte rico em enzimas hidrolíticas e aminoácidos41, e seu sucesso está associado à 

qualidade da matéria-prima, composição química, características do endosperma, 

potencial de atividade enzimática e, sobretudo, à capacidade de modificação do 

endosperma41. Em princípio, qualquer cereal pode ser submetido à malteação, 

considerando-se seu poder diastásico, isto é, sua capacidade enzimática de converter o 

amido do grão em açúcares, e seu valor econômico. Os equipamentos onde os grãos são 

germinados são chamados de caixas de germinação, que podem ter formato retangular 

ou circular, e cuja representação pode ser observada na Figura 18 abaixo. 

 

 

Figura 18. Representação esquemática de uma caixa de germinação retangular: (1) sala 

do ventilador, (2) câmara de umidificação, (3) sala da caixa de germinação, (4) suporte 

para o leito de grãos, (5) leito de germinação, (6) trilho de suporte para revolvedora, (7) 

suporte da revolvedora, (8) cabo e (9) duto de exaustão do ar41. 

 

Os principais objetivos dessa etapa são modificar a composição química do 

grão, aumentar as atividades enzimáticas6, pois as enzimas exercem papel fundamental 

na transformação do amido insolúvel em substrato solúvel, facilmente digerido pelas 

leveduras, e permitir fácil solubilização de proteínas, aumentando a disponibilidade de 

aminoácidos33,42. As proteases atuam no descanso proteico, quebrando as proteínas e as 

transformando em aminoácidos de alta importância para a nutrição das leveduras. 

Também podem influenciar na formação e na retenção de espuma da cerveja. Durante o 

processo de malteação, as β-glucanases atuam e reduzem bastante o teor de β-glucanas, 

importantes no processamento de bebidas alcoólicas derivadas do malte. No entanto, 

quando em grandes quantidades em grãos de cevada, causam um retardo no processo, 

devido a sua capacidade de formas estruturas rígidas45, ocasionando problemas na 

eficiência do processo de filtração da cerveja. Também outros elementos são 

solubilizados, melhorando a qualidade do malte e da cerveja41. Outros objetivos da 

malteação são modificar o grão fisicamente, reduzir a sua resistência e dar cor ao malte. 
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Durante a germinação, propositalmente parcial, no caso, ocorrem modificações 

físico-químicas e estruturais do endosperma, como degradação das paredes celulósicas e 

síntese e transporte de enzimas41,42. Como é apresentado nas Tabelas 20 e 21, 

aproximadamente 86% das β-glucanas são degradadas a oligossacarídeos durante a 

malteação, enquanto outros componentes, como aminoácidos, peptídeos e 

principalmente açúcares, são produzidos em altas quantidades. Com o aumento do teor 

de umidade, as cascas da cevada se tornam menos rígidas e o endosperma, região rica 

em amido no grão, se torna mais suscetível ao ataque enzimático. São essas 

transformações que facilitam o acesso ao amido6 – que será hidrolisado em açúcares e 

utilizados pelas leveduras – e dessas transformações dependem em grande parte a 

qualidade do malte. As modificações enzimáticas iniciam-se no embrião e vão 

progredindo ao longo do grão em condições controladas por cerca de 4 ou 5 dias, tempo 

necessário que para atingir uma adequada modificação, a uma temperatura ideal 

próxima a 18 °C. Com o aumento da umidade nos grãos, a taxa de respiração dos 

mesmos aumenta, o que demanda maior quantidade de oxigênio. Ainda que exista 

oxigênio dissolvido na água adicionada durante a maceração, ela não é suficiente devido 

ao aumento do metabolismo do grão, sendo necessário bombear ar para proporcionar 

ventilação adequada e garantir a respiração dos grãos, contribuindo para a redução da 

concentração de dióxido de carbono resultante da respiração e evitando que ocorra a 

respiração anaeróbia41. 

 

Tabela 20. Variação da composição química (% m/m) da cevada e do malte em base 

anidra41. 

Componentes Cevada cervejeira Malte 

Amido 64 60 

β-glucanas 3,5 0,5 

Lipídios 2.5 2.5 

Nitrogênio total 9,5 9,5 

Aminoácidos e peptídeos 0,5 1,5 

Açúcares 2,7 7,5 
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Tabela 21. Composição média do grão de cevada e do malte de cevada42. 

Características Grão de cevada Malte de cevada 

Massa do grão (mg) 32 – 36 29 – 33 

Umidade (%) 10 – 14 4 – 6 

Amido (%) 55 – 60 50 – 55 

Açúcares (%) 0,5 – 1,0 8 – 10 

Nitrogênio solúvel (% nitrogênio total) 10 – 12 35 – 50 

 

Em relação às características químicas, para que a malteação seja eficiente, a 

cevada deve apresentar baixo teor de β-glucanas, alto teor de amido (para aumentar o 

rendimento), alta atividade enzimática e alto poder germinativo (para garantir a 

degradação do endosperma). Dois componentes afetam negativamente a qualidade da 

cevada cervejeira, retardando o processo de malteação: proteínas e fibras do 

endosperma. No caso das fibras alimentares, além de causarem um aumento no tempo 

requerido para o processo, acarretam ainda problemas tecnológicos, como dificuldade 

de filtração e turvação do produto final6. Assim, a qualidade do malte está associada 

principalmente à composição do grão, à germinação e à produção de enzimas que 

degradam o amido, a proteína e os constituintes celulares do endosperma. Caso a cevada 

(ou outro grão) tenha problemas durante a germinação, ela irá sofrer uma baixa 

modificação, o que resultará em baixa quantidade de extrato enzimático, oferecendo 

dificuldades para transformar o amido em açúcares fermentescíveis, e elevada 

viscosidade, já que se as β-glucanas não forem hidrolisadas totalmente, podem impedir 

a passagem e distribuição das outras enzimas pelos grãos, produzindo uma modificação 

irregular do endosperma42. 

Os métodos recomendados para avaliar a qualidade do malte, geralmente, não 

detectam eficientemente a falta de homogeneidade da degradação da proteína e das β-

glucanas, as principais responsáveis pelos problemas associados à preparação da 

cerveja42. Portanto, a fim de garantir uma excelente qualidade do malte cervejeiro, 

fatores como variedade, viabilidade (número de sementes vivas), composição (amido, 

nitrogênio, β-glucanas), umidade, viscosidade, granulometria, friabilidade, poder 

germinativo e poder diastásico devem ser levados em consideração6,33,41,42. No Brasil, a 

cevada cervejeira é avaliada com relação a 14 características do malte e 10 

características da planta segundo a já citada Norma de Identidade e Qualidade da 
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Cevada (Portaria n. 691 do MAPA)37. Embora esses parâmetros assumam grande 

importância na qualidade do malte, muitas vezes não garantem que a cevada seja ótima 

para o processo de fabricação da cerveja42. Portanto, é possível combiná-los com o 

estudo da microestrutura do grão utilizando-se, por exemplo, a técnica de Microscopia 

Eletrônica de Varredura ou de Fluorescência, a fim de avaliar o grau de modificação do 

endosperma durante a malteação41,42. 

Ao final do processo é obtido o malte verde, isto é, os grãos de cevada 

germinados, caracterizado pelas radículas na parte externa46, pelo corpo farinhoso 

pastoso internamente, pelo teor de umidade de 40 a 44% – momento no qual deve ser 

interrompida a germinação41,42 – e por possuir as enzimas e nível de desagregação do 

endosperma desejada. O processo é interrompido com a secagem, que consiste na 

passagem de ar quente entre a massa de grãos até que fiquem secos, para que se 

preserve o que foi gerado até este ponto e se diminua a umidade da cevada para seu 

armazenamento em condição estável33. É importante que a temperatura aplicada seja 

controlada de modo que a atividade enzimática seja interrompida, mas as enzimas 

permaneçam ativas, o que geralmente é conseguido por meio da remoção da maior 

quantidade de água (com um alto fluxo de ar) com a menor temperatura possível33. Essa 

etapa é muito importante para definir o tipo de malte obtido, pois lhe permite 

desenvolver cores, sabores e aromas exigidos pelo fabricante de cerveja33. Em seguida 

as radículas e pequenos caules que se tenham formado são separados e o malte fica 

pronto. O esquema de um tipo de equipamento que realiza esse processo de 

degerminação é apresentado na Figura 16. Uma prática comum das maltearias é realizar 

uma mistura entre diferentes lotes de maltes produzidos, para normalizar suas 

características, garantindo que se entregue um produto homogêneo e que atinja as 

especificações exigidas para sua aplicação33. 
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Figura 19. Representação esquemática de uma rosca degerminadora: (1) entrada do 

malte, (2) remo degerminador, (3) saída do malte, (4) tela, (5) rosca transportadora e (6) 

saída de radículas41. 

 

PARTE 4.2 MACERAÇÃO: REDUZIR PARA MULTIPLICAR 

 

A maceração (ou moagem) é um processo mecânico que provê condições para 

as conversões químicas e biológicas que ocorrem no macerado, para a composição 

qualitativa do mosto e para o rendimento da etapa de mosturação33. Para tanto, nessa 

etapa, o tamanho das partículas é reduzido a ponto que se tenha influência direta sobre a 

rapidez das transformações físico-químicas, o rendimento, a clarificação e a quantidade 

do produto final33. Ou seja, o cuidado com nessa parte é fundamental já que ela pode 

favorecer ou prejudicar o rendimento da produção. O processo visa a, exatamente, expor 

o conteúdo do grão para a solubilização dos açúcares fermentescíveis, formando o 

mosto. Seus principais objetivos são romper o endosperma, principalmente pelo eixo 

longitudinal3,33, aplastá-lo, para que fique exposto à degradação enzimática, e separá-lo 

da casca, que deve ser preservada, pois essa auxiliará no processamento do mosto33. O 

procedimento ideal é aquele em que os grãos são moídos, esmagados a um tamanho 

uniforme de partícula, e o endosperma cominuído, para facilitar o ataque das enzimas33. 

A maceração é uma situação de compromisso entre agentes antagônicos, já que 

a casca e o endosperma requerem objetivos de moagem distintos. Por um lado, a casca 

deve permanecer intacta, de forma a servir como um meio de filtração e clarificação do 

mosto (na etapa seguinte) e evitar a extração de polifenóis e outros componentes 

(silicatos e proteínas) que conferem sabores desagradáveis à cerveja, e, por outro, o 

endosperma deve ser finalmente moído para facilitar sua hidrólise e melhorar o 

rendimento33. Segundo esses compromissos, pode-se optar pelo que se chama de 
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maceração fina, que produz um meio filtrante mais compacto, ampliando o tempo de 

filtração do mosto, mas que permite obter maior quantidade de açúcares 

fermentescíveis, maior atenuação (mais proteínas, sais minerais), maior quantidade de 

álcool e, em consequência, maior rendimento33. Pode-se também optar por uma 

maceração grossa, que proporciona menor tempo de filtração, ainda que com um 

rendimento mais baixo33. 

 

PARTE 4.3 MOSTURAÇÃO: A FORÇA DA BRASSAGEM PARA LEVANTAR 

O ASTRAL 

 

Nessa fase do processo produtivo, o malte, principal matéria-prima, e os 

eventuais adjuntos são misturados à água cervejeira e dissolvidos, visando à obtenção 

de uma mistura líquida açucarada, chamada mosto, que é a base para a futura cerveja9. 

O processo consiste em adicionar água aquecida ao malte moído por meio da 

manipulação de tempo, temperatura e pH, quando são extraídas substâncias solúveis dos 

grãos, com a ajuda das enzimas presentes no malte33. Ou seja, os principais objetivos 

são a extração, a hidrólise e a solubilização dos componentes do malte (objetivamente, 

carboidratos, proteínas, aminoácidos e sais minerais). Consistindo basicamente de um 

cozimento dos grãos, a hidratação do malte permite a solubilização de componentes 

solúveis presentes e a ativação das enzimas, permitindo a hidrólise do amido e a 

conversão de proteínas em nutrientes para as leveduras. As β-glucanases degradam o 

aglomerado polissacarídeo que aumenta a viscosidade do mosto, podendo transformar-

se em um grande problema durante a filtragem. Por isso, em casos nos quais estão sendo 

utilizados muitos grãos não-malteados, um repouso na mostura à temperatura de atuação 

das β-glucanases (45 °C) é recomendável. As proteases produzem peptídeos e 

aminoácidos através da degradação de proteínas, e as fosfatases liberam fosfatos 

orgânicos para o mosto3. Já as amilases formam o grupo das enzimas diastásicas, 

liberando e alterando a constituição do amido de duas formas: as α-amilases realizam 

reações de hidrólise no meio da cadeia de amido (endoenzimas), liberando dessa forma 

dextrinas, e as β-amilases, por sua vez, hidrolisam as pontas das cadeias de amido 

(exoenzimas), liberando principalmente maltose. Assim, o ponto final da mostura é a 

degradação do amido em açúcares menores fermentescíveis (maltose, glicose, 

maltotriose, sacarose e frutose) ou não (dextrinas)42. 
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O extrato obtido contém tanto os nutrientes para a levedura (açúcares 

fermentescíveis, minerais, entre outros) quanto os componentes da cerveja (como 

dextrinas, que contribuem para o mouthfeel quando se toma a cerveja), as proteínas 

solúveis (que contribuem para a espuma e a turbidez) e os componentes que trazem 

sabor e aroma9. De acordo com cada cerveja, há inúmeras faixas de temperatura para 

operação, com tempos, pH, concentração de sais e temperaturas diferentes, que não 

deve ultrapassar 72 °C, temperatura máxima para evitar a desnaturação de algumas 

enzimas9. Na Tabela 22 são mostradas as principais enzimas e as condições de 

temperatura e pH mais adequadas a sua atividade3. Uma vez concluída a hidrólise do 

amido disponível, a temperatura é elevada a 75 ºC (procedimento conhecido como 

mashout) para gelatinizar os últimos grãos resistentes de amido, inativar (por 

desnaturação) as β-amilases e reduzir a viscosidade do mosto para sua filtração33.  

 

Tabela 22. Temperatura e pH de atuação de enzimas3. 

Enzimas Temperatura ótima pH ótimo Substrato 

Hemicelulases 40 – 45 °C 4,5 – 4,7 Hemiceluloses 

Exopeptidases 40 – 50 °C 5,2 – 8,2 Proteínas 

Endopeptidades 50 – 60 °C 5,0 Proteínas 

Dextrinases 55 – 60 °C 5,1 Amido 

α-amilases 60 – 65 °C 5,4 – 5,6 Amido 

β-amilases 70 – 75 °C 5,6 – 5,8 Amido 

 

O resultado obtido é o substrato sobre o qual atuará a levedura na etapa de 

fermentação, sendo composto por açúcares fermentescíveis (maltose, glicose, 

maltotriose, sacarose e frutose), sais e minerais, vitaminas, fontes de nitrogênio 

(aminoácidos, peptídeos, polipeptídeos, ácidos nucleicos) e outros nutrientes para a 

levedura, além de constituintes desejáveis, porém não metabolizados pelos 

microrganismo, como as dextrinas, algumas proteínas solúveis, substâncias inorgânicas 

e componentes de sabor e cor, desejáveis para a obtenção do produção final32. 

Terminada a mosturação, a inicia-se o processo de clarificação do mosto por 

recirculação3. Trata-se de uma separação sólido-líquido, uma vez que a etapa anterior 

produz sólidos insolúveis (cascas do malte, restos da parede celular e proteína 

coagulada) que devem ser separados do mosto, o extrato da matéria-prima dissolvido 

em água3. A casca é utilizada como coadjuvante de filtração no processo de fabricação 
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da cerveja6 e, por isso, a cevada nua não é recomendada para fins cervejeiros, pois a 

casca dessa variedade melhorada geneticamente é facilmente separada do grão durante a 

colheita. Outro motivo para não a utilizar é devido ao fato de possuir um alto teor de 

fibras alimentares solúveis (5,2 – 5,7%) e proteínas (15,1 – 16,5%) que seriam 

prejudiciais ao processamento da cerveja. Geralmente, a cevada vestida (assim chamada 

em oposição a outra forma, porque a casca mantém-se firmemente aderida) é 

empregada, pois suas cascas, insolúveis, fazem parte essencial do processo de produção 

cervejeiro, já que possibilitam a formação de uma camada filtrante durante a separação 

do mosto das matérias sólidas (bagaço)2,3,6,41. As cascas formam o próprio leito filtrante 

e retêm as partículas em suspensão, e o processo deve ser repetido (o extrato 

recirculado) até o mosto tornar-se clarificado. Ao final, o sólido do leito de filtragem 

deve ser lavado com água para se recuperar o extrato que fica retido no mesmo e se 

extrair açúcares retidos, aumentando ainda mais o rendimento da produção3. 

 

PARTE 4.4 FERVURA: SUBINDO A TEMPERATURA, ELIMINANDO OS 

PROBLEMAS 

 

A fervura do mosto possui como objetivo a estabilização biológica, bioquímica 

e coloidal, conseguida com a eliminação de todos os microrganismos que possam 

competir com as leveduras durante a fermentação do mosto e com a coagulação de 

polifenóis (taninos) e proteínas solubilizadas (importante para deixar fixada a 

composição do mosto, um dos principais fatores que afetam sabor, corpo e mouthfeel), 

formando um sólido consistente conhecido como trub, que será removido após a 

fervura3. De acordo com a eficiência do sistema de aquecimento, o processo dura em 

torno de 90 a 120 minutos3, e deve ser previamente calculado, para que não ocorram 

efeitos indesejáveis, como por exemplo, a remoção de substâncias fenólicas contidas na 

casca que podem provocar sabor adstringente33. Além disso, nessa etapa há o 

desenvolvimento de cor, aroma e sabor, o aumento de concentração do extrato e a 

eliminação de substâncias indesejáveis voláteis (como dimetilsulfureto, o DMS)3,33. 

Além da esterilização, é também nesse momento que ocorre uma importante 

etapa da produção, a adição do lúpulo, que dará à cerveja seu amargor característico33. 

As resinas, óleos essenciais e componentes aromáticos são extraídos e solubilizados no 

mosto, desenvolvendo o odor e sabor particulares dessa matéria-prima. Com a condição 

de pH e temperaturas adequados, os α-ácidos presentes no lúpulo são isomerizados e se 
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tornam solúveis no mosto (parcialmente hidrofílicos33), e a extensão dessa isomerização 

é responsável pela regulação do amargor da cerveja9. No entanto, como o lúpulo possui 

muitas substâncias voláteis, caso ele seja exposto à fervura durante muito tempo, essas 

espécies voláteis que compõem o aroma do lúpulo serão expurgadas do mosto. 

Uma técnica comum empregada ao final da fervura (ou ao final do 

resfriamento) é o whirlpool, que consiste em fazer, mecânica ou manualmente, um 

redemoinho no mosto de forma a acelerar a decantação das partículas em suspensão, o 

que contribui para a clarificação do mosto, entregando uma bebida ainda mais límpida. 

Pelas forças tangenciais, de pressão e de gravidade, o trub se acumula e se deposita no 

centro e no fundo do tanque, num ponto conhecido como zona de estagnação, para 

depois então ser drenado33. A taxa de sedimentação é consequência dessas forças, do 

tamanho das partículas do trub e da densidade do mosto. 

 

PARTE 4.5 LUPULAGEM: OS SEGREDOS PARA POTENCIALIZAR O 

AROMA 

 

Os principais fatores que afetam a cinética e a eficiência de isomerização das 

humulonas são o pH do meio, que influencia na solubilidade das iso-humulonas 

formadas no mosto, o vigor da fervura, o tempo de fervura e a densidade do mosto, uma 

vez que os açúcares dissolvidos no mosto estabelecem ligações de hidrogênio com a 

água, de modo que, em altas densidades, a quantidade de água disponível para 

estabelecer ligações de hidrogênio e solubilizar as iso-humulonas vai ser menor41,50. 

Assim, além da escolha da variedade do lúpulo, é importante adotar técnicas de 

lupulagem (adição de lúpulo) que colocam essa etapa produtiva em um aspecto muito 

mais estratégico, dando-lhe destaque, mas evitando resultados sensoriais indesejados 

nas cervejas. Uma das técnicas, conhecida como First Wort Hopping, consiste em 

utilizar um lúpulo com baixa concentração de α-ácidos e acrescentá-lo logo após a 

mostura e antes da fervura, tendo como resultado final um amargor mais suave, 

agradável e uniforme da bebida, além de promover uma fixação de aroma, uma vez que 

os óleos essenciais do lúpulo são aquecidos, sendo oxidados e se tornando solúveis no 

mosto2,3. Outra técnica, que tem ganhado destaque, é o Dry Hopping, na qual o lúpulo é 

adicionado à cerveja diretamente no fermentador ou no tanque de maturação, com o 

propósito de aumentar o aroma lupulado da cerveja sem, contudo, aumentar o amargor 

da bebida, uma vez que, por ser um processo a frio, não há formação de iso-
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humulonas2,3,50. Existem muitas outras técnicas que buscam a versatilidade, 

necessariamente preocupando-se com o equilíbrio entre amargor e aroma do produto 

final. 

 

PARTE 4.6 RESFRIAMENTO: PREPARO DO MEIO PARA O GRANDE 

ESPETÁCULO 

 

Após a adição do lúpulo e fervura do mosto pelo tempo programado, o sistema 

de aquecimento deve ser desligado totalmente para possibilitar o mais rápido possível o 

início do resfriamento por trocadores de calor (9 a 15 °C)9, a fim de não expor o mosto a 

contaminantes3. O resfriamento deve fazer uso eficiente da energia (por isso o emprego 

de trocadores de calor) e ser rápido, para que possa ser mantida a qualidade de sabor, 

principalmente para evitar a formação de DMS. Esse choque térmico é conhecido como 

cold break e pode levar à formação de trub frio33. 

 

PARTE 4.7 FERMENTAÇÃO: DA ALQUIMIA À BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

 

O procedimento que deve ser realizado imediatamente depois do resfriamento é 

a aeração do mosto até a saturação na concentração de oxigênio dissolvido60 (8 – 9 ppm 

de O2 dissolvido9), o que promove, após uma introdução forçada de oxigênio 

atmosférico, as condições ideais para a levedura realizar a fermentação9. O oxigênio 

fornecido antes da inoculação das cepas é consumido pela levedura geralmente em 

poucas horas e utilizado para produzir esteróis e ácidos carboxílicos insaturados e 

esteróis que são essenciais para a síntese da membrana celular e, consequentemente, 

para o crescimento celular, que ficaria restrito na ausência desse oxigênio inicial, 

causando fermentação anormal e mudanças nas características sensoriais da cerveja60. 

No entanto, somente no início do processo fermentativo o oxigênio é benéfico; em 

qualquer outra etapa do processo promove instabilidade no produto final6,41. Por isso, a 

adição deve ser feita após o resfriamento, até para que se evite a oxidação do mosto; 

com ele frio, a oxidação é bem menor e a levedura assimila rapidamente o oxigênio32. O 

ar empregado deve ser limpo, seco e esterilizado33. 

Vale destacar que, durante a fermentação, o pH decresce devido aos ácidos 

orgânicos produzidos, podendo variar entre 4,3 a 4,66. A principal fonte de nitrogênio 
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para a síntese de proteínas, ácidos nucléicos e outros componentes nitrogenados é a 

variedade de aminoácidos formados a partir da proteólise das proteínas do malte, que 

apresenta cerca de 19 aminoácidos em sua composição (já na forma de mosto)60. O 

mosto também supre a necessidade dos fatores de crescimento dos microrganismos, isto 

é, de substâncias orgânicas indispensáveis que não são sintetizadas pelo anabolismo 

celular, como é o caso das vitaminas, em especial as do complexo B (biotina, inositol e 

pantotenato), importantes para as leveduras durante a fermentação60. Além de carbono, 

nitrogênio e oxigênio, os microrganismos exigem uma série de outros elementos, sob a 

forma de macro e micronutrientes, dentre os quais se destacam o fósforo, sob a forma de 

fosfatos, o enxofre, o potássio, o magnésio e o ferro, além de traços de minerais (como 

cobre, cobalto, zinco, manganês, sódio, boro)60. 

A transformação do açúcar (glicose) em etanol e CO2 envolve 12 reações em 

sequência ordenada, cada qual catalisada por uma enzima específica60. A fermentação 

alcoólica se processa no citoplasma celular onde as enzimas glicolíticas sofrem ações de 

diversos fatores (nutrientes, minerais, vitaminas, inibidores, substâncias do próprio 

metabolismo, pH, temperatura e outros) ao longo da via fermentativa60. Como já 

ressaltado, as leveduras Saccharomyces são organismos aeróbios facultativos, ou seja, 

tem a habilidade de se ajustar metabolicamente, tanto em condições de aerobiose como 

de anaerobiose60. No processo cervejeiro, elas consomem os carboidratos 

fermentescíveis, produzindo etanol e CO2, como produtos principais, e ésteres (acetato 

de etila, acetato de isoamila, acetato de n-propila), ácidos (etanoico, propanoico, 

succínico e pirúvico) e alcoóis superiores (propan-1-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-

metilbutan-1-ol e 3-metilbutan-1-ol), como produtos secundários, que transmitem 

propriedades organolépticas à cerveja9,33,60. Por isso, a fermentação é a fase mais 

importante para definir o paladar da cerveja. A reação de fermentação de carboidratos 

como a glicose é dada abaixo: 

C6H12O6(𝑠)
→ 2 C2H5OH(𝑙) + 2 CO2(𝑔)

 

Em resumo, a fermentação alcoólica consiste de um catabolismo anaeróbico 

que converte a glicose em etanol, CO2 e energia na forma de ATP, ou seja, é um 

conjunto de reações controladas, através das quais uma molécula orgânica é degradada 

em substâncias mais simples, liberando energia.  Nessa via, também chamada de via 

glicolítica, a glicose é inicialmente oxidada a gliceraldeído-3-fosfato e a di-

hidroxiacetona fosfato. O gliceraldeído-3-fosfato é convertido a piruvato, o qual é 
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descarboxilado a acetaldeído. Na reação subsequente, o acetaldeído é reduzido a etanol 

às custas da coenzima NADH+. Os dois NAD+ formados são utilizados na oxidação de 

outra molécula de glicose, mantendo-se assim o equilíbrio de oxidação-redução na 

célula. A di-hidroxiacetona pode ser convertida a gliceraldeído-3-fosfato, e 

posteriormente a etanol, ou, alternativamente, reduzida a glicerol (Figura 2060). O 

glicerol é o principal subproduto dessa fermentação e costuma ser acumulado no 

citoplasma pelas leveduras para manter o equilíbrio osmótico da célula, pois é essencial 

à restauração das atividades biológicas normais48,60. 

O que é produto principal em termos industriais (etanol e CO2, no caso) é, na 

verdade, produto de excreção, sem utilidade metabólica para a célula em anaerobiose, 

ao passo que numerosos subprodutos se desenvolvem durante a fermentação, vários 

produtos intermediários permanecem no líquido e muitos componentes do mosto são 

assimilados pela levedura60. Todos esses complexos de assimilação, formação de 

produtos e subprodutos, influenciam no aroma, no paladar e nas características da 

cerveja. As leveduras produzem as substâncias ativas do aroma e do sabor da cerveja 

como subprodutos da síntese de substâncias necessárias ao seu crescimento e 

metabolismo, e os teores dessas substâncias variam com os padrões de crescimento 

celular que são diretamente influenciados pelas condições de processo. Assim, o 

conhecimento geral do processo cervejeiro, bem como das características bioquímicas 

da fermentação são fundamentais na busca de estratégias de melhoramento da 

produtividade e da estabilidade sensorial da cerveja produzida60. 
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Figura 20. Metabolismo central mostrando sequência das reações enzimáticas pela 

fermentação conduzida por Saccharomyces cerevisiae para a produção de etanol e de 

glicerol a partir da glicose60. 
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Para que a levedura trabalhe com sua máxima eficiência um dos parâmetros 

mais importantes é a temperatura de fermentação, que depende do estilo da cerveja: o 

processo é realizado em temperaturas mais altas (cervejas tipo Ale) ou mais baixas 

(cervejas tipo Lager), mas sempre respeitando-se o limite máximo de 25 °C para 

viabilidade das leveduras. Para escolher qual opção é mais adequada ao processo de 

fermentação, o cervejeiro deve conhecer tanto as características gerais da levedura 

empregada quanto o estilo da cerveja que deseja obter33. De forma genérica, as 

leveduras do tipo Ale requerem maior temperatura, permitem uma fermentação mais 

rápida, entregam uma quantidade maior de produtos secundários e um maior nível de 

ésteres, acetaldeído e alcoóis superiores33. Ao contrário, as leveduras do tipo Lager 

exigem menor temperatura, promovem uma fermentação mais lenta, com menor 

formação de metabólitos secundários33. Uma das soluções propostas para reduzir o 

tempo de fermentação e aumentar a concentração de etanol é a suplementação 

nutricional do meio com fontes de nitrogênio assimilável, vitaminas, esteróis e ácidos 

graxos insaturados60. 

Em uma fermentação típica (seja ela alta ou baixa), enquanto avança, 

diminuem-se os nutrientes do mosto original, o nitrogênio livre33 e o pH (acidificação 

do meio), pela produção de ácidos orgânicos, que são essencialmente subprodutos 

excretados pelas leveduras33,61. Os ácidos orgânicos são importantes, do ponto vista 

sensorial, para aumentar a acidez da cerveja para um nível agradável ao paladar 

humano, e também por influenciarem seu pH, de forma que um decréscimo durante a 

fermentação garante a estabilidade à turbidez não biológica, a estabilidade do sabor, 

além de controlarem a suscetibilidade e as alterações microbiológicas e a percepção do 

amargor61. Os alcoóis superiores estão presentes na cerveja em quantidades muito 

baixas e contribuem para o seu aroma e sabor, dando-lhe um aroma alcoólico típico de 

bebida fermentada. A sua síntese está associada com a assimilação de substâncias 

nitrogenadas pelas leveduras, mais precisamente pelo consumo e pela produção de 

aminoácidos61. Por outro lado, no curso do processo, aumentam-se as células de 

levedura, que se reproduzem, e do conteúdo alcoólico. 

A fermentação libera uma grande quantidade de calor e de CO2 e por isso é 

necessária a regulação da temperatura durante o processo. O controle desse parâmetro 

garante uma padronização do produto, o que mantém suas características originais e 

reprodutíveis, se não houver interferentes. As condições ambientais também devem ser 
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controladas para que se evite a contaminação do mosto e, principalmente, uma 

competição microbiana, causando uma fermentação indesejada. Os equipamentos nos 

quais se realiza o processo, conhecidos como fermentadores, devem ser prévia e 

rigorosamente sanitizados32. Atualmente, os fermentadores mais utilizados são de forma 

cilíndrica com fundo cônico, com várias relações de altura/diâmetro e ângulo de cone32. 

Usualmente, os fermentadores possuem camisas de resfriamento externas, por onde 

circulam um fluido refrigerante (geralmente amônio ou etilenoglicol) que permite 

controlar a temperatura32. 

 

PARTE 4.8 MATURAÇÃO: CERVEJA VELHA QUE É CERVEJA BOA 

 

Uma vez concluída a fermentação, a mistura é enviada a tanques claros de 

condicionamento, chamados maturadores, e resfriada a uma faixa de 0 a 5 °C9,33, onde 

permanece, em média, por um período de 6 a 30 dias9, podendo chegar a meses, 

dependendo do estilo de cerveja. Nesse período, pequenas e sutis transformações 

ocorrem para refinar e aprimorar o sabor da cerveja9. Esse processo de envelhecimento 

tem por finalidade a estabilização da mistura, com a eliminação de componentes 

indesejáveis. O carboidrato residual é consumido pelas leveduras remanescentes, e por 

isso essa fase também é conhecida como fermentação secundária9. Essas leveduras 

também metabolizam substâncias indesejáveis oriundas da fermentação (dicetonas 

vicinais, como 2,3-pentanodiona em 2,3-butanodiol, e substâncias sulfuradas como o 

sulfeto de dietila em sulfatos inorgânicos e etanol)9.  Através da redução da 

concentração de diacetil (2,3-butanodiona, uma cetona produzida tanto pelas leveduras 

cervejeiras como por bactérias lácticas contaminantes, capaz de conferir odor 

desagradável de manteiga rançosa à bebida)60, acetaldeído (aldeído responsável pelo 

aroma de maçã verde33, convertido, no caso, a ácido acético) e ácido sulfídrico (H2S), e 

o aumento do teor de éster, essa etapa ajuda a melhorar o odor e o sabor da bebida. 

Dentre outros objetivos62 estão o de promover a clarificação da cerveja 

mediante a remoção, por decantação (sedimentação), da maior parte das células de 

leveduras, de material amorfo e de componentes que causam turbidez a frio na bebida, 

saturar a mistura com gás carbônico, proveniente da fermentação (secundária) dos 

açúcares residuais e o de manter a cerveja no estado reduzido, evitando que ocorram 

oxidações que comprometam sensorialmente a bebida. A seguir, a depender do estilo a 

que a cerveja pertence, procede-se com mais uma etapa de filtração (opcional), para dar 
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um acabamento de brilho à cerveja, eliminando quase que totalmente as células de 

levedura que ainda restam60 e deixando a bebida transparente e brilhante (aspecto 

cristalino)33. O método mais comum utilizado pelas grandes cervejarias para essa 

separação é a filtração com ajuda de terra de diatomácea, material adsorvente formado 

por esqueletos microscópicos (rochas) porosos de plantas depositados em mares, lagos e 

terrenos pantanosos, formados principalmente por sílica, que tem a função de remover 

partículas em suspensão, principalmente leveduras, e substâncias de cor desagradável 

para a cerveja (como pectina e proteínas da resina dura do lúpulo)9,33. Outras técnicas 

menos comuns, empregadas geralmente por cervejarias de médio e pequeno porte, 

utilizam centrífuga ou filtros de membrana33. Algumas cervejas, como as de trigo e 

algumas especiais, normalmente não são filtradas, para que as leveduras sejam mantidas 

na bebida envasada60. 

 

PARTE 4.9 ENVASE: DAS FÁBRICAS PARA AS PRATELEIRAS 

 

Finalmente, à cerveja são adicionados estabilizantes (coadjuvantes de 

tecnologia), que mantêm as características de suspensão e emulsão (no caso, a espuma), 

e antioxidantes, que previnem a oxidação dos ésteres, alcoóis superiores e outras 

substâncias responsáveis pelo sabor, aumentando o tempo de validade da bebida9. 

Podem-se citar como exemplos de antioxidantes o ácido ascórbico (vitamina C), o 

ascorbato e o isoascorbato de sódio9. A cerveja acabada é estocada em tanques e depois 

segue para envase, em barris, latas ou garrafas, as quais mantêm a limpidez e a 

estabilidade da bebida3. 

 

PARTE 4.9.1 CARBONATAÇÃO: UM UPGRADE NO SABOR DA CERVEJA 

 

Do ponto de vista organoléptico, a carbonatação é o processo de dissolver 

dióxido de carbono gasoso em um líquido para criar efervescência de sabor e textura 

agradável33. Quando a cerveja é servida, a efervescência do CO2 ajuda a liberação de 

diversos componentes aromáticos voláteis, que contribuem para seu sabor e aroma33. 

Ainda, o gás liberado afeta diretamente a formação de espuma, que tem grande impacto 

sobre a estética da cerveja servida no copo33. Além disso, o ambiente carbonatado inibe 

o crescimento de muitos microrganismos aeróbios e também faz diminuir o pH do meio, 

inibindo também o crescimento de alguns contaminantes anaeróbios33. Assim, o 
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controle do conteúdo de CO2 na cerveja terminada é um fator de qualidade importante 

na elaboração de um produto consistente (encorpado)33. A incorporação de CO2 pode se 

dar de maneira forçada, com o uso de técnicas de injeção direta na bebida já envasada, 

ou de maneira natural, pelo método conhecido por priming, que consiste da adição de 

mosto ou açúcar fermentescível à bebida (ainda no fermentador ou já envasilhada), de 

modo que as leveduras remanescentes realizem uma nova fermentação (por vezes 

referida como refermentação), consumindo os carboidratos adicionados e convertendo-

os a álcool e gás carbônico, que naturalmente será incorporado à bebida33. O primeiro 

procedimento é de fácil realização (depende apenas da trasfega) e controle, pode ser 

automatizado, é preciso e eficiente, porém sensível à pureza do CO2 empregado33. Já o 

outro requer um cálculo seguro da quantidade de mosto ou açúcar a ser adicionado, para 

que não se exceda a pressão máxima de funcionamento e consequente explosão32, 

requer um tempo extra para obtenção do produto final (devido à ocorrência da 

refermentação), apresenta uma forte tendência de formação de depósito de leveduras no 

fundo do recipiente3 e demanda um grande cuidado com a higienização dos recipientes 

(tanto onde ocorre a fermentação quanto o do produto final). 

Um componente positivo muito ligado à carbonatação é a espuma, importante 

não só pelo seu impacto visual pela sua aparência ao servir a cerveja, mas também 

porque traz benefícios como a redução da absorção e dissolução de oxigênio na bebida, 

da taxa de aumento da temperatura e da evaporação de CO2, além de produzir sensações 

organolépticas agradáveis na boca33. A manutenção de uma boa espuma também exige 

cuidado no processo de servir a bebida, uma vez que a limpeza dos copos, a temperatura 

de apresentação e a velocidade de despejo podem afetar sua ocorrência33. Ela se 

constitui basicamente de proteínas de alto peso molecular, derivadas do malte, e das iso-

humulonas provenientes do lúpulo9. Ao servir a cerveja em um copo, as bolhas de 

dióxido de carbono se movem em direção à superfície, formando um filme que retém as 

partículas em seu interior; a pressão das moléculas gasosas trabalham contra a tensão do 

líquido, estabelecendo o equilíbrio que permite a formação sem colapso da espuma32. É 

sempre um desafio o cuidado para evitar gushing, que é a formação incontrolável de 

espuma ao se abrir um recipiente de cerveja33. Em termos industriais, a utilização de 

gases solúveis (como N2), e o aumento de peptídeos, glicoproteínas (agentes 

surfactantes), iso-humulonas e polifenóis, juntamente com os agentes espumantes 

(como o alginato de propilenoglicol), podem ser aplicados para melhorar a estabilidade 

da espuma, sem interferir na estabilidade coloidal da cerveja33. 
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PARTE 4.9.2 PASTEURIZAÇÃO: UM BOM PAPO NÃO COMEÇA COM 

LEITE... 

 

Embora não seja obrigatória para a obtenção da uma cerveja consumível, a 

pasteurização é um etapa que faz parte da produção industrial da bebida, assim como 

também é adotada em diversos outros setores alimentícios (laticínios, enlatados, sucos e 

fermentados alcoólicos de um modo geral). É um método de preservação e estabilização 

microbiológica que consiste de um tratamento térmico efetivo de misturas com pH 

inferior a 4,5 utilizando temperaturas menores que 100 °C, garantindo a eliminação de 

leveduras, fungos e inclusive bactérias tolerantes ao meio ácido33. A cerveja é 

submetida a um aquecimento na faixa de 60 a 70 °C por cerca de 10 minutos33, em 

câmaras com jatos d’água em temperaturas escalonadas9 por zonas de pré-

aquecimento33, e posterior resfriamento, eliminando microrganismos prejudiciais a sua 

qualidade9 e evitando saltos térmicos que rompam as embalagens33. Esse processo 

permite o transporte da bebida por grandes distâncias, o consumo em temperaturas mais 

altas que as recomendadas e um maior tempo de armazenamento33, possibilitando às 

cervejarias assegurar uma data de validade ao produto de seis meses após sua 

fabricação9. A cerveja armazenada em barris não é pasteurizada e por isso recebe o 

nome de chopp (ou chope), caso em que sua validade é fixada normalmente em 10 dias, 

no caso do chopp claro, e 15 dias, no caso do chopp escuro9. 
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CAPÍTULO 5. CORES, SABORES E ENCANTOS: EM CADA GOLE UMA 

SENSAÇÃO 

 

PARTE 5.1 NEM TUDO É PERFEITO: OFF-FLAVORS, OS DEFEITOS DA 

CERVEJA 

 

A cerveja é uma mistura quimicamente instável e sofre diversas reações 

químicas e enzimáticas durante seu processamento e estocagem. A queda de qualidade 

pelo surgimento de sabores e aromas indesejáveis e alterações nas propriedades físicas 

da bebida é um problema que a indústria cervejeira procura solucionar. Seu consumo 

leva a uma análise sensorial para avaliar as características do produto final com o uso de 

três dos cinco sentidos (visão, olfato e paladar). Todos os seus estilos, em princípio, 

devem apresentar uma fermentação limpa, livre de odores e aromas indesejados, que 

tornam a experiência sensorial desagradável, os chamados off-flavors, causados 

principalmente pela presença de acetaldeído, clorofenóis, diacetil, DMS, alcoóis 

superiores e substâncias fenólicas, além de estar a salvo de falhas no envase, manuseio e 

armazenamento (como oxidação, light-struck, acidez e traços de mofo)55. Como alguns 

desses flavors são desejados em um estilo e indesejados em outro, é importante entender 

qual a proposta do estilo em xeque. 

Uma fermentação contaminada com Saccharomyces ellipsoideus resulta em 

cerveja com sabor fenólico, enquanto cepas deficientes respiratórias de S. cerevisiae 

podem se desenvolver ao lado da cultura industrial e produzir, na cerveja, odor e sabor 

anormais, dentre eles o diacetil48, uma cetona produzida tanto pelas leveduras 

cervejeiras como por bactérias lácticas contaminantes, capaz de conferir aroma e odor 

desagradáveis de manteiga rançosa à bebida60, podendo produzir uma sensação oleosa 

no paladar em casos mais extremos. Bactérias também são agentes danificadores 

comuns da cerveja e são usualmente divididas em gram-positivas e gram-negativas48. 

As bactérias gram-positivas que trazem os maiores problemas para a cerveja são as 

bactérias lácticas pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Pediococcus. Os lactobacilos 

cervejeiros produzem ácido láctico e acético, dióxido de carbono, etanol e glicerol como 

produtos finais, com algumas espécies produzindo também diacetil48. Já os pediococos, 

cuja espécie predominante encontrada na cerveja é a Pediococcus damnosus, produzem 

ácido láctico e diacetil48. A formação de diacetil e alcoóis superiores como subprodutos 

da fermentação está intimamente relacionada com o metabolismo dos aminoácidos60. 
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Os alcoóis superiores, juntamente com os ésteres, são componentes essenciais 

para a caracterização do flavor da cerveja. Os principais alcoóis superiores formados 

pelo metabolismo dos aminoácidos durante a fermentação são o álcool isoamílico, o 

isobutanol e o n-propanol60. No entanto, em níveis altos, os alcoóis superiores afetam a 

qualidade da cerveja, reduzindo a qualidade da espuma e causando anormalidades 

sensoriais, e em casos extremos, induzem dores de cabeça em pessoas suscetíveis. Já a 

síntese dos ésteres, durante a fermentação da cerveja, ocorre pela reação entre alcoóis e 

intermediários metabólicos da biossíntese de lipídios60. Constituem um outro grupo de 

substâncias formadas, em sua maioria, durante a fermentação e que tem uma grande 

importância no aroma e sabor da cerveja, conferindo ao produto final aromas e sabores 

frutados (ditos on-flavors, pois são desejados). Os principais ésteres ativos no flavor da 

cerveja são acetato de etila, acetato de isoamila (os ésteres mais importantes, 

quantitativa e qualitativamente61), caproato de etila, caprilato de etila e acetato de 

feniletila60. 

O DMS, produzido principalmente durante a fervura do mosto (pela redução de 

uma substância sulfurada produzida durante a malteação), é percebido tanto no aroma 

quanto no sabor, lembrando bastante o cheiro de milho ou vegetais cozidos63. A 

exposição excessiva ao oxigênio atmosférico e à luz e uma maturação em condições 

inadequadas podem levar ao surgimento de sabor cartonado, de papelão (cardboard 

flavor)63. Esse off-flavor também se pronuncia quando, por qualquer motivo, há uma 

desgaseificação da cerveja (popularmente, diz-se que a bebida está “choca”, enquanto o 

correto é dizer que ela está desgaseificada). 

Evidentemente existem muitos outros off-flavors não citados decorrentes de 

inúmeras falhas em cada etapa do complexo processo de produção cervejeira. O desafio 

das cervejarias industriais, microcervejarias e homebrewers (cervejeiros caseiros) é 

evitá-las de modo a entregar um produto que desperte o paladar do consumidor e 

promova uma experiência agradável. 

 

PARTE 5.2 NA MESA, UM COPO CHEIO DE PRAZER 

 

Inicialmente uma bebida nutritiva, servida como alimento, a cerveja, por seu 

efeito inebriante, logo se tornou sagrada ou de alguma forma, relacionada aos deuses4. 

Além da magia do fenômeno espontâneo da transformação do líquido doce em 

substância embriagadora, a sensação de euforia decorrente da embriaguez sempre levou 
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o ser humano a estabelecer uma correlação entre a bebida e aspectos místicos ou 

religiosos1, especialmente numa época em que não se tinha ideia da existência de 

microrganismos, tampouco da sua capacidade de conversão de substâncias por suas vias 

metabólicas. A tradição de brindar, independente da bebida em questão, é uma herança 

da crença de que o líquido tem o poder mágico ou sobrenatural de provocar forças 

desconhecidas. 

A apreciação adequada da cerveja passa pelo uso do copo apropriado para a 

bebida. Os inúmeros formatos das taças e dos copos podem influenciar 

consideravelmente o visual e o aroma da cerveja3,64, sendo portanto um aspecto técnico 

considerável a combinação entre seu uso e o estilo a ser apreciado. O material, peso, 

espessura da borda, formato e transparência são fundamentais para garantir uma bela 

apresentação visual e valorizar, acima de tudo, os aspectos sensoriais do produto64. Os 

copos são desenhados principalmente para aprimorar a experiência de degustação de 

uma cerveja. As cervejas do tipo Ale, por exemplo, pedem copos que possam capturar 

seu aroma frutado e textura marcante64. Já as feitas de trigo exigem copos que exibam 

bem sua espuma, opacidade, eventuais resíduos e aromas64. A transparência do copo é 

importante para que se possa conferir a cor, o nível de espuma e sua permanência ou 

degradação no copo64. 

Talvez o mais conhecido dos copos especiais e destinado à apreciação de 

cervejas de trigo, o copo Weizen tem um formato que permite com que se destaque a 

espuma consistente que se forma à medida que essas cervejas são servidas64. Esse copo 

possui a boca larga, que favorece a percepção dos aromas trazidos pelo estilo 

correspondente, um estreitamento em direção à base, um corpo longo e delgado (com 

capacidade para 500 mL), que favorece apreciação da carbonatação e também induz a 

formação de espuma a cada gole, e é ideal para evidenciar a concentração de aromas e 

espuma presentes nas Weissbier3,64. O Nonic, também conhecido como Imperial Pint, 

tem capacidade para 568 mL e é muito utilizado para o consumo da bebida na 

Inglaterra64. Mais indicado para se degustar cervejas Ale inglesas e irlandesas, em geral 

avermelhadas e de médio teor alcoólico, possui a base mais estreita que a boca e 

alargamento logo abaixo da abertura (possuem um anel saliente)3. Batizado pela 

semelhança que seu formato possui com a flor de mesmo nome, o copo Tulipa possui 

uma curvatura extra voltada para fora, o que faz aumentar seu diâmetro e permite um 

encaixe mais confortável com a boca do degustador, além de permitir os aromas se 

expandam e sejam mais percebidos, sem que o apreciador tenha contato com a 
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espuma3,64. É um copo fino e elegante, geralmente de cristal, o que o torna uma peça 

bastante delicada64, de forma a transmitir a real temperatura da bebida no contato com 

os lábios3. Pode receber vários estilos de cerveja, sendo indicado para o consumo de 

estilos mais aromáticos e com complexidade de sabores3. 

Muito popular para o consumo de cerveja no Brasil, o copo Lager é ideal para 

servir cerveja Pilsen. Similar ao Weizen, porém, com capacidade para apenas 250 a 350 

mL de líquido, possui a base espessa e mais estreita do que sua boca, o que ajuda na 

formação e manutenção da espuma64. O corpo cônico permite que se aprecie a clareza, a 

transparência e o brilho da cerveja3,64, e o vidro de que é feito deve ser muito fino de 

forma a permitir que o apreciador sinta a efervescência e refrescância da bebida servida 

(geralmente em baixas temperaturas)3. O copo deve ser levemente arredondado, 

permitindo um fluxo melhor ao se degustar3 (dependendo do estilo, a cerveja não 

apresenta sabores e aromas para uma apreciação lenta). Para apreciar uma cerveja 

encorpada, como as belgas, de formulações complexas, o Goblet é o copo ideal64. De 

tradição medieval, são copos mais ornamentados, com detalhes em alto relevo e com 

borda dourada (ou prateada)3. Alguns ainda possuem uma técnica de entalhe no fundo, 

formando um ponto de nucleação de dióxido de carbono, que permite a formação 

constante de espuma64. Sua boca extremamente larga permite que cervejas com uma 

explosão de aromas sejam apreciadas e possibilita ao degustador identificar muitos 

aromas volatilizados durante o consumo3. Um dos copos mais desejados pelos 

apreciadores de cerveja e famoso por sua grande utilização no consumo de cervejas 

inglesas, o copo Pint é o mais utilizado para o consumo de cervejas do tipo Stout3. Sua 

principal característica é o estreitamento do seu corpo na parte inferior e sua base 

espessa que ajuda na estabilidade do copo e traz um visual interessante quando está 

preenchido com o líquido negro3. 
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Figura 21. Representação dos principais copos para degustação de cervejas: (1) Weizen, 

(2) Nonic, (3) Tulipa, (4) Lager, (5) Goblet e (6) Pint3. 

 

PARTE 5.3 DEGUSTAÇÃO: UM CONVITE CIENTÍFICO PARA TODOS OS 

ESTILOS 

 

O universo cervejeiro é muito vasto, com inúmeros estilos dentre das famílias 

Ale, Lager e Lambic, com centenas de estilos únicos com características sensoriais 

muito diferentes entre si. A variedade de maltes e outros grãos, lúpulos e leveduras é 

enorme e cada um interfere de um jeito diferente na cerveja. Assim, a mistura pode ser 

produzida com diversos ingredientes que, quando misturados em quantidades diferentes, 

resultam em sabores totalmente novos e inusitados. Além disso, possui um elevado teor 

nutritivo e é fácil e rapidamente assimilada pelo organismo. Por tudo isso, saber 

degustar cerveja não é apenas ingeri-la, mas também sentir seu aroma, observar seu 

aspecto físico e sentir todos os pontos analisados fisicamente no paladar, sempre se 

balizando pelas referências da família e do estilo a que a bebida pertence. Outros fatores 

como a escolha do copo e a temperatura de serviço, também influenciam no momento 

da percepção do produto. De todo modo, a bebida traz prazerosas experiências 

sensoriais, desafiando quem gosta do líquido a degustar e apreciar cada uma dessas 

características. Por isso, o leitor será agora convidado a entender, do ponto de vista 

teórico, as principais diferenças entre alguns exemplares de cervejas disponíveis para 

consumo, alguns mais populares que outros. 

Uma das cervejas mais consumidas no país, muito por conta da sua 

importância na história da bebida no cenário nacional, a cerveja Antarctica tem alta 

popularidade e significativo impacto no setor. Clara e de baixa fermentação, por 
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pertencer ao estilo Lager, é um dos principais produtos da cervejaria Ambev, composto 

de extrato primitivo, com aroma, sabor e amargor suaves. Por manter a tradição, possui 

grande influência na escolha do produto para consumo e está disponível em quase todas 

as regiões do país. Assim como a maioria das marcas nacionais, a cerveja conta com a 

adição de milho como adjunto de tecnologia, para evitar que a bebida gere corpo, 

criando-se assim cervejas mais leves, ideais para dias quentes (comuns em regiões de 

clima tropical) e para serem ingeridas em grandes quantidades. Além disso, o uso do 

cereal permite baratear o custo de produção e acelerar o processo produtivo, ao passo 

que causa uma perda da qualidade e de alguns valores nutritivos pertencentes às 

cervejas feitas apenas com malte de cevada. Como se trata de uma cerveja leve e 

refrescante, consegue imprimir um grande volume de vendas e atingir à grande 

demanda interna, uma vez o consumidor padrão brasileiro não está acostumado a uma 

cerveja mais encorpada. 

Segundo as informações da própria cervejaria65, a cerveja possui um teor 

alcoólico de 4,7%, um índice IBU de 9, deve ser ingerida entre uma temperatura de 0 e 

4 ºC e entrega um balanço característico acidez e dulçor, além de aroma levemente 

frutado. Apesar de seu rótulo informar que é uma cerveja Pilsen, na verdade, trata-se de 

uma bebida pertencente ao estilo American Standard Lager (ou American Light 

Lager)55, assim como as cervejas Brahma, Skol, Bohemia, Itaipava, Kaiser, Budweiser, 

Stella Artois, Heineken, entre outras. Esse estilo conta com cervejas suaves, douradas, 

translúcidas e leves, com aroma tímido, dulçor residual de malte e adjuntos, e amargor 

via de regra pouco pronunciado6,55. Por serem leves e de fácil assimilação pelo público, 

proporcionam refrescância e saciam a sede de quem bebe, assim sendo conhecidas por 

terem alta drinkability. Harmonizam muito perfeitamente com churrasco e carnes 

vermelhas. Assim, a cerveja Antarctica, embora vendida como cerveja Pilsen, pela 

aceitação do público, não pertence a esse estilo. Com IBU que não costuma passar de 

156 (raros exemplos chegam ao 18), vale destacar que as cervejas American Lager 

comerciais só devem ser tomadas em temperaturas abaixo de 4 ºC, preferencialmente 

quase em ponto de congelamento, para que os off-flavors não apareçam no paladar, uma 

vez que, a baixas temperaturas, as papilas gustativas se tornam insensíveis. Ou seja, 

uma Antarctica que for servida e deixada no copo, ao esquentar, apresentará aroma e 

sabor de papelão e ovo podre. Todos os exemplares desse estilo podem ser servidos em 

copos Pilsen, já que não possuem aromas muito evidentes cujas notas precisem ser 

captadas. 
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Já as bebidas que pertencem ao estilo Pilsen (Pilsner ou Pilsener) são aquelas 

que se originaram na cidade de Pilsen, na República Tcheca, ou que seguem a receita à 

risca, isto é, devem ser feitas quase na sua totalidade com Malte Pilsen e ser feitas 

exclusivamente com malte de cevada. São douradas, translúcidas, leves, de espuma 

cremosa e duradoura, buquê aromático com malte biscoito e lúpulos herbais e florais, 

com um especial amargor pronunciado55. Embora suaves, são complexas sob o ponto de 

vista sensorial, principalmente no paladar, possuindo um IBU de 25 a 45 e devendo ser 

servidas entre 4 e 7 ºC55. 

Passando-se a um estilo bem diferente, apresenta-se uma cerveja 

comercializada no mundo inteiro. A Guinness Draught é a cerveja irlandesa símbolo do 

estilo Stout, que reúne cervejas feitas com malte especial de coloração escura, obtido a 

partir da cevada torrada – portanto, bebidas pretas e opacas55. Do ponto de vista 

químico, é esse processo de torrefação da cevada que garante, por meio da reação de 

caramelização, a formação de substâncias capazes de conferir aromas, notas e sabores 

caramelizados, doces, frutados e tostados, além da coloração escura do produto 

final32,56. Assim, essa cerveja de alta fermentação apresenta uma coloração rubi-

vermelho escura e uma combinação perfeita entre o amargo do lúpulo (índice IBU de 

45) e o adocicado do malte. Apesar de sua aparência encorpada, é bastante leve e 

refrescante, com aromas e sabores de café e chocolate amargo. Sua espuma densa e 

cremosa torna a Guinness uma cerveja extremamente saborosa e bem robusta. A bebida 

combina com carnes e vegetais grelhados ao fogo ou defumados (como pato e 

lombinho), queijos de sabor intenso e longa maturação (como gorgonzola) e, por 

harmonização por semelhança, com sobremesas de chocolate. 

Um diferencial muito interessante dessa cerveja reside na composição de sua 

fração gasosa, que conta tanto com nitrogênio (N2) quanto dióxido de carbono (CO2). A 

mistura exata desses gases mantém o sabor e compacta a aeração da cerveja, levando o 

gás totalmente para o colarinho, garantindo a textura da espuma. A ideia reside no fato 

de o nitrogênio é menos solúvel do que o dióxido de carbono, o que permite que a 

cerveja seja colocada sob alta pressão sem que efervesça. Nos toneis de armazenamento, 

a alta pressão do gás dissolvido é necessária para ativar e formar bolhas muito 

pequenas, forçando o líquido através de orifícios muito finos, entregando uma bebida 

espessa, cremosa e pouco carbonatada. Sua versão em lata procura preservar a espessura 

e a espuma obtida nas cervejarias, pois contam com um reservatório de nitrogênio no 

fundo da lata, que, ao ser aberta, pela diferença de pressão que se cria, libera o gás da 
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cápsula, entregando uma cerveja equilibrada, com um colarinho branco perfeito 

nivelado sob um corpo distintamente denso e escuro66, alcançando um visual incrível. 

Com teor alcoólico de 4,2%, a temperatura ideal para degustá-la está entre 6 e 8 ºC e 

deve ser servida em copo Pint64, que permite exibir o contraste perfeito entre a cor 

escura do líquido (índice 71 na escala EBC) e a espuma clara. 

Continuando, apresenta-se agora outro rótulo, pertencente ao estilo Weiss, da 

família Ale, feita com maltes de trigo e cevada, com muita espuma, refrescante e de 

rápida maturação. Trata-se da Faxe Witbier, uma cerveja dinamarquesa que se destaca 

por seu sabor harmonioso e refrescante. A bebida, que pertence à cervejaria Royal 

Unibrew S/A, é fermentada por um curto período em alta temperatura, desenvolvendo 

fragrância e corpo espesso67. Não é pasteurizada, podendo ser chamada de chopp, nem 

filtrada, como a maioria das Weiss e Witbier (cervejas de trigo belgas de coloração 

amarelo bem claro), exibindo uma aparência turva, com coloração brilhante entre o 

âmbar e o cobre. Seu sabor ligeiramente doce é facilmente perceptível, entregando 

aromas com um toque de especiarias como coentro e notas cítricas provenientes da 

casca de laranja, além do sabor suave de lúpulo, de notas frutadas de laranja e limão 

siciliano e de um baixo amargor. De graduação alcoólica 5,2%, é uma bebida macia, 

refrescante, que evolui para um final seco e agradável. Uma excelente representante das 

cervejas perfumadas belgas, deve ser servida em copo Tumbler, um recipiente robusto e 

pesado, que tem a boca um pouco mais larga que a base sextavada, propício para as 

cervejas que não formam muito creme64 (como é o caso), a uma temperatura de 

aproximadamente 4 ºC e harmoniza muito bem com frutos do mar (como mariscos), 

peixes e saladas67. 

A seguir, traz-se um exemplar nacional, incluído dentro da categoria das 

cervejas especiais, que têm produção em média escala e que se valem da liberdade dos 

mestres cervejeiros em aproveitarem sua criatividade para a produção cervejeira. Dentre 

as versões mais amargas, aromáticas e alcoólicas da India Pale Ale (IPA), tem-se, no 

cenário nacional, a Cerveja Tupiniquim Citrus Bomb Double IPA, uma bebida descrita 

como “extremamente aromática e saborosa”68. Recentemente, os americanos 

adicionaram ao estilo IPA seus lúpulos, que tem aromas de frutas cítricas e tropicais, 

além de terem aumentado a intensidade do aroma, amargor e teor alcoólico, começando, 

assim, a produção das cervejas conhecidas como Imperial ou Doble IPA, consideradas 

variações do estilo base para agradar aos consumidores mais apaixonados por lúpulo e 

por amargor, conhecidos como HopHeads. Essas novas opções contam com uma carga 
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maior de lúpulo, com seu índice IBU podendo chegar a 120, além de um alto teor 

alcoólico, que chega a até 10%. Assim, entrega-se uma cerveja complexa, clara e com 

espuma persistente. No exemplar escolhido, a Citrus Bomb utiliza a melhor combinação 

de lúpulos americanos para criar uma exposão cítrica68. Com amargor intenso (índice 

IBU de 86), e médio teor alcoólico (7,8%), exibe uma coloração amarelo dourado 

(índice 18 na escala EBC) e deve ser servida entre 2 e 6 ºC68 em copo Snifter, que 

possui um corpo arredondado para facilitar a oxigenação quando estiver nas mãos 

possibilitando a liberação dos aromas, que por sua vez, são retidos por conta da boca 

estreita, além da borda voltada para fora, que se ajusta aos lábios e sustenta o 

colarinho64. Harmoniza bem carne assada, pratos apimentados e pizza, e convida o 

degustador a conhecer uma selva de lúpulo e sabores e aromas cítricos tipicamente 

brasileiros. 

Seguindo a linha de produtos nacionais, comenta-se sobre a Cerveja Barco 

Brazilian IPA Manga, uma bebida criada por homebrewers (cervejeiros caseiros) para a 

Cervejaria Barco, sediada em Forquilhinha (SC). Com a adição de manga, essa IPA tem 

um toque especial de brasilidade, apresentando-se num amarelo vivo e intenso69 (índice 

22 na escala EBC), conferido pela fruta madura. O amargor se contrapõe à doçura, 

realçando um antagonismo que surpreende o paladar69, além de aromas doces, cítricos e 

de lúpulo, que se revezam, promovendo uma experiência complexa e surpreendente. De 

sabor bastante intenso e refrescante, tipíco das cervejas desse estilo, traz notas de lima, 

limão, capim cidreira e manga em destaque, seguidas de um amargor razoável que cruza 

o final seco, cítrico e frutado69. De corpo médio, carbonatação suave, índice IBU de 41 

e teor alcoólico de 6,2%, a agradável sensação da fruta tropical é o que se sobressai, 

permitindo à bebida excelente drinkability. Vale destacar que a adição de frutas requer 

bastante cuidado, pois é mais um fator que acaba por interferir significativamente no 

equilíbrio entre doce e amargo, e encontrar o momento certo de inseri-la, assim como a 

quantidade, é uma tarefa difícil. 

Por último, ainda valorizando a produção do país, discute-se brevemente sobre 

uma amostra de um estilo bem distinto, até agora não comentado. Traz-se para 

conhecimento a Wäls 42, da Cervejaria Wäls, de Belo Horizonte, uma cerveja cerveja 

do estilo Saison70 (ou Farmhouse), da família Ale. De receita belga, sua produção era 

originalmente sazonal (daí o nome do estilo), empregando-se a fermentação em altas 

temperaturas com ingredientes inusitados, garantindo um sabor complexo41. São 

cervejas de alta carbonatação e efervescentes, com teor alcoólico de médio para alto e 
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final seco e ácido55. Os aromas costumam ser dominados pelos ésteres frutados, mas 

também é possível sentir aromas de ervas e especiarias que podem ser adicionadas à 

receita. Geralmente balanceadas e refrescantes, formam um estilo único e singular, no 

qual a levedura é um dos atores principais, criando uma cerveja de característica 

picante55. O estilo concentra cervejas com teor alcoólico na faixa de  5 a 7%, amargor 

em 20 a 35 na escala IBU e cor na faixa 10 a 28 na escala EBC51. 

O exemplar escolhido apresenta coloração dourado âmbar, com aspecto turvo e 

amargor leve (índice IBU de 30)70. Revela no aroma e no sabor indícios de uma 

inusitada mistura de amêndoas, limão, abacaxi e café70. Suas notas aromáticas frutadas e 

cítricas criam uma sensação refrescante, que se alia ao sabor sofisticado, maltado e 

condimentado, finalizado por uma leve sensação de acidez no paladar. Com alta 

carbonatação e espuma persistente, possui um teor alcoólico de 6,5% e conta com um 

Double Dry Hopping de lúpulo Saaz70, que garante as notas frutadas. Deve ser servida a 

uma temperatura entre 4 e 8 ºC em copo Tulipa, que favorece a expansão dos aromas, e 

harmoniza muito bem com peixes e frutos do mar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cerveja é umas das principais bebidas alcoólicas do mundo, cujo processo 

produtivo foi se aperfeiçoando com o passar dos anos pelo surgimento de novos nichos 

de mercado e pela crescente demanda, levando a uma diversificação do produto, 

resultando numa extensa variedade de estilos e opções. Independente da região de 

produção, dos ingredientes empregados e das técnicas industriais (ou artesanais), para se 

obter uma bebida de boa qualidade, é necessário que seus parâmetros físico-químicos 

estejam de acordo com as especificações do fabricante e atendam aos interesses e às 

expectativas do consumidor final. 

Pela análise histórica, teórica e científica apresentada, atestou-se que a busca 

na melhoria da produtividade e da estabilidade sensorial da cerveja depende do 

conhecimento e controle de vários fatores que influenciam o processo biotecnológico 

cervejeiro (concentrações de substratos, viabilidade das células de levedura, tempo e 

temperatura de fermentação, detecção de falhas e erros no procedimento, entre outros). 

Detalhes como a composição química do mosto, o metabolismo e a regulação 

metabólica da levedura cervejeira no decorrer da fermentação, o controle dos recursos e 

percursos operacionais e a conjugação entre diferentes matérias-primas – sempre 

visando à inovação – são primordiais ao pesquisador cervejeiro na elaboração de 

estratégias de controle e aperfeiçoamento do processo produtivo. 

É importante saber que produzir e classificar cervejas não é uma tarefa tão 

simples, pois são inúmeros os critérios que podem nortear uma produção e uma 

classificação. Entre os fatores levados em consideração estão a tecnologia disponível, o 

paladar, o processo de fabricação e até a região em que se é produzida a bebida. Assim, 

por meio de diferentes estilos e rótulos apresentados sob uma ótica teórica, discutiu-se 

uma abordagem multissensorial pertinente à cerveja, que conjuga sabores, aromas, 

cores, enfim, sensações e emoções complexas numa experiência de sensorialidade que 

deve sempre existir ao se degustar a bebida. Com a descrição da composição química 

dos substratos, das etapas industriais envolvidas na produção, das classificações 

técnicas que analisam o produto final e de algumas opções disponíveis para consumo, 

concluiu-se como a emergente sofisticação dos gostos gastronômicos impactaram no 

entendimento cientifico da cerveja, o que pode impactar diretamente na aceitação do 

produto pelo mercado consumidor. 
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