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RESUMO
Os investimentos no mercado cervejeiro crescem a cada ano
principalmente em cervejas artesanais, já que a cerveja é uma das bebidas mais
consumidas no mundo. O sabor complexo deste tipo de cerveja estimula os
consumidores a buscarem cada vez mais qualidade nos produtos. Neste
contexto, a maior dificuldade das cervejarias é manter o máximo padrão de
qualidade com o menor custo. A cerveja é resultado de processos físicos,
químicos e biológicos cujas condições são muito sensíveis e afetam diretamente
o sabor e o aroma final. A levedura é o microrganismo responsável pela
transformação do mosto em cerveja através da produção de etanol, gás
carbônico e outros subprodutos através da fermentação por isso necessita de
cuidados especiais na cervejaria. Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar
o impacto do enxágue (água) e da lavagem ácida na viabilidade e vitalidade
celular, ao longo das reutilizações das leveduras na cervejaria. A finalidade é
contribuir para a otimização dos processos cervejeiros através da aplicação
desses tratamentos. Os resultados indicaram que a lavagem ácida teve um
impacto maior na viabilidade celular, porém ambos os tratamentos indicaram um
aumento na vitalidade. De acordo com os resultados, foi comprovado que a
qualidade da fermentação depende do bom estado fisiológico das células já que
as amostras que apresentaram baixa vitalidade celular, também apresentaram
uma atenuação menor. Por um lado, nenhum tratamento é recomendado se as
leveduras forem reutilizadas imediatamente após uma fermentação. Por outro
lado, o enxágue é recomendado se for necessário o armazenamento das
leveduras ou para fazer outro tipo de cerveja com a mesma massa de células.
Por fim, a lavagem ácida é recomendada se houver baixa contaminação
bacteriana ou para evitar a contaminação cruzada de lúpulo entre as cervejas.
Conclui-se então, que os métodos de tratamento propostos neste trabalho são
viáveis tanto do ponto de vista econômico quanto operacional e podem ser
análises para contribuir naquelas empíricas realizadas pela maioria dos
cervejeiros

para

otimizar

os

seus

processos.

PALAVRAS-CHAVE: cerveja, levedura, fermentação, enxágue, lavagem ácida,
reutilização.
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ABSTRACT
The investments on the brewing market are increasing every year specially
in craft beer, once beer is one of the beverages most consumed in the world. The
complex taste of this kind of beer stimulates consumers to search for better
quality of their products. In this context, one of the main difficulties of breweries
is to maintain the high quality with low costs. Beer is a result of chemical, physical
and biological processes which are very sensible in their conditions that directly
affect the final flavor and aroma. Yeast is the microorganism responsible for the
transformation of wort in beer by ethanol, carbon dioxide and other sub-products
production by fermentation, so it demands a very special handling in the brewery.
In this work, the main objective was to evaluate the impact of washing (water)
and acid washing, in cell viability and cell vitality upon repitching at the breweries.
The purpose was to contribute to the optimization of beer processes through the
evaluation of the applicability of these treatments. The results showed that acid
washing had a higher impact in cell viability, but both treatments showed an
increase on the vitality. According with results, it was proved that the quality of
the fermentation depends on the good physiological state of the cells once the
samples that showed lower vitality also showed lower attenuation. In one hand,
no treatment is recommended if the yeast is immediately repitched after a
fermentation. On the other hand, washing is recommended if yeast storage is
necessary or different kinds beers are made with the same yeast. Finally, acid
washing is recommended if there is low bacteria contamination or to avoid hop
cross contamination between beers. In conclusion, the treatments proposed in
this work are viable economically and operationally and can contribute to the
empiric analysis obtained by the most brewers to optimize their process.

Keywords: beer, yeast, fermentation, washing, acid washing, repitching.
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1. Introdução
A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo,
sendo que no Brasil são produzidos cerca de 14 bilhões de litros por ano. A
indústria cervejeira contribui para a geração de 21 bilhões de reais
representando 1,6% do PIB nacional (CERVBRASIL, 2018). Junto com este
mercado bastante promissor, também crescem as microcervejarias que se
caracterizam pela produção de cervejas artesanais, “cervejas Premium” ou
“cervejas especiais” que atendem a consumidores que buscam bebidas
diferenciadas. O mercado de cervejas está em franco crescimento e representa
uma grande oportunidade de negócio para os investidores (SEBRAE, 2018). A
competitividade gera a necessidade do aprimoramento da qualidade dos
produtos mantendo o máximo padrão com o menor custo, sendo esta uma das
maiores dificuldades encontradas entre os empresários.
A levedura é uma matéria-prima essencial para a produção de cerveja por
ser responsável pela transformação do mosto pelo processo de fermentação.
Por ser um microrganismo, ela necessita de cuidados especiais no seu manuseio
na cervejaria para garantir a sua qualidade. A propagação e a reutilização das
células, por exemplo, são métodos utilizados por alguns cervejeiros para garantir
o volume de células necessário para fermentar um determinado volume de
mosto. O controle microbiológico desses microrganismos, é fundamental para
garantir uma boa qualidade de uma fermentação, que é diretamente proporcional
ao estado fisiológico das células (SIMPSON; HAMMOND, 1989).
Devido à falta de equipamentos específicos para a realização do controle
microbiológico, muitos cervejeiros se baseiam em seus conhecimentos práticos
para avaliar a qualidade das células. Neste contexto, o trabalho teve como
objetivo avaliar o impacto da reutilização e dos tratamentos da levedura como
enxágue e lavagem ácida na viabilidade e vitalidade celular. Além disso a
propagação foi avaliada como uma forma de se obter a quantidade necessária
de células para fermentar um determinado volume de mosto. A finalidade do
trabalho é otimizar os processos cervejeiros através da avaliação da
aplicabilidade destas ações para que sejam viáveis tanto do ponto de vista
operacional quanto econômico.
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2. Revisão Bibliográfica
2.1. Matérias-primas
Para entender o processo de fabricação da cerveja e suas características,
é importante conhecer as suas matérias-primas básicas: água, malte, lúpulo e
levedura. A água é o componente principal da cerveja pois representa 90% do
seu conteúdo. Desta forma, dependendo da sua fonte, ela deve ser tratada para
se adequar, principalmente no que se refere à concentração de íons, e ao seu
pH.
Figura 2.1 Matérias-primas básicas para a fabricação da cerveja.

Fonte: Adaptado de Suhre (2014).

O malte é qualquer grão que passa por um processo de germinação
artificial, podendo ser trigo, aveia, centeio, milho e cevada, dependendo da sua
utilização. No caso da produção de cerveja, a cevada* é o cereal maltado mais
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utilizado devido às suas características como a casca, alta concentração de
amido, proteínas e enzimas, que são fundamentais para as etapas do processo
de fabricação e para a boa qualidade da fermentação. O processo de malteação
é feito com condições controladas de tempo, temperatura e umidade, com o
objetivo de formar e ativar as enzimas que agem sobre as substâncias de reserva
do grão (amido e proteínas), transformando-as em substâncias de menor peso
molecular (glicose e amino ácidos) que servem de nutrientes para as leveduras
(MALLET, 2014).
O lúpulo é a flor de uma planta trepadeira (Humulus Lupulus), que possui
características únicas e componentes importantes para a cerveja, como as
resinas e os alfa-ácidos que conferem amargor, os óleos essenciais que
contribuem para o aroma e os polifenóis que são responsáveis pelo efeito
bacteriostático (CERVEJA E MALTE, 2018). Além de contribuir para o impacto
organoléptico total da cerveja, ele também mantém a estabilidade do sabor e da
retenção da espuma (ROSA, 2015).
A levedura é um microrganismo unicelular fundamental no processo de
produção da cerveja pois produz o álcool e parte do aroma e sabor. As espécies
de leveduras mais comuns utilizadas na indústria cervejeira são as do gênero
Saccharomyces, como a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces
pastorianus. A principal diferença entre as leveduras é a temperatura ótima de
fermentação. Enquanto as cerevisiaes produzem as cervejas do tipo lager,
fermentadas em temperaturas mais baixas (entre 6 e 15°C), as pastorianus
produzem cervejas do tipo ale, fermentadas entre 18 e 22 °C (PALMER, 2006).

2.2 Processo de fabricação da cerveja e suas etapas

O processo de fabricação da cerveja pode ser dividido em uma parte
quente, a qual compreende a mostura, clarificação e fervura, enquanto a parte
fria corresponde à fermentação e maturação, podendo ou não passar por um
processo de filtração. O cervejeiro tem o papel fundamental de elaborar a receita
e ajustar os parâmetros como temperatura, tempo e pH de cada etapa da
fabricação, para obter as características finais desejadas na cerveja.
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Figura 1.2: Esquema do processo de fabricação da cerveja.

A fabricação da cerveja começa a partir da moagem do grão de cereal
maltado, que é uma operação mecânica para separar a casca do endosperma,
expondo o amido que, em contato com água quente, sofre uma espécie de
gelatinização, facilitando a ação das enzimas durante a mosturação. Como o
nome implica, a mosturação é a etapa de formação do mosto através da ação
enzimática (α-amilase e amilase) sobre o amido, transformando-o em
moléculas menores através do processo de sacarificação (PALMER, 2006). Os
açúcares contidos no mosto constituem o substrato, também chamado de
extrato, e podem ser divididos em fermentescíveis (glicose, maltose e
maltotriose) ou não fermentescíveis (dextrinas). Nesta etapa também há
transformação das cadeias longas de proteínas em peptídeos menores e amino
ácidos, pelas enzimas proteolíticas (proteases e peptidases), importantes para
as leveduras na etapa de fermentação (PALMER, 2006).
A clarificação, é a etapa de separação do mosto (líquido) dos restos
provenientes do malte (sólidos) através da filtração pela casca do próprio grão
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de malte que serve como leito filtrante. Para se obter a maior extração de
açúcares possível, uma rinsagem com água quente é feita sobre o leito. Depois,
o mosto é fervido durante 60 a 90 minutos, quando é adicionado o lúpulo, o qual
confere o amargor (através da isomerização dos alfa-ácidos) e o aroma (devido
à presença dos óleos essenciais) (CERVEJA E MALTE, 2018). Além disso,
durante essa etapa, há a esterilização do mosto que diminui a possibilidade de
contaminações durante a fermentação. A alta temperatura permite a coagulação
das proteínas de alto peso molecular que são retiradas do mosto durante o
whirpool, que é o processo de agitação do mosto utilizado para decantação de
partículas sólidas devido à força centrípeta.
O mosto é transformado em cerveja durante a etapa de fermentação
devido à ação das leveduras. Através do seu metabolismo, elas transformam os
açúcares disponíveis no mosto em etanol, gás carbônico e outros metabólitos
voláteis que são estabilizados durante a maturação, formando o equilíbrio
sensorial e as características organolépticas da cerveja (BAMFORTH, 2003).

2.3 Levedura: a matéria-prima essencial da cerveja

2.3.1 Características do metabolismo da levedura
As

leveduras

são

microrganismos,

unicelulares,

eucariontes,

heterotróficos e anaeróbicos facultativos. A célula é composta principalmente
por: uma parede celular que é responsável pelas interações com outras células
e com o meio; uma membrana celular responsável pela seletividade da absorção
e excreção dos metabólitos; um citoplasma contém as organelas responsáveis
pelas funções vitais como a respiração e o núcleo contém o material genético
(BRIGGS et al., 2004).
Essencialmente, a célula utiliza os nutrientes do meio para a manutenção
das suas atividades metabólicas e para a reprodução celular por brotamento,
através de reações bioquímicas chamadas de metabolismo (BRIGGS et al.,
2004). A partir da transformação dos açúcares, a levedura obtém energia por
meio de duas rotas metabólicas: a respiratória (reação I) e a fermentativa (reação
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II), sendo que a primeira rota gera 14 vezes mais energia do que a segunda
(BAMFORTH, 2003).
𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝟔𝑶𝟐 → 𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐 𝑶 + 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 (I)
𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 → 𝟐 𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝑪𝟐 𝑯𝟓 𝑶𝑯 + 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 (II)
A presença de oxigênio no meio favorece a rota respiratória (aeróbica),
em detrimento da fermentativa (anaeróbica) (BAMFORTH, 2003). Por isso,
quando o objetivo é a formação de biomassa, isto é, crescimento celular, a
presença de oxigênio no meio é fundamental para a formação de esteróis e
ácidos graxos que são componentes importantes da membrana plasmática das
células (BAMFORTH, 2003). Porém, quando o objetivo é a produção da cerveja,
é necessário favorecer a rota fermentativa afim de obter a maior conversão
possível de substrato em metabólitos (equação III). Assim, o papel do cervejeiro
é favorecer a conversão do substrato em biomassa ou em metabólitos através
da manipulação dos parâmetros como temperatura, concentração de nutrientes
e de células (BAMFORTH, 2003).

100 g maltose + 0,5 g aminoácido → 5 g células + 48,8 g etanol + 46,85 g CO2 +
energia (50 kcal)

(III)

O consumo de substrato é avaliado através da concentração de açúcares
no mosto, usualmente medido com um refratômetro cuja unidade de medida
pode ser: oBrix, oPlato ou SG (specific gravity). Independente da unidade, o valor
lido no refratômetro é uma razão entre a densidade do mosto e a densidade da
água pura. Por exemplo, se 1lb (0,454 kg) de açúcar for dissolvido em 1 galão
americano (3,8 l) de água, a concentração é de 1.046 em SG, sendo que os dois
últimos números da concentração em SG (neste caso 46) são chamados de
pontos (gravity points) (PALMER, 2006). As conversões entre as unidades de
medida estão apresentadas na equação IV.

1oP = oBrix = 1.004 SG = 04 PG (IV)
O inóculo é uma suspensão de células usada para dar partida em um
propagador ou um fermentador industrial. A formação de biomassa a partir do
inóculo é feita através das fases de crescimento celular representadas na Figura
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2.3. A fase lag (1) é a fase inicial na qual as células estão se adaptando ao meio
através da formação de enzimas que são necessárias para o metabolismo. As
células entram em divisão acelerando o seu crescimento (2) até entrar em um
crescimento exponencial (3), sendo este observado por um aumento significativo
na concentração de células e uma diminuição da concentração de substrato.
À medida que a concentração de nutrientes do meio diminui, o
crescimento celular decresce (4) até que a concentração de subprodutos atinja
um valor inibitório ou que haja depleção total de nutrientes, cessando o
crescimento em uma fase estacionária (5). Nesta fase, as células diminuem a
suas atividades metabólicas e utilizam as suas reservas energéticas (glicogênio)
para se manterem vivas. Quando não há mais fonte de energia, as células
morrem (7, linha pontilhada) e podem sofrer autólise (morte celular), observandose uma diminuição na concentração celular. Porém, se um novo meio com
oxigênio e nutrientes for adicionado durante a fase estacionária, começa um
novo crescimento celular (6/7, linha cheia) (BRIGGS et al., 2004).
A velocidade específica de crescimento é uma taxa que representa a
razão entre a velocidade de crescimento do microrganismo e a concentração de
células. É chamada de específica por depender do tipo de microrganismo, assim
como da composição do meio e das condições físicas como temperatura,
pressão e grau de agitação (BRIGGS et al., 2004). Em outras palavras, ela
representa o quanto de biomassa pode ser formada em um instante (no caso foi
medida por hora) para aquela população de células. Portanto, qualquer variação
em um dos parâmetros mencionados muda o perfil de crescimento da população
de células e, consequentemente, a velocidade específica de crescimento.
O crescimento ou a fermentação chegam ao fim no momento em que a
fonte de substrato acaba. Neste momento, o número de células em suspensão
diminui formando flocos, sendo este fenômeno chamado de floculação, e
decantam formando uma massa de células no fundo do fermentador (para
cervejas de baixa fermentação, como a lager).

Essa é uma importante

característica das leveduras cervejeiras, pois facilita a separação das células da
cerveja, clarificando-a (WHITE LABS, 2018).
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Figura 2.3. Crescimento celular em um meio no qual o açúcar é a
principal fonte de carbono representado por fases: lag (1), aceleração do
crescimento (2), crescimento exponencial (3), desaceleração do crescimento
(4), estacionária (5) e morte celular (7, linha pontilhada) ou outro crescimento
(7, linha cheia).

Fonte: Adaptado de Briggs et al.( 2004)

2.3.2 Influência dos parâmetros físicos e microbiológicos na
fermentação
Além dos açúcares provenientes do malte (e adjuntos) serem
transformados em etanol e gás carbônico durante a fermentação, há também a
formação de outros subprodutos como os metabólitos voláteis que, mesmo em
pequenas concentrações, contribuem para qualidade sensorial da cerveja
(ASBC apud CHARANEK, 2016). Tais compostos, podem contribuir para a
complexidade do sabor e aroma ou podem ser desagradáveis sendo assim
chamados de off-flavors. Alguns compostos e seus respectivos limites de
detecção sensorial, estão representados na tabela 2.1. Os metabólitos voláteis
são formados por diferentes rotas fermentativas que são mais ou menos
favorecidas dependendo dos parâmetros da fermentação e do tipo de
microrganismo (YEASTPATHWAYS apud CHARANEK, 2016).
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Tabela 2.1: Principais metabólitos voláteis e seus respectivos limites de
detecção sensorial.
Compostos

LD (mg/l)

Acetaldeído

10

Etanol

17 x 103

2-metil-1-butanol

65

Acetato de etila

21

Acetato de isopentila

0,60

Hexanoato de etila

0,20

Fonte: Adaptado de ASBC apud Charanek (2016).
Os parâmetros que influenciam na formação dos metabólitos durante a
fermentação como temperatura, pH, concentração do mosto (graus Plato, Brix
ou gravidade específica) e concentração do inóculo foram estudados por
Charanek (2016). O estudo mostrou que a atenuação da cerveja (medida da
concentração de açúcares do mosto consumidos pelas leveduras via rota
fermentativa) é menor em altas temperaturas, enquanto valores de pH mais
baixos propiciam certa inibição da fermentação. A influência da temperatura na
taxa de fermentação de uma lager em um mosto de 12,5°P (Figura 2.4), mostra
que, em temperaturas mais baixas (10°C), a fermentação dura mais tempo (160
horas), quando comparada à temperatura de 25°C (40 horas) (BOULTON; BOX
apud BRIGGS et al., 2004). Além da temperatura, outros parâmetros físicos e
químicos, como as condições de operação, afetam a performance da
fermentação (Tabela 2.2).
O estado fisiológico das células também é fundamental para a boa
qualidade da fermentação, e pode ser avaliada por dois parâmetros: viabilidade
e vitalidade celular. A viabilidade celular é uma representação em porcentagem
da quantidade de células vivas (viáveis) em relação ao total de células de uma
população (WHITE; ZANAISHEFF, 2010), enquanto que a vitalidade celular é
associada à capacidade fermentativa da levedura, ou à capacidade metabólica
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em diferentes tipos de meio ou ao estado fisiológico de uma população viável
(LODOLO, 2007).
Figura 2.4. Influência da temperatura na fermentação de uma lager, na
qual, PG representa a concentração de substrato em gravity points.

Fonte: Adaptado de Boulton e Box apud Briggs et al. (2004).
Tabela 2.2. Influência de alguns parâmetros na fermentação.
Parâmetro
pH
Aeração
Tipo de
açúcares
Concentração
de açúcares
Nutrientes
Quantidade
do inóculo

Influência
Estrutura da membrana celular
Taxa de crescimento e formação
de subprodutos
Rota metabólica e concentração
de etanol
Taxa de fermentação (atenuação)
e concentração de etanol
Tipo de metabólitos
Taxa e tempo de fermentação
(atenuação)

Fonte: Adaptado de Boulton e Box apud Briggs et al. (2004); White e Zanaisheff
(2010), Bamforth (2003).
É importante estar atento aos riscos de contaminação. O controle das
condições e esterilização do meio são fundamentais para que a fermentação
ocorra da forma desejada. Qualquer microrganismo presente no mosto que não
seja conhecido ou desejado pelo cervejeiro, é considerado como espúrio ou

19

contaminante podendo ser bactérias, fungos ou leveduras de outras espécies
chamados de leveduras selvagens ou wild yeast (WHITE; ZANAISHEFF, 2010).
Durante a fermentação, os microrganismos competem pelo substrato
junto com as leveduras cervejeiras, inibindo o seu crescimento, por exemplo,
através da formação de ácido lático, que é prejudicial à qualidade da cerveja
(AMORIN & OLIVEIRA apud NOBRE, 2005). Além disso, de acordo com Nobre
(2005), as bactérias ativas do tipo Lactobacillus fermentum e Bacillus subtilis
podem diminuir a viabilidade celular da levedura em meios mais acidificados. Os
principais contaminantes e seus off-flavours característicos estão representados
na tabela 2.3.
Tabela 2.3: Off-flavors causados pelos diferentes tipos de contaminação.
Agente

Tipo de
Compostos
microrganismo

Característica

Off-Flavour

Lactobacillus

Bactéria

Ácido lático

Turbidez

NonShaccaromyces

Levedura

Acetaldeído,
Ésteres,
fenóis

Turbidez e
super
atenuação

Sabor
azedo
Aroma de
couro e
estábulo

Obesumbacterium
Proteus

Bactéria

DMS,
diacetil e
álcool
superior

Atenuação lenta
e pH baixo

Aroma de
vegetais

Acetobacter

Bactéria

pH baixo

Vinagre

Pediococcus

Bactéria

pH baixo e
sabor azedo

Manteiga

Ácido
acético
Diacetil e
ácido
acético

Fonte: Adaptado de Muller (2016).

2.3.3 Manuseio da massa de leveduras nas cervejarias

A levedura, geralmente é comprada na sua forma seca (liofilizada) na qual
as células se encontram em um estado ‘dormente’. A hidratação das células
anterior á inoculação é recomenda por alguns fabricantes para reativar o
metabolismo das células, ambientando-as em um meio líquido. A levedura
liofilizada, também pode ser inoculada diretamente no fermentador, minimizando
assim a chance de contaminação (NORTHEN BREWER, 2018). A figura 2.5
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representa um esquema do manuseio da massa das leveduras em uma
cervejaria.
O número de células a serem inoculadas na fermentação depende
essencialmente do volume do mosto e da concentração de açúcares além do
tipo de levedura. Geralmente para as leveduras do tipo lager, o inóculo é 1,5
milhões de células/mL.°P enquanto para as do tipo ale, o valor é de 0,75 milhões
de células/mL.°P (WHITE; ZANAISHEFF, 2010).
A obtenção da quantidade de células ideal para a fermentações em larga
escala as vezes é inviável economicamente. Portanto, a propagação pode ser
uma alternativa que consiste no crescimento de uma população de células, em
condições controladas de temperatura, pressão, agitação e aeração.
Depois da fermentação, as células são recolhidas do fermentador e
podem ter três destinos distintos: transferência imediata para o próximo
fermentador contendo o mosto fresco (reutilização); armazenamento em um
tanque ou pode ser descartado (NEVITS, 2018; LODOLO, 2008). Estudos
realizados por Mathias (2015), demonstram que a levedura residual do processo
cervejeiro é rica em vários nutrientes, podendo ainda ser reaproveitada em
diversas áreas na ciência e tecnologia de alimentos, bioprocessos industriais,
biotecnologia ambiental até a nutrição animal.
As condições de armazenamento da levedura, entre as fermentações, são
fundamentais para manter a sua qualidade. Para isso é necessário evitar
qualquer tipo de contaminação, além de manter algumas variáveis físicas
controladas como a temperatura e pressão atmosférica para que a qualidade da
fermentação seguinte não seja comprometida (LODOLO, 2008). A temperatura
deve ser mantida na faixa de 2 a 5°C, na qual o metabolismo das células é lento
(WHITE; ZANAISHEFF, 2010). Abaixo da faixa, a água residual proveniente da
fermentação (cerveja) pode congelar formando cristais de gelo que perfuram a
membrana das células. Já acima dos 5°C, o metabolismo é ativado sem que haja
substrato para a nutrição das células, podendo ocasionar a autólise (WHITE;
ZANAISHEFF, 2010).
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Figura 2.5. Esquema de utilização das leveduras em uma cervejaria.

As leveduras ainda viáveis depois de uma fermentação podem ser
reutilizadas em uma próxima batelada se forem devidamente tratadas e
armazenadas. No entanto, após várias reutilizações sucessivas, a qualidade da
cerveja pode ser comprometida, assim só poderão ser feitas reutilizações finitas,
apesar de não existir um valor limite teórico definido (BRIGGS et al., 2004).
Normalmente os cervejeiros avaliam sensorialmente o estado das células
através da sua coloração que deve ser clara e por seu aroma característico, que
não deve apresentar nenhum “off-flavor” (WYEAST, 2018). A massa de células
cervejeira pode sofrer alguns tratamentos antes da reutilização, a fim de reduzir
a quantidade de resíduos provenientes da fermentação (trub), ou para eliminar
a contaminação por bactérias. Geralmente é feita a lavagem com água, ácido ou
óxido de cloro (utilizado há décadas para tratamento de água potável)
dependendo da necessidade de cada aproveitamento (GIBSON, 2007;
JOHNSON; KUNZ, 1998).
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A lavagem com água, também pode ser chamada de rinsagem ou
enxágue, tem como principal objetivo aumentar a viabilidade da população de
leveduras eliminando as células mortas e diminuindo o teor de resíduos da
fermentação. Ela também pode minimizar a concentração de álcool provenientes
da cerveja residual, que é tóxico para as leveduras (WHITE; ZANAISHEFF,
2010). Este tratamento consiste na formação de três fases, das quais a mais
densa é composta de resíduos do lúpulo e do malte, também chamado de trub;
a fase intermediária é constituída de células vivas (desejada); e a fase menos
densa e mais escura contém as células mortas ou inativas, em vista disto, o
objetivo é separar a fase intermediária das outras duas (NEVITS, 2018).
A lavagem ácida é comumente usada para eliminar contaminações
bacterianas em baixa concentração (1célula/mL) pois diferentemente das
leveduras, algumas bactérias não são resistentes à baixa faixa de pH (2-3) ou
para retirar resíduos de lúpulo de fermentações anteriores (WHITE;
ZANAISHEFF, 2010).
Fatores como a concentração do mosto, aeração e agitação influenciam
tanto na fermentação (grau de atenuação, tempo total, formação de álcool e de
biomassa), quanto na resistência das células à lavagem ácida. O estudo feito por
Cunningham e Stewart (2000), por exemplo, apresentou uma melhor
performance das leveduras submetidas à lavagem ácida em um mosto padrão
(12,5oP) do que em altas concentrações ou high gravity (20 oP). A figura 2.6
representa o impacto do enxágue e da lavagem ácida em uma levedura do tipo
ale na vitalidade em um mosto aerado com ar saturado e um mosto padrão.
Alguns autores sugerem que a lavagem ácida pode não remover todo o
tipo de contaminação como bactérias láticas e fungos além de causar alguns
danos ás células, diminuindo a sua vitalidade (LODOLO, 2008; OLANIRAN et.
al., 2017; CUNNINGHAM; STEWART, 2000). Outros autores afirmam que não
há um impacto considerável na performance das leveduras submetidas aos
tratamentos, se as diretrizes das condições e duração deles forem seguidas de
acordo com a tabela 2.7 (KARA, 1988; SIMPSON; HAMMOND, 1988). Deste
modo, mais estudos são necessários para comprovar o real efeito dos
tratamentos na qualidade da fermentação e consequentemente da cerveja.
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Figura 2.6. Impacto dos tratamentos na vitalidade de uma levedura ale
em um mosto (12,5oP) não agitado.

Fonte: Adaptado de Cunningham e Stewart (2000)

Tabela 2.4: Orientações para a prática da lavagem ácida
O que fazer durante a lavagem ácida:
1.
2.
3.
4.

Usar ácido com grau alimentício; preferencialmente ácido fosfórico ou cítrico.
Resfriar o ácido e as células (entre 0-4ºC) e manter durante toda a lavagem.
Agitar constantemente a mistura.
Inocular a levedura imediatamente após a lavagem.

O que não fazer na lavagem ácida:
1.
2.
3.
4.

Lavar levedura por mais de duas horas.
Armazenar levedura lavada (lavar somente quando for utilizar).
Lavar levedura pouco saudável ou muito contaminada.
Se for essencial esse tipo de tratamento em leveduras pouco saudáveis, usar
um pH mais alto e/ou reduzir o tempo da lavagem.
5. Lavar levedura de fermentações de alta gravidade (etanol >8% v/v)

Fonte: Adaptado de Simpson e Hammond (1989).
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3. Procedimentos experimentais
3.1 Planejamento experimental

O trabalho consistiu em dois experimentos distintos. O primeiro
experimento consistiu em uma propagação sob condições normalmente usadas
para propagar cepas comerciais, enquanto o segundo
fermentações

consecutivas,

com

inóculos

tratados,

consistiu em

utilizando-se

uma

fermentação foi tratada e inoculada em um novo mosto e assim sucessivamente
para as fermentações seguintes.

Tabela 3.1 Condições experimentais

Foram escolhidos dois tipos de tratamento: enxágue com água e lavagem
ácida sendo que, para cada tipo, foram feitas duas amostras. O esquema do
experimento está representado na figura 3.1, na qual os triângulos representam
os Erlenmeyers com as amostras que foram submetidas ao enxágue (E) e à
lavagem ácida (LA).
Em cada amostra foram avaliadas a viabilidade e a vitalidade celular, além
da atenuação das fermentações durante as reutilizações. Os métodos de
avaliação apresentados neste experimento foram escolhidos de forma que

25

pudessem ser utilizados em qualquer cervejaria, para serem viáveis do ponto de
vista operacional.

Figura 3.1. Esquema de execução das fermentações.

3.2 Levedura e preparo da amostra liofilizada
Uma levedura comercial do tipo lager foi utilizada como fonte da primeira
utilização fermentativa. Primeiramente uma certa quantidade de células secas
foi pesada e hidratada de acordo com a indicação do fabricante (1 g de células
para 1 g de água) e depois diluída de forma que fosse possível fazer a contagem
de células. A quantidade de células e a viabilidade da amostra comercial, foram
determinadas com a ajuda de um microscópio (modelo AXIO Lab A1 da Zeiss,
Alemanha).
Para se obter uma rápida contagem de células em qualquer suspensão
durante toda realização do experimento, foi feita uma curva padrão que associa
a quantidade de células em suspensão a uma absorbância do espectofotômetro
(Agilent, modelo 4583, Estados Unidos) no comprimento de onda de 600 nm, a

26

qual foi denominada de curva de calibração do número de células. A absorbância
da amostra inicial foi medida e associada à concentração de células (células/mL),
contada previamente. A partir dela, foram feitas 6 diluições as quais foram
medidas a absorbância pelo equipamento, utilizando-se água como branco. Com
os dados, foi feita uma curva de calibração do número de células por absorbância
(Apêndice, figura 7.1).

Figura 3.2. Fotografia da levedura em microscópio com aumento de 400x.

3.3 Propagação
O meio de propagação, chamado de M-75, geralmente utilizado para a
propagação de cepas comerciais, composto por 30 g/L de sacarose, 1 g/L de
peptona e 75 g/L de extrato de malte seco que, pelo fabricante, fornece 10°Brix
para cada 100 g/L de solução, diluídos em água filtrada. O meio foi levado à
autoclave para garantir a esterilização. Depois de resfriado, uma quantidade não
especifica de células liofilizadas foi inoculada em 50 mL de meio e agitada em
um incubador rotativo (modelo I26 da New Brunswick Scientific, Estados Unidos)
a 30°C e 200 rpm por 18 horas para ativar as leveduras e ambientá-las na
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temperatura de crescimento. Uma amostra desse cultivo foi analisada
visualmente no microscópio para identificação de possíveis contaminantes
bacterianos.
Uma amostra foi retirada e inoculada em um novo meio, na proporção de
5% (v/v) que permaneceu nas mesmas condições de ativação (30°C e agitação
de 200 rpm) por aproximadamente 8 horas. A quantidade de células foi aferida
a cada hora para avaliar a formação de biomassa durante a propagação das
leveduras, a partir da curva de calibração da concentração de células por
absorbância.

3.4 Fermentação

Uma solução de extrato de malte seco, 13°Brix, com lúpulo Halletauer
tradition T90 em pellets (COSTA, 2017) e água mineral foi levada à autoclave e
depois resfriada em banho de gelo. O grau Brix foi medido no mosto frio, com
um refratômetro portátil (Metler-Toledo modelo RSG-100ATC, Suíça) e o pH foi
medido com uma fita de pH.
As fermentações foram realizadas em Erlenmeyers de 500 mL contendo
300 mL de mosto e o inóculo tratado (106 células/mL. oP) (COSTA, 2017) . As
suspensões foram agitadas manualmente durante 1 minuto a fim de padronizar
a oxigenação de cada recipiente. Em seguida, foram colocados em uma
geladeira na qual havia um controlador de temperatura acoplado. O set-point do
controlador foi ajustado em 10°C para que a temperatura interna ficasse em torno
12°C. Um termômetro foi colocado dentro da geladeira para se obter uma leitura
mais apurada da temperatura interna.
A evolução da fermentação foi associada ao grau Brix medido ao longo
do tempo por um refratômetro (figura 3.3). Com esses dados, foram feitas curvas
que relacionam a atenuação de cada amostra com o tempo decorrido desde o
início da fermentação. O final da fermentação ocorreu quando duas leituras, em
um intervalo de 24 horas apresentaram valores iguais.
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Figura 3.3 Refratômetro portátil para leitura do grau Brix (COSTA 2017).

3.5 Tratamento e padronização do inóculo
Após o final de cada fermentação, as leveduras foram separadas da
cerveja (300mL) que foi descartada. O tratamento do inóculo, começou com a
separação do mosto fermentado por uma centrífuga a 4000 xg por 5 minutos. O
sobrenadante foi descartado e as células foram suspendidas em água destilada
estéril (lavagem com água) na proporção de 5 ml de água para cada 1 g de célula
em peso molhado (CUNNINGHAM; STEWART, 2000).
A suspensão foi então agitada em banho de gelo por 90 minutos. Em
seguida, as células foram enxaguadas duas vezes com a ajuda de uma
centrífuga a 4000 xg por 5 minutos. Para cada enxágue das células, foi
observada a formação de três fases no meio. A fase inferior era o trub, a
intermediária uma camada clara de maior volume, enquanto a superior era bem
fina e escura. Com uma pequena agitação manual, a fase escura se desprendeu
do restante sendo eliminada como o sobrenadante. Para a lavagem com ácido,
o mesmo procedimento foi utilizado, substituindo a água por uma solução de
ácido fosfórico 3 M com um valor de pH em torno de 2,0.
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Uma alíquota foi retirada antes e depois de cada tratamento para a
avaliação da viabilidade e da vitalidade celular. Com essas alíquotas, foi possível
também calcular o volume de inóculo da fermentação seguinte de modo que
fosse iniciada com uma concentração de 1x 106 células/mL/°Bx (COSTA, 2017).
O número de células foi calculado a partir da curva de calibração da
concentração de células por absorbância (item 3.2), através da medição da
absorbância de uma suspensão diluída da amostra associada a uma quantidade
de células. Esse procedimento se repetiu para as quatro gerações seguintes.

3.4 Viabilidade celular
Primeiramente, foi feita uma leitura no espectofotômetro com cada
amostra. O valor da absorbância obtida no comprimento de onda de 600 nm foi
convertido em número de células de acordo com a curva de calibração
(apêndice, figura 7.1) para determinar a concentração necessária para a
contagem no hemocitômetro (100 células/µl) e caso fosse necessário, fazia-se
uma diluição até atingir o valor ideal.
A solução 0,1% (p/v) de azul de metileno (Vetec, Rio de Janeiro) foi
preparada previamente aos ensaios. Para a análise da viabilidade celular, foi
preparada uma solução contendo 1 ml da suspensão celular e 1 ml da solução
de azul de metileno seguida de agitação manual. Decorrido alguns minutos de
agitação, uma alíquota foi colocada no hemocitômetro para leitura com
microscópio, modelo AXIO Lab A1 da Zeiss, Alemanha. Com as quantidades de
células totais e de não viáveis (células de coloração azul) foi possível calcular a
viabilidade pelas seguintes equações:

𝑁r 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑚𝑙

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

=

(𝛴 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑥 5
𝐹𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑐ã𝑜 𝑥 10−4

(𝑁r 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 − 𝑁r 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠)
𝑁r 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

(𝐕)
𝑥 100% (𝑽𝑰)
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3.5 Vitalidade celular

O Poder de Acidificação foi o método utilizado para avaliar a vitalidade
celular com algumas adaptações do experimento de KARA et al. (1988).
Primeiramente, a quantidade de células necessária para realizar o teste (2 x108
células) foi calculado de acordo com a concentração de células obtido a partir da
leitura no espectrofotômetro e da curva de calibração do número de células. O
poder de acidificação foi medido antes e depois dos dois tratamentos para avaliar
o impacto de cada um.
O valore do pH da água Milli-Q foi medido (pH 6,3) representando o pH0
de cada amostra. Posteriormente, em um volume de 20 ml de água, adicionouse o volume da amostra calculado anteriormente. O valor do pH da solução foi
então medido após 10 minutos (pH10) e então adicionou-se 1 ml de solução de
glicose estéril 20% (p/v). Depois de mais 10 minutos, o valor do pH foi medido
novamente (pH20). O poder de acidificação foi então calculado de acordo com a
equação a seguir:

𝑃𝐴 = (𝑝𝐻0 − 𝑝𝐻10) + (𝑝𝐻10 − 𝑝𝐻20)

(VII)

4. Resultados e discussão
4.1 Propagação

Com o intuito de se obter a velocidade específica de crescimento da
levedura comercial, no meio M-75, foi feita uma curva de crescimento com a
levedura do tipo lager estudada nesse trabalho. Com o intuito de avaliar somente
a fase exponencial do crescimento do microrganismo, primeiramente foi feita
uma incubação com uma concentração de células não conhecida durante 18
horas.
A metodologia experimental pode ser dificultada pela presença da fase
lag, pois ela pode durar de 6 a 12 horas dependendo das condições do meio
(WHITE; ZANAISHEFF 2010), por isso uma incubação prévia foi feita para
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diminuir o tempo de duração desta fase. Uma amostra do primeiro crescimento
foi inoculada em um mosto fresco e a concentração de células no decorrer do
tempo foi aferido (figura 4.1).

Figura 4.1 Curva de acompanhamento do crescimento da levedura
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A curva de crescimento obtida neste experimento é semelhante ás
propostas pela literatura para o crescimento de microrganismos (Figura 2.3). A
metodologia usada neste trabalho é análoga àquela usada em propagações nas
cervejarias, as quais normalmente são feitas por batelada alimentada, ou seja, o
inóculo passa por um primeiro crescimento populacional e quando o substrato
acaba, o mosto fresco é adicionado dando início à um novo ciclo. O objetivo
desta prática é manter o crescimento celular sempre na fase exponencial para
obter o maior rendimento de transformação de substrato em biomassa, se
comparado com a batelada comum.

O crescimento exponencial das células pode ser representado pela
equação (VIII) na qual X representa a concentração de células, X0 é a
concentração de células inicial, t é o tempo decorrido e µ é a velocidade
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específica de crescimento ou taxa específica de crescimento. Linearizando esta
equação (VIII), obtém-se a equação (IX).

𝑋 = 𝑋0 . 𝑒 𝜇𝑡

(VIII)

𝑙𝑛(𝑋) = 𝑙𝑛(𝑋𝑜 ) + µ. 𝑡
1 𝑑𝑋

𝜇= .

𝑋 𝑑𝑇

(IX)

(X)

Alguns pontos da curva de crescimento foram utilizados para obter a taxa
específica de crescimento, a partir da equação (IX), cujos resultados estão
apresentados na figura 4.2. A velocidade específica de crescimento foi obtida
(0,2146 h-1) e o coeficiente de determinação apresentou um valor aceitável
(0,97659) inferindo que os pontos da curva utilizados foram de fato colhidos na
fase de crescimento exponencial.
Enquanto na propagação o objetivo é obter o máximo de rendimento
possível de transformação do substrato em biomassa, na fermentação o objetivo
principal é a transformação deste em metabólitos e não em células. Por esse
motivo, geralmente os cervejeiros fazem a propagação utilizando o próprio mosto
de fabricação da cerveja, alterando somente os parâmetros físicos de uma e
outra para favorecer uma rota metabólica (fermentativa ou respiratória).
Na propagação o mosto é agitado para homogeneização do meio
facilitando a absorção do oxigênio e do substrato pelas células. A temperatura é
mantida mais alta (20 a 25°C), favorecendo a taxa de crescimento (WHITE;
ZANAISHEFF, 2010). O mosto mais oxigenado estimula a formação de esteróis
e ácidos graxos que são importantes para a formação de novas células
(BEAVAN apud CUNNINGHAM; STEWART, 2000). Diferentemente, na
fermentação, o mosto é parcialmente oxigenado e mantido em temperatura mais
baixa (10 a 15°C) favorecendo a formação de etanol pela rota fermentativa.
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Figura 4.2. Velocidade específica de crescimento da levedura no meio
utilizado.
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A velocidade específica de crescimento é um bom parâmetro para o
cervejeiro avaliar a resposta da levedura ao meio em determinadas condições
pois quanto maior a taxa, melhor o microrganismo está adaptado e cresce
naquele meio. Por isso, o papel do cervejeiro é definir os parâmetros nos quais
as células se desenvolvem melhor para obter o máximo rendimento possível, ou
seja, garantir o número de células desejadas com a menor consumo de
substrato.

4.2 Impactos da reutilização das leveduras e dos tratamentos
4.2.1 Viabilidade
A viabilidade celular de cada amostra foi analisada antes e depois dos
dois tratamentos utilizados, de acordo com o item 3.4. Os resultados obtidos
foram apresentados na Figura 4.3, representando a variação da viabilidade
celular no decorrer das quatro gerações. Como a primeira geração não foi
submetida a nenhum tratamento anterior, ela representa somente a condição
inicial da amostra, tomada como referência representada pela linha pontilhada
na figura 4.3.
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Figura 4.3 Impacto dos tratamentos na viabilidade celular em quatro gerações.
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Devido ao baixo volume das amostras (30 ml) não foi possível separar as
fases, visualmente diferentes, de forma adequada. Para uma melhor
aproximação, uma leve agitação manual foi feita separando somente uma parte
escura que se desprendeu parte clara da massa de células. Portanto, o enxágue
não apresentou uma melhora significativa na viabilidade, já que não foi possível
separar as células mortas (fase escura) das vivas ou viáveis (fase mais clara).
A lavagem ácida apresentou valores maiores de células viáveis em
relação ao enxágue na primeira e na terceira geração que apresentou o valor
máximo de 89,3%. Isso sugere que este tratamento é mais efetivo na remoção
de células mortas do meio, já que as células não viáveis ou com um baixo estado
fisiológico são bem menos resistentes à lavagem ácida (SIMPSON; HAMMOND,
1989). Porém se o tratamento não for feito de forma correta, pode causar uma
perda considerável na viabilidade celular (CUNNINGHAM; STEWART, 2000).
Um parâmetro importante, por exemplo, é a temperatura da que não deve ser
maior do que 5°C além disso, e as células devem ser imediatamente inoculadas
em um mosto para garantir a eficácia do tratamento.
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A presença de células mortas pode ser problemática para a fermentação
devido á autólise e a consequente liberação do material intra-celular para o meio.
O citoplasma contém proteínas e lipídeos que uma vez liberados, podem ser
fonte de off-flavours na cerveja além de causar um impacto negativo na
estabilização da espuma (BAMFORTH, 2003).

4.2.2 Vitalidade
A vitalidade celular foi associada ao poder de acidificação do meio, sendo
este medido antes e depois de cada tratamento no decorrer das quatro gerações,
como descrito no item 3.5. O poder de acidificação (PA) apresentou um aumento
depois de cada tratamento (Figura 4.4), com exceção na primeira lavagem ácida,
confirmando os resultados apresentados por Cunningham e Stewart (2000) em
que a vitalidade obtida na primeira fermentação foi a maior (0,49) em relação às
outras gerações (0,11 e 0,26).
O fato da primeira fermentação ter apresentado o maior valor de poder de
acidificação (0,49) em relação às outras duas gerações (0,11 e 0,26), pode ser
explicado pelo fato do inóculo ter sido preparado em boas condições de
oxigenação e agitação (item 4.1) que favorecem o bom estado fisiológico das
células e consequentemente na boa performance da fermentação (SIMPSON;
HAMMOND, 1989). Cunningham e Stewart (2000), sugeriram que a exposição
da levedura em um meio com baixa concentração de oxigênio gera um efeito
negativo na performance das células, o que explica a diminuição do valor da
vitalidade ao longo dos reusos em comparação com a primeira fermentação.
Alguns autores sugerem um impacto negativo dos tratamentos na
vitalidade (LODOLO, 2008; WHITE; ZANAISHEFF, 2010), porém neste trabalho,
nem o enxágue nem a lavagem ácida apresentaram uma diminuição no poder
de acidificação apenas confirmaram um impacto positivo dos tratamentos na
vitalidade (BROWN apud GIBSON et al. 2007).
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Figura 4.4 Impacto dos tratamentos na vitalidade celular.
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A maioria das amostras apresentaram um aumento da vitalidade depois
dos tratamentos, já que ambos limpam as células através da remoção de lipídeos
e isoalfa-ácidos (provenientes do lúpulo e do malte) que quando ligados à
membrana celular bloqueiam os receptores afetando a capacidade de transporte
das moléculas e consequentemente a atividade metabólica da célula (BRIGGS
et al. 2004). Como o método utilizado neste trabalho avalia justamente o
transporte de glicose pela membrana, os resultados obtidos são compatíveis
com o impacto positivo dos tratamentos na vitalidade.
A lavagem ácida apresentou valores menores do poder de acidificação do
que o enxágue no decorrer das gerações confirmando o seu efeito mais
agressivo na vitalidade da célula (CUNNINGHAM; STEWART, 2000). Gibson et
al. (2007) sugerem que a lavagem ácida proporciona um estresse hiperosmótico
nas células uma vez que há abundância de íons H+ provenientes do meio ácido.
De acordo com Cunningham e Stewart (2000), a presença de oxigênio
ajuda a levedura a suportar condições mais drásticas como uma alta
concentração de açúcares no mosto (high gravity), e o estresse osmótico da
lavagem ácida. A temperatura de fermentação também foi estudada como sendo
um parâmetro que impacta a vitalidade das leveduras em uma fermentação
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subsequente, sugerindo que as ales, por exemplo, são mais afetadas pelo
tratamento ácido do que as lagers, uma vez que a temperatura de fermentação
mais elevada acentua a influência inibitória do etanol. O estudo confirma o fato
de que as condições do meio influenciam mais o estado fisiológico das células e
consequentemente a sua resposta aos tratamentos do que, de fato, o tipo de
levedura (SIMPSON; HAMMOND, 1989).
Os resultados obtidos neste trabalho (Figura 4.4), confirmam estudos
anteriores uma vez que, comparando-se o gráfico da literatura (Figura 2.6), podese perceber respostas diferentes dos tipos de levedura ale e lager. No primeiro
gráfico, os tratamentos não foram efetivos, uma vez que a vitalidade diminuiu.
Já no segundo gráfico, os tratamentos se mostraram positivos no que se refere
á melhora da vitalidade das células. Portanto, o estudo confirma que as
condições que as leveduras são submetidas durante a fermentação, afetam
diretamente o seu estado fisiológico (SIMPSON; HAMMOND, 1989).

4.2.3 Atenuação

A atenuação foi aferida durante as fermentações com o objetivo de avaliar
o impacto dos tratamentos e da reutilização na performance da fermentação. O
substrato foi medido em grau Brix, e depois corrigido para grau Plato. Foi
observada uma queda de substrato, associado ao consumo de açúcares pelas
leveduras, ao longo do tempo. Os resultados foram apresentados na Figura 4.5.
Foi observado que o enxágue apresentou uma maior atenuação (menor
valor final de extrato) do que a lavagem ácida nas três gerações. A segunda
geração foi a que apresentou a maior diferença entre as curvas. O resultado da
atenuação confirma o resultado obtido nos testes de vitalidade, ou seja, as
células submetidas à lavagem apresentaram um poder de acidificação menor
refletindo no menor grau de atenuação. Portanto, os resultados são coerentes
com aqueles apresentados na literatura que sugerem que a vitalidade da célula
influencia a fermentação (LODOLO, 2007).
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Figura 4.5. Impacto dos tratamentos na taxa de atenuação em cada geração.

Os autores Simpson e Hammond (1989), por exemplo, sugerem que a
lavagem ácida modifica propriedades da superfície da célula que são
restauradas durante uma fermentação futura, portanto não há diferença em
termos de atenuação, floculação e perfil de pH entre o enxágue e a lavagem se
as diretrizes dos tratamentos forem mantidas.

4.3

Aplicabilidade da reutilização e dos tratamentos das
leveduras em cervejarias

Alguns fatores são de suma importância na hora de fazer um
planejamento da reutilização de leveduras tais como demanda da cerveja,
condições de armazenamento, disponibilidade de instrumentos e equipamentos
e controle das condições de processo. A escolha do tipo de tratamento deve
levar em conta características da cervejaria e do tipo de cerveja produzida. Os
perfis de cervejarias que se enquadram em cada tipo de reutilização de
leveduras são:
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✓

Sem tratamento: cervejarias com demanda fixa, espaço físico e
planejamento estruturados de forma que a cada final de fermentação, haja
um fermentador com mosto fresco para iniciar uma nova fermentação.
Além disso, ela deve possuir bom controle das condições operacionais e
esterilização dos equipamentos.

✓

Enxágue: cervejarias que necessitam de armazenamento das células
entre as fermentações e/ou que fazem mais de um tipo de cerveja com a
mesma levedura. Também pode ser recomendado nos casos de
fermentação de mostos que apresentam alta concentração de açúcar
(>20oP), cujo o stress osmótico sofrido pela levedura diminui a sua
resistência à lavagem ácida.

✓

Lavagem ácida: cervejarias que produzem mais de um tipo de cerveja com
a mesma levedura para evitar contaminação cruzada de lúpulo e/ou que
necessitam de um maior controle microbiológico para eliminar possíveis
contaminações bacterianas.

Em fermentadores de base não cônica, a separação das fases formadas
pelas células é dificultada, principalmente no que se refere aos resíduos
provenientes do malte e do lúpulo (trub), portanto é recomendado um enxágue
antes da nova fermentação para lavar as leveduras, aumentando a vitalidade
celular. O mesmo se aplica se o mosto da cerveja contiver substâncias de lúpulo
que possam prejudicar as características da nova cerveja, pois esses resíduos
podem ser transferidos junto com a massa de células.
O enxágue também é recomendado no caso da necessidade de
armazenamento entre uma fermentação e outra pois ele diminui os possíveis
impactos negativos da toxicidade do etanol às células (LODOLO, 2008). No caso
da necessidade do armazenamento, é muito importante estar atento à
temperatura, pressão e grau de esterilização do recipiente e do meio.
Quanto à lavagem ácida, foi observado que ela é uma fonte adicional de
stress à levedura, porém apresentou um efeito positivo tanto na viabilidade
quanto na vitalidade. No caso de um mosto muito concentrado, em que a
concentração final de álcool na fermentação exceda 8% v/v, é recomendado que
a lavagem ácida seja feita somente quando o teste de viabilidade com azul de
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metileno exceder 80% (BRIGGS et al, 2004). Vale ressaltar que as condições
ótimas para este tratamento devem ser mantidas para garantir a sua eficiência.
De acordo com Simpson e Hammond (1989), para realizar a lavagem ácida de
forma correta deve-se atentar ás práticas (tabela 2.4).
Os custos de produção podem ser reduzidos com a reutilização e/ou a
propagação das células, já que, ao final da fermentação, a massa de leveduras
cervejeira possui uma alta concentração de células que podem ser utilizadas em
outra fermentação dependendo da sua viabilidade, vitalidade, do seu estado
fisiológico e do nível de contaminação. Portanto, o cervejeiro deve avaliar as
características das suas cervejas e da sua produção a fim de implementar essas
práticas de forma a otimizar o seu processo e manter a qualidade do seu produto.
É importante acrescentar que os estudos foram realizados com os tratamentos
em amostras diferentes, no entanto, os tratamentos podem ser combinados em
uma mesma massa de células para reutilizações distintas, como por exemplo o
enxágue para um tipo de cerveja e posteriormente a lavagem ácida para outro
tipo de mosto.
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4.4

Resumo dos resultados obtidos

A Tabela 4.1 apresenta um resumo dos resultados obtidos no trabalho de
acordo com cada objetivo previamente definido.
Tabela 4.1. Resultados obtidos de acordo com os respectivos objetivos.

Objetivo

Resultados
✓ A velocidade específica de crescimento foi obtida;

Avaliar a taxa específica ✓ Aumento da viabilidade e quantidade de células em
de crescimento da
levedura

relação á levedura na sua forma comercial;
✓ São necessários maiores cuidados microbiológicos para
evitar contaminações e a boa qualidade do inóculo;
✓ A viabilidade aumenta com a reutilização, em relação à

Avaliar o impacto dos
tratamentos na
viabilidade

primeira geração;
✓ Tratamentos diminuíram a viabilidade;
✓ A lavagem ácida apresentou um impacto mais positivo
do que o enxágue;

Avaliar o impacto dos
tratamentos na
vitalidade
Avaliar o impacto dos
tratamentos na
atenuação

✓ Aumento da vitalidade a cada geração;
✓ Lavagem ácida tem um impacto mais negativo do que o
enxágue;
✓ Tratamentos apresentaram uma ligeira diferença na
atenuação.
✓ Comprovado que a vitalidade influencia na fermentação.

✓ Enxágue é recomendado em caso de armazenamento
Avaliar a aplicabilidade
dos tratamentos nas
cervejarias

das leveduras e/ou para a fabricação de diferentes
cervejas;
✓ Lavagem ácida é recomendada em caso de baixa
contaminação bacteriana ou para evitar a contaminação
cruzada de lúpulo.
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5. Conclusão
Os principais objetivos do presente trabalho foram cumpridos, uma vez
que foram avaliados o impacto dos métodos de tratamento na reutilização das
leveduras. Através das análises, foram obtidos resultados satisfatórios em
relação ao que foi proposto já que a vitalidade aumentou depois de cada
tratamento, diferentemente da viabilidade, o que foi condizente com as hipóteses
apresentadas. Conclui-se então que a reutilização e a lavagem ácida têm
impactos positivos na performance da levedura em uma fermentação.
Apesar dos métodos utilizados para avaliar a viabilidade e a vitalidade não
apresentarem uma alta confiabilidade (WHITE; ZANAISHEFF, 2010; HEBERTS,
2006; LODOLO, 2007), eles ainda são os métodos mais utilizados nas
cervejarias, por serem práticos tanto do ponto de vista econômico quanto do
operacional e podem ser utilizados como uma análise adicional à sensorial
realizada pelos cervejeiros. Além disso, esses testes podem dar um
embasamento para melhor manuseio das leveduras, além daqueles resultados
empíricos.
A reutilização de leveduras, utilizando-se tratamentos, é uma prática
comum em diversas cervejarias, no entanto, é necessária uma avaliação do uso
adequado de cada tratamento a fim de manter a qualidade do produto final. A
escolha de cada método é pertinente, visto que foi comprovado que a aplicação
de cada um é viável por ser simples e barato, podendo ser usados como
alternativas para otimizar os processos cervejeiros, mantendo-se a qualidade da
cerveja.
Sugestões para trabalhos futuros incluem o aumento do volume da
amostra para melhorar a separação das fases no final de cada fermentação.
Além disso, devem ser usados outras leveduras dos tipos lager e ales; diferentes
tipos de mosto, além de outras condições operacionais, para avaliar a
reprodutibilidade dos resultados.
Vale ressaltar que um outro estudo pode ser feito para comparar as
respostas obtidas pelas leveduras sem nenhum tipo de tratamento, com o
enxágue e com a lavagem ácida.
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7. Apêndice

7.1 Curva de calibração da concentração de células por absorbância
A suspensão mãe foi feita com 1,5 g de célula seca (comercial e liofilizada)
em 15 ml de água para diluição de 10 vezes, de acordo com a recomendação do
fabricante. Em uma alíquota dessa amostra, foi realizada a contagem de células
em câmara de Neubauer, apresentando o valor de 4,61x109 células/g célula seca
(experimental). Este valor difere do dado fornecido pelo fabricante (teórico) que
é de 6x109 células viáveis/g de célula seca. Portanto, a curva de calibração foi
construída de acordo com o valor base experimental.
Com a concentração de células conhecida, foi possível associá-la às
absorbâncias medidas em espectrofotômetro a 600nm, para cada diluição da
suspensão-mãe. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 7.1.
Tabela 7.1. Dados para a curva de calibração.
Diluição
3000
2000
1500
1200
1000
850

Concentração de células (x10-5)
cél/mL)
1,5367
2,3050
3,0733
3,8417
4,6100
5,4235

Absorbância
0,17738
0,27771
0,34697
0,42520
0,48513
0,56675

Com estes dados, foi feita uma curva (Figura 7.1) na qual a abscissa
representa a absorbância e a ordenada a concentração de células presentes
naquela suspensão. A equação da reta foi obtida através de uma regressão
linear dos dados. A partir da leitura da absorbância (eixo horizontal) de qualquer
suspensão colhida durante o experimento, foi possível calcular o número de
células (eixo vertical) através.
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Figura 7.1 Curva de calibração do número de células por absorbância.
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Vale ressaltar que as diluições apresentadas na tabela 7.1 foram
elaboradas de forma que as absorbâncias destas suspensões estivessem entre
os valores 0.1000 e 0.6000, que é faixa de melhor precisão indicada pelo
equipamento.
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