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Resumo
A cerveja é um produto obtido a partir da fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, sendo seus
ingredientes básicos o malte, água, lúpulo e leveduras, graças a lei Bavária de Pureza que restringe os
cervejeiros a utilizar apenas estes ingredientes. Considerando o aumento pela busca por produtos
inovadores e diferenciados, podemos observar o forte avanço das microcervejarias e a maleabilidade
da escolha de novas matérias-primas, gerando, assim, características sensoriais peculiares em função
da fonte que provém. Dessa forma, verifica-se que as microcervejarias buscam novas tendências para a
diversificação de seus produtos. Visando obter um produto com características particulares, o objetivo
deste trabalho foi produzir uma cerveja estilo Pale Ale, em escala artesanal, com adição de Goji berry.
Para isso foram testadas diferentes proporções de Goji berry (10, 15 e 20 g.L-1) e tendo o controle
como base. O Goji berry vem com o intuito de agregar características sensoriais e nutricionais ao
produto, além de fornecer substrato para a levedura. O Goji (Lycium barbarum) é uma planta da
família Solanacea com origem no sul da Ásia. Apresentam-se em bagas vermelhas desidratadas ricas
em fibras, de baixas calorias, contendo aminoácidos essenciais, vitaminas (C, B1, B2, B6 e E),
carotenoides antioxidantes (betacaroteno, zeaxantina e luteína), assim como minerais (Zn, Fe, Cu, Ca,
Se, P e Mg). Para estudar o efeito da adição de Goji berry na produção de cerveja foram realizadas
análises físicas e químicas para caracterizar o produto final, tais como: acidez total, colorimetria,
extrato seco, fenólicos totais e pH. Baseado nos dados alcançados observamos mudanças crescentes de
acidez total, extrato seco, fenólicos totais e pH com o aumento da concentração da fruta presente na
amostra. Os valores obtidos foram: acidez total de 24,350 a 28,246 (meq.L-1); extrato seco de 3,970 a
4,234%; fenólicos totais de 1,826 a 1,992 (mg GAE.g-1 extrato) e pH de 4,253 a 4,380. Para a
concentração alcoólica foram verificados os teores que variaram de 6,497 a 7,362%.
Palavras-chave: cerveja especial; Lycium barbarum; características físicas e químicas.
1 Introdução
A cerveja é uma bebida obtida a partir da fermentação alcoólica do mosto cervejeiro proveniente do
malte de cevada, água potável e lúpulo, por ação de leveduras, com uma história muito vasta, cujo
processo de elaboração vem sendo cada vez mais controlado e regulado por séculos (DINSLAKEN,
2016).
A antiga lei de pureza (Reinheitsgebot) publicada em 1516 na Bavária, restringe os cervejeiros a
produzirem exclusivamente com malte, lúpulo e água sem qualquer aditivo. Atualmente a adição de
adjuntos é permitida em muitos países, estejam eles localizados no continente europeu, americano ou
asiático, com o objetivo de aprimorar o seu produto (AQUARONE, 2011).
Considerando o aumento pela busca por produtos inovadores e diferenciados no mundo moderno,
podemos observar o forte avanço das microcervejarias e a maleabilidade da escolha de novas matérias1
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primas para produção cervejeira, gerando características sensoriais peculiares em função da fonte que
provém e atraindo o consumidor (FILHO, 2010).
Em 2006, o Brasil ocupava a quinta posição na produção mundial de cerveja, atrás apenas da China,
Estados Unidos, Alemanha e Rússia, apresentando um aumento de 7,5% no consumo de cerveja na
última década. A partir disto, observou-se um aumento das importações e o crescimento de micro e
nanocervejarias (FILHO, 2005).
Podemos dizer que as microcervejarias não se diferem muito das de grande porte com relação aos
processos e equipamentos, a não ser que estas não necessitam de filtração e envasamento, sendo que as
exigências em relação a estabilidade físico-químicas da cerveja são menores, podendo gerar diversas
receitas com diferentes IBUs (unidade de medida de amargor) e ABVs (unidade de teor alcoólico da
bebida). Dessa forma, a instalação desta cervejaria é muito mais simples, podendo até realizar
processos manuais na fabricação de cerveja (FERREIRA et al; 2011).
No intuito de dar ênfase às características do produto o Goji berry (Lycium barbarum) vem com o
intuito de agregar características sensoriais e nutricionais à cerveja, além de fornecer substrato para a
levedura (SOUTO, 2014). A fruta é rica em fibras, de baixa caloria, contendo aminoácidos essenciais,
vitaminas (C, B1, B2, B6 e E), além de carotenoides antioxidantes (betacaroteno, zeaxantina e luteína)
e minerais (SOUTO, 2014).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi produzir uma cerveja utilizando o Goji berry como adjunto,
em escala artesanal, testando diferentes proporções (10, 15 e 20 g.L-1).
2 Material e Métodos
A fabricação da cerveja e as análises físicas e químicas foram realizadas nos laboratórios da
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) do Departamento de Engenharia de
Alimentos, Campus Cedeteg. A Goji berry foi adquirida em Ivaiporã-PR, os demais materiais foram
adquiridos no comércio local de Guarapuava-PR. O experimento foi realizado com três tratamentos,
sendo um dos tratamentos o controle (receita padrão de Pale Ale), e foram testadas diferentes
proporções de Goji berry (10, 15 e 20 g.L-1).
2.1 Elaboração da cerveja
As quantidades de maltes foram pré-estabelecidas, tendo, portanto um total de 5,1 Kg com seis tipos
de maltes diferentes. Utilizando o método all-grain, o qual inclui as etapas de moagem, brassagem,
lavagem, fervura, resfriamento, fermentação, maturação e envase.
A moagem foi feita em moinho manual de três rolos, e a brassagem em tina de 36 L.
Com o fim do processo de mosturação, foram realizados o teste de iodo e a medida dos sólidos
solúveis (°Brix) a fim de se certificar a sacarificação do amido.
O mosto foi clarificado, com o auxílio de uma bomba centrífuga de rotor aberto de nível alimentício,
no mesmo recipiente da mosturação, utilizando uma bazuca no fundo. Após foi feita a lavagem do
bagaço do malte com água a 78ºC até volume desejado para o início da fervura.
O mosto clarificado foi fervido por 70 min, sendo que nesta etapa foi adicionado o lúpulo (60 min de
fervura). Após a fervura do mosto foi retirado um litro do mosto para cada tratamento, adicionado o
Goji berry e fervido por 5 min. Esse mosto foi filtrado e adicionado posteriormente em cada frasco de
fermentação.
Após a fervura o mosto foi resfriado com um chiller de imersão em cobre, em seguida realizado o
whirpool para a separação do trub. O mosto foi transferido para um fermentador e feito a inoculação
do fermento cervejeiro. Após, foi dividido o mosto em quatro recipientes plásticos (5L), como pode
ser visualizado na Figura 1.
Após sete dias de fermentação a 18ºC foi realizada a trasfega e iniciada a maturação a 10ºC por 4 dias,
em seguida 21 dias a 1-3ºC.
A cerveja produzida foi gaseificada por carbonatação forçada e envasada em garrafas de vidro âmbar
de 300 mL, previamente higienizadas.
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Figura 1: Recipientes utilizados na produção cervejeira, sendo a formulação controle e diferentes proporções de
Goji berry (10, 15 e 20 g.L-1) apresentadas respectivamente, da esquerda para a direita.

2.2 Análises Físicas e Químicas
Para estudar o efeito do Goji berry na produção cervejeira, foram realizadas análises físicas e químicas
para caracterizar o produto final, tais como: acidez total, sólidos solúveis (°Brix) e IR (Índice de
Refração), grau alcoólico, colorimetria, extrato seco, fenólicos totais e pH.
A acidez total, pH e o extrato seco foram feitos utilizando a metodologia de Cecchi (2003). Enquanto a
análise de °Brix e IR utilizaram um refratômetro de bancada.
O teor alcoólico foi determinado de acordo com os métodos de álcool em volume a 20 °C traçados
pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).
A análise colorimétrica utilizou colorímetro de medição portátil CR400 e os fenólicos totais foram
determinados pelo método de Folin-Ciocalteu, segundo metodologia descrita por Singleton et al
(1999).
2.3 Análises Estatísticas
Os resultados, verificados no presente estudo, foram obtidos em triplicata e foram analisados por
Análise de Variância (ANOVA), sendo reportados na forma de média e desvio padrão. As médias
foram submetidas ao teste de comparação de médias, pelo teste de Tukey, ao nível de significância de
5%, utilizando o software Assistat 7.7.
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Resultados

Os resultados obtidos nas análises físicas e químicas das cervejas produzidas com Goji berry estão
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1-Características físicas e químicas das cervejas elaboradas com Goji berry.
Extrato
Compostos
Sólidos
Acidez
Álcool
Amostra
Seco
Fenólicos
pH **
solúveis
Total**
(%) *
(ºBrix)
(%) **
**
24,350±
6,669±
3,970±
1,826±
4,253±
5,9±0b
Controle
0c
0,295a
0,022c
0,017c
0,005b
26,298±
6,497±
4,066±
1,813±
4,263±
6,1±0,07a
-1
10 g.L
0b
1,008a
0,083bc
0,015c
0,005b
26,623±
7,362±
4,162±
1,919±
4,373±
6,2±0a
-1
15 g.L
0,562b
0,583a
0,025ab
0,011b
0,005a
28,246±
6,811±
4,234±
1,992±
4,380± 5,1±0,003c
-1
20 g.L
0a
0,068a
0,035a
0,005a
0,01a

IR
1,342a
1,342a
1,343a
1,341a
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NOTA: Os resultados obtidos estão apresentados na forma de média ± desvio padrão (n=3). Letras iguais na
mesma coluna não diferem significativamente. ** (p<0,01), * (p≥0,05). IR = índice de refração. Acidez total
(mEg.L-1). Compostos fenólicos (mg.GAE.g-1 extrato).

Na Tabela 1 pode-se observar que a acidez total, teor de extrato seco, fenólicos totais e pH
aumentaram juntamente com o aumento da concentração da fruta na cerveja. Observando Curi, 2008,
podemos comparar os valores encontrados para extrato seco e pH, os quais apresentaram-se dentro da
média. Além disso os valores encontrados para sólidos solúveis e índice de refração indicam a
sacarificação completa do amido e a verificação da ocorrência da fermentação, respectivamente
(OETTERER,2004). Ademais podemos observar que a inclusão da fruta não alterou
significativamente (p≥0,05) o teor de álcool, e constata-se que os compostos fenólicos da fruta
migraram para a cerveja, podendo comprovar isso a partir do tratamento com 20 g.L-1, o qual é
diferente significativamente das demais (p<0,01), o que pode ser justificado graças ao alto teor de
antioxidantes retido no Goji berry.
Os resultados da avaliação colorimétrica das cervejas produzidas neste trabalho podem ser observados
na Tabela 2. Verificou-se que a inclusão da fruta não apresentou diferença estatística em relação a
luminosidade em 30 dias, porém com o passar do tempo, de 30 para 45 dias, houve diferença
significativa com diminuição da luminosidade, o que indica uma possível oxidação dos pigmentos. Em
relação às coordenadas cromáticas, a partir de “A” podemos observar que as amostras do tratamento 1,
3 e 4 (controle, 15 e 20 g.L-1) aumentaram de valor, em relação ao tempo, de 30 para 45 dias, porém
por estarem negativas indicam para a cor verde, enquanto a amostra do tratamento 2 (10 g.L -1) em
relação ao tempo, de 30 para 45 dias, apresentou diminuição no seu valor, indicando uma possível
oxidação nos pigmentos, porém, como ambas mantiveram valores negativos, indicam a coloração
verde. Quanto à coordenada “B”, quando comparadas em relação ao tempo, todos os tratamentos
apresentaram diminuição em seus valores, indicando modificação na coloração, e, por apresentarem
valores positivos, há indicação para a cor amarela.
Tabela 2-Resultados da análise colorimétrica das cervejas elaboradas com Goji berry.
Amostra
L
A
B
30 dias
45 dias
30 dias
45 dias
30 dias
45,17±
40,58±
-2,91±
-2,58±
10,16±
Controle
0,042aA
0,282aB
0,007aA
0,021bB
0,014aA
45,35±
40,46±
-2,50±
-2,66±
10,53±
-1
10 g.L
0,777aA
0,014aB
0,593aA
0,007aA
0,296aA
45,86±
40,62±
-2,99±
-2,49±
10,35±
-1
15 g.L
0,028aA
0,007aB
0,021aA
0cB
0,021aA
45,58±
40,13±
-3,01±
-2,51±
10,24±
-1
20 g.L
0,077aA
0,191aB
0,014aA
0cB
0,134aA

45 dias
7,82±
0,014bB
7,42±
0,077cB
8,51±
0,021aB
7,63±
0,071bcB

NOTA: Os resultados obtidos estão apresentados na forma de média ± desvio padrão (n=3). Letras iguais
minúsculas na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,01). Letras iguais
maiúsculas na mesma linha não diferem estatisticamente pelo teste T (p<0,01). L: Luminosidade; A e B:
coordenadas cromáticas.

Na Figura 2 pode ser observado o aspecto geral das cervejas produzidas.
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Figura 2- Cervejas Pale Ale produzidas com a adição de Goji berry (da esquerda para a direita: controle, 10, 15
e 20 g.L-1 de Goji berry, respectivamente).
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Conclusão

O diferencial da cerveja artesanal obtida nesse projeto está relacionado com desenvolvimento de novos
produtos, o que contribui com a diversificação da oferta de cervejas para os consumidores, com
características sensoriais peculiares, bem como, adicionadas das propriedades que são atribuídas a
consumo da fruta.
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