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Resumo
Com a crescente busca por produtos inovadores e que além de apresentar valores nutritivos e
sensoriais, possam trazer efeitos benéficos a saúde do consumidor, torna-se necessário o
desenvolvimento de novos produtos. Devido as suas características o mercado de cervejas artesanais
cresceu 20% em 2014, representando em torno de 1,5% do total de vendas de cerveja no país. A ervamate pode ser explorada na produção de cerveja, o seu consumo diário possibilita a prevenção de
algumas doenças, além do seu poder antioxidante e efeito hipoglicêmico. Também a utilização de
fungos pode ser outra opção, como o Ganoderma lucidum, que possui moléculas bioativas. Assim,
este trabalho teve o objetivo de produzir uma cerveja contendo infusão de erva-mate fermentada com o
fungo Ganoderma lucidum. Para isso, utilizou-se de formulação de cerveja tipo American Pale Ale,
sendo adicionado a infusão das folhas de erva-mate fermentada pelo fungo, em diferentes
concentrações. A adição da infusão de erva-mate fermentada com o fungo na cerveja provocou
alterações nas características físico-químicas da bebida, como cor e teor alcoólico, porém, não alterou
as características do estilo American Pale Ale.
Palavras-chave: Cervejas artesanais. Erva-mate. Fungos.
1 Introdução
A palavra cerveja vem do latim e significa beber, é uma bebida bastante antiga e muito
popular (VENTURINI FILHO, 2010). Não se conhece quais eram as matérias primas utilizadas
inicialmente para sua fabricação, mas sabe-se que os primeiros a usar o malte foram os gauleses
(VENTURINI, 2005). Durante a idade média os mosteiros responsabilizaram-se pela elaboração da
cerveja que adquiriu um gosto característico nas mãos dos monges, devido ao lúpulo utilizado como
elemento de amargor (MORADO, 2009).
Não se tem certeza de quando ela foi descoberta, mas a fermentação foi há mais 10.000 anos,
talvez pela união da água com o cereal que fermentou e posteriormente formou o álcool, a primeira
constatação arqueológica da existência da cerveja vem dos sumérios. Eles perceberam que a massa do
pão quando molhada fermentava, surgindo assim uma forma arcaica do liquido alcoólico, o pão
liquido, isso por volta de 6.000 a. C. (VENTURINI FILHO, 2010). Inicialmente a sua fabricação se
dava pelo costume do cervejeiro, mas isso mudou com os avanços da ciência quando Pasteur
descobriu os micro-organismos deteriorantes do produto, e que estariam no ar, água e equipamentos.
Tais conhecimentos são vitais dentro de uma cervejaria até nos dias atuais, mas existem mais dois
nomes relevantes nesse desenvolvimento cervejeiro, são eles: Emil Hansen que segregou duas espécies
de leveduras com diferentes metabolismos permitindo a padronização do sabor e qualidade da cerveja
e Carl Linde que desenvolveu a geração de frio artificialmente com sua máquina frigorifica à base de
amônia, permitindo que a cerveja fosse feita em qualquer época do ano. No Brasil, a cerveja só chegou
em 1808, pois os portugueses temiam perder o mercado de seus vinhos (BIERLAND, 2013).
Em 1516, surgiu na Alemanha a lei da pureza, onde estabelece que a cerveja só pode ser
fabricada a partir de água, malte de cereais, lúpulo e leveduras. No último século, obteve-se a
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tecnologia cervejeira, observando os processos biológicos e químicos que proporcionaram o uso
racional das matérias primas. Desde então, a fabricação de cerveja tornou-se um ramo
economicamente relevante e, atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor apresentando um
consumo per capta de 62 L/ano (SEBRAE, 2014). Além de possuir menor graduação alcoólica quando
comparada com outras bebidas, a cerveja é rica em vitamina B e sua ingestão comedida melhora a
função hepática e intestinal, estimulando o metabolismo, entre outras vantagens, quando apreciada
conscientemente (MORADO, 2009).
A cerveja especial ou artesanal é aquela de essência elevada e, na maioria das vezes, se vale de
processo e receita diferente em relação às produzidas em grande escala (FERREIRA et al., 2011). Essa
bebida é a mais consumida no país (NIEMES, 2013), sendo que sua produção artesanal está agradando
muito o consumidor brasileiro, pois a busca por cervejas novas e diferenciadas, como as com sabor de
frutas, café e mel, bem como com erva-mate, vem crescendo substancialmente.
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é utilizada na medicina popular, sendo recomendada por
herboristas por apresentar propriedades benéficas ao organismo (ARÇARI et al., 2009). Em infusão a
erva-mate apresenta propriedades estimulantes, diuréticas e digestivas, também possui cafeína solúvel,
que atua nos casos de depressões nervosas ou fadigas cerebrais, facilitando o trabalho intelectual
(EMBRAPA, 2000).
Outra possibilidade é a utilização de fungos ou seus cogumelos na produção de cerveja. Desde
a antiguidade, os orientais utilizavam os cogumelos na alimentação devido a sua propriedade nutritiva
e principalmente o alto poder medicinal. Atualmente, os componentes presentes nos cogumelos
pertencente ao reino dos fungos têm sido muito utilizados na pesquisa de substâncias antitumorais e
anticancerígenas (MIZUNO et al., 1998; TAKAKU et al., 2001; RODRIGUES et al., 2003).
Várias espécies de cogumelos apresentam em sua composição moléculas com propriedades
nutracêuticas. A partir disso desenvolvem-se produtos com a participação de cogumelos, pois existem
estudos que comprovam sua eficácia quando consumidos como suplementos dietéticos produzidos a
partir da extração de princípios ativos (NOVAES, 2005). Diante disso, o presente trabalho teve por
objetivo produzir uma cerveja artesanal contendo erva-mate fermentada com Ganoderma lucidum.
2 Material e métodos
2.1 Processo de elaboração
Para a fabricação da cerveja foram utilizados materiais e materias-primas, como: panelas
cocção nº 36 (32,4 L), jarras de plásticos, peneiras, colheres, fundo falso nº 36, malte moído (4,172
Kg), água mineral (32 L), lúpulo amargor (25 g), aromático (30 g), fermento cervejeiro (11 g), baldes
fermentadores (5 L), pá cervejeira e erva-mate fermentada com o fungo Ganoderma lucidum (100g).
Para início do processo de cozimento foi aquecido 10,88 L de água mineral a 50ºC e então
adicionado 4,172 Kg de malte moído, após isso a mistura permaneceu em repouso 15 min. Em seguida
a mistura foi aquecida em fogão industrial, elevando-se a temperatura em um grau por minuto por 16
minutos, permanecendo em 67ºC por uma hora para completa conversão do amido por ação das
enzimas amilases. Após esta etapa elevou-se a temperatura a 78°C por 10 minutos e foi realizado o
teste de iodo para verificação ou não da presença de amido. Então foram aquecidos 22,21 L de água
mineral a 78ºC, para o processo de lavagem do bagaço do malte. Isso foi feito com auxílio de peneiras
e jarras iniciando uma recirculação contínua, com o objetivo de se obter uma melhor clarificação do
mosto, apos a clarificação o líquido foi transferido à outra panela e aquecido até fervura. O processo
de fervura, responsável pelo desenvolvimento de sabores da cerveja e eliminação de compostos
indesejáveis foi mantido por uma hora. No início da fervura foi adicionado 10 g de lúpulo de amargor,
apos 30 min. foi adicionado mais 15 g de lúpulo amargor, e no final da fervura foi adiconado 30 g de
lúpulo aromático. Após a fervura, com auxílio de um chiller de imersão o líquido foi resfriado a
temperatura ambiente (20ºC) e transferido aos recipientes fermentadores (5 L).
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O fermento cervejeiro foi hidratado em 100 mL de água por 30 min., após o fermento foi
divido igualmente e adicionado a quatro recipientes fermentadores, três destes fermentadores foram
adicionados de infusão de erva-mate fermentada com o fungo Ganoderma lucidum, nas concentrações
de 1,25%, 2,5% e 3,75%. Os recepientes fermentadores foram mantidos em temperatura controlada de
18°C. Ao término do período de fermentação os recipientes foram mantidos em temperatura de 0 ºC,
por aproximadamente 24 h, para deposição e compactação das leveduras. Após foi realizada a
transferência do líquido fermentado para outro recipiente, onde permaneceu por aproximadamente 28
dias no processo de maturação, em temperatura próxima a 0ºC. Após a realização desse processo foi
adicionado 7 g.L-1 de açúcar ao fermentado e envasado em garrafas de 300 mL. As garrafas foram
mantidas a temperatura ambiente (± 20ºC) por aproximadamente 14 dias, para a refermentação e
consequente gaseificação natural.
2.2 Análises físico-químicas
Foram realizadas análises em cervejas controles e cervejas adicionadas de de infusão de ervamate fermentada com fungo. As análises físico-químicas realizadas, segundo os métodos descritos
pelo Instituto Adolfo Lutz de pH (017/IV), densidade (011/IV), teor alcoólico (246/IV) e acidez
titulável (016/IV) foram realizadas em triplicata.
Para a determinação dos compostos fenólicos totais foi utilizado o método espectrofotométrico
de Folin-Ciocalteau. Esse método tem como princípio a redução dos ácidos fosfotungstícos e
fosfomoblídicos em óxidos de tungstênio, por parte dos compostos fenólicos. O óxido de tungstênio
possui coloração azul e se torna possível realizar leituras de absorbância a 765 nm. Para expressar os
resultados foi preparada uma curva padrão e posteriormente representada graficamente, sendo que os
resultados apresentados em ácido gálico (mg GAE.ml-1).
2.3 Análise de cor
Para a determinação da cor das amostras foi utilizado o método de colorímetria do sistema
CIEL*a*b, em colorímetro com iluminantes D65 e ângulo 10° previamente calibrado. Os parâmetros
analisados foram: L* que define a luminosidade (L* = 0 - preto e L* = 100 - branco), a* e b* são
responsáveis pela cromaticidade (+a* vermelho e -a* verde; +b* amarelo e -b* azul). As análises
foram realizadas em duplicata. A variação da coloração (ΔE) foi calculada pela EQUAÇÃO 1
(MACDOUGALL, 2002).
(EQUAÇÃO 1)
2.4 Análises estatísticas
Os dados foram submetidos a análises estatísticas realizadas por meio de software Assistat 7.7,
em um experimento inteiramente casualizado. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de significância.
3 Resultados e discussão
Os resultados das análises físico-químicas das amostras de cerveja estão apresentados na
Tabela 1. A adição de diferentes concentrações de infusão de erva-mate fermentada com fungo não
influenciou nos valores de pH, acidez, densidade, °Brix, e nos compostos fenólicos da cerveja,
entretando, o teor alcoólico das cervejas foi influenciado significativamente (p<0,05). O pH de
cervejas pilsen e Ale analisadas por Botelho (2009) apresentaram valores entre 4,12 e 4,46, já os
valores encontrados no presente trabalho variaram de 4,45 a 4,75.
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Tabela 1 – Características físico-químicas de cerveja com adição de infusão de erva-mate fermentada
com Ganoderma lucidum.
Controle

T1

T2

T3

pH

4,50±0,028a

4,47±0,015a

4,46±0,006a

4,47±0,021a

Acidez (g ácido
láctico.100 mL-1)

0,23±0,007a

0,23±0,010a

0,25±0,005a

0,26±0,005a

Álcool (%)

5,85±0,450b

5,58±0,725b

6,53±0,751a

6,35±1,429ab

°Brix

5,73±0,029a

5,93±0,115a

5,70±0,087a

5,90±0,200a

541,00 ± 0,004a

544,28 ± 0,003a

422,02 ± 0,001a

454,02 ± 0,001a

Compostos
Fenólicos (mg
GAE.L-1)

Nota: Resultados apresentados em forma de média ± desvio padrão (n=3). Letras iguais na mesma linha não
diferem significativamente (p<0,05). Controle (Cerveja padrão, sem adição de infusão de erva-mate fermentado
com fungo), T1 (Tratamento 1: adição de 1,25% de infusão), T2 (Tratamento 2: adição de 2,5% de infusão) e T3
(Tratamento 3: adição de 3,75% de infusão).

A adição de diferentes concentrações de infusão da erva-mate fermentada não provocou alterações na
acidez, que variou de 0,23 a 0,26 g ácido láctico.100 mL-1. Botelho (2009) encontrou uma faixa mais
ampla de acidez em suas amostras de cervejas pilsen ou especiais, com valores variando entre 0,10 e
0,26 g ácido láctico.100 mL-1. Na legislação brasileira não são apresentadas valores para pH e acidez
para cervejas.
O teor alcoólico médio de cervejas comercializadas do estilo American Pale Ale (APA) variam entre
4,5% a 6,2% de álcool, os valores obtidos que devem ser obrigatoriamente declarados no rotulo do
produto, segundo a legislação (BRASIL, 1997). Os valores encontrados nas cervejas produzidas neste
estudo variam de 5,5 a 6,5%. Segundo o guia Beer Judge Certification Program (2008), que apresenta
definições de aspectos para cada estilo de cerveja conhecidos, as cervejas do estilo American Pale Ale
possuem de 4,5 a 6,2% de álcool, assim as cervejas produzidas neste estudo estão dentro do
estabelecido para o estilo.
Transformando os valores de °Brix em densidade, foram encontrados para as cervejas Controle, T1,
T2 e T3, os resultados de 1,022, 1,023, 1,022 e 1,023 g/cm³, respectivamente. Esses valores não se
encontram dentro dos indicados pelo guia do Beer Judge Certification Program (BJCP). Os valores
mencionados na BJCP para a densidade das cervejas do estilo American Pale Ale são de 1,010 a
1,015. Este fato deve ter ocorrido devido a uma fermentação deficiente ou as condições de brassagem
não geraram um mosto adequado para o estilo.
Os compostos fenólicos apresentam anéis aromáticos e hidroxilas em sua composição que lhes confere
ação antioxidante. Estes compostos têm sido muito estudados por apresentarem atividades
farmacológicas e por inibirem a proliferação de fungos e a oxidação lipídica (HOLLMAN et al.,
1998). Segundo Peleg et al. (1998) os compostos fenólicos participam de processos responsáveis pela
cor, aroma e adstringência dos alimentos. A adição de infusão de erva-mate nas amostras de cerveja
não resultou em alterações nos teores de compostos fenólicos (p< 0,05). Em análises para cervejas de
cevada e de trigo comercializadas no Brasil, Freitas (2006) encontrou uma variação de 249,73 a
808,58 mg GAE.L-1.
A cor é um dos parâmetros que influencia na aquisição do produto e, portanto, a realização de análises
que mensurem suas possíveis alterações relacionadas a esse quesito se tornam fundamentais. Na
Tabela 2 pode ser visualizado os dados referentes à análise de cor das formulações de cerveja
elaboradas com a adição de infusão de erva-mate.
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Tabela 2 – Resultados obtidos na análise de variação de cor das formulações de cerveja com adição de
infusão de erva-mate fermentada com Ganoderma lucidum.
C*

H°

ΔE

20,6±0,474a

9,6±0,378a

57,0±2,273a

-

3,7±0,014a

16,4±0,170b

8,1±0,264b

27,2±1,074a

6,4±0,084b

7,8±0,014a

3,7±0,063a

16,4±0,071b

8,7±0,040ab

25,3±0,341a

6,6±0,081b

7,7±0,141a

2,3±0,212a

16,7±1,414b

8,0±0,201b

16,3±1,184a

7,5±0,408a

a*

b*

Controle

5,2±0,113a

8,0±0,523a

T1

7,2±0,304a

T2
T3

Tratamentos
L*

NOTA: Os resultados representam a média ± desvio padrão (n=2). Letras iguais na mesma coluna não diferem
significativamente (p<0,05). a*(croma verde-vermelho), b*(croma azul-amarelo), L*(luminosidade),
C*(intensidade da cor), °H (tonalidade) e ΔE (diferença entre cor entre amostra analisada e amostra controle).

De acordo com a tabela 2, em geral as amostras não diferiram estatisticamente entre si (p<0,05). As
amostras apresentaram um alto índice da variação de cromaticidade no parâmetro a*, isto indica uma
tendência à cor avermelhada. Da mesma forma, notou-se que as amostras mostraram um alto índice da
variação de cromaticidade no parâmetro b*, com tendência à coloração amarela.
Os valores obtidos a partir das amostras adicionadas de infusão de erva-mate tiveram valores
inferiores quanto à luminosidade (L*), diferindo estatisticamente do controle (p<0,05). Estes
resultados estão relacionados à incorporação da infusão à cerveja, sendo que a diferença de
concentração entre os tratamentos não diferiu significativamente.
A amostra controle não diferiu estatisticamente (p<0,05) do tratamento T2 em relação à intensidade de
cor (C*), sendo o controle a amostra de maior pureza de cor. Os tratamentos T1, T2 e T3 não diferiram
entre si (p<0,05) e, portanto, pode-se constatar que a quantidade de infusão de erva-mate adicionada
não interferiu na intensidade de cor da cerveja.
O ângulo Hue é o ângulo que traduz a tonalidade de cor da amostra, sendo que 0° representa a cor
vermelha, 90° o amarelo, 180° o verde e 270° a coloração azul. Os valores referentes à tonalidade (°H)
não diferiram entre si (p<0,05). A amostra controle apresentou um valor de 57°H, o que indica uma
tendência no sentido da coloração amarelada. Já, os tratamentos, apresentaram valores inferiores
quanto à °H, mostrando tendência ao vermelho. Essa diferença se dá apenas pela inclusão da infusão
de erva-mate à receita.
A diferença de cor entre cada tratamento e o controle é representada por ΔE. Os tratamentos T1 e T2
quando comparados com a amostra padrão não diferiram estatisticamente entre si (p<0,05). O oposto
foi observado para o valor de ΔE tomando como base o tratamento T3.
Segundo o padrão de identidade e qualidade de cervejas estabelecido pelo decreto 6871/2009 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma cerveja é considerada clara ao possuir um
EBC (European Brewery Convention) inferior a 20 unidades. O EBC calculado das cervejas
elaboradas neste estudo foi de 14,66, assim, é enquadrada como cerveja clara.
4 Considerações finais
A elaboração da cerveja do estilo American Pale Ale foi realizada conforme foi proposto
inicialmente. Os resultados obtidos confirmam que a cerveja produzida se enquadra em todos os
aspectos no estilo APA. A adição da infusão de erva-mate fermentada com o fungo Ganoderma
lucidum à cerveja teve pouca interferência nas características gerais da bebida, exceto na sua cor e teor
alcoólico. A concentração de compostos fenólicos presentes na cerveja não variou com a agregação da
infysão de erva-mate na formulação.
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