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Resumo
A lei de pureza alemã instituiu que, para produzir cerveja é permitido usar somente malte, lúpulo, água
e levedura. Apesar de possuir um número limitante de ingredientes, existe uma grande variedade de
cervejas na Alemanha, esse fato se deve a variações nos diferentes processos de produção. Visando
explorar esses processos e seguindo a lei de pureza alemã, o objetivo desse trabalho foi produzir uma
cerveja com baixo teor de calorias, e com características refrescantes, adequada para o consumo em
países tropicais, como o Brasil. Para a elaboração da cerveja foi utilizado os maltes Ponteado e
Munich tipo 2 e o processo utilizado simulou as condições utilizadas em microcervejarias. A rampa de
mosturação foi programada para alcançar o teor de açúcares fermentescíveis desejado, tendo um
extrato primitivo de 7,65%. Após a clarificação o mosto foi fervido por 90 min. Nesta etapa foi
adicionado o lúpulo de amargor Northern Brewer – α-ácido 12% (70 min de fervura) e o lúpulo de
aroma Mandarina – α-ácido 8,1% (10 min de fervura). Após a fervura o mosto foi aerado e conduzido
para um tanque cilindro cônico encamisado com três zonas de resfriamento, com controle de
temperatura e pressão. Para a fermentação foi utilizada uma cepa de Saccharomyces pastorianus
(W34) e o processo foi mantido até atingir a quantidade de álcool desejada (3,04% v/v). Após a
fermentação a cerveja passou pela fase de maturação até o teor de diacetil estar inferior a 0,15 mg/L.
Durante todo o processo foram realizadas análises frequentes de ºPlato, pH, turbidez, índice de
amargor e cor. A turbidez foi realizada em espectofotômetro e a cor foi realizada através de
comparação visual seguindo o kit de cores para cervejas. A análise final da cerveja foi realizada no
“Beeranalyser”, contendo 27,86 kcal/100ml e teor alcoólico de 3,04% v/v.
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1

Introdução

A cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo e esta entre as bebidas alcóolicas mais
consumidas no Brasil. A Alemanha lidera há anos a maior produção de cerveja entre os produtores
europeus e o Brasil está entre os quatro maiores fabricantes de cerveja do mundo, com um volume
anual de cerca de 10,34 bilhões de litros, ficando atrás da China com 27,0 bilhões de litros ao ano,
EUA 23,6, Alemanha 10,5 e Rússia 10,0 (SINDICERV, 2007).
No ano de 1516 foi estabelecida a lei de pureza alemã para produção de cerveja “Deutschen
Reinheitsgebot”. Segundo essa lei para produzir cerveja é apenas permitido usar malte (proveniente de
grãos de cevada), lúpulo e água. Após um tempo, essa lei foi reformulada e adquiriu a levedura como
o quarto elemento permitido na produção de cerveja (KLING, 2012). A lei de pureza alemã é até hoje
vigente e, apesar, de possuir um número limitante de ingredientes, a Alemanha possui uma grande
variedade de cervejas, que são provenientes de diferentes processos de produção.
A inserção de cervejas elaboradas em microcervejarias está crescendo ao decorrer dos anos. No ano de
2011 o total de microcervejarias espalhadas em seis estados brasileiros, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, era superior a 170 (CERVESIA, 2011).
O perfil sensorial da cerveja no Brasil tem sido modificado aos poucos tendo como resultado uma
cerveja mais leve e mais refrescante, menos encorpada, menos amarga e com menor teor alcoólico,
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fazendo uma combinação entre o perfil de cerveja americano e europeu (SAORIN, 2016). As cervejas
lights, portanto, surgem como um alternativa para atender essas novas exigências do mercado.
Segundo Kunze (2007), o extrato primitivo e o teor alcoólico das cervejas lights situam-se entre 7,4
até 8,0% e 3,0 até 3,4% v/v, respectivamente. Além disso, o teor energético está entre 206 até 290
kcal/1000g. Visando alcançar esse novo perfil sensorial de cerveja no Brasil, bem como explorar os
diferentes processos de produção de cerveja seguindo a lei de pureza alemã, o objetivo desse trabalho
foi produzir uma cerveja com baixo teor de calorias, que seja capaz de oferecer sabor refrescante,
atendendo as necessidades de um país tropical, como o Brasil.
2 Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo experimental realizado em duas etapas. A primeira etapa foi padronizar a
formulação da cerveja e a segunda foi realizar as análises físico-químicas da cerveja elaborada. As
técnicas de análises utilizadas neste artigo foram adotadas através dos métodos internacionais: EBC European Brewery Convention (2005) e MEBAK - Mitteleuropäischen Brautechnischen
Analysenkomission (1993).
As análises realizadas foram: pH, teor alcoólico (% v/v), extrato primitivo (%), extrato real (%),
extrato aparente (%), grau de fermentação (%), cor (EBC), amargor (UA), turbidez a 90º (EBC) e
conteúdo energético (kcal/100ml).
2.1 Processamento
A cerveja foi elaborada segundo a lei de pureza alemã, simulando as condições ideais de uma
microcervejaria. As matérias – primas utilizadas estão representadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Matéria Prima utilizada na fabricação da cerveja de baixo teor alcóolico.

Matéria Prima
Aguá mineral
Malte Munich Tipo 2
Malte ponteado
Lúpulo Amargor
Lúpulo Aromático
Levedura

Quantidade
130 L
11 kg
1 kg
60 g
50 g
3 x 109 células ml-1

Para produzir a cerveja foram utilizados dois diferentes tipos de malte fornecidos pela empresa
Weyermann: Munich Tipo 2 e Ponteado, resultando em um total de 12 kg de malte. O malte foi
triturado e adicionado na tina de mostura, provida de sistema de agitação e controlador de temperatura,
acompanhado de 80 L de água, sendo a mosturação realizada pelo processo de infusão. A temperatura
de mosturação variou entre 54 ºC e 78 ºC, com períodos de repouso nas temperaturas ótimas de ação
das enzimas, conforme Figura 1.
Segundo Venturini Filho (2010), as temperaturas ótimas das endopeptidases, β-amilases e α-amilases
situa-se entre 50 e 60 ºC, 60 e 65 ºC e 70 e 75 ºC, respectivamente. O primeiro repouso foi com a
temperatura de 54 ºC, para a ação das proteases. Na temperatura de 62,8 ºC ocorreu a formação de
maltose pela ação das β-amilases. A sacarificação do amido ocorreu na temperatura de 71,4 ºC pela
ação das α-amilases. Durante o processo de mosturação o pH situou-se entre 5,4 e 5,6.

2

Figura 1. Programação de tempo e temperatura no processo de mosturação por infusão

O processo de mosturação durou 130 minutos e ao final realizou-se o teste do iodo, para confirmação
da sacarificação do amido. O mosto foi, então, filtrado pelo próprio bagaço de malte (torta) que serviu
como elemento filtrante. Após a filtração do mosto primário, a torta foi lavada com 3 repetições com
um total de 50 L de água à temperatura de 80°C, para extração do açúcar residual. Devido a essa
lavagem houve uma pequena diminuição do extrato do mosto que reduziu de 13,3 para 10,5 ºPlato.
O mosto foi fervido por 90 minutos. Após 20 minutos de fervura foi adicionado o lúpulo de amargor
Northern Brewer – α-ácido 12% e para os 10 minutos restantes foi adicionado o lúpulo de aroma
Mandarina – α-ácido 8,1%. A temperatura de fervura foi de 100 ºC e nessa etapa observou-se uma
diminuição do pH, provocada pela adição de lúpulo. O tempo de fervura foi determinado através do
valor de extrato, quando alcançou-se o valor de extrato de 7,9% o processo de fervura foi
interrompido. Terminada a fervura, realizou-se a operação do whirlpool, com posterior retirada do trub
e resfriamento do mosto.
A fermentação foi dividida em duas etapas: fermentação primária e maturação. A fermentação
primária ocorreu dentro de um tanque cilindro cônico encamisado com 3 zonas de resfriamento.
Primeiramente adicionou-se 1 L de fermento cervejeiro líquido com micro – organismos do gênero
Saccharomyces pastorianus (W34), de baixa fermentação, ao mosto aerado de 8mg O2 L-1 a
concentração de 3 x 109 células ml-1. Após o consumo de oxigênio presente, as leveduras alteraram o
seu metabolismo de aeróbio para anaeróbio, dando início a fermentação alcoólica. A concentração de
levedura presente no mosto foi de 25 x 106 células ml-1. A temperatura máxima de fermentação foi de
9,6 ºC a pressão interna de 0 bar. O tempo de fermentação foi determinado de acordo com a
temperatura e o extrato presente, e durou 7 dias. Após o 4º dia de fermentação a pressão no tanque foi
de 1,0 bar Ao final da fermentação iniciou-se o processo de maturação da cerveja. Nessa etapa ocorre
a estabilização das moléculas instáveis dentro do mosto, com isso os aromas são consolidados, o sabor
é suavizado e aumenta a clarificação da cerveja, já que uma quantidade significativa de leveduras são
inativadas e sedimentam (VETURINI FILHO, 2010).
A maturação foi conduzida a temperatura em torno de 3 ºC e pressão que variou de 0,6 a 0,9 bar. O
fim da maturação foi alcançado quando o teor de diacetil foi inferior a 0,15 mg L -1. Depois da
interrupção da maturação, as leveduras foram removidas e a “cerveja bruta” foi filtrada, engarrafada e
pasteurizada a temperatura de 70 ºC por 8,3 minutos. Ao final do processo foi obtido um total de 100
L de cerveja.
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3 Resultados e Discussão
O teor de substâncias amargas provenientes do lúpulo, no mosto cervejeiro ao fim da fervura, no
mosto durante a maturação e na cerveja pronta estão representados na Tabela 2.
Tabela 2. Análise de amargor em diferentes etapas do processo

Etapa do processo
Mosto ao final da fervura
Mosto ao final da fermentação
Cerveja pronta

Amargor (UA)
45,0
33,7
25,1

Os lúpulos podem ser classificados como amargor ou aromáticos, e as substâncias mais importantes e
presentes neles são os óleos essenciais, as substâncias minerais, os polifenóis e as resinas amargas. Os
óleos essenciais são altamente voláteis, com perdas de 96 a 98% no decorrer do processo cervejeiro,
apesar disso, eles conferem ao mosto e a cerveja caráter aromático do lúpulo (SILVA, 2005).
As resinas encontradas no lúpulo são principalmente constituídas por α-ácidos, humulonas, e por βácidos, lupulonas. O α-ácido é a principal fonte de amargor conferido à cerveja (CURI, 2006). Com o
intuito de obter uma cerveja que mascare o baixo teor alcóolico, optou-se pelo uso de um blend com
dois diferentes tipos de lúpulo, um com mais características aromáticas e outro de amargor. O valor de
amargor na cerveja foi mais baixo em relação ao encontrado em seu respectivo mosto (Tabela 2).
Segundo Brunelli, Lansano e Venturini Filho (2014) essa redução do valor de amargor indica que uma
parte das substâncias amargas é eliminada pela camada superior da espuma formada durante a
fermentação.
A cerveja elaborada foi analisada através do equipamento “Beeranalyser” e os resultados obtidos estão
representados na Tabela 3.
Tabela 3. Análises físico-químicas da cerveja elaborada

Análises físico-químicas
pH
Teor alcoólico (% v/v)
Extrato primitivo (%)
Extrato real (%)
Extrato aparente (%)
Grau de fermentação (%)
Cor (EBC)
Turbidez 90º (EBC)
Conteúdo energético (kcal/100ml)

Resultados
4,50
3,04
7,65
2,91
1,80
76,45
20,0
4,10
27,86

As cervejas podem ser classificadas de acordo com sua cor em claras, escuras e coloridas. As claras
sao aquelas que apresentam cor correspondente menor que 20 unidades EBC, as escuras aprentam 20
ou mais unidades EBC e as coloridas apresentam coloração diferente das definidas no padrao EBC,
pois há corantes naturais que as diferem das demais (BRASIL, 2009). Portanto, a cerveja elaborada
pode ser classificada como cerveja escura, embora sua coloração esteja próxima do limiar das cervejas
claras. A coloração obtida é proveniente dos maltes utilizados. Segundo a empresa Weyermann,
fornecedora dos maltes, o malte Munich do tipo 2 possui uma cor entre 20 e 25 EBC, e possui a
função de reforçar o aroma e conferir cor forte. O malte ponteado possui pouca contribuição na cor,
visto que possui entre 2,5 a 4,5 unidades EBC. O objetivo da utilização do malte ponteado foi
melhorar a estabilidade da espuma, visto que o processo de malteação desse malte consiste no baixo
consumo de proteínas.
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Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2009) as cervejas são classificadas quanto ao extrato
primitivo em: cerveja leve, cerveja comum, cerveja extra e cerveja forte. A cerveja leve é aquela cujo
extrato primitivo é maior ou igual a 5% e menor que 10,5% em peso, podendo ser denominada cerveja
light. Além disso, o valor energético da cerveja deve ser no máximo 35 kcal/100ml, com redução de
25% do conteúdo de nutrientes ou do valor energético com relação a uma cerveja similar do mesmo
fabricante (BRASIL, 2009). Portanto, a cerveja elaborada nesse projeto atendeu as exigências
necessárias. Além disso, a redução de calorias foi maior do que a exigida pela legislação, tendo uma
redução de calorias em torno de 40% em relação a uma cerveja comum. A redução de calorias se deve
à diminuição do teor alcoólico (3,04% v/v), tendo em vista que uma cerveja normal disponível no
mercado possui teor alcoólico em torno de 5,0% v/v.
4 Conclusão
O uso de apenas quatro ingredientes para a elaboração de cerveja não impede a produção de diferentes
tipos dessa bebida. A cerveja light obtida apresentou unidades de amargor significativas mascarando o
baixo teor alcoólico. Tal fato foi possível através da combinação de maltes com o blend de lúpulos e
levedura. Houve, como produto final, uma cerveja com cerca de 40% menos calorias em relação a
uma cerveja semelhante com teor alcoólico de 5% v/v.
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