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RESUMO 
 

A presente tese de mestrado resulta do estágio que decorreu na Empresa Unicer – Bebidas 

de Portugal, S.A., no centro de produção de Leça do Balio. O tema enquadrou-se no 

desenvolvimento de uma cerveja artesanal utilizando farinha de castanha durante o seu 

processo de fabrico, permitindo assim acrescentar valor a este fruto abundante em 

Portugal, mas pouco valorizado.  

Nos últimos anos, as cervejas especiais, artesanais ou não, vêm conquistando espaço entre 

os apreciadores de cerveja e até mesmo invadindo o mercado dos vinhos e das bebidas 

brancas. Deste modo, existe uma tendência crescente em colocar no mercado mais 

alternativas para os apreciadores de cerveja. Uma cerveja especial pode ser obtida 

recorrendo a alterações no processo de fabrico, que pode ir desde a adição de novas 

matérias-primas, como frutas, especiarias e maltes especiais, até à alteração dos 

parâmetros do processo. 

O principal objetivo do estágio consistiu na produção de uma cerveja artesanal, de alta 

fermentação, utilizando castanha na sua produção, de forma a obter uma cerveja de 

coloração intensa, forte, com um aroma e sabor frutado e com um determinado amargor. 

Especificando, pretendia-se uma cerveja com uma coloração em torno das 18 unidades 

EBC, um amargor de 21 UA, um teor alcoométrico de 7 % (v v
-1

) e extrato primitivo de 

16,5 % P. 

A farinha de castanha foi adicionada, juntamente com outras matérias-primas, numa fase 

inicial do processo de produção. Foram efetuados dois ensaios de forma a avaliar o efeito 

de vários parâmetros na cerveja final. No segundo ensaio aumentou-se a quantidade de 

farinha de castanha adicionada e a temperatura na caldeira de caldas de forma a conseguir 

uma gelatinização do amido da castanha mais eficiente. Neste ensaio adicionou-se ainda 

uma enzima α-amílase termo-estável para otimizar a hidrólise do amido e 

consequentemente a filtração do mosto. A cerveja do segundo ensaio foi refermentada de 

forma a aumentar o teor alcoométrico e a coloração.  

Dos dois ensaios resultaram cervejas de coloração intensa, amargas, fortes e com um teor 

alcoólico elevado. Apresentaram uma concentração de ésteres e álcoois superiores às 

encontradas nas cervejas tradicionais, o que originou cervejas com aromas frutados e 

mais alcoólicas. A cerveja do ensaio dois foi a que se aproximou mais do pretendido, com 

um amargor de 21 UA, uma coloração de 22,5 unidades EBC e um teor alcoométrico de 

6,32 % (v v
-1

), sendo esta a escolhida. 

A cerveja final, resultante do segundo ensaio, pode ser descrita como uma cerveja de cor 

cobre, brilhante, com espuma cor de areia, cremosa e fina. É considerada uma cerveja 

forte, estruturada, seca, amarga e ligeiramente fumada. A cerveja à base de castanha 

poderá ser acompanhada com vários pratos, nomeadamente com carnes assadas e 

grelhadas, tartes de noz e amêndoa, castanhas assadas ou cozidas. 

 

Palavras-chave: cerveja, castanha, fermentação alcoólica.  
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ABSTRACT 

This master thesis results from stage that occurred in the Company Unicer - Bebidas de 

Portugal, SA, in the production center of Leça do Balio. The theme consisted in the 

development of a craft beer using chestnut flour during the manufacturing process, 

allowing to add value to this fruit abundant in Portugal, but undervalued. 

In the last few years, the special beers, crafts or not, are conquering their space among 

beer drinkers and they are even invading the wine and white spirits market. Thus, there is 

a growing trend to put, in the market, more alternatives for beer drinkers. A special beer 

can be obtained by changing the manufacturing process, which can range from the 

addition of new raw materials, such as fruits, spices and specialty malts, to the change of 

process parameters. 

The stage main objective was the production of a craft beer, with high fermentation, using 

chestnut on the production, in order to obtain a beer with an intense color, strong, with a 

fruity aroma and flavor and with a certain bitterness. Specifying, the objective was to 

make a beer with a color around 18 EBC units, a bitterness of 21 UA, an alcoholic 

strength of 7 % (v v
-1

) and original extract of 16.5% P. 

The chestnut flour was added together with other raw materials at an early stage of the 

production process. Two assays were made in order to evaluate the effect of various 

parameters on the final beer were performed. 

On the second assay the amount of chestnut flour added and the temperature in the boiler 

was increased so syrups achieve gelatinization of the starch in the most efficient brown. 

On this essay we also add a heat-stable enzyme,   α-amylase, to optimize the liquefaction 

of starch and consequently the wort filtration. The second test beer was refermented to 

increase the alcohol content and coloration. 

Of the two assays resulted beers with a very intense very intense colouring, bitter, strong 

and with a high alcohol content. Presented a concentration of esters and alcohols higher 

than those found in traditional beers, which originated beers with fruity aromas and more 

alcoholic. The beer of the second essay has moved much closer to our overall, with a 

bitterness of 21 UA, a color of 22,5 EBC units and alcoholic strength of 6,32 % (v v
-1

), 

this being chosen. 

The final beer, resulting from the second test, can be described as a copper-colored beer, 

bright, with sand-colored foam, creamy and thin. It is considered a strong beer, structured, 

dry, bitter and slightly smoked. The beer based on chestnuts can be accompanied with 

various dishes, particularly with roasted and grilled meats, walnut and almond tarts, 

roasted or boiled chestnuts. 

 

 

Keywords: beer, chestnuts, alcoholic fermentation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

A presente tese de mestrado resulta do estágio que decorreu na Empresa Unicer – Bebidas 

de Portugal, S.A., no centro de produção de Leça do Balio com uma duração aproximada 

de quatro meses. O tema de estágio enquadrou-se na produção de uma cerveja de alta 

fermentação, mais concretamente no desenvolvimento de uma cerveja artesanal utilizando 

farinha de castanha durante o seu processo de fabrico. A farinha de castanha foi 

adicionada, juntamente com outras matérias-primas, numa fase inicial do processo de 

produção, alterando as características finais da cerveja. O processo de produção da 

cerveja artesanal foi acompanhado pela medição dos parâmetros físico-químicos, bem 

como a análise sensorial do produto final. 

Com a adição da farinha de castanha, pretendia-se a obtenção de uma cerveja com uma 

coloração intensa, forte, com um aroma e sabor frutado e com um determinado amargor. 

Especificando, a coloração da cerveja final deverá rondar as 18 unidades EBC, possuir  

21 UA, um teor alcoométrico de 7 % (v v
-1

) e extrato primitivo de 16,5 % P. 

Assim, os principais objetivos do estágio foram o estudo do processo cervejeiro, bem como o 

efeito da utilização da farinha de castanha no produto final. 

A cerveja à base de castanha poderá ser acompanhada com vários pratos, nomeadamente 

com carnes assadas e grelhadas, tartes de noz e amêndoa, castanhas assadas ou cozidas. 

 

1.2  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA – UNICER 

 

A Unicer é a maior empresa portuguesa de bebidas e nasceu da união de três cervejeiras 

em 1977. Mas foi em 1890 que se formou a CUFP - Companhia União Fabril Portuense - 

considerada a mãe da atual Unicer, pela fusão de sete fábricas de cerveja, seis no Porto e 

uma em Ponte da Barca. A 6 de junho de 1964, o Ministro da Economia visitou pela 

primeira vez a nova fábrica de Leça do Balio seguindo-se, a 28 de setembro, a cerimónia 

de inauguração liderada pelo Presidente da República. A 1 de junho de 1977 a CUPF, a 

Copeja e a Imperial uniram-se, formando a Unicer – União Cervejeira E.P., que se 
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manteve com capital público até 28 de junho de 1990, momento em que foi totalmente 

entregue à iniciativa privada. A 1 de janeiro de 2001, a Unicer passou a designar-se por 

Unicer – Bebidas de Portugal, S.A (Unicer, a). 

A sua principal atividade de negócios incide no setor das Cervejas e Águas engarrafadas, 

mas também está presente no segmento dos refrigerantes e dos vinhos, na produção e 

comercialização de malte e no negócio do turismo. Na Figura 1 estão representadas todas 

as marcas de bebidas comercializadas pela Unicer.  

 

 

Figura 1 – Marcas comercializadas pela Unicer (reproduzida de Unicer (b)). 

 

A Unicer é uma empresa de capital maioritariamente português, detida em 56 % pelo 

Grupo VIACER (BPI, Arsopi e Violas) e em 44 % pelo Grupo Carlsberg. Conta com       

1 500 colaboradores distribuídos pelos estabelecimentos de Norte a Sul do país. Esses 

estabelecimentos incluem centros de produção de cerveja, de sumos e refrigerantes, e de 

vinhos; centros de captação e engarrafamento de água; vendas e operações. Os centros de 

produção, distribuídos por todo o país, encontram-se em Leça do Balio, Santarém 

(Ribatejo), Poceirão, Pedras Salgadas, Castelo de Vide, Caramulo, Envendos, Melgaço e 

Póvoa de Lanhoso (Unicer, c).  

A Unicer tem vindo a desenvolver, nos últimos anos, atividades inovadoras que permitem 

o desenvolvimento de novos projetos, a criação de novos conceitos, produtos e serviços. 
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O investimento efetuado em 2008 permitiu à Unicer ser considerada a oitava empresa 

nacional que mais investe na inovação. Desta forma, a Unicer pretende renovar e 

melhorar, de forma contínua e eficaz, o seu portfólio de produtos (Unicer, d).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A INDÚSTRIA CERVEJEIRA 

De acordo com a legislação Portuguesa, “A cerveja é uma bebida obtida por fermentação 

alcoólica, mediante leveduras selecionadas do género Sacharomyces, de um mosto 

preparado a partir de malte de cereais, principalmente cevada, e outras matérias-primas 

amiláceas ou açucaradas, ao qual foram adicionadas flores de lúpulo ou seus derivados e 

água potável” (Portaria 1/96). 

A história da cerveja inicia-se há milhares de anos atrás, sendo difícil precisar com 

exatidão o momento em que surge pela primeira vez. Foi das primeiras bebidas alcoólicas 

a ser produzida pelo Homem, sendo difundida pela Europa através dos romanos. 

Atualmente existem vários tipos de cerveja e processos industriais capazes de a produzir 

com a melhor qualidade possível (Rodrigues, 2011). 

As cervejas podem ser divididas em dois grandes grupos: cervejas de alta fermentação e 

cervejas de baixa fermentação. As características que distinguem estes dois tipos de 

cerveja são o tipo de levedura e a temperatura utilizada na sua fermentação. As estirpes de 

Saccharomyces pastorianus/calsbergensis são as leveduras utilizadas na fermentação 

baixa, e as estirpes de Saccharomyces pastorianus/cerevisiae na fermentação alta. No que 

respeita à temperatura, a fermentação alta ocorre entre os 16 °C e os 24 °C e a 

fermentação baixa entre os 8 °C e os 14 °C (Fonseca e Teixeira, 2006; Rodrigues, 2011; 

Silva, 2005). Na fermentação baixa as leveduras depositam-se no fundo da cuba no final 

da fermentação devido às suas características hidrofílicas, enquanto na fermentação alta 

surgem à superfície devido às características hidrofóbicas da membrana celular (Brigido e 

Netto, 2006; Rodrigues, 2011).  

As cervejas de baixa fermentação, denominadas de cervejas Lager, são conhecidas com 

os nomes Pilsen ou Pilsener, Dortmunder, Viena, Munique e Bock. Estas cervejas são as 

mais comuns no mercado e apresentam um sabor suave, um teor alcoométrico médio de 

3,58 %, um teor de açúcares de 1,12 % expresso em maltose e pH de 4,3. A cerveja Pilsen 

e a cerveja Viena, de cor clara e âmbar respetivamente, apresentam um ligeiro sabor a 

lúpulo, enquanto a Munique, de cor mais escura, é uma cerveja adocicada de malte e com 

um sabor leve a lúpulo. A cerveja Bock é uma cerveja “pesada” com um sabor doce a 

malte. 
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As cervejas de alta fermentação, vulgarmente designadas por cervejas Ale, são conhecidas 

também pelos nomes Porter e Stout. Este tipo de cervejas têm em média 5 % de álcool e 

menos lúpulo que as cervejas Lager, e são geralmente adocicadas (Oetterer, 2003). São 

cervejas mais ou menos fortes, de coloração e amargor variados. As cervejas Stout, de 

coloração intensa, possuem uma doçura evidente ao paladar, enquanto as cervejas Porter, 

também de coloração muito forte, são cervejas pouco alcoólicas e bastante amargas 

(Unicer, e).  

 

2.2 MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas utilizadas na produção da cerveja são o malte, cereais não maltados, 

lúpulo e água potável (Unicer, f). É também indispensável o uso de leveduras para a 

realização da fermentação alcoólica. 

2.2.1 Malte 

O malte é a principal matéria-prima na produção da cerveja. Este é obtido a partir da 

cevada, que é sujeita a um processo de germinação controlada – maltagem. O principal 

objetivo desta etapa é a obtenção de enzimas essenciais ao fabrico da cerveja que 

permitem, numa fase posterior do processo de produção, o desdobramento dos hidratos de 

carbono e das substâncias azotadas (Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja 

[APVC], 2012; Pinto, 2008).  

A germinação consiste em colocar o grão de cevada em condições favoráveis à 

germinação até que comece a crescer uma nova planta a partir do grão. O produto final da 

germinação chama-se malte verde, sendo este posteriormente sujeito a um processo de 

secagem e de torrefação (APVC, 2012). No interior do grão formam-se enzimas 

fundamentais para o processo de fabricação de cerveja. A germinação é então 

interrompida por secagem a temperaturas controladas, de modo a reduzir o teor de 

humidade sem destruir as enzimas formadas. 

Além de fornecer as enzimas necessárias à degradação do amido, o malte é ainda fonte de 

proteínas responsáveis pela espuma, e de compostos azotados e açúcares que contribuem 

para a coloração e perfil aromático da cerveja (Soares, 2013). 

A variação das condições de maltagem, como a temperatura e a humidade a que ocorre 

este processo, influência o tipo de malte obtido e consequentemente permite obter 
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cervejas com diferentes características organoléticas (cor, aroma e sabor) (Guimarães, 

2009). A maltagem tem a duração de 6 a 7 dias (Soares, 2013). 

Existem vários tipos de malte, desde o malte base até aos maltes de especialidade. Os 

maltes de base fornecem a maior parte das enzimas necessárias à conversão do amido, 

enquanto os maltes de especialidade são utilizados principalmente com o objetivo de 

fornecer cor e sabor à cerveja final. O malte torrado, o malte de caramelo e o malte de 

chocolate são exemplos de maltes especiais. De notar que o malte torrado é utilizado na 

produção de cervejas escuras. Os maltes utilizados dependem do tipo de cerveja desejada, 

podendo utilizar-se várias variedades de malte em simultâneo (APVC, 2012). Na Figura 2 

podem ver-se vários tipos de malte.  

 

Figura 2 – Variedades de malte (reproduzida de Soares, 2003).  
 

 

2.2.2 Cereais não maltados 

De entre os cereais não maltados normalmente utilizados, recorre-se frequentemente ao 

milho, que depois de lhe ser extraída a gordura, é moído e denominado “gritz”. É assim 

designado uma vez que ao contrário da cevada, os grãos de milho não foram sujeitos ao 

processo de maltagem. Outra das distinções em relação ao malte é o fato do “gritz” não 

conter enzimas e ter um elevado teor de amido (Rodrigues, 2011). Pode também utilizar-

se cevada, arroz ou trigo. A utilização destes cereais permite reduzir a percentagem de 

proteínas existentes no mosto, e ainda permite que a cerveja se torne mais leve 

apresentando uma cor mais clara (Fonseca e Teixeira, 2006; Pinto, 2008). 
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2.2.3 Lúpulo 

O lúpulo é uma planta aromática da espécie Humulus lupulus e contém centenas de 

componentes. É responsável pelo sabor amargo da cerveja, sendo os componentes mais 

relevantes as resinas e os óleos essenciais (Barbosa, 2010). As resinas são os constituintes 

responsáveis pelo sabor amargo, nomeadamente os ácidos α e os ácidos β, enquanto os 

óleos essenciais determinam o aroma da cerveja (Fonseca e Teixeira, 2006). Deste modo, 

conforme a quantidade de resina e de óleos essenciais, as variedades de lúpulo são 

classificadas em variedades de amargo e variedades de aroma (Soares, 2013). O lúpulo 

contribui também para a formação de uma boa espuma e protege a cerveja contra 

contaminações microbiológicas (Pinto, 2008). 

No processo cervejeiro, o lúpulo é adicionado na fase final de ebulição do mosto, 

geralmente em forma de pellets, pequenas pelotas obtidas a partir da prensagem das flores 

(Oetterer, 2003). A utilização de pellets permite reduzir significativamente os volumes de 

lúpulo a transportar e a armazenar bem como diminuir o volume de lúpulo a adicionar no 

mosto, não alterando as características originais da planta (Lazzari et al., 2009). Pode 

ainda ser comercializado sob a forma de flores secas, pó ou extrato (Soares, 2013). 

 

2.2.4 Água 

A água é a matéria-prima que entra em maior percentagem na cerveja. Representa cerca 

de 90 % do seu volume final (Rocha, 2006). A água utilizada tem de ser própria para 

consumo e possuir uma composição em sais minerais adequada ao fabrico da cerveja. Os 

sais presentes na água são um fator crítico, pois influenciam o valor do pH do mosto. 

Quando o pH da água é elevado, uma série de reações importantes são inibidas (Rocha, 

2006). Por isso, toda a água utilizada requer um tratamento prévio de forma a possuir os 

parâmetros requeridos para a produção de cerveja. Em média, são consumidos dez litros 

de água, por cada litro de cerveja produzido. 

O pH é um parâmetro que deve ser controlado, uma vez que um valor de pH alcalino 

permite a dissolução de componentes indesejáveis do malte. Deste modo, o pH deve ser 

ligeiramente ácido, de modo a facilitar a ação enzimática, e consequentemente 

proporcionar um teor alcoólico mais elevado. O pH da água deve estar entre os 6,5 e 7, 

dependendo do tipo de cerveja pretendida (Brigido e Netto, 2006). 
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2.2.5 Levedura 

Para a produção da cerveja é indispensável a utilização de leveduras que permaneçam em 

suspensão durante a fermentação, floculando e sedimentando posteriormente (Soares, 

2013). A levedura mais utilizada pertence ao género Saccharomyces e é adicionada ao 

mosto depois de arrefecido como agente da fermentação alcoólica. É responsável pela 

transformação dos açúcares fermentescíveis existentes no mosto em álcool e dióxido de 

carbono, como mostra a Equação 1. Durante a fermentação alcoólica formam-se também 

produtos secundários responsáveis pelas características finais da cerveja (álcoois 

aromáticos, ésteres, etc.). A levedura utilizada desempenha assim, um papel fundamental 

nas características finais da cerveja (Pinto, 2008).  

Na produção de cerveja utilizam-se estirpes de Saccharomyces pastorianus/calsbergensis, 

as chamadas leveduras de fermentação baixa, e de Saccharomyces pastorianus/cerevisiae, 

chamadas de fermentação alta. As estirpes de Saccharomyces calsbergensis fermentam 

mais facilmente a baixas temperaturas e depositam-se no fundo da cuba no fim da 

fermentação, enquanto as Saccharomyces cerevisiae não fermentam, geralmente, abaixo 

dos 10 °C e sobem à superfície da cuba, no fim da fermentação. No entanto, esta distinção 

não é absoluta, pois é possível adaptar uma levedura de fermentação alta a fermentar a 

temperatura baixa e há estirpes que não sobem à superfície da cuba no fim da 

fermentação (Fonseca e Teixeira, 2006). 

 

2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

A cerveja resulta de um processo biotecnológico descontínuo que engloba um conjunto de 

processos biológicos e enzimáticos, realizados através de diversas operações unitárias 

(Hardwich, 1995).  

O processo de produção da cerveja apresenta características particulares, com algumas 

variações dependendo do tipo de cerveja. Projetar a produção de um determinado tipo de 

cerveja implica estudar qual o teor alcoólico, o perfil aromático e sensorial pretendido e 

qual a estabilidade biológica e a quantidade de espuma desejada (Fonseca e Teixeira, 

2006).  

Na Figura 3 está esquematizado o processo de produção da cerveja. 
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Figura 3 – Processo geral da produção de cerveja. 
 

O processo cervejeiro inicia-se sempre com a receção das matérias-primas que irão 

originar o mosto fermentativo e compreende as seguintes etapas: fabrico do mosto; 

fermentação, maturação e estabilização da cerveja, filtração da cerveja e enchimento 

(Barbosa, 2010; Guimarães, 2009). 

 

2.3.1 Fabrico do mosto 

O mosto é o líquido que depois de fermentado dará origem à cerveja. Resulta da mistura 

do malte e de outros cereais com água, tendo em vista a extração e solubilização de 

açúcares e outros componentes.  

O mosto é fabricado numa zona especialmente concebida para o efeito, denominada sala 

de brassagem ou sala de fabrico. São empregues como matérias-primas a cevada maltada 

(malte) e um cereal não maltado, como o milho ou arroz, bem como o lúpulo e água. O 

mosto é então obtido através de várias operações unitárias – moagem, brassagem, 

filtração, ebulição e clarificação – que visam hidrolisar o amido do malte e muitas das 
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suas proteínas e componentes das suas estruturas celulares. Obtém-se assim um mosto 

rico em açúcares e aminoácidos (Fonseca e Teixeira, 2006). 

A fim de facilitar a rápida extração dos açúcares e aminoácidos do malte, este é moído 

obtendo-se uma farinha grosseira. Os outros cereais não maltados são habitualmente 

aprovisionados com um grau de moagem adequado.  

Após a etapa de moagem, a farinha resultante é misturada com água e submetida a 

condições de tempo, temperatura e pH de forma a obter um mosto de composição 

adequada ao tipo de cerveja desejada. Essas condições de operação permitem o 

desdobramento das moléculas complexas de amido e proteínas noutras mais simples, 

através das enzimas formadas durante a produção do malte. Quando o mosto se encontra 

a 50 °C ocorre a libertação de péptidos e aminoácidos devido à ação das proteases. A 

temperatura superior, entre os 60 °C e os 65 °C ocorre a hidrólise do amido em maltose 

pela β-amílase, e a 70-75 °C a hidrólise do amido em dextrinas pela α-amílase. A maltose 

será degradada a glucose pela ação da maltase, enquanto as dextrinas permanecerão no 

mosto contribuindo para o “corpo”, sabor e aroma da cerveja (Oetterer, 2003). São assim 

obtidos os açúcares fermentescíveis (glucose, maltose e maltotriose) e ainda péptidos e 

aminoácidos, que servem de nutrientes para a levedura na fermentação. Esta etapa 

denomina-se de brassagem e tem uma duração entre 2 a 4 horas e termina a uma 

temperatura próxima de 75 °C, quando as enzimas já estão inativas (Fonseca e Teixeira, 

2006; Soares, 2013). A Figura 4 representa o diagrama geral da etapa de brassagem. 

 

 

Figura 4 – Diagrama geral da Brassagem (adaptado de Mattanna, 2010/2012). 
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De seguida procede-se à filtração do mosto onde se separa a fração insolúvel do mosto – a 

drêche. Esta fase sólida é constituída por cascas dos grãos do malte, por alguns lípidos e 

proteínas. A drêche é um dos subprodutos da produção de cerveja, sendo aproveitado para 

ração animal. Esta etapa tem uma duração de cerca de 2 a 3 horas, conduzida a uma 

temperatura entre os 76 °C e os 78 °C, o que possibilita a extração de praticamente todo o 

conteúdo solúvel. O mosto, diluído e filtrado, é reunido numa caldeira de ebulição e 

levado à ebulição durante 60-90 minutos. Esta operação tem como principais objetivos 

solubilizar e transformar as substâncias amargas do lúpulo, eliminar as substâncias 

voláteis indesejáveis, esterilizar o mosto, provocar a precipitação de proteínas de peso 

molecular elevado e fixar a concentração final do mosto por evaporação da água em 

excesso (cada tipo de cerveja tem origem num mosto de determinada concentração). O 

lúpulo é adicionado na caldeira de ebulição, sendo os seus ácidos α convertidos em       

iso‐α‐ácidos. Os ácidos β por serem pouco solúveis no mosto vão, em grande parte, ser 

eliminados nesta etapa. No entanto, alguns convertem-se em compostos aromaticamente 

ativos. Os óleos essenciais, uma pequena fração do lúpulo, são maioritariamente 

eliminados na ebulição do mosto mas o aroma da cerveja é influenciado pelos que são 

retidos. 

Após a ebulição, é necessária a separação do precipitado proteico e dos componentes do 

lúpulo não solubilizados do mosto quente, ou seja, a separação do mosto límpido do 

coágulo formado. O mosto permanece em repouso no decantador durante 15-30 minutos, 

para que estes compostos coagulados e precipitados durante a ebulição sejam depositados 

no fundo. A separação pode ser realizada num decantador pela ação da gravidade ou pela 

força centrípeta num whirlpool.  

Terminada a fase de fabrico tem-se o mosto a uma temperatura entre os 95 °C e os 98 °C. 

Deste modo, antes de se iniciar a fermentação, o mosto é arrefecido num permutador de 

placas até uma temperatura próxima do início da fermentação (6 °C a 14 °C, consoante o 

tipo de cerveja que se pretende produzir) e arejado em condições estéreis para permitir o 

crescimento da levedura (Fonseca e Teixeira, 2006; Guimarães, 2009; Pinto, 2008).  
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2.3.2 Fermentação, Maturação, Estabilização 

Após fabricado o mosto, este é depositado em cubas onde terão lugar três processos 

distintos: a fermentação, a maturação e a estabilização. Estes processos são realizados em 

fermentadores de grande capacidade denominados tanques cilindrocónicos.  

A fermentação consiste na transformação dos açúcares presentes no mosto em etanol e 

dióxido de carbono, por ação da levedura, como mostra a Equação 1. No momento em 

que o mosto é transferido para as cubas é inoculada a levedura, iniciando-se a 

fermentação. A levedura é adicionada a uma concentração entre 12 e 20 milhões de 

células por mL de mosto (milhões mL
-1

) (Fonseca e Teixeira, 2006). Durante a fase de 

crescimento, a levedura também degrada os aminoácidos do mosto produzindo álcoois 

superiores e esteres responsáveis pelo aroma da cerveja (Barbosa, 2010).  

 

               C6H12O6 →2C2H5OH  +  2CO2  +  Energia                 Equação 1 

 

As estirpes utlizadas na produção de cerveja são leveduras anaeróbias facultativas que 

podem metabolizar os açúcares em condições de anaerobiose e de aerobiose. Na presença 

de oxigénio as leveduras respiram e fermentam, enquanto na ausência de oxigénio apenas 

fermentam. Assim, na presença de oxigénio as leveduras fermentam o menos possível, 

favorecendo a respiração – efeito Pasteur. No processo cervejeiro, como a concentração 

de oxigénio é baixa, a levedura irá produzir elevadas quantidades de etanol por via 

fermentativa. Por outro lado, as estirpes utilizadas são leveduras Crabtree positivas, ou 

seja, para concentrações elevadas de açúcares a respiração é reprimida (Viana, 2009). 

 

2.3.2.1 Fermentação baixa 

A curva tipo de uma fermentação industrial de um mosto para a produção de uma cerveja 

de baixa fermentação está representada na Figura 5, onde é possível verificar a evolução 

da temperatura, do extrato e do crescimento celular. 

Note-se que na Figura 5 estão representadas as três etapas: fermentação principal, 

maturação e estabilização. 
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Figura 5 – Curva tipo da fermentação de um mosto para cerveja de baixa fermentação (reproduzida de 

Fonseca e Teixeira, 2006). 

 

Nas primeiras 10 horas a levedura encontra-se na fase de latência, correspondendo à 

adaptação das células ao novo meio, onde a taxa específica de crescimento é nula. Nesta 

fase ocorre uma rápida absorção de oxigénio e de FAN (azoto aminado livre) e uma 

ligeira diminuição do pH. Segue-se a fase exponencial de crescimento, acompanhado de 

uma grande diminuição da densidade do mosto, abundante produção de etanol, queda 

acentuada do pH e absorção do azoto do mosto. Ao fim de 60 horas o crescimento 

desacelera passando o etanol a formar-se mais lentamente, e as leveduras começam a 

flocular. À medida que os nutrientes do meio se esgotam e se vão acumulando produtos 

inibitórios ao crescimento, este vai sendo retardado, fazendo com que a cultura entre no 

estado estacionário. Nesta fase os agregados de células de levedura começam a acumular-

se no fundo da cuba de fermentação, ou seja, sedimentam. Esta fase prossegue ainda 

algum tempo até a fermentação parar (Fonseca e Teixeira, 2006; Rodrigues, 2011). A 

temperatura inicial do mosto encontra-se entre os 4 °C e os 8 °C, podendo atingir os 15 

°C (Soares, 2013). Este processo, designado de fermentação principal, é conduzido a 

temperaturas controladas de 9,5 °C e tem uma duração de cerca de 7 dias (Unicer, f). 

Quando a levedura atinge o seu pico de crescimento a temperatura sobe para 11 °C para 

se iniciar a maturação. Inicialmente a fermentação é tumultuosa, tornando-se depois 

progressivamente mais lenta, até que a levedura se deposita no fundo do tanque 

(Guimarães, 2009; Pinto, 2008). 

Quando se esgotam os açúcares fermentescíveis, inicia-se então o processo de maturação. 

Nesta fase, a cerveja é armazenada a temperaturas que permitem a diminuição, ou mesmo 

a eliminação, dos componentes voláteis indesejáveis como o diacetilo, o ácido sulfídrico e 
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o acetaldeído. É importante salientar que o diacetilo é o composto aromático indesejável 

mais importante e forma-se durante a fermentação, devido ao arejamento do mosto 

(Rodrigues, 2011). 

Após a maturação, é necessário a estabilização da cerveja, que é arrefecida até -1 °C e 

mantida a essa temperatura durante alguns dias. Estas condições favorecem a eliminação 

da matéria proteica contribuindo deste modo para a estabilidade coloidal. Formam-se 

complexos proteína-polifenóis que facilitam a eliminação dos coloides responsáveis pelo 

aparecimento de turvação na cerveja engarrafada. A duração desta etapa varia de acordo 

com o tipo de cerveja (Barbosa, 2010; Guimarães, 2009; Pinto, 2008; Unicer, f).  

 

2.3.2.2 Fermentação Alta 

A fermentação alta é mais rápida do que a fermentação baixa, sendo a duração desta etapa 

entre 4 e 6 dias. Neste tipo de fermentação, a temperatura inicial é mantida a 15 °C, 

podendo chegar, no máximo, até aos 24 °C (Soares, 2013). As cervejas resultantes deste 

tipo de fermentação são geralmente mais encorpadas e com sabores e aromas mais 

complexos e percetíveis, sendo tendencialmente mais alcoólicas e mais estáveis (APVC, 

2012). A fermentação a temperaturas mais elevadas proporciona um sabor frutado à 

cerveja final, resultado da maior produção de ésteres. As cervejas de fermentação alta 

apresentam coloração variada e amargor diverso (Unicer, e). 

 

2.3.3 Filtração/Clarificação da Cerveja 

A cerveja é filtrada novamente para eliminar a turvação ainda existente, obtendo-se um 

produto límpido e brilhante, devido à eliminação de complexos proteicos e de células de 

levedura ainda em suspensão (Fonseca e Teixeira, 2006; Unicer, f). 

 

2.3.4 Enchimento 

A etapa final da produção de cerveja é o enchimento, podendo a cerveja ser 

acondicionada em diferentes embalagens (garrafa, barril ou lata) conforme as exigências 
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comerciais. Durante o processo de enchimento é importante controlar o O2 incorporado, 

bem como a temperatura de pasteurização.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS FINAIS DA CERVEJA 

As características sensoriais de uma cerveja dependem basicamente da natureza e das 

características das matérias-primas empregues, do tipo de levedura e do tipo de 

fermentação aplicado. Estes aspetos têm uma influência direta no tipo de cerveja obtida 

(Brigido e Netto, 2006). 

As cervejas de baixa fermentação são mais leves e apresentam um teor alcoólico 

geralmente entre os 4 % e os 5 %. Por outro lado, as cervejas de alta fermentação são 

geralmente mais encorpadas e com sabores e aromas mais complexos e percetíveis, sendo 

tendencialmente mais alcoólicas e mais estáveis (APVC, 2012). As cervejas de 

fermentação alta apresentam coloração variada e amargor diverso (Unicer, e). 

 

2.4.1 Extrato Primitivo e Extrato Aparente 

O extrato primitivo, ou original, corresponde à densidade original do mosto, antes de ser 

fermentado, e é medido em unidades platô (% P) (Brigido e Netto, 2006). Este parâmetro 

permite medir a quantidade de açúcares dissolvidos no mosto, onde 1 % P corresponde a 

1 grama de sólidos dissolvidos em 100 gramas de mosto (Krämer, 2010).  

Extrato aparente corresponde ao extrato medido durante o processo fermentativo. Chama-

se aparente devido ao erro analítico originado pela diferença de densidades entre o álcool 

e a água. Extrato real é o extrato medido durante o processo de fermentação tendo em 

conta a correção da densidade do álcool (Ferreira et al., 2009). 

O extrato final corresponde à quantidade de açúcares presentes na cerveja no final da 

fermentação. A cerveja pode ser classificada de acordo com o extrato final em baixo teor 

de extrato, médio teor de extrato e alto teor de extrato, como mostra a Tabela 1 (Brigido e 

Netto, 2006; Lazzari et al., 2009). 
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Tabela 1 - Relação entre o tipo de cerveja e o extrato final (Brigido e Netto, 2006) 

Tipo de Cerveja Extrato final/(% P) 

Baixo teor de extrato <2 

Médio teor de extrato 2-7 

Alto teor de extrato >7 

 

2.4.2 Coloração 

Outra característica que permite classificar a cerveja é a sua cor. É um parâmetro bastante 

importante, pois são várias as cervejas que são classificadas com base no seu aspeto 

visual. Assim, quer a cerveja quer o mosto têm sido classificados visualmente, sendo a 

escala de Lovibond o padrão mais antigo. Esta escala é composta por um conjunto bem 

definido de amostras coloridas, as quais são usadas por comparação com a amostra a ser 

classificada e à qual é atribuído o respetivo grau Lovibond. Mais tarde, a “American 

Society of Brewing Chemists” propôs um procedimento objetivo, o “Standard Reference 

Method” (SRM), que consiste na determinação da absorvância da amostra. Na Europa, a 

“European Brewing Convention” desenvolveu outra escala que foi designada de escala 

EBC. A relação entre esta escala e a americana (Figura 6) é a seguinte: EBC = SRM x 

1.97 (Lazzari et al., 2009).  

 

Figura 6 – Relação entre a escala SRM e EBC (reproduzida de Gigliarelli, 2008). 
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De acordo com a escala EBC, a cerveja clara deve conter menos de 15 unidades EBC, 

enquanto a cerveja escura deve apresentar 15 ou mais unidades EBC (Ferreira et al., 

2009). A maior parte das cervejas são transparentes, mas algumas cervejas apresentam 

turvação devido à presença de leveduras. A cor é maioritariamente influenciada pelos 

maltes utilizados, embora outros ingredientes também possam contribuir para a cor de 

alguns estilos de cerveja.  

 

2.4.3 Teor Alcoólico 

O teor alcoólico corresponde à percentagem de álcool existente na cerveja e varia em 

função do seu extrato primitivo e da atenuação (Brigido e Netto, 2006). Note-se que a 

atenuação é a medida dos açúcares consumidos pelas leveduras durante a fermentação. 

Deste modo, a atenuação real corresponde à quantidade de açúcares ainda presentes no 

mosto após a fermentação, correspondendo a, aproximadamente, 80 % da atenuação 

limite aparente. Uma diferença significativa entre a atenuação final e a atenuação limite 

aparente indica que a fermentação não está completa, havendo risco de contaminação por 

leveduras e bactérias (Krämer, 2010).   

As cervejas podem ser classificadas em cervejas sem álcool e cervejas alcoólicas. As 

cervejas sem álcool são aquelas cujo teor alcoólico é inferior a 0,5 % em volume, não 

sendo obrigatória a referencia no rótulo ao conteúdo alcoólico. As cervejas com álcool 

apresentam teor alcoólico igual ou superior a 0,5 % em volume, sendo obrigatória a 

indicação no rótulo do teor alcoólico. Geralmente, as cervejas apresentam um teor 

alcoólico compreendido entre 3 % e 6 % em volume (Ferreira et al., 2009). Deste modo, 

as cervejas podem ser classificadas segundo a percentagem de álcool, como mostra a 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Relação entre o tipo de cerveja e o teor alcoólico (Brigido e Netto, 2006) 

Tipo de Cerveja Teor alcoólico/(% volume) 

Cerveja sem álcool  <0,5 

Cerveja de baixo teor alcoólico  0,5-2 

Cerveja de médio teor alcoólico 2-4,5 

Cerveja de alto teor alcoólico 4,5-7 



Estudo da utilização de farinha de castanha no processo de produção de cerveja 

 

 19 
 

 

2.4.4 Diacetilo 

As α-dicetonas são compostos geralmente associados a aromas característicos, e estão 

presentes praticamente em todos os alimentos fermentados. Dentro deste grupo de 

compostos, o diacetilo é o mais relevante devido ao seu aroma característico a manteiga 

rançosa. Este composto é facilmente identificado nos alimentos fermentados devido ao 

seu limite de perceção sensorial baixo, sendo produzido em elevadas quantidades nos 

produtos derivados de lacticínios e nas bebidas alcoólicas. O diacetilo é um produto 

secundário do metabolismo celular, não sendo produzido diretamente pelas leveduras 

durante a fermentação. No início da fermentação o teor em diacetilo é nulo, sendo que 

durante a fermentação as leveduras ativam a síntese de aminoácidos, responsáveis pela 

síntese de diacetilo (Peixoto, 2012; Rodrigues, 2003). Entre os vários aminoácidos, a 

valina tem um papel fundamental na formação de diacetilo (Medeiros, 2010). 

A quantidade de diacetilo presente na cerveja deve ser estritamente controlada, uma vez 

que este pode ter um efeito indesejável no perfil organolético do produto final. Por este 

motivo, o teor de diacetilo deve ser controlado durante a fermentação e a maturação. 

Deste modo, o teor de diacetilo permite acompanhar a evolução da fermentação e 

nomeadamente permite assinalar o final desta. O final da fermentação ocorre apenas 

quando o teor em diacetilo se encontra abaixo da especificação máxima que este pode ter 

na cerveja final (Rodrigues, 2003).  

O limite de perceção sensorial do diacetilo na cerveja é de 0,05-0,1 ppm, embora o aroma 

a diacetilo seja característico de alguns tipos de cerveja onde o limite de perceção pode 

subir até aos 0,25 ppm. Assim, o limite de perceção sensorial do diacetilo varia de acordo 

com o tipo de cerveja, a sua composição ou com os ingredientes utilizados (Rodrigues, 

2003). Segundo Medeiros (2010), o teor de diacetilo na cerveja deve ser inferior a 0,07-

0,10 mg/L. 

A Figura 7 ilustra a variação da temperatura, do consumo de substrato e a formação de 

diacetilo durante a fermentação de uma cerveja tradicional – cerveja lager.  
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Figura 7 – Curvas de temperatura, consumo de substrato e formação de diacetilo (adaptado de Medeiros, 

2010). 
 

O diacetilo é formado durante a fermentação e a sua síntese está relacionada com o 

consumo de aminoácidos pela levedura. Em condições normais, e como se pode aferir 

pela Figura 7, a curva do teor em diacetilo tem a forma de parábola com concavidade 

voltada para baixo, ou seja, a concentração de diacetilo aumenta até se atingir um 

máximo, diminuindo depois devido à sua reabsorção pela levedura. Inicialmente, a 

concentração de diacetilo é nula, aumentando com o decorrer da fermentação devido à 

excreção de percursores de diacetilo para o mosto pela levedura. A formação de diacetilo 

ocorre durante a formação de valina e de isoleucina, aminoácidos fundamentais para o 

metabolismo da levedura. Numa segunda fase, o diacetilo formado é reabsorvido pelas 

leveduras e transformado em acetoína e 2,3-butanodiol, que não interferem no sabor da 

cerveja por apresentarem um limiar de perceção mais elevado (Bergen, 2006; Medeiros, 

2010).  

A redução da concentração de diacetilo é mais lenta a baixas temperaturas, sendo 

necessário aumentar a temperatura quando se estão a produzir cervejas do tipo Lager, 

perto do fim da fermentação de forma a reduzir o teor de diacetilo. Este aumento pode 

verificar-se na Figura 7, acompanhado de um decréscimo do teor de diacetilo. No caso 

das cervejas do tipo Ale, as temperaturas de fermentação são mais elevadas, entre os 18 

°C e os 21 °C, pelo que o teor de diacetilo diminui sem que seja necessário elevar a 

temperatura. Resumidamente, as cervejas Ale produzem maiores quantidades de diacetilo 

porque são fermentadas a temperaturas mais elevadas do que as cervejas Lager, no 

entanto a redução deste composto ocorre muito mais rapidamente (White, 2008). 

Na Figura 8 está esquematizada a síntese do aminoácido valina pela levedura e a 

formação de diacetilo, bem como a sua reabsorção pela própria levedura e conversão em 

2,3-butanodiol. 
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Figura 8 – Síntese do aminoácido valina e formação e redução do diacetilo (reproduzida de Stueven, 2003). 
 

Como é possível aferir pela Figura 8, quanto maior for a formação de α-acetolactato 

durante a fermentação maior será a formação de diacetilo. Concentrações de diacetilo 

elevadas na cerveja final podem dever-se a vários fatores como a abertura precoce do frio, 

a deficiência de nutrientes ou tempos de maturação curtos.  

O pH, a concentração de FAN, a levedura e a presença de microrganismos contaminantes 

são alguns fatores que interferem diretamente na formação e redução do diacetilo. Quanto 

menor for o valor de pH maior é a conversão de acetolactato em diacetilo. Valores de pH 

no final da fermentação abaixo dos 4,4 favorecem a redução do diacetilo numa segunda 

fase da fermentação. Por outro lado, altas concentrações de FAN permitem a redução da 

formação de diacetilo na primeira fase de fermentação, uma vez que as concentrações de 

valina e de isoleucina são elevadas. As leveduras também têm um papel importante na 

redução da concentração de diacetilo, uma vez que determinadas leveduras podem não 

conseguir reduzir o diacetilo de forma eficaz durante o tempo de fermentação (Medeiros, 

2010). Um aumento da concentração de diacetilo pode dever-se ainda à contaminação 

microbiológica (Lactobacilus e Pediococus), sendo responsável pelo aroma a manteiga 

rançosa mas também pelo gosto ácido no final da degustação (Bergen, 2006). 

 

2.5 CERVEJAS ESPECIAIS 

A cerveja tradicional, de coloração clara, continua a ser a preferência dos consumidores 

em Portugal e em todo o mundo. No entanto, nos últimos anos, as cervejas especiais, 

artesanais ou não, vêm conquistando espaço entre os apreciadores de cerveja e até mesmo 
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invadindo o mercado dos vinhos e das bebidas brancas. Deste modo, existe uma 

necessidade crescente em colocar no mercado mais alternativas para os apreciadores de 

cerveja, uma vez que em Portugal o mercado cervejeiro é dominado apenas por duas 

marcas – Super Bock e Sagres.  

A obtenção de uma cerveja especial deve-se a alterações no processo de fabrico, que pode 

ir desde a adição de novas matérias-primas, como frutas, especiarias e maltes especiais, 

até à alteração dos parâmetros de fabrico.  

 

2.5.1 A castanha 

A castanha (Castanea sativa), tal como a grande maioria dos seus familiares (noz, avelã, 

amêndoa), é um alimento tipicamente outonal. 

Em Portugal, a castanha Transmontana assume um peso significativo, tanto no contexto 

local como nacional. As áreas com maior expressão localizam-se em Bragança, Vinhais, 

Macedo de Cavaleiros, Valpaços e Chaves (Matos, 2003). A Castanha da Terra Fria 

transmontana é reconhecida desde 1994 como Denominação de Origem, no entanto, não é 

certificada. A castanha de Trás-os-Montes é considerada um produto biológico por 

recorrer a técnicas culturais isentas de produtos químicos, sendo o combate às infestantes 

efetuado por intermédio de técnicas naturais (Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral (GPP), 2007; Matos, 2003).  

A produção da castanha em Portugal destina-se principalmente para o consumo natural e 

para a produção de castanha congelada. No entanto, a castanha permite uma enorme 

variedade de produtos processados e derivados (Matos, 2003). Embora existam outras 

formas de tratamento e valorização deste produto, estes são pouco conhecidos pelos 

consumidores. Deste modo, a castanha pode ser utilizada para a produção de farinha, e ser 

utilizada na formulação de produtos alimentares. Na Europa, até aos primeiros anos do 

século XX a farinha de castanha era consumida diariamente em cremes, crepes ou pão. A 

farinha de castanha, que era considerada um substituto inferior a outras farinhas, tornou-

se hoje, por uma estranha inversão de valores, procurada para a formulação de novos 

produtos de valor acrescentado (Souza et al., 2012). 
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2.5.1.1 Certificação – DOP 

A valorização da castanha por parte dos consumidores, a sua riqueza nutricional e a sua 

qualidade permitem que a castanha seja considerada um produto com Denominação de 

Origem Protegida (DOP). O principal objetivo desta certificação é valorizar, preservar as 

cultivares de castanheiros tradicionais e conservar o património genético (Cruz, 2012).  

A nível nacional existem quatro “Denominações de Origem Protegida”:  

 “Castanha da Terra Fria” - são consideradas as castanhas das cultivares de 

Castanheiro Europeu (Castanea sativa Mill) Longal, Judia, Cota, Amarelal, 

Lamela, Aveleira, Boa Ventura, Trigueira, Martaínha e Negral. Mais de 70 % da 

produção deve corresponder à cultivar Longal, sendo os restantes 30 % relativos à 

produção das outras cultivares. Pode ser produzida nos concelhos dos distritos de 

Bragança e Vila Real.  

 “Soutos da Lapa”- são utilizadas as variedades Martaínha e Longal. A área 

geográfica de produção abrange algumas freguesias dos concelhos de S. João da 

Pesqueira, Penedono, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Aguiar da Beira, 

Armamar, Tarouca, Tabuaço, Trancoso e Lamego.  

 “Castanha da Padrela”- castanhas obtidas a partir das variedades Judia, Longal, 

Lada, Negral, Côta e Preta. A área geográfica abrange algumas freguesias dos 

concelhos de Chaves, Murça, Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar.  

 “Castanha de Marvão”- tem origem nas variedades Bárea, Clarinha e Bravo. A 

área geográfica abrange os concelhos de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre.  

 

2.5.1.2 Composição da Castanha 

Na Tabela 3 e na Tabela 4 encontra-se, respetivamente, a constituição nutricional e a 

composição em vitaminas da castanha da variedade Longal. Contém vários nutrientes 

sendo amido o componente principal, açúcares livres, proteínas que apresentam bom 

perfil de aminoácidos, lipídios com destaque para ácidos graxos monoinsaturados e 

ácidos graxos poli-insaturados, fibras, vitaminas e minerais que são importantes para a 

saúde (Souza et al., 2012). 
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Tabela 3 – Constituição nutricional da castanha da variedade Longal (Instituto Nacional dos Recursos 

Biológicos et al., 2008) 

Características nutricionais g/100g 

Água 48,5 

Hidratos de Carbono 38,8 

Amido 38,5 

Gordura 2,7 

Proteína 5,3 

Fibra 3,4 

Cinza 1,7 

 

A castanha apresenta um teor em hidratos de carbono superior aos restantes frutos, o que 

a torna uma excelente fonte de energia. Os hidratos de carbono presentes na castanha 

correspondem quase na sua totalidade ao amido, composto por amilose e amilopectina. 

Ambas as formas de amido têm efeitos positivos na saúde, no fornecimento de energia e 

efeitos positivos sobre as funções do intestino, devido ao catabolismo bacteriano da 

amilopectina. Além do amido estão também presentes açúcares livres e fibras, sendo que 

a sacarose pode ser até um terço dos açúcares totais (Cruz, 2012; Souza et al., 2012).  

A castanha é menos calórica que os restantes frutos, uma vez que o seu teor em gordura é 

significativamente inferior. É pobre em ácidos saturados, rica em ácidos gordos 

insaturados e apresenta uma concentração em ácidos graxos polinsaturados relativamente 

baixa (Souza et al., 2012). 

 

Tabela 4 – Vitaminas constituintes da castanha da variedade Longal (Instituto Nacional dos Recursos 

Biológicos et al., 2008) 

Vitamina mg/100g matéria seca 

Riboflavina B2 0,45 

Tiamina B1 0,75 

Niacina B3 5,6 

Vitamina C 104 
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 O teor de proteína bruta da castanha fresca é relativamente baixo, porém possui todos os 

aminoácidos essenciais que não podem ser sintetizados pelo organismo e, portanto devem 

ser ingeridos através da dieta. A castanha contém ainda quantidades significativas de 

fibras e várias vitaminas das quais se destaca a vitamina C, que participa nos processos 

celulares de oxirredução como também é importante na biossíntese das catecolaminas. É 

importante na defesa do organismo contra infeções e fundamental na integridade das 

paredes dos vasos sanguíneos. É essencial para a formação das fibras de colagénio 

existentes em praticamente todos os tecidos do corpo humano. Têm ainda um conteúdo 

mineral relevante, sendo boas fontes de Fe, K, Se, Mg, Mn e Cu, que desempenham 

importantes funções no organismo humano (Souza et al., 2012).  

 

2.6 AMIDO 

O amido, disponível em abundância na natureza, é um polissacarídeo sintetizado pelos 

vegetais e utilizado como fonte de energia. É a principal substância de reserva nas plantas 

superiores e fornece entre 70 % e 80 % das calorias consumidas pelo homem. Existem 

diversas fontes de amido, sendo o milho a mais comum em todo o mundo (Pinto, 2009). É 

utilizado na indústria alimentar como ingrediente básico ou como aditivo de forma a 

melhorar o processo produtivo, a apresentação e a estabilidade dos produtos.  

Na indústria em geral, nomeadamente na indústria alimentar, o amido permite alterar ou 

controlar diversas características, como textura, aparência, humidade, consistência e 

estabilidade (Rocha et al., 2008). Na produção de cerveja, o amido provém do malte e é 

utlizado como fonte de açúcares fermentescíveis. 

 

2.6.1 Estrutura dos amidos 

Estruturalmente, o amido é composto por cadeias de amilose e amilopectina, que diferem 

no tamanho molecular e no grau de ramificação (Gonçalves, 2007; Rocha et al., 2008). 

Está organizado sob a forma de grânulos, pequenas unidades individuais e relativamente 

densas. No grânulo, as moléculas de amilose e amilopectina encontram-se unidas por 

ligações de hidrogénio, resultando em regiões cristalinas ou micelas (Oliveira, 2011). 

A funcionalidade do amido é influenciada pelo teor destas duas macromoléculas assim 

como a organização física destas dentro dos grãos de amido (Gonçalves, 2007). O teor de 
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amilose e amilopectina varia de espécie para espécie (Tabela 5) e com o grau de 

maturação das plantas sendo que as diferentes proporções destes polímeros influenciam a 

viscosidade e a gelatinização do amido (Oliveira, 2011).  

 

Tabela 5 – Composição em amilose e amilopectina de diferentes fontes de amido (Oliveira, 2011 e 

Choupina, 1993) 

Fonte de Amido % Amilose % Amilopectina 

Milho 25 75 

Arroz 16 84 

Batata 18 82 

Trigo 24 76 

Castanha 43 57 

 

O amido é a fonte mais importante de hidratos de carbono bio-disponíveis na alimentação 

humana, representando 80 % a 90 % de todos os polissacarídeos da dieta (Cruz, 2012). 

O amido puro é um pó branco, sem sabor e inodoro, insolúvel em água fria, apresentando 

grânulos parcialmente cristalinos e cuja morfologia, composição química e estrutura 

molecular são características de cada espécie em particular (Pinto, 2009). A maioria dos 

amidos contém entre 20 % e 30 % de amilose e entre 70% e 80 % de amilopectina, teor 

que varia de espécie para espécie (Gonçalves, 2007).  

 

2.6.1.1 Amido da Castanha 

O amido da castanha é sintetizado durante o crescimento do fruto, ocorrendo a partir dos 

açúcares solúveis, mais precisamente da sacarose e sobretudo na fase de maturação 

(Ribeiro, 2012).  

Uma série de estudos recentes mostraram que o amido da castanha apresenta um 

potencial de aplicação a nível industrial (Demiate et al, 2001; Moreira et al, 2012).  

O teor de amilose do amido de castanha pode variar entre os 19,6 % e os 56,9 % 

dependendo da variedade da castanha. A variedade Longal apresenta um teor de amilose 

de 51,4 %. Estas diferenças no teor de amilose podem estar relacionadas com as 

diferenças nas espécies botânicas, com condições de crescimento e grau de maturação 

(Cruz, 2012). 
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Segundo Demiate et al., (2001) o amido da castanha apresenta uma baixa temperatura de 

gelatinização e pouca tendência para a retrogradação. Estudos efetuados por Cruz (2012) 

mostraram que a temperatura de gelatinização foi de 56,1 °C para o amido de castanha 

isolado da variedade Longal, 57,4 °C para as variedades Martaínha e Lada e de 58,6 °C 

para o amido isolado da variedade Judia. As temperaturas de gelatinização inferiores do 

amido de castanha isolados da variedade Longal mostram uma menor resistência do 

amido desta variedade para a gelatinização. Esta temperatura de gelatinização é inferior à 

temperatura de gelatinização do amido do milho (68 °C) (Choupina, 1993). 

 

2.6.1.2 Amilose 

A amilose é formada por unidades de glucose unidas por ligações glicosídicas α- (1, 4), 

formando uma cadeia linear, podendo apresentar pequenas ramificações (Figura 9).  

 

Figura 9 – Estrutura da amilose (reproduzida de Pinto, 2009). 

 

No entanto, o comprimento da cadeia da amilose não é conhecido, mas sabe-se que 

contém milhares de unidades de glucose (Oliveira, 2011). Tem uma massa molecular na 

ordem dos 250 kDa, e correspondem entre 15 % a 30 % da massa total do amido 

(Pascual, 2010). 

A localização exata da amilose dentro do grânulo ainda não é clara. Acredita-se que a 

amilose esteja localizada entre as cadeias da amilopectina e aleatoriamente nas regiões 

amorfas e cristalinas. As moléculas de amilose maiores estão concentradas no centro do 

grânulo e provavelmente formam duplas hélices associadas com a amilopectina, enquanto 

as moléculas menores presentes na periferia podem ser lixiviadas para fora do grânulo. 

Apesar de seu papel limitado na formação de cristais, a amilose pode influenciar a 

organização das duplas hélices, interferindo na densidade de empacotamento das cadeias 

de amilopectina (Oliveira, 2011) 
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Devido às diferenças estruturais, a amilose é mais hidrossolúvel que a amilopectina, 

característica utilizada para separar as duas moléculas e fator importante na atividade 

enzimática sobre o amido e na sua aplicação em processos industriais (Pinto, 2009). 

O teor de amilose é um parâmetro de qualidade para a maioria dos produtos à base de 

amido. Este influencia a organização das lamelas cristalinas dentro dos grânulos, fator 

importante para as propriedades relacionado com a absorção de água. Influencia também 

outras propriedades do amido, como a sua gelatinização, solubilidade, características de 

pasta, textura, resistência e tem uma grande importância na retrogradação do amido. 

Pode estar presente sob a forma de complexos amilose-lípidos ou de amilose livre. Os 

primeiros, embora detetados no amido puro, provavelmente são formados durante a 

gelatinização. A formação destes complexos diminui a quantidade de amilose livre, o que 

influencia fortemente as propriedades do amido como a sua estabilização durante o 

inchamento e gelatinização (Cruz, 2012; Oliveira, 2011). 

 

2.6.1.3 Amilopectina 

A amilopectina é formada por unidades de glucose unidas por ligações glicosídicas α- (1, 

4), com ramificações α-(1,6), formando uma estrutura ramificada (Figura 10). É uma 

molécula muito maior que a amilose, pois apresenta centenas de milhares ou até mesmo 

milhões de unidades de glucose, sendo que 4 % a 5 % destas unidades estão envolvidas 

em ligações α (1,6) (Oliveira, 2011; Rocha et al., 2008). A sua massa molecular é cerca 

de 50 000 - 500 000 kDa e o comprimento das ramificações é variável. 

 

 

Figura 10 – Estrutura da amilopectina (reproduzida de Pinto, 2009). 
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A maioria dos amidos apresenta um teor de amilopectina entre os 70 % e os 80 %. Esta 

está concentrada nas zonas mais densas ou cristalinas e a maior compactação dificulta a 

entrada de moléculas, apresentando maior resistência à hidrólise (Gonçalves, 2007). 

A amilopectina é, estrutural e funcionalmente, a mais importante das duas frações, pois 

sozinha é suficiente para formar o grânulo. Absorve muita água durante o aquecimento do 

amido, sendo a grande responsável pelo inchamento do grânulo. Portanto, amidos ricos 

em amilopectina são mais solúveis em água a 95 °C do que os que contêm muita amilose. 

Por outro lado, durante o aquecimento do grânulo de amido em meio aquoso, a amilose 

contribui na viscosidade da fase contínua da dispersão amido-água (Oliveira, 2011). 

 

2.6.2 Hidrólise enzimática do amido 

As enzimas responsáveis pela degradação do amido são conhecidas por amílases. Estas 

podem ser classificas de acordo com o seu mecanismo de ação em endo-enzimas ou exo-

enzimas. As endo-enzimas, como a α-amílase, quebram ocasionalmente as ligações 

glicosídeas da molécula, enquanto as exo-enzimas, como a β-amilase, hidrolisam o amido 

a partir de uma extremidade não redutora (Oliveira, 2011; Pinto, 2009).  

A β-amílase é uma enzima responsável pela hidrólise das ligações α-1,4 do amido a partir 

de uma extremidade não redutora, produzindo maioritariamente maltose, açúcar 

composto por duas unidades de glucose. A α-amilase, de origem bacteriana ou fúngica, 

catalisa a hidrólise da amilose e da amilopectina nas ligações α-1,4, mas não consegue 

hidrolisar as ligações α-1,6 (Pinto, 2009). A hidrólise do amido pela α-amílase origina α-

maltose, dextrinas- limite (com 3 a 4 resíduos de glucose) e poucas moléculas de glucose 

(Oliveira, 2011). Esta enzima é ativada por iões cálcio e o processo de catálise é 

acelerado pela gelatinização do amido (Gonçalves, 2007).  

A atividade destas enzimas é condicionada por vários fatores como a temperatura, o pH, a 

concentração de substrato, a concentração de enzima, a presença de ativadores e a 

presença de inibidores. Todos estes parâmetros apresentam valores ótimos que permitem 

à enzima apresentar atividade máxima. O pH ótimo da α-amílase é entre 6 e 8 (Whitaker 

et al., 2003; Marcon et al., 2007), e da β-amílase entre 4 e 5 (Oliveira, 2011). A presença 

de ativadores, como é o caso dos iões cálcio, permitem manter a estabilidade da estrutura 

secundaria e terciaria da enzima (Pinto, 2009). 
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Na produção de cerveja, a temperatura utilizada na etapa onde ocorre a hidrólise do 

amido pelas enzimas é entre os 50 °C e os 60 °C (Figura 4).  

 

2.6.2.1 Enzima Termamyl 

Termamyl é um preparado enzimático produzido por fermentação submersa de uma 

estirpe modificada de Bacillus licheniformis, constituído por α-amilases termo estáveis 

capazes de hidrolisar as ligações α-1,4 da amilose e da amilopectina, convertendo 

rapidamente o amido em dextrinas e oligossacáridos solúveis (DSM, 2010; Novozymes, 

2008). Termamyl foi especialmente desenvolvido para promover a hidrólise do amido e 

produção de maltodextrinas (Oliveira et al., 2008). A particularidade da Termamyl é a sua 

elevada estabilidade face a condições extremas, nomeadamente a elevadas temperaturas, 

valores de pH baixos e a concentrações reduzidas de iões cálcio. Devido a estas 

características esta enzima é bastante utilizada em processos onde a hidrólise do amido 

ocorre a altas temperaturas, como por exemplo, na produção de cerveja (Cruz, 2013; 

Novozymes, 2008). Termamyl é também empregue na indústria do pão, do açúcar, da 

cerveja e outras bebidas alcoólicas. Na indústria cervejeira, Termamyl é usada como um 

adjunto da hidrólise do amido, uma vez que a sua estabilidade a elevadas temperaturas 

evitará a inativação da enzima, durante a etapa da brassagem. A adição de pequenas 

quantidades de iões cálcio estabiliza e otimiza a atividade da enzima (DSM, 2010). 

O amido da castanha apresenta uma temperatura de gelatinização entre os 56 °C e os     

59 °C (Cruz, 2012), temperatura superior à temperatura de gelatinização do amido do 

malte de cevada, que se encontra entre os 61 °C e os 68 °C (Bamforth, 2003; Greenwood 

e Thomson, 1959; MacGregor e Ballance, 1980). Na etapa inicial do processo de 

brassagem, a farinha de castanha é adicionada na caldeira de caldas a temperaturas 

elevadas (cerca de 85 °C). Na Figura 11 está representada a variação da atividade da 

enzima Termamyl e da α-amilase do malte, em função da temperatura. 
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Figura 11 – Comparação entre a atividade da α-amilase do malte e da enzima Termamyl (adaptado de 

Novozymes, 2011). 

 

Como se verifica na Figura 11, a atividade da α-amilase do malte começa a diminuir, 

aproximadamente, aos 55 °C, enquanto a enzima termo estável trabalha melhor entre      

85 ºC e 95 °C. Deste modo, a temperatura da caldeira de caldas provoca a inativação das             

α-amilases do malte, pelo que o malte deve ser adicionado na caldeira de empastagem a 

temperaturas que evitem a inativação das enzimas do malte. Na caldeira de caldas deverá 

ser adicionada Termamyl, que não é inativada pelas elevadas temperaturas e permite 

hidrolisar o amido da castanha e diminuir a viscosidade do mosto. 

 

2.6.3 Gelatinização do amido 

A solubilidade do amido é uma propriedade de extrema importância na indústria 

alimentar, na medida em que as enzimas não atuam sobre o amido sólido, mas sim sobre 

o amido gelatinizado (Pinto, 2009). O termo gelatinização é utilizado para descrever a 

expansão e hidratação dos grânulos de amido quando aquecidos na presença de água 

(Oliveira, 2011). A gelatinização do amido é responsável por mudanças irreversíveis nas 

suas propriedades tais como o inchamento dos grânulos, a perda da estrutura cristalina e a 

solubilização do amido (Gonçalves, 2007). 

Em contato com água fria, ocorre a difusão e a absorção de água nas regiões amorfas dos 

grânulos de amido, fazendo com que estes inchem ligeiramente, fenómeno reversível 

após desidratação. Quando o amido é aquecido na presença de água os grânulos incham 

de forma irreversível devido às alterações na sua estrutura, consequência da dilatação e 
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hidratação dos grânulos (Denardin e Silva, 2009). Esta transição irreversível, denominada 

gelatinização, é responsável pelo aumento da condutividade e da viscosidade.  

Durante o processo de gelatinização, a água penetra entre as cadeias de amilose e 

amilopectina, levando a um aumento da viscosidade devido às elevadas temperaturas e à 

agitação, sendo a amilopectina responsável pelo inchamento uma vez que a cadeia 

ramificada absorve água e faz aumentar a viscosidade (Gonçalves, 2007).  

A gelatinização é causada pelo enfraquecimento da rede intermicelar, pela hidrolise das 

ligações de hidrogénio e pela ligação de moléculas de água de modo a libertar os grupos 

hidroxilo, causando a desintegração total da estrutura do grânulo e, consequentemente, 

perda da cristalinidade. Todas estas alterações ocorrem numa gama de temperaturas 

relativamente pequena, gelatinizando primeiro os grânulos maiores e posteriormente os 

de menor dimensão (Oliveira, 2011; Pinto, 2009). 

O aquecimento contínuo do grânulo de amido, em excesso de água, também provoca o 

inchamento do grânulo e aumento da viscosidade, bem como a solubilização parcial da 

amilose e da amilopectina, originando uma pasta viscosa. A presença de enzimas permite 

a hidrólise destas duas moléculas, originando dextrinas, maltose e posteriormente, 

moléculas de glucose (Oliveira, 2011). 

As propriedades de gelatinização do amido estão relacionadas a vários fatores, incluindo 

proporção de amilose e amilopectina, tipo de cristalinidade, tamanho e estrutura do 

grânulo de amido. A amilopectina contribui para o inchamento do grânulo, enquanto a 

amilose e os lípidos o inibem (Rocha et al., 2008).  

A temperatura na qual ocorre o fenómeno de gelatinização é designada por temperatura 

de gelatinização, e depende da origem do amido. Para cada tipo de amido, existe uma 

faixa de temperatura de gelatinização característica, correspondente ao ponto onde a 

viscosidade é máxima. Este intervalo de temperatura é medido a partir do início da perda 

da cristalinidade do grão até ao seu fim (Gonçalves, 2007). 

A temperatura de gelatinização, caraterística de cada tipo de amido, está presente na 

Tabela 6.  
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Tabela 6 – Temperatura de gelatinização do amido (Feira, 2010) 

Matéria-prima Temperatura de gelatinização/⁰C 

Castanha 59 

Milho 62 a 72 

Trigo 23 a 63 

Arroz 61 a 77 

 

É de salientar que a temperatura de gelatinização do amido da castanha – 59 °C – é 

inferior à do amido do milho – 70 °C (Choupina, 1993), bem como à do amido do malte, 

61 °C a 68 °C (Bamforth, 2003; Greenwood e Thomson, 1959; MacGregor e Ballance, 

1980). 

O conjunto de mudanças que envolvem a perda da organização estrutural, o inchamento 

devido à hidratação e a solubilização das moléculas de amido definem o fim da 

gelatinização (Denardin e Silva, 2009). 

A liquefação do amido consiste na combinação de duas etapas: a completa gelatinização 

do amido, de modo a possibilitar a ação da α-amilase, seguida da dextrinização até um 

determinado grau que impeça a retrogradação do amido em passos posteriores do 

processo. O xarope resultante da liquefação pode ser considerado um produto final ou um 

produto intermédio, sendo, neste último caso, enviado para a etapa de sacarificação, na 

qual os oligossacáridos provenientes da liquefação são hidrolisados em açúcares mais 

simples (Pinto, 2009). 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 PRODUÇÃO DA CERVEJA DE CASTANHA 

Foram efetuados dois ensaios de forma a avaliar o efeito da alteração de vários 

parâmetros na cerveja final. De um modo geral, do primeiro para o segundo ensaio 

aumentou-se a quantidade de farinha de castanha adicionada e a temperatura na caldeira 

de caldas de forma a conseguir uma gelatinização do amido da castanha mais eficiente. 

No segundo ensaio adicionou-se uma enzima α-amílase termo-estável para otimizar a 

hidrólise do amido e consequentemente a filtração do mosto. 

As folhas de fabrico para os dois ensaios encontram-se no Anexo A, onde constam as 

matérias-primas adicionadas em cada etapa e as respetivas quantidades, bem como os 

tempos e temperaturas de cada fase do processo de fabrico. No anexo B, podem ver-se 

algumas fotos tiradas ao longo do fabrico da cerveja. 

 

3.1.1 Fabrico do Mosto 

O mosto foi fabricado numa zona especialmente concebida para o efeito, onde foram 

empregues como matérias-primas a cevada maltada (maltes) e a farinha de castanha, bem 

como o lúpulo e água. O mosto foi obtido através de várias operações unitárias – 

moagem, brassagem, filtração e ebulição – que visam hidrolisar o amido e muitas 

proteínas e componentes das estruturas celulares do malte. Obtém-se assim um mosto rico 

em açúcares e aminoácidos (Fonseca e Teixeira, 2006).  

As amostras a recolher e as respetivas análises encontram-se na Tabela 7. Entenda-se por 

análises PAAR todas as análises efetuadas pelo auto analisador da Anton Paar – Ponto 

3.3.1. 
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Tabela 7 – Amostras a recolher durante o processo de fabrico do mosto 

Nome da Amostra Fase da Recolha Análises a efetuar 

Mosto Denso Início da filtração 

PAAR Últimas águas Fim da filtração 

Início de ebulição Início da ebulição 

Fim de ebulição Fim da ebulição PAAR, Amargo 

Mosto Frio 

Durante a 

transferência para a 

cuba de fermentação 

PAAR, Amargo, 

Atenuação limite 

 

3.1.1.1 Brassagem 

 

A primeira fase do processo de produção de cerveja é denominada brassagem e engloba 

as transformações que ocorrem na caldeira de caldas e na caldeira de empastagem, ambas 

com capacidade para produzir 700 L de mosto. No primeiro ensaio as matérias-primas 

foram adicionadas na caldeira de empastagem, enquanto no segundo ensaio a farinha de 

castanha foi adicionada na caldeira de caldas, separadamente dos maltes moídos.  

Na caldeira de caldas foram adicionados 30,5 kg de farinha de castanha, correspondendo 

a 20 % do total das matérias-primas, juntamente com água e a enzima externa. A enzima 

externa, denominada Termamyl, permite diminuir a viscosidade do mosto, através da 

hidrólise do amido da castanha, e consequentemente facilitar a sua filtração (Rocha, 

2008). A caldeira de caldas permitiu a hidrólise do amido proveniente da farinha de 

castanha (Boaventura, 2009). Esta etapa teve uma duração de, aproximadamente, 70  min 

a temperaturas controladas. A temperatura foi progressivamente aumentada 

permanecendo a 85 °C durante 45 minutos, temperatura que permitiu a hidrólise do 

amido, uma vez que essa temperatura é superior à temperatura de gelatinização do amido 

que, segundo Cruz (2012) e Choupina (1993) varia de 56,1 °C a 59 °C. Foi ainda 

adicionado cloreto de cálcio para promover a atividade das enzimas e preservar a sua 

estrutura (Pinto, 2009; Rocha, 2008). 

Por outro lado, o malte previamente moído foi enviado, juntamente com água, para a 

caldeira de empastagem onde permaneceu a 50 °C durante 40 min. Os maltes utilizados e 

as respetivas quantidades encontram-se na Tabela 8. O malte Vienna e o malte Pilsen são 

os maltes de cor mais clara, e são utilizados em todos os tipos de cerveja. O malte de 
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chocolate é de cor escura, sendo utilizado, tal como o malte Melanoidin, na produção de 

cervejas escuras, castanhas e avermelhadas, e com sabores e aromas mais intensos. Por 

este motivo, do ensaio 1 para o ensaio 2 aumentou-se a quantidade de malte Melanoidin 

empregue e adicionou-se malte de chocolate com o objetivo de intensificar a coloração da 

cerveja final. 

 

Tabela 8 – Maltes utilizados no fabrico do mosto e respetivas quantidades empregues nos dois ensaios 

Variedade de Malte 
Ensaio 1 Ensaio 2 

Quantidade/kg Quantidade/kg 

Malte Vienna 3,0 30,5 

Malte Pilsen 120,2 80,0 

Malte Melanoidin 4,5 10,7 

Malte Chocolate -- 0,5 

 

No final, o conteúdo da caldeira de caldas foi adicionado à caldeira de empastagem, de 

modo a prosseguir com a sacarificação. Este processo decorre a temperaturas e intervalos 

definidos (Anexo A), sendo a temperatura na caldeira progressivamente aumentada de 

forma a favorecer a atuação das enzimas formadas durante a produção do malte.  

O diagrama da brassagem está esquematizado na Figura 12, onde constam as 

temperaturas e os intervalos de tempo empregues durante esta etapa, para os dois ensaios. 
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Figura 12 – Diagrama de brassagem para o ensaio 1 (esquerda) e para o ensaio 2 (direita). 
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3.1.1.2 Filtração do mosto 

 

Completa a sacarificação, o mosto foi transferido para a cuba filtro, onde permaneceu em 

repouso durante 10 minutos. Procedeu-se à recirculação do mosto durante 24 minutos a 

300 L h
-1

, permitindo que a fase liquida atravessasse a camada de malte depositada no 

fundo da cuba filtro de forma a reter partículas sólidas presentes no líquido. Deste modo, 

a camada de malte funcionou como um filtro natural. Depois da recirculação, procedeu-se 

à filtração, permitindo a separação da fração insolúvel do mosto – drêche. Esta fase sólida 

é constituída por cascas dos grãos do malte, alguns lípidos e proteínas. Foi recolhida uma 

amostra do mosto denso, correspondente ao início da filtração. Durante esta etapa foram 

medidos e controlados o caudal, o volume de mosto filtrado e a pressão. Quando 

necessário, foi adicionada água à cuba filtro, bem como rodadas as facas de forma a 

facilitar a filtração do mosto. Entenda-se por “rodar facas” a rotação lenta dos agitadores 

que se encontram dentro da cuba filtro (Figura 13), evitando que o filtro fique colmatado. 

 

 

Figura 13 – Agitadores presentes no interior da cuba filtro. 
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3.1.1.3 Ebulição – Whirlpool – Arrefecimento 

 

Depois de completa a filtração o mosto foi colocado em ebulição durante 70 minutos a 

100 °C. No segundo ensaio, a cinco minutos do fim da ebulição foi adicionado ao mosto 

1 kg de mel de rosmaninho. No fim da ebulição do segundo ensaio foram adicionadas 

34,84 g de anis moído e 315 g de lúpulo Taurus em pellets. No primeiro ensaio foram 

adicionados ao mosto duas variedades de lúpulo, Taurus e Tradition. 

Após a ebulição, procedeu-se à separação do precipitado proteico e dos componentes do 

lúpulo não solubilizados do mosto quente, no whirlpool. Antes de se iniciar a 

fermentação, o mosto foi arrefecido até uma temperatura de 11 °C, aproximadamente. 

O mosto foi transferido para a cuba, com capacidade para 600 L, onde foi posteriormente 

inoculada a levedura Ale. Simultaneamente, o mosto foi arejado em condições estéreis 

para permitir o crescimento da levedura iniciando-se assim a fermentação.   

Foram recolhidas amostras ao longo destas etapas segundo a Tabela 7. 

 

3.1.2 Fermentação 

 

A fermentação decorreu a uma temperatura de 19 °C até se verificar, entre duas 

amostragens seguidas, uma descida do extrato aparente inferior a 0,1 % P, altura em que 

se diminuiu a temperatura da cuba de fermentação para 8 °C, iniciando-se assim a 

maturação da cerveja. Uma vez consumido todo o extrato fermentescível, abriu-se o frio 

do fermentador de forma a arrefecer a cerveja o mais depressa possível. Pretendeu-se com 

esta ação acelerar a sedimentação da levedura e terminar a fermentação o mais 

rapidamente possível. 

Quando a concentração do diacetilo baixou até um valor inferior a 0,10 mg L
-1

 voltou-se a 

diminuir a temperatura da cuba de fermentação para -1,5 °C, iniciando-se a estabilização 

da cerveja. Na Figura 14 está presente o diagrama de temperaturas da fermentação da 

cerveja no segundo ensaio. 
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No primeiro ensaio, após terminada a fermentação, a maturação e a estabilização da 

cerveja, esta foi filtrada e engarrafada. 

No segundo ensaio, setenta dias após o fabrico do mosto, a cerveja foi transferida para a 

cuba horizontal (Figura 31 do Anexo B), permitindo uma deposição da levedura mais 

eficiente e consequentemente a obtenção de uma cerveja mais límpida. A cerveja 

permaneceu na cuba horizontal durante 14 dias, sendo novamente transferida para uma 

cuba de fermentação para se iniciar uma nova fermentação. 

 

3.1.3 Refermentação 

 

A cerveja do segundo ensaio foi novamente fermentada a uma temperatura de 7,2 °C, 

temperatura de baixa fermentação. Antes de se adicionar a levedura e o xarope de 

sacarose foram retiradas amostras para análise PAAR e para contagem de células. 

Adicionou-se então o xarope de sacarose na cuba, numa concentração de 8 g L
-1

, e cerca 

de dois milhões de células por cada mililitro de cerveja presente na cuba. A levedura 

inoculada foi uma levedura do tipo Ale. Simultaneamente, o mosto foi arejado de forma a 

permitir o crescimento da levedura. Após a adição da sacarose e da levedura retiraram-se 

novas amostras para análise PAAR e para determinação da atenuação limite. A atenuação 

limite permite-nos ter uma ideia da capacidade fermentativa do mosto.  

Diariamente foram recolhidas amostras para análise PAAR, determinação da 

concentração de diacetilo, contagem celular e percentagem de células mortas. Foi também 

registada diariamente a temperatura da cuba. 

Figura 14 – Diagrama de temperaturas da fermentação do ensaio 2. 
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Depois de terminada a refermentação a cerveja foi colocada a estabilizar a uma 

temperatura de -1,5 °C, sendo posteriormente filtrada, engarrafada e pasteurizada. Antes 

da filtração foi adicionado diretamente à cuba 250 g de polivinilpolipirrolidona (PVPP). 

A PVPP é utilizado como estabilizante coloidal da cerveja, uma vez que permite adsorver 

polifenóis e taninos e é normalmente adicionado numa concentração entre 20 g hL
-1

 a     

50 g hL
-1

, podendo em alguns casos ser adicionado até uma concentração de 100 g hL
-1

 

(Ashland, 2013). Deste modo, sabendo que obteve-se 422 L de cerveja após a filtração, 

pode-se adicionar PVPP à cuba entre 85 g e 210 g, podendo em alguns casos ser 

adicionado até um máximo de 422 g.  

 

3.1.4 Pasteurização 

A pasteurização consiste no aquecimento a uma determinada temperatura, e por um 

determinado intervalo de tempo. Permite aumentar o tempo de prateleira da cerveja, 

devido à destruição de todos os microrganismos patogénicos e ainda à inativação de 

enzimas capazes de desencadear reações químicas indesejáveis. A eficiência da 

pasteurização é controlada através da medição das UP. UP podem ser definidas como o 

efeito de morte microbiológica quando a cerveja é aquecida a 60 °C durante um minuto 

(Filho, 2000 citado por Sleiman, 2002). 

A pasteurização das garrafas contendo a cerveja obtida dos ensaios foi pasteurizada a 20 

UPs, com os parâmetros presentes na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Temperaturas (T/ºC) e tempos (t/min) empregues na pasteurização da cerveja à base de castanha 

T/°C t/min 

26 10 

38 10 

49 10 

61 25 

26 10 

26 -- 
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3.2 EXTRAÇÃO DE AROMAS 

No segundo ensaio foi adicionado, diretamente ao mosto em ebulição, anis moído e erva-

doce. As quantidades adicionadas não foram previamente testadas pelo que o efeito da 

adição das ervas aromáticas ao mosto em ebulição não era conhecido. Deste modo, na 

refermentação da cerveja optou-se por adicionar o aroma selecionado na cerveja final. 

Para saber qual a quantidade necessária à obtenção de uma cerveja com o aroma e sabor 

desejado, foram testadas várias concentrações. Assim, foi necessário proceder à extração 

dos aromas de anis estrelado e de erva-doce em grão (Figura 15). Testaram-se três 

procedimentos de extração: infusão, destilação com água e destilação com etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Infusão 

Infusão consiste numa bebida feita, em geral, pela imersão da uma substância aromática 

em água quente ou a ferver. Para a obtenção dos aromas pretendidos por este método, 

colocaram-se dois goblés com 500 mL de água em ebulição. Num goblé adicionaram-se 

cerca de quatro estrelas de anis e no outro duas colheres de erva-doce em grão (Figura 

16). Após três minutos em ebulição filtraram-se as duas soluções, com o auxílio de um 

filtro e Kieselghur. Kieselghur, também conhecida como terra de diatomáceas, é uma 

rocha sedimentar muito porosa, absorvente e de cor cinza. Tem origem em fósseis de 

algas diatomáceas ou silícicas e é utilizado como auxiliar da filtração (BECO, 2007). 

Figura 15 – Anis estrelado (esquerda) e erva-doce em grão (direita). 
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Figura 16 – Obtenção dos aromas por infusão (anis à esquerda e erva-doce à direita). 

 

3.2.2 Destilação 

A destilação é um processo de separação baseado nos diferentes pontos de ebulição dos 

componentes da mistura. Esta operação caracteriza-se pela evaporação do líquido e 

posterior condensação do vapor formado. Tem como objetivo separar substâncias 

voláteis, como os aromas, de outras menos voláteis. 

De forma a se obterem os aromas pretendidos por destilação montou-se o esquema como 

mostra a Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Destilação efetuada para a obtenção de aroma de anis (direita) e de aroma de erva-doce 

(esquerda). 

 

Numa primeira experiência, adicionou-se água nos balões volumétricos, colocando num 

deles cerca de 4 estrelas de anis e noutro duas colheres de erva-doce em pó. No matraz de 

recolha colocou-se um pouco de etanol no fundo (cerca de 5 mL) de forma a não se 
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perderem os aromas. Colocou-se o matraz envolto em gelo picado. Ligou-se a água, o gás 

e o bico de bunsen, respetivamente. Iniciou-se o processo de destilação até o matraz de 

recolha estar cheio. Repetiu-se o procedimento descrito, adicionando-se nos balões 

volumétricos etanol em vez de água. 

 

3.2.2.1 Segunda Destilação 

Numa segunda experiência pretendeu-se verificar se uma determinada amostra de anis 

pode ou não ser utilizada em duas destilações seguidas. Ou seja, se o aroma obtido numa 

segunda extração é semelhante ao aroma obtido na primeira extração. 

Deste modo, utilizando a mesma amostra de anis, fizeram-se duas destilações, de acordo 

com o procedimento descrito em 3.2.2 usando etanol. Na segunda extração apenas se 

voltou a adicionar etanol ao balão volumétrico utilizando o anis da primeira extração. 

Anotou-se o tempo que demorou a obter um determinado volume de amostra, o volume 

obtido, bem como o volume de etanol que evaporou do balão volumétrico e ainda o que 

restou no fundo. Anotou-se também a massa de anis utilizada em cada extração. Repetiu-

se este procedimento seis vezes. 

 

3.3 MÉTODOS DE ANÁLISE 

As amostras recolhidas foram analisadas no laboratório pelos analistas do departamento 

de qualidade, com recurso a métodos e equipamentos altamente especializados. As 

amostras, bem como a cerveja final foram sujeitas a testes de controlo de qualidade, 

nomeadamente análises físico-químicas, controlo microbiológico e análises sensoriais. 

  

3.3.1 Auto Analisador Anton-Paar 

O extrato primitivo, real e aparente, bem como o teor alcoólico foram determinados 

recorrendo ao auto analisador de cerveja Beer Analyser da Anton Paar (Figura 18). O 

extrato é expresso em % P e o teor alcoólico em percentagem de volume (% v v
-1

). 

O sistema de análise Alcolyzer Beer da Anton Paar é um sistema de análise de cerveja 

altamente exato que determina o teor de álcool de todos os tipos de cervejas. Permite 
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ainda determinar a densidade, a atenuação, a cor e o valor de pH de uma amostra de 

cerveja após filtração. 

Este equipamento permite obter diretamente o teor alcoólico através de um 

espectrofotómetro NIR (Near Infrared Reflectance), a densidade relativa através de um 

densitómetro digital baseado na pressão hidrostática do fluido, e a cor através de um 

espectrofotómetro com comprimento de onda de 430 nm. O pH é lido num 

potenciómetro. O extrato e a atenuação são medidos indiretamente, através do teor 

alcoólico e da densidade relativa da amostra. 

 

 

Figura 18 – Auto analisador de cerveja – Anton-Paar. 

 

As amostras foram desgaseificadas e filtradas e colocadas no auto analisador da Anton 

Paar, onde se efetuaram as leituras dos parâmetros que se seguem. 

 

3.3.1.1 Teor Alcoólico 

O teor alcoólico corresponde à percentagem de álcool existente na cerveja e varia em 

função do seu extrato primitivo e da atenuação (Brigido e Netto, 2006). 

O teor alcoólico de uma amostra é medido por espectrometria NIR fazendo passar 

radiação NIR, entre os 800 nm e os 2500 nm, através da amostra, lendo-se a absorvância 

no detetor. O valor, expresso em % (v v-
1
), foi obtido automaticamente recorrendo a uma 

curva de calibração (Analytica EBC, 2008). 
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3.3.1.2 Densidade Relativa 

A densidade relativa da cerveja é medida utilizando o princípio do tubo em U oscilante da 

Anton Paar. A amostra é introduzida no tubo em U oscilante que é eletricamente excitado 

e oscila com uma frequência característica. A frequência da oscilação varia de acordo 

com a densidade da amostra. Deste modo, a determinação precisa da frequência 

característica da amostra permite obter o valor da densidade relativa da amostra. 

 

3.3.1.3 Cor 

A cor de uma amostra de cerveja é obtida por espectrometria, com comprimento de onda 

de 430 nm. O valor de absorvância obtido é convertido utilizando a lei de Lambert-Beer, 

em unidades EBC, multiplicando o valor da absorvância por 25. A lei de Lambert-Beer é 

uma relação empírica que relaciona a absorção de luz com as propriedades da amostra 

atravessada por esta. 

 

3.3.1.4 Extrato 

O extrato real e o extrato aparente são determinados a partir da densidade relativa da 

amostra de cerveja. O extrato primitivo é calculado com base no teor alcoólico e no 

extrato real, e permite ter uma ideia do teor de açúcares antes de se iniciar a fermentação. 

Os valores obtidos são expressos em % P. 

O extrato aparente corresponde ao extrato medido durante o processo fermentativo. O 

auto analisador converte o valor da densidade relativa em extrato aparente com base na 

Equação 2, onde dc é a densidade relativa da cerveja a 20 °C (Analytica EBC, 1998a). 

 

        𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = −460,234 + 662,649 × 𝑑𝑐 − 202,414 × 𝑑𝑐
2
       Equação 2 

 

O extrato real indica o verdadeiro teor de açúcar na cerveja e é obtido automaticamente 

pelo auto analisador. 

O extrato primitivo corresponde ao teor de açúcares no mosto antes de se iniciar a 

fermentação e é calculado a partir do teor alcoólico da cerveja e o extrato real, segundo a 
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Equação 3 (Analytica EBC, 1998a). O teor alcoólico está representado pela letra A, em % 

(m m
-1

) e o extrato real por ER em % P. 

 

                                   𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
2,0665×𝐴+𝐸𝑅

100+1,0665×𝐴
× 100                      Equação 3 

 

 

3.3.1.5 Atenuação Real 

A atenuação é a medida dos açúcares consumidos pelas leveduras durante a fermentação. 

Por sua vez, a atenuação real corresponde à quantidade de açúcares ainda presentes no 

mosto após a fermentação e foi determinada com base na Equação 4 (Krämer, 2010). A 

atenuação real é expressa em percentagem (%) (Analytica EBC, 1998b). 

 

                                   𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
2,0665×𝐴

2,0665×𝐴+𝐸𝑅
× 100                            Equação 4 

 

3.3.2 Amargor 

O amargor é um parâmetro muito importante na estabilidade da cerveja, bem como nas 

características organoléticas.  

As substâncias amargas, essencialmente ácidos isso-α, são extraídas do mosto acidificado, 

pelo isso-octano e são avaliadas por espectrofotometria do ultravioleta. 

Deste modo, para a determinação do amargo das amostras, foi necessária a adição de uma 

gota de octanol, que funciona como anti-espumante. É importante salientar que as 

substancias responsáveis pelo amargo da cerveja encontram-se na espuma, pelo que a 

adição deste álcool é importante, de forma a evitar perdas. Após a adição de octanol 

procedeu-se à descarbonatação da amostra e pipetaram-se 10 mL da amostra 

descarbonada para um matraz onde foram adicionados 0,5 mL de solução de ácido 

clorídrico 6 mol L
-1

. De seguida adicionaram-se 20 mL de isso-octano e colocou-se a 

solução a agitar durante 15 minutos. Deixou-se repousar até serem visíveis duas camadas 

distintas. Foi lida a absorvância da fase superior, num espetrofotómetro com 

comprimento de onda de 275 nm, usando o isso-octano como referência. As amostras de 

mosto em fermentação devem ser filtradas com kieselguhr. 
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O amargor, em UA, foi obtido pela equação 5 (Analytica EBC, 1998c). 

 

                                               𝐴𝑚𝑎𝑟𝑔𝑜𝑟 = 50 × 𝐴𝑏𝑠                                          Equação 5 

 

 

3.3.3 Diacetilo 

O diacetilo é responsável pelo aroma e paladar a manteiga. É produzido durante a 

fermentação pela levedura diminuindo o seu teor ao longo do processo.  

O diacetilo foi determinado por cromatografia gasosa, num cromatógrafo Varian Modelo 

3400, utilizando uma coluna capilar de sílica fundida com 50 m de comprimento e       

0,32 mm de diâmetro interno, e um detetor de captura eletrónica a 155 °C. Para a extração 

e introdução das amostras foi utilizado um amostrador automático Varian-Genesis. Foi 

utilizado hélio como gás de arraste, com um fluxo de 1,1 mL min
-1

. 

Para a determinação do diacetilo pipetaram-se 5 mL da amostra fria para o “vial” que foi 

introduzido no amostrador a 60 °C. A amostra foi arejada e aquecida a 60 °C durante 90 

minutos para converter os percursores em componentes livres, ou seja, α-acetolato em 

diacetilo e o α-aceto-hidroxibutirato em pentanodiona.  

Após separação na coluna, o diacetilo e a pentanodiona foram detetados por um detetor 

de captura eletrónica. O teor de diacetilo foi obtido diretamente do sistema de aquisição 

de dados em mg L
-1

 e apresentado com duas casas decimais (Unicer, 2004). O 

cromatograma encontra-se na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Cromatograma dos compostos Diacetilo e pentanodiona (reproduzida de Unicer, 2004). 
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3.3.4 Controlo Microbiológico - Contagem Celular 

A contagem celular foi efetuada segundo o método 3.1.1.1 da Analytica Microbiologica II 

EBC (1992). 

Para a determinação da concentração de células de levedura, as amostras foram recolhidas 

para um frasco contendo 5 mL de solução de sulfato de cobre (pentaidratado a              

3,05 g/100 mL) por 100 mL de amostra. O sulfato de cobre permite conservar a amostra 

por 48 horas, interrompendo o crescimento celular. Uma gota da amostra desgaseificada e 

homogeneizada foi colocada na camara de contagem de Thoma (subdividida em 

quadrados com volume bem definido). A contagem foi efetuada no microscópio, após 

repousar cerca de 3 a 5 minutos. A concentração celular foi determinada pela Equação 6, 

onde C corresponde ao número de células, em milhões por mL, N ao número de células 

contadas na camara toda, D o fator de diluição e 10
4
 é um fator intrínseco à camara de 

Thoma.  

           𝐶 = 𝑁 × 𝐷 × 104                 Equação 6 

  

3.3.5 Polifenóis Totais na Cerveja 

Os polifenóis presentes na cerveja provêm do lúpulo (20 % a 30 %) e do malte (70 % a 

80 %), sendo os taninos o principal representante dos polifenóis na cerveja (Kuck, 2008; 

Poejo, 2009). 

Para a determinação dos polifenóis, a amostra foi tratada com carboximetil celulose e 

EDTA. Os polifenóis reagem, em solução alcalina, com os iões férricos. Foi lida a 

absorvância da solução avermelhada a 600 nm, relativamente a um ensaio a branco. O 

teor de polifenóis foi determinado pela Equação 7, onde P corresponde ao teor de 

polifenóis em mg L
-1

, A à absorvência a 600 nm e D ao fator de diluição (Analytica EBC, 

1998d). 

 

               𝑃 = 𝐴 × 820 × 𝐷                       Equação 7 
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3.3.6 SO2 Total 

 

O SO2 é um antioxidante importante na cerveja, pois retarda o aparecimento de turvação e 

a oxidação da cerveja e consequentemente o desenvolvimento de aromas indesejáveis 

(Chen et al., 2012). Em solução, o SO2 encontra-se em diversas formas (SO2.H2O, HSO3
–
 

e SO3
2–

). Na cerveja, com pH característico entre 3,8 e 4,4, o SO2 está presente 

maioritariamente como HSO3
-
. O SO2 está presente na cerveja, em parte, numa forma 

livre, estando principalmente associado a grupos carbonilo (Dvořák et al., 2006). 

O procedimento utilizado para a determinação do dióxido de enxofre total na cerveja 

baseou-se num sistema de análise em fluxo segmentado que consiste basicamente numa 

prévia acidificação da amostra com ácido sulfúrico e posterior aquecimento a uma 

temperatura de 90 °C de modo a libertar o dióxido de enxofre presente na forma 

complexada (grupos carbonilo de cetonas e aldeídos). O dióxido de enxofre gasoso 

formado foi então separado por uma membrana de diálise e recolhido uma solução de 

formaldeído, formando-se o aducto ácido hidroximetanosulfónico que foi posteriormente 

convertido, por reação com o reagente p-rosanilina, num complexo corado que apresenta 

um máximo de absorção a 560 nm e cuja intensidade é diretamente proporcional à 

concentração de dióxido de enxofre total na amostra (Unicer, 2011a). 

O teor de SO2 na cerveja foi determinado pela Equação 8, onde S corresponde ao teor de 

SO2 em mg L
-1

, F ao fator da reta de calibração e A à absorvância da amostra (Unicer, 

2011a). 

 

               𝑆 = 𝐹 × 𝐴                       Equação 8 

 

3.3.7 Azoto Aminado Livre 

O azoto é um nutriente relevante para a cinética da fermentação, uma vez que a sua 

carência limita o crescimento da levedura e a velocidade de fermentação. No entanto, 

valores elevados de FAN no produto final podem constituir um fator de instabilidade 

microbiológica. 

A determinação do FAN foi efetuada de acordo com o Método 9.10 da Analytica EBC 

(1998). O método utilizado permitiu obter uma estimativa dos ácidos aminados, amoníaco 

e, em adição, grupos de azoto α-aminado terminais dos peptídeos e proteínas.  
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A amostra e uma solução padrão foram aquecidas, na presença da ninidrina, a pH = 6,7 e 

as absorvâncias lidas a 570 nm contra água destilada.  

O teor de NAL (mg L
-1

) na cerveja foi determinado pela Equação 9, onde A1 corresponde 

à absorvância da amostra, A2 à absorvância do padrão, A3 à absorvância do branco e D ao 

fator de diluição. 

 

𝑁𝐴𝐿 =
(𝐴1−𝐴3) ×2 × 𝐷

(𝐴2−𝐴3)
                       Equação 9 

 

3.3.8 CO2 

 

A determinação do teor de CO2 na cerveja final foi efetuada com recurso a um medidor 

de CO2 da Anton-Paar, o Carbo QC (Figura 35 do Anexo B). O princípio de quantificação 

do teor de CO2 com este equipamento baseia-se na determinação de pressão e temperatura 

do gás após estabelecimento de um equilíbrio entre o CO2 dissolvido/ CO2 gasoso ao qual 

é efetuada a respetiva correção do teor de ar, caso exista. Estes dois valores são 

diretamente convertidos em concentração de CO2, com base no algoritmo de cálculo para 

a cerveja introduzido no equipamento e que relaciona as 3 variáveis (pressão e 

temperatura versus teor CO2).  

Este equipamento possui um dispositivo que permite minimizar a interferência de gases 

pouco solúveis como o O2 e o azoto, atuando da seguinte forma: a pressão de CO2 é 

medida a duas diferentes expansões de volume na câmara, primeiro a 10 % e de seguida a 

30 %. Se os dois resultados forem iguais, o ar dissolvido não está presente e portanto não 

se requer nenhuma correção. Se existe ar dissolvido faz com que o segundo valor seja 

mais baixo que o primeiro. A diferença entre os dois resultados é usada para calcular a 

correção, na qual elimina completamente a influência do ar (Unicer, 2011b). 

 

3.3.9 Estabilidade de Espuma 

 

A determinação da estabilidade da espuma consistiu em contar o tempo que determinado 

volume de espuma demorou a abater 10 mm, 20 mm e 30 mm. O nível de espuma foi 

medido por um sistema de elétrodos móvel que reage sobre a condutibilidade da espuma. 



Estudo da utilização de farinha de castanha no processo de produção de cerveja 

 

 52 
 

A agulha central mais longa encontrava-se inicialmente mergulhada na cerveja. Logo que 

uma das quatro agulhas exteriores tocou na espuma, o movimento descendente do 

elétrodo parou até que o contacto, devido ao abatimento da espuma, fosse de novo 

interrompido. 

 

3.3.10 Turvação  

 

A medição da turvação consiste na deteção de partículas na cerveja, especialmente de 

tamanho inferior a 1 µm. 

O método utilizado baseia-se na comparação da intensidade da luz difundida pela 

amostra, sob determinadas condições, com a intensidade da luz difundida pela suspensão 

padrão de formazina sob as mesmas condições. A turvação foi medida com recurso a um 

Turbidímetro do tipo HZ-013. 

Para a determinação da turvação a 20 °C as amostras foram colocadas num banho a       

20 °C. Para a determinação da turvação 0 °C as amostras foram colocadas durante 24 

horas num banho de água a 0 °C.  

Para a medição da turvação total, as amostras foram colocadas numa estufa a 60 °C com 

circulação forçada de ar, durante 5 dias. As amostras foram depois arrefecidas a 0 °C 

durante 24 horas, sendo a turvação lida a essa temperatura. 

 

3.3.11 Álcoois e Ésteres 

 

O método utilizado consiste na amostragem dos compostos voláteis da cerveja que se 

encontram na fase de vapor, em equilíbrio no “headspace”, contidos num “hypovial” 

devidamente selado. A análise foi realizada por cromatografia gasosa onde a mistura foi 

separada nos seus componentes individuais, posteriormente detetados por um detetor de 

ionização de chama (Analytica EBC, 1998e; Institute of Brewing, 1997; American 

Society of Brewing Chemists, 1973).  

Este método permite quantificar o acetaldeído, o sulfureto de dimetilo (DMS), o n-

propanol, o isobutanol, o acetato de etilo e os acetatos amílicos. 
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3.3.12 Estabilidade Organolética 

A análise sensorial da cerveja foi efetuada com o objetivo de avaliar as características 

organoléticas desta, como o aroma, o gosto e a aparência. A análise de controlo 

organolético consistiu na prova da cerveja final por uma equipa de provadores da Unicer 

habilitada para o efeito. Esta é uma análise de extrema importância e as cotações são 

dadas de ‐3 a 1 (unidades arbitrarias) sendo que quanto menor for esta nota for pior é a 

cerveja.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 FABRICO DO MOSTO 

 

Na Tabela 10 estão presentes os valores do extrato, do pH, a coloração e o amargor do 

mosto em diferentes fases dos dois ensaios. Entende-se por mosto denso a fase líquida 

rica em açúcares, resultante do processo de brassagem. 

Tabela 10 - Valores do extrato, do pH, a coloração e o amargor nas diferentes fases de fabrico do mosto 

Parâmetro 

Mosto Denso Inicio Ebulição Fim Ebulição Mosto Frio 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Extrato/(% P) 19,56 17,74 17,57 14,29 18,16 15,36 17,97 15,22 

pH 5,71 5,59 5,77 5,59 5,12 5,21 5,11 5,2 

Coloração/(EBC) 18,6 27,4 17,0 33,1 22,9 30,6 23,7 29,6 

Amargor/(UA) - - - - 38 38 50 41 

 

Segundo Junior et al. (2009), as cervejas do tipo Ale possuem extrato primitivo acima de 

12,5 % P e o mosto deve apresentar pH não superior a 5,9 no início da ebulição e inferior 

a 5,6 no fim. Assim, e pela observação da Tabela 10, o mosto apresenta as condições para 

ser fermentado. Verifica-se ainda que os valores de pH não variam significativamente, 

encontrando-se dentro do intervalo mencionado por Hardwick (1995), entre 5,0 e 6,0. 

O amargor final do mosto encontra-se acima da faixa proposta por Meilgaard (1978), 

entre 20 UA e 40 UA.  

Note-se que a coloração do mosto é superior no ensaio 2, o que irá permitir uma cerveja 

final de coloração mais intensa, como desejado.  

Durante a filtração do mosto foram medidos e controlados o caudal, o volume de mosto 

filtrado e a pressão - Figura 20. 
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Figura 20 – Variação da pressão, do caudal e do volume filtrado ao longo da etapa de filtração do mosto do 

segundo ensaio. 

 

Pela observação da Figura 20 verifica-se uma diminuição do caudal ao longo da filtração. 

Esta diminuição é explicada pela deposição dos compostos sólidos juntos do filtro, que 

dificultam a passagem da fase líquida do mosto. A utilização de farinha de castanha de 

granulometria fina dificultou a etapa de filtração, uma vez que a sua deposição junto do 

filtro formou uma pasta viscosa que dificultou a passagem da fase liquida. A utilização de 

farinha de castanha de granulometria mais grosseira seria mais vantajosa.  

As diminuições de caudal foram acompanhadas por aumentos de pressão no filtro, uma 

vez que a deposição de matéria sólida aumenta a força exercida sobre este. 

De forma a combater estas dificuldades foram rodadas as facas e adicionada água à cuba 

filtro de forma a diluir o mosto. 

No final da filtração do segundo ensaio obteve-se 700 L de mosto, ao qual foi inoculado a 

levedura para se iniciar a fermentação. 

 

4.2 FERMENTAÇÃO 

Ao longo da fermentação foi acompanhada e registada a evolução do extrato, a variação 

do pH, do teor alcoólico. Foi também acompanhado o crescimento celular e a variação da 

concentração de diacetilo. Na Tabela 11 estão presentes os resultados de outros 

parâmetros que também foram acompanhados ao longo da fermentação. 
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Tabela 11 – Análises efetuadas ao longo da fermentação dos dois ensaios 

Dia 
Extrato Primitivo/(% P) Extrato Aparente/(% P) Atenuação Real/% Coloração/EBC 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

0  15,17  12,09  17,5  29,1 

1  15,17  9,54  31,6  28,5 

2  15,25  7,83  41,2  27,9 

3  15,29  6,57  48,0  27,6 

4  15,30  5,62  53,1  27,4 

7  15,38  4,04  61,5  26,9 

8  15,45  3,94  62,2  26,8 

9  15,45  3,86  62,5  26,9 

10  15,46  3,81  62,8  26,7 

11  15,48  3,76  63,1  26,5 

14  15,50  3,68  63,5  26,3 

15  -  -  -  - 

16  -  -  -  - 
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4.2.1 Variação da concentração celular, do extrato e do teor alcoométrico 

 

A fermentação consiste na transformação dos açúcares presentes no mosto em etanol e 

dióxido de carbono.  

Dos hidratos de carbono presentes no mosto, a maioria consiste em açúcares provenientes 

da hidrólise do amido e apenas 3 % de outros hidratos de carbono, como xilose, 

arabinose, ribose, galactose. Dos açúcares formados pela hidrólise do amido, apenas a 

glicose, a maltose e a maltotriose são fermentados (Ferreira et al., 2009). 

Durante a fase de crescimento, a levedura também degrada os aminoácidos do mosto 

produzindo álcoois superiores e esteres responsáveis pelo aroma da cerveja (Barbosa, 

2010). A curva da fermentação do mosto está representada na Figura 21, onde é possível 

verificar a evolução do crescimento celular e do extrato real, bem como o teor 

alcoométrico, para os dois ensaios. 

  

 

Figura 21 – Evolução da concentração celular, do teor alcoométrico e do extrato real ao longo do tempo de 

fermentação, no primeiro ensaio (à esquerda) e no segundo ensaio (à direita). 

 

Note-se que na Figura 21 estão representadas as etapas de fermentação e maturação para 

os dois ensaios.  

No que respeita ao primeiro ensaio, entre o primeiro e o segundo dia ocorre a fase 

exponencial de crescimento, acompanhado de uma diminuição do extrato real do mosto, 

devido ao consumo dos açúcares redutores por parte da levedura, e consequente produção 
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de etanol elevada. Além da utilização do substrato na formação de produtos secundários, 

este também é utilizado na manutenção celular, bem como no desempenho das funções 

vitais que compreendem o trabalho osmótico de forma a manter os gradientes de 

concentração de substâncias entre o interior da célula e o meio ambiente. Durante este 

intervalo de tempo, a velocidade específica de crescimento é constante e máxima (Matos 

et al., 2009). A concentração celular máxima atingida durante esta fase foi de                 

65 milhões mL
-1

. 

No segundo ensaio esta fase de crescimento celular foi prolongada até ao quarto dia de 

fermentação, onde a concentração celular atinge o valor máximo (22 milhões mL
-1

). A 

queda do pH nesta fase, como se verifica na Figura 22, permitiu o desenvolvimento da 

levedura, que possui pH ótimo de crescimento ligeiramente abaixo destes valores 

(Oetterer, 2003). No fim desta fase de crescimento verificou-se uma diminuição no 

número de células, possivelmente devido aos elevados valores de pH e ao aumento da 

concentração de produtos tóxicos, nomeadamente de etanol (Perim et al., 2013). Nesta 

fase, as leveduras começam a flocular. Esta fase é denominada fase de declínio ou lise 

celular. 

Não é visível a fase de latência, também denominada de fase lag, em nenhum dos dois 

ensaios. A duração desta fase está relacionada com a concentração inicial de açúcares, a 

concentração de inóculo, a idade do microrganismo e o seu estado fisiológico (Hiss, 

2001). Deste modo, a adição de açúcares e de inóculo ao mosto em concentrações 

significativas, bem como a utilização de uma estirpe jovem e em bom estado fisiológico 

permitiu um arranque rápido da fermentação. Note-se que no primeiro ensaio a 

quantidade de levedura inoculada foi sete vezes superior relativamente ao segundo ensaio, 

o que potenciou uma fermentação mais rápida caracterizada por uma fase exponencial 

veloz. No entanto, como se pode ver na Tabela 14 do Anexo A, a levedura a inocular era 

de 25 milhões mL
-1 

e 30 milhões mL
-1 

no primeiro e no segundo ensaio, respetivamente, o 

que não se verificou. No ensaio 2 a quantidade de levedura inoculada foi inferior à 

quantidade inoculada no primeiro ensaio, o que poderá dever-se a acidentes ocorridos 

durante a recolha da levedura ou até mesmo estar relacionado com o estado fisiológico da 

estirpe recolhida. 

Pela observação da Figura 21 verifica-se ainda que os açúcares não se esgotaram, uma 

vez que o extrato real apresenta valores superiores aos aceitáveis (cerca de 2 %), o que 

poderá indicar uma fermentação incompleta do mosto. No entanto, este valor é mais 



Estudo da utilização de farinha de castanha no processo de produção de cerveja 

 

 60 
 

baixo no ensaio dois, devido a uma fermentação mais completa do mosto. Além dos 

valores elevados de pH verificados, a presença de açúcares acima dos limites permitidos 

possibilitará o crescimento de microrganismos indesejáveis e o aparecimento de sabores 

indesejáveis na cerveja final. 

Note-se ainda que a produção de etanol esteve profundamente relacionada com o 

consumo do substrato, uma vez que a diminuição da taxa de consumo do substrato levou 

a uma diminuição na taxa de formação de etanol, como se verifica na Figura 21. 

 

4.2.2 Variação do pH 

 

O pH do mosto corresponde à concentração de iões hidrogénio dissolvidos no mesmo 

(Tecchio, 2007). Estudou-se a variação do pH do mosto ao longo do tempo de 

fermentação – Figura 22. 

 

Figura 22 – Variação do pH ao longo do tempo de fermentação. 

 

O valor de pH da fermentação e da cerveja final condiciona a estabilidade biológica, a cor 

e as características gustativas da cerveja (Sachs, 2001). No decorrer das reações 

metabólicas realizadas pela levedura, mais propriamente nas reações de produção de 

biomassa, são libertados ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, acético, pirúvico, 

sucínico e axaloacético que levam à diminuição do pH ao longo do tempo (Siqueira et al., 

2008; Teixeira e Fonseca, 2007). Pela análise da Figura 22, verifica-se que os valores de 

pH não variam significativamente, encontram-se num intervalo restrito, o que permite 
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concluir que o mosto pode ser considerado um meio com uma capacidade tampão 

considerável, uma vez que manteve o seu pH relativamente constante durante o processo 

fermentativo (Viana, 2009). Segundo Neves (2003), o valor do pH cai rapidamente 

durante as primeiras fases de fermentação como reflexo da atividade intensa da levedura, 

que absorve aminoácidos, acumulando iões e excretando para o meio dióxido de carbono 

e iões de hidrogénio. Nesta fase verifica-se uma maior produção de ácidos orgânicos 

resultantes das reações metabólicas, diminuindo o pH do mosto.  

Verifica-se ainda que os valores de pH do primeiro ensaio encontram-se acima da gama 

esperada, o que poderá tornar a cerveja propensa à contaminação microbiológica e ainda 

afetar o sabor da cerveja final. De facto, no caso do primeiro ensaio, a partir do nono dia 

após o início da fermentação, a contagem de células apresentou valores acima do 

aceitável, provavelmente devido aos elevados valores de pH. Por outro lado, os valores de 

pH do segundo ensaio já apresentam valores mais aceitáveis quando comparados aos 

valores do primeiro ensaio. Segundo Pacheco (2010), valores de pH entre 4,0 e 5,0 

favorecem o crescimento da levedura e inibem o desenvolvimento de muitos tipos de 

bactérias. No entanto, a fermentação alcoólica deveria finalizar com valores de pH entre 

os 3,5 e os 4,0. Baptista (2013) verificou que o pH ao longo da fermentação variou entre 

5,0 e 3,0.  

 

4.2.3 Variação da concentração de diacetilo 

 

O diacetilo é o composto aromático indesejável mais importante e forma-se devido às 

reações químicas que ocorrem durante a fermentação. É responsável pelo sabor a 

manteiga na cerveja final, sendo por isso um composto indesejável. Na Figura 23 está 

representada a variação da concentração de diacetilo, sendo um dos principais parâmetros 

indicadores da maturação da cerveja. 

 

 

 

 



Estudo da utilização de farinha de castanha no processo de produção de cerveja 

 

 62 
 

 

 

 

 

 

 

Na primeira fase de fermentação, a levedura excreta para o meio uma maior concentração 

de diacetilo devido à síntese de aminoácidos, elevando assim a sua concentração durante 

essa fase. Entre os vários aminoácidos, a valina tem um papel fundamental na formação 

de diacetilo (Figura 8). Por outro lado, durante a fermentação a levedura reabsorve o 

diacetilo diminuindo assim a sua concentração (Medeiros, 2010). Na Figura 23, para o 

ensaio 1, apenas está representada a fase de maturação, sendo que nesta fase confirma-se 

um decréscimo no teor de diacetilo, como esperado. Não foram recolhidas amostras para 

determinação da concentração de diacetilo até esta fase, mas presumivelmente terá 

aumentado numa fase inicial da fermentação. No ensaio 2, o teor de diacetilo diminui 

logo a partir do primeiro dia de fermentação, apesar da maturação só se ter iniciado ao 

décimo quarto dia. Como já foi referido no Ponto 2.4.4, no caso das fermentações de 

cervejas do tipo Ale, a produção de diacetilo é acelerada devido às elevadas temperaturas, 

no entanto a sua redução ocorre a velocidades bastante superiores (White, 2008). Deste 

modo, era de esperar uma redução no teor de diacetilo desde os primeiros instantes da 

fermentação.  

O diacetilo possui um limiar de perceção relativamente baixo (0,10 mg L
-1

), mas 

apresenta influência fortemente negativa sobre o aroma da cerveja. Pela análise da Figura 

23, verifica-se um decréscimo da concentração de diacetilo. No entanto, a concentração 

final encontra-se acima do limite de percetibilidade, o que poderá indicar uma 

fermentação incompleta (Rodrigues, 2003). Note-se que a cerveja ainda permaneceu na 

cuba a uma temperatura de -1,5 °C, continuando a variar o teor de diacetilo até ao valor 

final presente na Tabela 13 do Ponto 4.4. 
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Figura 23 – Variação da concentração de diacetilo ao longo do tempo de fermentação, para o primeiro 
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4.3 REFERMENTAÇÃO 

 

A cerveja do segundo ensaio foi novamente fermentada a uma temperatura de 7,2 °C. 

A refermentação permitiu aumentar o teor alcoométrico final da cerveja. No anexo C 

estão presentes alguns dos resultados das análises efetuadas antes e após de iniciar a 

refermentação. Pela observação da Figura 24, onde constam as variações de vários 

parâmetros ao longo do tempo de refermentação, é possível concluir que a cerveja não 

sofreu alterações muito significativas. O extrato aparente sofreu um pequeno decréscimo, 

resultante do consumo do substrato por parte da levedura. Deste modo, verificou-se 

também um ligeiro aumento do teor alcoométrico, subindo 0,18 % (v v
-1

). O pH manteve-

se praticamente constante, variando entre 4,5 e 5,0. Conforme Pacheco (2010), valores de 

pH entre 4,0 e 5,0 favorecem o crescimento da levedura e inibem o desenvolvimento de 

muitos tipos de bactérias, pelo que estes valores são aceitáveis. No entanto, o diacetilo 

encontra-se presente em concentrações acima do limiar de perceção (0,10 mg L
-1

). Estes 

valores elevados podem dever-se a vários fatores, como a abertura precoce do frio, a 

escassez de nutrientes ou tempos de maturação curtos. Este aumento da concentração de 

diacetilo pode ainda dever-se a uma contaminação microbiológica (Bergen, 2006). 

 

 

Figura 24 – Variação do teor de diacetilo, do pH, do extrato aparente, do teor alcoométrico e do número de 

células ao longo do tempo de fermentação, em dias. 
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Na Tabela 12 estão presentes os restantes resultados obtidos durante a refermentação. 

 

Tabela 12 - Análises efetuadas ao longo da refermentação da cerveja do ensaio 2 

Dia Temperatura/⁰C 
Células 

mortas/(%) 

Atenuação 

Real/% 
Coloração/EBC 

0 7,0 18 59,9 23,7 

1 6,9 10 60,3 24,2 

2 6,8 13 60,6 24,4 

5 6,7 23 61,5 24,4 

6 7,3 - 61,8 24,3 

7 6,7 - 61,7 24,0 

8 7,1 - 62,3 24,0 

9 7,2 - 62,6 24,5 

12 7,4 - 62,8 24,0 

13 6,9 - 62,8 26,0 

14 7,1 - 63,1 24,5 

15 -1,2 - - - 

 

 

4.4 EXTRAÇÃO DE AROMAS 

 

Na primeira prova efetuada relativamente à avaliação da extração de aromas, testou-se a 

eficácia da extração de anis e de erva doce. Nesta prova concluiu-se que o aroma a erva 

doce não era notado, apresentando um aroma fraco e desagradável por vezes. Por outro 

lado, o anis obtido por extração em etanol foi o melhor, o que sobressaiu mais e o que 

apresentou um aroma mais intenso e agradável. Deste modo, optou-se apenas por estudar 

o efeito do aroma de anis na cerveja quando adicionado em diferentes concentrações. 

Quando o aroma de anis foi adicionado à cerveja de castanha em diferentes concentrações 

verificou-se que quanto maior a concentração de anis maior era a adstringência da 
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cerveja, tornando-a desagradável e difícil de beber. Optou-se então por não adicionar 

qualquer aroma à cerveja final. 

No entanto, nesta ultima prova, notou-se um certo sabor adstringente na amostra de 

cerveja sem aroma, possivelmente devido à presença de polifenóis na cerveja. Deste 

modo, adicionou-se PVPP na cuba e tiraram-se amostras antes e após a adição para 

verificar a diferença na concentração de polifenóis – Figura 25. Os polifenóis totais foram 

determinados de acordo com o Método 9.11. da Analytica EBC, 1998. 

 
Figura 25 – Teor de polifenóis na cerveja após a adição de PVPP. 

Note-se que o tempo zero corresponde ao momento antes da adição de PVPP, onde a 

concentração de polifenóis apresentava um valor elevado comparado com o valor 

encontrado na cerveja tradicional, entre 100 mg L
-1

 e 150 mg L
-1

. Este fato vem justificar 

o sabor adstringente indicado na prova. Analisando o gráfico da Figura 25 verifica-se 

ainda que o PVPP atua rapidamente, diminuindo a concentração de polifenóis em menos 

de três horas. 

 

4.5 CERVEJA FINAL 

 

Na Tabela 13 estão presentes os resultados das várias análises efetuadas à cerveja final, 

resultante dos dois ensaios, bem como as características de uma cerveja tradicional. 

Pela análise da Tabela 13 verificam-se algumas diferenças entre os dois ensaios, 

nomeadamente na coloração, no amargor, no teor de polifenóis e de SO2. 
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Os valores do extrato primitivo das cervejas dos dois ensaios encontram-se acima do 

valor do extrato primitivo da cerveja tradicional, o que permitiu a obtenção de uma 

cerveja mais intensa e com um teor alcoólico mais elevado.  

Os valores do extrato aparente e real dos dois ensaios estão acima dos valores citados por 

Compton (1978), respetivamente 2,0 % a 3,1 % para o extrato aparente e 3,7 % a 4,8 % 

para o extrato real. Valores de extrato aparente e real elevados são decorrentes da baixa 

fermentabilidade dos mostos. No entanto, estes valores não diferem significativamente 

dos teóricos, sendo por isso precipitado concluir que a fermentação do mosto foi 

incompleta. Segundo a Tabela 1, as cervejas dos dois ensaios apresentam médio teor de 

extrato. 

No que diz respeito ao teor alcoométrico, as cervejas obtidas nos dois ensaios são 

classificadas como cervejas de alto teor alcoólico, apresentando valores superiores ao da 

cerveja tradicional. A cerveja do ensaio 1 apresenta um teor alcoométrico superior em 

0,92 % à obtida no ensaio 2. 

A atenuação real corresponde a, aproximadamente, 80 % da atenuação limite aparente e 

permite-nos ter uma ideia do grau de fermentação do mosto (Krämer, 2010). A atenuação 

limite para o ensaio 1 não é conhecida, sendo de 73 % para o ensaio 2. Este valor foi 

obtido após adição da sacarose e da levedura à cerveja a ser refermentada. A atenuação 

real da cerveja do segundo ensaio, 63 %, corresponde a 86,3 % da atenuação limite. Deste 

modo, apesar do extrato aparente e do extrato real serem ligeiramente superiores aos 

teóricos, pode considerar-se que a cerveja do ensaio 2 foi fermentada completamente. 

Os valores de pH não apresentam diferença significativa entre os dois ensaios, sendo 

ligeiramente superiores ao pH da cerveja tradicional. O pH da cerveja sofre influência do 

pH do mosto, do poder tampão e da formação de ácidos durante a fermentação (Curi, 

2006). 
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Tabela 13 - Características da cerveja final dos dois ensaios e de uma cerveja Super Bock Pilsen (Fonseca e 

Teixeira, 2006; Ribeiro, 2009) 

 
Ensaio 1 Ensaio 2 Super Bock Pilsen  

Extrato primitivo/(% P) 16,65 15,25 11,00-12,00 

Álcool/(% v v
-1

) 7,25 6,33 4,8-5,5 

Extrato real/(% P) 5,96 5,87 - 

Extrato Aparente/(% P) 3,43 3,63 - 

Atenuação Real/(%) 66 63 67-73 

pH 4,56 4,56 4,10-4,40 

Coloração/(EBC) 18,4 22,5 5-7 

Amargor/(UA) 27 21 19 

Polifenóis/(mg L
-1

) 225 144 100-150 

SO2 Total/(mg L
-1

) 17 1 6-8 

Diacetilo/(mg L
-1

) 0,1 0,34 0,05 

Reação Iodo Não Não  

FAN/(mg L
-1

) 250 237 84 

CO2/(g L
-1

) 5,34 4,72 5,00 

Estabilidade Espuma/(s) 252 249 250-260 

Turvação a 20 ⁰C/(EBC) 1,9 2,8 0,5 

Turvação a 0 ⁰C/(EBC) 7,2 3,8 0,7 

Turvação Total/(EBC)  >15,0 6,6 1,9 

Acetaldeído/(mg L
-1

) 15,51 14,24 5 

DMS/(μg L
-1

) 32 70 27 

n-propanol/(mg L
-1

) 31,95 26,94 14 

Isobutanol/(mg L
-1

) 20,4 15,88 13 

Alc. Amílicos/(mg L
-1

) 112,63 104,15 76 

Total (Álcoois)/(mg L
-1

) 164,98 146,97 50-150 

Acet. Etilo/(mg L
-1

) 44,4 50,29 18 

Acet. Amílicos/(mg L
-1

) 2,49 2,81 1,7 

Total (Ésteres)/(mg L
-1

) 46,89 53,1 20 
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As cervejas obtidas nos dois ensaios exibem coloração mais intensa que a cerveja 

tradicional, como esperado. Relembre-se que se pretendia uma cerveja de coloração 

intensa, com aproximadamente 18 unidades EBC. Deste modo, a cerveja do primeiro 

ensaio foi a que mais se aproximou deste valor.  

Em relação ao amargor, os valores das cervejas obtidas nos ensaios são superiores aos 

valores da cerveja tradicional, sendo a obtida no primeiro ensaio mais amarga que a 

obtida no segundo. O amargor da cerveja do primeiro ensaio encontra-se fora da faixa 

proposta por Compton (1978) que é de 10 UA a 23 UA, contrariamente à cerveja obtida 

no ensaio 2. Note-se que se pretendia uma cerveja com um amargor em torno das 21 UA, 

precisamente o valor obtido na cerveja do ensaio 2. As cervejas apresentam valores de 

amargor inferiores aos valores dos respetivos mostos - Tabela 10. Segundo Curi (2006) 

esta redução de amargor deve-se às substâncias amargas que são eliminadas durante a 

fermentação, com a levedura e que ficam retidas na camada superior de espuma formada.  

Os polifenóis presentes na cerveja provêm do lúpulo (20 % a 30 %) e do malte (70 % a  

80 %), sendo os taninos o principal representante dos polifenóis na cerveja. Este é 

oxidado, causando o escurecimento da cerveja (Kuck, 2008; Poejo, 2009). Observando a 

Tabela 13, verifica-se que a cerveja obtida no ensaio 1 apresenta um teor de polifenóis 

bastante elevado quando comparado com a cerveja do ensaio 2 e a cerveja tradicional. 

Note-se que no ensaio 2 adicionou-se PVPP à cerveja após refermentação, o que poderá 

ter influenciado a descida da concentração de polifenóis até um valor aceitável – Ponto 

4.5. A cerveja do ensaio 1 adquiriu um aroma desagradável a ferro, consequência do 

elevado teor de polifenóis e oxidação dos taninos. 

O SO2 é um antioxidante importante na cerveja, pois retarda o aparecimento de turvação e 

a oxidação da cerveja e consequentemente o desenvolvimento de aromas indesejáveis 

(Chen et al., 2012). A formação de SO2 está diretamente relacionada com o metabolismo 

da levedura, sendo produzido geralmente entre 2 mg L
-1

 e 9 mg L
-1

, valor inferior ao teor 

máximo legalmente permitido na cerveja (Carvalho, 2009; Chen et al., 2012; Peres, 2003). 

Segundo Dvořák et al. (2006), o nível de SO2 nas cervejas é de 3,4 mg L
-1

. A União 

Europeia estabeleceu uma concentração máxima permitida de SO2 na cerveja de             

20 mg L
-1

, sendo que níveis superiores a 10 mg L
-1

 têm de ser rotulados (Lachenmeier e 

Nerlich, 2006). Pela Tabela 13, a cerveja do ensaio 1 apresenta um teor de SO2 dentro do 

limite estabelecido. No entanto, este valor difere significativamente dos valores referidos 

anteriormente, bem como do teor de SO2 presente na cerveja tradicional. Valores 
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elevados poderão ser responsáveis por um aroma desagradável à cerveja (Carvalho, 

2009). Na cerveja do ensaio 2 o teor em SO2, 1 mg L
-1

, encontra-se dentro do limite 

estabelecido. 

Relativamente ao diacetilo, este apresenta valores ligeiramente elevados quando 

comparados com o teor de diacetilo na cerveja tradicional. Segundo Medeiros (2010), o 

teor de diacetilo deve ser inferior a 0,07-0,10 mg L
-1

. Deste modo, o diacetilo deveria 

estar presente em concentrações mais baixas, para não ser notável o aroma a manteiga 

rançosa na cerveja final. As concentrações elevadas de diacetilo podem dever-se a vários 

fatores, como pH acima de 4,4 no fim da fermentação, o que dificulta a redução da 

concentração de diacetilo. A carência de valina e isoleucina favorecem a produção de 

diacetilo. As elevadas concentrações de diacetilo podem ainda dever-se a uma possível 

contaminação microbiológica, responsável por um paladar ácido no final da degustação 

(Medeiros, 2010; White, 2008). No entanto, nas análises microbiológicas não foram 

detetados microrganismos nocivos nem microrganismos não nocivos, pelo que a cerveja 

final não apresenta qualquer risco microbiológico.  

A reação de iodo permite detetar a presença de dextrinas e, eventualmente, amido na 

cerveja. Observou-se uma coloração amarela (Figura 34 do Anexo B) nos tubos de 

ensaio, o que indica que não ocorreu reação e consequentemente a ausência de dextrinas e 

amido. Deste modo, a sacarificação foi completa e a fermentação também, para os dois 

ensaios. 

A determinação do teor em FAN dá uma estimativa dos ácidos aminados, amoníaco e, em 

adição, grupos de azoto α-amino terminais dos péptidos e proteínas. Este nutriente é 

relevante para a cinética da fermentação, uma vez que a sua carência limita o crescimento 

da levedura e a velocidade de fermentação. No entanto, valores elevados no produto final 

podem constituir um fator de instabilidade microbiológica. Quando comprados com os 

valores de FAN encontrados numa cerveja tradicional, o teor de FAN nas cervejas dos 

dois ensaios é elevado.  

O teor em dióxido de carbono não se afasta significativamente do valor de referência para 

a cerveja tradicional. Segundo Silva (2005), o teor em dióxido de carbono adequado é de 

5 g L
-1

. Para O’Rourke (2002), as cervejas Lager apresentam um teor em dióxido de 

carbono entre 5 g L
-1

 e 6 g L
-1

, enquanto as cervejas Ale entre 2,5 g L
-1

 e 5 g L
-1

. Deste 

modo, pela observação da Tabela 13, as cervejas obtidas nos dois ensaios apresentam 
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uma carbonatação satisfatória, uma vez que os valores obtidos encontram-se dentro das 

especificações.  

No que respeita à estabilidade da espuma, esta deverá apresentar um valor mínimo de 

250  segundos (Ribeiro, 2009). Pela análise da Tabela 13, as cervejas dos dois ensaios 

apresentam uma estabilidade de espuma aceitável, em torno dos 250 segundos. 

Segundo Ribeiro (2009), a turvação a 20 °C, a 0 °C e a turvação total não deve ser 

superior a 0,7 unidades EBC, a 0,9 unidades EBC e a 3,5 unidades EBC, respetivamente. 

Verificou-se que os dois ensaios não respeitam nenhuma destas restrições, encontrando-se 

bastante acima dos valores da cerveja tradicional.  

O acetaldeído é o aldeído mais importante na cerveja, sendo encontrado em todas as 

cervejas. No entanto, níveis detetáveis podem ser considerados como um defeito por 

serem responsáveis pelo surgimento de aromas desagradáveis (Barnes, 2011-2013). A 

presença de acetaldeído é consequência da atividade das leveduras ou então de uma 

contaminação microbiológica. O seu valor pode exceder o limite de deteção sensorial 

durante a fermentação primária, mas normalmente é reduzido a etanol durante a 

maturação (Carvalho et al., 2007). Porém a oxidação da cerveja final pode reverter este 

processo, convertendo etanol em acetaldeído (Wolfe, 2012). Este aldeído é caraterizado 

por possuir um aroma característico a maça verde recém cortada, a folhas verdes e por 

vezes a tinta látex. Pela observação da Tabela 13, verifica-se que o teor de diacetilo é de 

15,51 mg L
-1

 e de 14,24 mg L
-1

 para a cerveja do ensaio 1 e do ensaio 2, respetivamente. 

Estes valores encontram-se dentro da gama encontrada na literatura. De acordo com 

Barnes (2011-2013) e Peres (2003), o limite de perceção está entre 5 mg L
-1

 e 25 mg L
-1

, 

estando presente nas cervejas geralmente a concentrações entre 2 mg L
-1

 e 15 mg L
-1

. 

Para FSC (2005), o acetaldeído encontra-se normalmente em concentrações entre           

0,6 mg L
-1

 e 24 mg L
-1

.  

O DMS é um composto à base de enxofre, volátil, e é produzido durante a ebulição e 

perdido rapidamente durante a evaporação. Este continua a ser produzido durante a 

fermentação, permanecendo no produto final. Conforme Ribeiro (2009), a cerveja final 

não deve apresentar valores superiores a 40 μg L
-1

, limite a partir do qual se torna 

possível a sua deteção. Por outro lado, Biazon (2008) afirma que o limiar de perceção é 

de 50 μg L
-1

. Os níveis de DMS devem ser tão baixos quanto possível pois este composto 

apresenta sabores desagradáveis a vegetais cozidos, notadamente o milho, aipo, repolho ou 

nabo (Biazon, 2008; Wolfe, 2012). Pela análise da Tabela 13 o teor em DMS na cerveja do 
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ensaio 1 encontra-se abaixo do limite de deteção, enquanto a do ensaio 2 ultrapassa esse 

mesmo limite. No entanto, ambos os ensaios apresentam valores elevados 

comparativamente ao da cerveja tradicional. Uma forma de obter níveis de DMS 

aceitáveis na cerveja é regular a duração e a intensidade da ebulição, promovendo 

ebulições longas de forma a libertar o DMS por evaporação. Deve-se ainda promover um 

arrefecimento do mosto rápido (Ribeiro, 2009; Wolfe, 2012). 

Os álcoois e os ésteres têm um papel muito importante no aroma final da cerveja. Os 

álcoois amílicos e o isobutanol são responsáveis por um sabor característico a etanol, 

frutado e a vinho. O propanol apresenta um aroma característico a rosas e a perfume. Os 

teores máximos que podem ocorrer na cerveja são 100 mg L
-1

 e 600 mg L
-1

, para o 

isobutanol e o propanol, respetivamente (Barnes, 2011-2013). Os resultados presentes na 

Tabela 13 encontram-se abaixo destes limites, mas são superiores aos valores encontrados 

por Ribeiro (2009) para a cerveja tradicional, 14 mg L
-1 

para o n-propanol, 13 mg L
-1 

para 

o isobutanol e 76 mg L
-1 

para os álcoois amílicos. O mesmo acontece com o teor total de 

álcoois. Este fato é facilmente explicado pelo teor alcoólico mais elevado das cervejas 

obtidas. Do mesmo modo, a cerveja do ensaio 1 é uma cerveja com um teor alcoométrico 

mais acentuado pelo que apresenta um teor total de álcoois superior à cerveja do ensaio 2. 

Os ésteres apresentam um aroma e sabor frutado, a banana, morangos, peras, maçãs, 

ameixas, papaias e/ou outras frutas. Estes compostos são formados pela combinação de 

um álcool com um ácido orgânico (Wolfe, 2012). A sua concentração aumenta ao longo 

da fermentação primária, diminuindo durante a maturação. O acetato de etilo é o éster 

mais comum na cerveja, tipicamente descrito com odor a maças e peras maduras. 

Geralmente aparece na cerveja em concentrações entre os 5 mg L
-1

 os 30 mg L
-1

, sendo o 

seu limite de perceção entre os 25 mg L
-1

 e os 30 mg L
-1

. Os acetatos amílicos são 

conhecidos por possuírem aroma frutado, a banana, pera e amendoins. Estão presentes na 

cerveja e concentrações muito variáveis, geralmente entre 0,8 mg L
-1

 e 6,6 mg L
-1

, sendo 

o limite de perceção entre 0,6 mg L
-1

 e 4,0 mg L
-1

 (Barnes, 2011-2013). Deste modo, e 

pela observação da Tabela 13, o acetato de etilo encontra-se em concentrações elevadas e 

os acetatos amílicos estão dentro dos limites citados. O teor total de ésteres apresenta um 

valor relativamente elevado, quando comprado com o valor da cerveja tradicional          

(20 mg L
-1

), uma vez que as cervejas obtidas nos ensaios apresentam sabores frutados, 

consequência das maiores concentrações de ésteres.  
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De um modo geral, a cerveja do ensaio 2 foi a que se aproximou mais dos objetivos por 

apresentar uma coloração intensa, um aroma mais frutado, devido à maior concentração 

de ésteres, um amargor equivalente ao pretendido, 21 UA, e um teor alcoométrico dentro 

do especificado inicialmente. As duas cervejas foram fermentadas completamente, apesar 

do extrato apresentar valores ligeiramente superiores aos especificados.  

No que respeita à estabilidade organolética, onde a avaliação pode variar entre -3 e 1, a 

cerveja final resultante do segundo ensaio obteve uma classificação de 0,0, estando em 

condições satisfatórias para sair para o mercado. Já a cerveja obtida no primeiro ensaio 

foi rejeitada pelos provadores por apresentar um teor em diacetilo elevado e um sabor 

amargo intenso. 

A cerveja de castanha obtida do segundo ensaio, depois de filtrada pode ver-se na Figura 

26. Esta foi posteriormente cheia originando a cerveja Foral de Mathozinhos – Figura 27. 

Inspirada no século XVI e no reinado de D. Manuel I, foram engarrafadas 350 garrafas 

para celebrar os 500 anos da concessão do Foral de Matosinhos. Nesta época a castanha e 

o mel estavam muito presentes na alimentação e a forte vocação marítima trouxe o 

fascínio pelas especiarias. As cervejas eram mais escuras porque os maltes eram secos 

com fogo direto, apresentando também algum caracter fumado. 

 

 

Figura 26 – Cerveja obtida após filtração – ensaio 2. 

 

A cerveja final, resultante do segundo ensaio, pode ser descrita como uma cerveja de cor 

cobre, brilhante, com espuma cor de areia, cremosa e fina. É considerada uma cerveja 
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forte, estruturada, seca, amarga e ligeiramente fumada. Ideal para acompanhar requeijão 

com mel e compotas, queijos curados, carnes assadas e grelhadas, pudins de ovos, leite-

creme queimado, pão-de-ló, tartes de noz e amêndoa, castanhas assadas ou cozidas. 

 

 

Figura 27 – Cerveja Foral de Mathozinhos. 
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5. CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos, verificou-se que a adição da farinha de castanha, 

juntamente com uma enzima externa termo-estável, na caldeira de caldas a temperaturas 

superiores permitiu uma hidrólise do amido mais eficiente e consequentemente uma 

filtração do mosto mais rápida. 

A refermentação da cerveja do ensaio dois permitiu aumentar o teor alcoólico e a 

coloração da cerveja.  

A adição de aromas na cerveja final permitiu concluir que o aroma a erva doce não era 

notado, apresentando um aroma fraco e desagradável por vezes. Concluiu-se também que 

o anis obtido por extração em etanol foi o melhor, o que sobressaiu mais e o que 

apresentou um aroma mais intenso e agradável. Verificou-se ainda que quanto maior a 

concentração de anis maior era a adstringência da cerveja, tornando-a desagradável e 

difícil de beber. Concluiu-se então que a adição de aromas não era vantajosa para a 

cerveja. 

Conclui-se que o mosto cervejeiro é um meio com capacidade tampão, visto manter o pH 

relativamente contante ao longo da fermentação.  

Da análise da cerveja final, concluiu-se que a cerveja do ensaio 2 foi a que se aproximou 

mais dos objetivos por apresentar uma coloração intensa, um aroma mais frutado, devido 

à maior concentração de ésteres, um amargor equivalente ao pretendido, 21 UA, e um 

teor alcoométrico dentro do especificado inicialmente. As duas cervejas foram 

fermentadas completamente, apesar do extrato apresentar valores ligeiramente superiores 

aos especificados.  

No que respeita à estabilidade organolética, a cerveja final resultante do segundo ensaio 

encontrou-se em condições satisfatórias para sair para o mercado, enquanto a cerveja do 

primeiro ensaio apresentava um aroma indesejável a diacetilo e um intenso sabor amargo 

indesejado. 

A cerveja final, resultante do segundo ensaio, pode ser descrita como uma cerveja de cor 

cobre, brilhante, com espuma cor de areia, cremosa e fina. É considerada uma cerveja 

forte, estruturada, seca, amarga e ligeiramente fumada. Ideal para acompanhar requeijão 

com mel e compotas, queijos curados, carnes assadas e grelhadas, pudins de ovos, leite-

creme queimado, pão-de-ló, tartes de noz e amêndoa, castanhas assadas ou cozidas. 
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Futuramente, de forma a facilitar a etapa de filtração seria vantajoso utilizar farinha de 

granulometria mais grosseira. Seria também interessante testar a adição de quantidades 

crescentes de farinha de castanha de forma a estudar o seu efeito na cerveja final. 
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ANEXOS 

ANEXO A – FOLHAS DE FABRICO 

Tabela 14 – Folhas de fabrico para os dois ensaios efetuados 

Matérias-primas ENSAIO 1 ENSAIO 2 

   Quantidades/kg 

Malte Vienna 3,0 30,5 

Malte Pilsen 120,2 80,0 

Farinha castanha 22,5 30,5 

Malte Melanoidin 4,5 10,7 

Malte Chocolate - 0,5 

Empastagem Malte     

Volume de água a adicionar 445 L 370 L 

Volume final (Água+ Malte) 565 L 378 L 

Relação (Malte:Água) 1:2,96 1:3,04 

Temperatura 50 °C 50 °C 

Tempo 30 min. 40 min 

pH 5,60 5,60 

Cloreto de Cálcio (no inicio) 107 g 107 g 

Viscoflow MG 23 g 18 g 

Caldeira de Caldas   

Volume de água para a farinha de castanha 152 L 

Volume inicial (Água+castanha) 174 L 

Relação (castanha:água) 1:5,00 

Volume final (água+castanha) 174 L 

Volume total de Água a Adicionar na Caldeira 152 L 

Estacionamento a 85 °C 45 min 

Aquecimento a 100 °C 15 min 

Estacionamento a 100 °C 10 min 

Ác. Fosfórico final qb 

pH 5,6 

Termamyl  24 g 

Cloreto de cálcio (no inicio) 60 g 

Sacarificação    

Volume 565 L 552 L 

Temperatura 66 °C 64 °C 

pH 5,60 5,60 

Primeiro Estacionamento  60 min a 66 °C 60 min a 64 °C 

Aquecimento a 77 °C 17 min. 13 min 

Estacionamento a 77 °C 30 min. 20 min 
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Filtração Cuba-Filtro (300l/h)    

pH (ultimas águas lavagem) <6 <6 

Ebulição    

Volume inicial (20ºC) 672 L 672 L 

Volume inicial (100ºC) 700 L 700 L 

%P Inicio de Ebulição 15,50 %P 16,82 %P 

Tempo a 100ºC 70 min 70 min 

Volume Final (a 100ºC) 651 L 651 L 

Volume Final (a 20ºC) 625 L 625 L 

%P Fim de Ebulição a 20ºC 16,67 %P 18,21 %P 

Taxa de Evaporação Horária 5,1 % 5,1 % 

Mel Multifloral Urze e Rosmaninho, 5 min fim - 1,0 kg 

Cloreto de Cálcio (inicio de ebulição) 60 g 60 g 

Ácido fosfórico qb qb 

pH inicio de ebulição 5,40±0.2 5,40±0.2 

pH  fim de ebulição 5,20±0.2 5,20±0.2 

UA 34 g 39 g 

Lupulagem  (mg ac.Alfa) 42,50  

Pellets 90 Hallertau Taurus, Inicio ebulição 181g 315 g 

Pellets 45 Saaz                                 130g - 

Pellets 90 Hallertau Tradition,Inicio ebulição 377g - 

Pellets 90 Hallertau Tradition,10 min fim 

ebulição 
377 g - 

Aniz moído fim ebulição - 34,84 g 

Whirlpool    

Tempo 30 min 20 min 

Mosto Frio    

Volume 587 L 587 L 

pH 5,20±0.2 5,20±0.2 

Temperatura do mosto frio (set point) 12,0 °C 11,0 °C 

Tempo de Arrefecimento 50 min. 50 min. 

Arejamento do mosto (ppm) 12 12 

Levedura(IP) US    

Nº Células Semeadas (*10^6/mL) 25±2 30±2 

     

UA Mosto frio 42 41 

Extrato Mosto Frio 16,67±0.2 %P 18,21±0.2 %P 

Volume Mosto Frio 542 L 542 L 

Temperatura (à entrada na cuba) 12,0 °C 12,0 °C 

Temperatura  (set point na cuba) 19,0 °C 19,0 °C 
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ANEXO B – FOTOS TIRADAS AO LONGO DOS ENSAIOS 

 

Figura 28 - Caldeira de caldas/ebulição à esquerda e Whirlpool à direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Cuba de fermentação. 

Figura 29 - Caldeira de Empastagem/Cuba filtro. 
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Figura 31 – Cuba de fermentação horizontal. 
 

 

 

Figura 32 – Filtro de placas. 

 

 

Figura 33 – Amostra de cerveja em fermentação para análise físico-química. 
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Figura 34 – cor desenvolvida após a reação de iodo na amostra (esquerda) comparativamente a um branco 

(direita). 

 

 

Figura 35 – Medidor de CO2 da Anton-Paar – Carbo QC. 
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ANEXO C – RESULTADOS 

 

Tabela 15 – Análises efetuadas à cerveja antes da adição da sacarose e da levedura para se iniciar a 

refermentação 

Temperatura/⁰C 

Contagem 

Células/(milhões     

mL 
-1

) 

Extrato 

Aparente/(% P) 
pH Coloração/EBC Álcool/(% v v

-1
) 

Atenuação 

Real/% 

7,2 2 3,58 4,77 24,7 6,49 64,1 

 

Tabela 16 - Análises efetuadas à cerveja após a adição da sacarose e da levedura para se iniciar a 

refermentação 

Temperatura/⁰C 
Atenuação 

limite/% 

Extrato 

Primitivo/(% P) 

Extrato 

Aparente/(% P) 
Coloração/EBC Álcool/(% v v

-1
) pH 

7,5 73 16,8 5,17 24 6,42 4,75 
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