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Nós da Bräu Akademie queremos trazer para o mercado
cervejeiro informações de ponta desenvolvidas ou por nós ou por
outras instituições internacionais e nacionais. Se você
acompanhar nossa newsletter, irá saber o que de novo acontece
no mundo cervejeiro, assim como as novidades de curso e
serviços prestados por nós.
Estamos passando por tempos desafiadores num âmbito geral, e
no universo cervejeiro isso não é diferente. Por essa razão
desenvolvemos novos cursos e serviços para que possamos estar
cada vez mais perto de vocês. Também estaremos trazendo as
novidades de nossos parceiros, para ampliarmos cada vez mais a
rede cervejeira de qualidade!

     A avaliação de cerveja
é um serviço que muitos
dos nossos clientes e
parceiros têm solicitado,
antes realizávamos este
trabalho como parte da
mentoria e consultoria. 
A crescente solicitação
deste serviço específico
nos fez elaborar uma
forma de realizá-lo para
que pudéssemos atender
a todos. 
Este serviço já está
disponível em nosso site
com um valor bastante
atrativo. Confira!

MENSAGEM DO NOSSO
MESTRE CERVEJEIRO

NOVOS SERVIÇOS E CURSOS

    Se você é caseiro e
sonha em conquistar sua
liberdade lançando sua
cerveja no mercado, nós
queremos lhe auxiliar.
Com esse intuito,
fundamos o Bräu Lab
para auxiliá-lo a entrar
nesse mercado. 
Para isso, analisamos as
cervejas que recebemos,
propomos os ajustes
necessários e fazemos o
contato com a cervejaria
que irá produzi-la.
Veja como em nosso site!

     Pensando em
beneficiar nossos clientes
estamos ofertando o Mix
de Cursos. Você escolhe
diversos cursos em nosso
portfólio e paga um
valor especial, seu
descontos é progressivo,
quanto mais cursos
comprar maior o
desconto que vai ganhar! 
Tem desde dos cursos
básicos de produção até
cursos de especialização,
com toda qualidade Bräu
Akademie que você já
conhece! 
Entre em nosso site e
confira! 
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     Visto que as Sours
estão conquistando cada
vez mais o público, a
Bräu Akademie criou um
curso com bastante
prática para que você
tenha confiança em
brassar este estilo.
Neste curso mitigamos
os mitos e fazemos com
que seja simples a
produção de uma cerveja
ácida de qualidade.
Confira em nosso site!

     As receitas são a alma
da cerveja, são nelas que
deixamos nossa marca. 
Pensando na qualidade
das receitas e no
aprimoramento dos
nossos alunos a Bräu
Akademie reformulou o
curso de receitas para
deixá-lo mais  prático e
esmiuçado, em especial
nos quesitos aroma e
sabor.
Os próximos cursos de
receitas já serão neste
modelo! Reserve sua
vaga, faça sua matrícula!

 Um novo e mais
aprofundado curso de
cálculos saiu! E sabe qual
é a melhor novidade?!
Agora faz parte dele a
calculadora de amargor
da Bräu Akademie. 
Para quem quer estar no
domínio completo de
sua cerveja, este curso é
indispensável!
Entre em nosso site e
saiba mais!

    Este software gratuito
vem tomando cada vez
mais espaço no universo
cervejeiro.
A pedido dos nossos
alunos desenvolvemos
um curso para utilização
do Brewfather que vai
sanar todas as suas
dúvidas! 
Entre em nosso site e
conheça o curso!

  Quer otimizar recursos,
insumos, energia e por
consequência dinheiro?
Nosso curso de eficiência
de processos vem para
transformar seu processo
de produção em algo
muito mais rentável! 
Seja para o caseiro, para
o cigano ou para a
cervejaria, economia é a
ordem da vez! Faça sua
matrícula em nosso site! 

 O conhecimento não é
estático, é mutante,
crescente e não pode
ficar estagnado. Para que
o desenvolvimento de
nossos alunos continue,
vamos selecionar 2
artigos científicos por
mês que serão
disponibilizados em
nosso site na área de
downloads, que hoje já
conta com alguns
conteúdos. Entra lá e
confere!



AGENDA DAS LIVES
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AGENDA DOS CURSOS
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AGENDA DOS DOWNLOADS
    A Bräu Akademie visando promover maior conhecimento aos nossos alunos fará, 2 vezes por mês, o upload de
artigos científicos em nosso site na área de downloads. Neste mês as datas de postagem, assuntos e resumos dos
artigos são os seguinte:

POSTAGEM EM 03/02/2021 - UM ESTUDO CINÉTICO SOBRE A
DEGRADAÇÃO DE ISO-ALFA-ÁCIDOS

AUTORES: YARONG HUANG E THOMAS BECKER  - TECHNICAL UNIVERSITY MUNICH,
PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DE CERVEJA E BEBIDAS - FREISING, ALEMANHA

Resumo: A cinética da degradação de iso-alfa-ácidos foi estudada em quatro níveis de pH entre 4,5 e 6,5 em
diferentes temperaturas de ebulição (90-130 ° C) durante o tempo de ebulição do mosto (0-360 min). A objetivo
de nosso presente estudo foi investigar a energia livre de ativação e a constante de taxa de reação (k) da
degradação de iso-alfa-ácidos; um processo cinético de primeira ordem. A proporção relativa de isocohumulona
permanece quase constante. Desenvolvemos um modelo cinético para a reação consecutiva irreversível; alfa-
ácidos são isomerizados em iso-alfa-ácidos pela aplicação de calor em solução e ao mesmo tempo os iso-alfa-
ácidos são degradados a ácidos humulínicos e outros compostos. Isso se ajusta aos dados experimentais e permite
a determinação de todas as taxas de reação relevantes constantes. Este modelo cinético é útil para calcular o
tempo para adicionar lúpulo ao recipiente de fervura.

EMBORA O RESUMO DESTE ARTIGO ESTEJA EM PORTUGUÊS SEU ORIGINAL ESTÁ EM INGLÊS.

POSTAGEM EM 03/02/2021 - ESTUDO CINÉTICO DO
PROCESSO PRODUTIVO DE CERVEJA ARTESANAL
UTILIZANDO MANDIOCA COMO ADJUNTO CERVEJEIRO

AUTORES: D. F. GALVÃO; K. P. RIBEIRO  E G. C. S. POMPÊU  - CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE PATOS DE MINAS, FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA & UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA, PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS

Resumo: O estudo objetivou utilizar mandioca como adjunto cervejeiro substituto de parte do malte utilizado na
fabricação da cerveja artesanal. Tratou-se de um estudo cinético da fermentação da cerveja do tipo APA
(American Pale Ale) puro malte, e com parte do malte substituído por mandioca, visando a comparação dos
parâmetros cinéticos de ambas. Foi observado o pH,◦ Brix,Teor alcoólico,teor de células, acidez total, e o
rendimento do processo fermentativo. Foi obtido um comportamento fermentativo semelhante, tanto da cerveja
puro malte, quanto da que foi utilizada mandioca como substituta para parte do malteutilizado na brassagem.
Observou-se um comportamento semelhante das duasformulações quanto aos parâmetros fermentativos e
produtos finais, observando uma redução significativa no custo por litro de bebida obtida, para a cerveja com
mandioca,se obteve valores de 38,31% quanto a conversão global da fermentação e 0,35 g/L.h, enquanto para a
cerveja puro malte, 38,21% e 0,37, respectivamente.
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POSTAGEM EM 17/02/2021 - APROXIMANDO A COR DA
CERVEJA SRM DA HOMEBREW COM BASE EM FORMULAÇÃO
DE RECEITA

AUTOR: DANIEL MOREY 

Resumo: Um dos aspectos mais desafiadores de "fabricar cerveja com estilo" para cervejeiros caseiros é tentar
alcançar uma cor dentro do intervalo especificado para a classe particular. Cervejeiros caseiros têm geralmente
confiado na experiência ou tentativa e erro para projetar receitas que se encaixem no estilo. As faixas de cores
para os estilos de cerveja reconhecidos definidos pela AHA e BJCP são fornecidas em termos do SRM (Método de
Referência Padrão). A medição do SRM real não é prático para o cervejeiro amador. Assim, as unidades de cor de
malte (MCU) têm sido usadas para quantifique a cor com freqüência. MCU é a classificação Lovibond do
ingrediente multiplicada por seu peso em libras dividido pelo volume da cerveja em galões americanos. O
dilema é que a cor aparente em termos de SRM diverge de MCU.

EMBORA O RESUMO DESTE ARTIGO ESTEJA EM PORTUGUÊS SEU ORIGINAL ESTÁ EM INGLÊS.

POSTAGEM EM 17/02/2021 - PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE CERVEJA ARTESANAL COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE COCO E
CALDO DE CANA

AUTOR: ERIK FLORES FERNANDES - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Resumo: O seguimento de cervejas artesanais tem se desenvolvido bastante nos últimos anos. Os consumidores,
cada vez mais habituados ao consumo desse tipo de cerveja mantém uma demanda constante por novidades no
mercado. Mais que preços acessíveis, buscam atributos sensoriais novos e atrativos. Esse trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de produzir e avaliar cervejas artesanais estilo Pale Ale adicionadas de caldo de cana
e água de coco. As cervejas foram formuladas com malte Pilsen Agrária, Fermento S04 Fermentis, lúpulo Citra
Barth-Hass, água de coco 4 ºBrix e caldo de cana 21 ºBrix. As análise físico-químicas realizadas foram de teor
alcoólico, pH, acidez total, acidez volátil, estrato real, extrato primitivo e cor. Também foi realizado teste de
aceitação sensorial com escala hedônica de 9 pontos com 120 avaliadores não treinados. O emprego de caldo de
cana e água de coco na formulação de cervejas do tipo Pale Ale possibilitou desenvolvimento de atributos que
alcançaram aceitação maior quando comparadas com a cerveja puro malte. A formulação com 10% de caldo de
cana obteve os maiores escores médios para os atributos Aroma, Textura e Impressão Global. A formulação com
10% de caldo de cana + 10% de água de coco obteve o maior escore médio para o atributo Sabor. Para o atributo
Coloração não houve diferença significativa entre as medias dos tratamentos. Os resultados das análises físico-
químicas para Teor alcoólico, pH, Acidez total, Acidez volátil, Extrato Real, Extrato Primitivo e Cor não
apresentaram diferença significativa pelo Teste de Tukey (p˂0,05). Os resultados sugerem que a adição dos
materiais não afetou as características físico-químicas, mas influenciou de modo significativo e positivo os
atributos sensoriais.



EQUIPAMENTOS

SINGLE VESSEL X DOUBLE VESSEL: DUAS PANELAS SÃO
MELHORES QUE UMA NA FABRICAÇÃO DE CERVEJA?

    Não tem outro jeito! Se você quer fazer cervejas caseiras, colocar a criatividade para criar sua própria bebida e
servir para os amigos aquela gelada com personalidade, tem que pesquisar. Afinal, quais são os melhores
equipamentos para a fabricação da sua cerveja artesanal?Nesta hora, você vai se deparar com muitos tipos de
produtos e as dúvidas sobre quais são as melhores opções são naturais. Uma delas é certamente em relação às
panelas e por isso vamos conhecer melhor as diferenças entre Single Vessel e Double Vessel.Em primeiro lugar,
muita gente acha que quando falamos sobre Single Vessel e Double Vessel, existe uma diferença de método de
fabricação. Isso não é verdade! Neste caso, a diferença é o número de panelas, a agilidade e a própria segurança
no processo de fabricação da sua cerveja artesanal.Vamos entender melhor, ponto a ponto?

Tanques
Aqui está a grande diferença! Na Single Vessel há um 1
tanque/panela dentro do outro. Ou seja, há quantidade fixa de
água a ser utilizada e uma quantidade limitada de grãos que
são suportados. Por isso há pouca flexibilidade na brasagem e
somente um processo pode ser realizado de cada vez. Para
variar a quantidade de malte normalmente é preciso comprar
mais de um tanque/panela.Já em uma Double Vessel são dois
tanques separados. Assim, você pode fazer dois processos ao
mesmo tempo: aquecimento no tanque de fervura e mash no
tanque de mostura, por exemplo. É um ganho de tempo e
eficiência.

Fluxo
Em uma Double Vessel o fluxo é natural, de cima pra baixo,
de forma lenta pela ação da gravidade. Assim, você consegue
uma maior dissolução dos açucares no mosto, que fica mais
límpido.Outra vantagem é em relação à bomba. Quando você
usa uma Single Vessel, o fluxo é forçado e precisa de uma
bomba maior, mais barulhenta e que consome mais energia.
Além disso, o mosto fica mais turvo e há necessidade de
vedações que terão que ser substituídas após um tempo.

Densidade do mosto
Se você usa uma Single Vessel, deve ter percebido a dificuldade para conseguir um mosto com gravidade alta.
Isso se deve à limitação da quantidade de água e de grãos. No caso da Double Vessel, temos uma capacidade
máxima de processamento de malte de 20 kg e a uma quantidade mínima de processamento de mosto de 40
litros. Assim, é possível conseguir mosto com mais de 1100 de gravidade inicial. Excelente!

Quantidade de água no processo
Fazer cerveja artesanal com uma quantidade de água maior é muito mais eficiente. Em uma K60, essa
capacidade é de 40 a 85 litros. Em uma K135, essa capacidade chega a incríveis 150 litros! Já em uma Single
Vessel, essa capacidade é fixa ou com pouca manobra no processo. Você deve sempre se lembrar que se faltar
líquido entre os dois tanques, o equipamento não funciona.

Fechamento do tanque do Mash 
Quem já fez cerveja caseira com um equipamento Single Vessel já deve ter se irritado com o pinga-pinga. Como
ela é aberta, sempre vaza líquido ao retirar o tanque. É sujeira no piso na certa. Em um equipamento fechado
como o Double Vessel, isso não acontece, já que ao fechar a válvula não há essa sujeira.
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Quantidade de peças
Uma Single Vessel de fluxo invertido pode ter mais de 15
peças, entre elas o fundo falso pode ter ate 6 peças. O
equipamento é mais difícil de lavar e a possibilidade de perda
de peças é muito maior. Além disso, o tanque/panela de malte
fica submerso no tanque principal e é muito pesado pra
levantar, por isso precisa de uma talha ou guincho pra içar.
Por outro lado, uma Double Vessel tem apenas 2 tanques, um
fundo falso, um espaçador do fundo falso e uma tampa,
tornando o equipamento muito mais simples. Como os dois
tanques estão ligados, o líquido escorre diretamente de um
para o outro, dispensando a necessidade de içamento.

Lavagem dos grãos
Lavar os grãos em uma Double Vessel pode aumentar em
mais de 25% a eficiência do processo. Isso porque ela tem o
tanque de mostura sobre o tanque de fervura. Assim, pode-se
lavar os grãos enquanto o tanque de fervura aquece o mosto,
agilizando todo processo. Em uma Single Vessel de fluxo
invertido, quando se lava os grãos, o mosto acaba sujando, já
que a lavagem é de fluxo contrário ao da brassagem.

Sensores de segurança
Uma Single Vessel não tem sensores de nível máximo e mínimo, o que pode causar riscos à resistência elétrica e
de caramelização do mosto. Uma Double Vessel, mesmo um modelo menor como a K45, tem 2 sensores de
níveis, um de nível mínimo no tanque de fervura que desliga a resistência elétrica quando o nível fica muito
baixo, e um de nível máximo no tanque de mostura para evitar o transbordamento.

Conclusão: o Double Vessel é mais moderno e seguro
Como você pôde ver, as vantagens de se usar dois tanques/panelas em vez de apenas um são muitas e elas vão
além de evitar sujeira e ter uma segurança muito maior em todo o processo. Veja bem: uma Single Vessel não
passa de 65% de eficiência do Mash, enquanto uma Double Vessel tem eficiência acima de 90% com lavagem de
malte com o método do fly sparge. 

Todas as sugestões e menções que realizamos aqui no Bräu News são de empresas
em que confiamos tanto em qualidade, quanto em atendimento aos seus clientes.
Os equipamentos mencionados nesta matéria são da EZbrew, parceiro de longa
data da Bräu Akademie. 
Para maiores informações quanto aos produtos produzidos por eles acesse:
https://ezbrew.com.br

MERCADO CERVEJEIRO
COLABORAÇÃO PARA VENCER A CRISE

Não tem sido fácil para as empresas sobrevirem a crise originada com a pandemia e no universo cervejeiro não
têm sido diferente. São inúmeros os relatos de Brew Shops, Tap Houses e cervejarias que estão passando por
dificuldades. Mas como atravessar esse momento com menos adversidades?
As parcerias, associações e cooperativas têm sido uma alternativa bastante positiva para somar esforços, com o
intuito de unir os produtores e comerciantes cervejeiros para atravessarem este tempo desafiador com menos
perdas. Muitas revistas do meio estão trazendo matérias com os esforços realizados pelas cooperativas e
associações na tentativa de fortalecimento regional da comunidade cervejeira, e embora saibamos de muitos
casos de sucesso a atuação coletiva  ainda tropeça no desconhecimento de suas práticas, projetos e
funcionamento, na ausência de comunicação efetiva entre os membros e de cultura nacional colaborativa ainda
inexistente. Já existem diversos casos de sucesso, que estão auxiliando seus membros a atravessarem a crise.



     Em boa parte das cooperativas e associações seus cooperados e/ou associados contam com diversas
assessorias, que vão desde assessoria jurídica e contábil até facilidades para compras de insumos e negociações de
créditos. É muito importante ressaltar que estas iniciativas dependem da colaboração de todos, não basta que a
gestão se preocupe em encontrar soluções se os cooperados e/ou associados não participem ativamente do
processo e façam sua parte. Segundo Lenir Filho, presidente da ACervA Brasil,

      
      O potencial dessas parcerias é grande e necessário para o desenvolvimento cervejeiro nacional, a
comunicação entre as cooperativas e associações é um exercício de fortalecimento nacional da classe, em 2020 as
cervejarias artesanais no Brasil foram desafiadas quase que ao extremo, porém este período serviu para
reavaliarem estratégias e repensarem os planos de ação.  Temos confiança que "dar as mãos" é a solução para que
o maior número de empresas possíveis superem mais este desafio de ser brasileiro! André de Polverel,
presidente da Cooperbreja, observa o seguinte,

LABORATÓRIO DA CERVEJARIA BERGGREN SERÁ UTILIZADO
PARA MINISTRAR CURSOS CERVEJEIROS EM PARCERIA COM
A BRÄU AKADEMIE
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O espaço disponibilizará cursos presenciais e online, além de treinamentos e
estudos sobre a cultura cervejeira.
Com um público cada vez mais exigente, a cerveja artesanal brasileira ganha
relevância e conquista cada vez mais o mercado. A paixão pela bebida e o anseio de
aprimorá-la dão origem a novos investimentos no setor, entre eles cursos dos mais
variados tipos, como produção, formação de sommeliers e até sua harmonização
com pratos e sobremesas.
Localizada em Nova Odessa, interior de São Paulo, com uma fábrica de mais de
2.500 metros e capacidade de produção de até 40.000 litros de cerveja por dia, a
Cervejaria Berggren se uniu em parceria com a Bräu Akademie com o objetivo de
ministrarem cursos sobre o vasto universo cervejeiro.  As aulas poderão ser feitas
tanto no formato online quanto presencial e acontecerão no laboratório da
cervejaria. 
Robson Vergílio, CEO da Cervejaria Berggren, relata sua amizade com Matheus
Aredes, fundador da Bräu Akademie, e como surgiu a ideia da parceria: “Sempre
tive o sonho de transformar o laboratório da Berggren em um espaço de cursos e
treinamentos voltados à cultura cervejeira, e após várias conversas com Matheus,
configuramos o modelo de negócios ideal para ministrar os cursos no laboratório
das instalações da Berggren”.

Neste momento tão conturbado em que vive o
setor cervejeiro artesanal o cooperativismo

poderia oferecer soluções práticas como
financiamento e empréstimos através das
cooperativas de crédito, estruturação da

logística reversa através das cooperativas de
reciclagem e centro de compras e distribuição

através das cooperativas de consumo. Não vejo
guarda-chuva melhor no momento...

Em momentos como o que estamos passando
agora, a união, a troca de experiência e a

busca pelo conhecimento tornam-se ainda mais
importantes.



A carreira no mercado cervejeiro tem atraído muitos profissionais,
que enxergam na paixão pela bebida alcoólica preferida dos
brasileiros a próxima renda. Além do empreendedorismo, o
universo da cerveja abre uma infinidade de possibilidades aos
profissionais.
“A Bräu Akademie é uma instituição séria, de bastante relevância no
universo de aulas online com foco em cursos cervejeiros. Ceder a
ela nossas instalações, além de uma grande satisfação, será o início
perfeito das atividades do tão sonhado Núcleo Oscar Berggren.” –
complementa Vergílio.

Manifesto Berggren: Viver cada experiência, mesclando
conhecimento, cultura, sensações, encontros, lugares e momentos.
diversificar sempre, buscando novos sabores, provando tudo que
existe e curtindo o que vale a pena. Isto sim é viver uma
experiência completa. Viva a experiência.

NOSSA VISÃO: O mercado cervejeiro carece de informações sólidas.
São muitos os "achismos" que são difundidos como verdades. O
conhecimento e o aprimoramento são processos continuos que não se
encerram no curso.

Batizado de Núcleo Oscar Berggren de Estudos Cervejeiros, o espaço ministrará todos os cursos disponíveis no
portal da Bräu Akademie, além dos que serão oferecidos por especialistas da própria cervejaria, tanto no formato
online como presencial. “A Bräu Akademie acredita que somar forças fortalece o mercado, gera novas
possibilidades eincentiva o desenvolvimento de novos produtos e serviços”, afirma Aredes.
Sobre a concretização do projeto, Aredes complementa: “O desejo pré-existente da Cervejaria Berggren em
iniciar oprojeto de cursos em seu espaço, a infraestrutura, a competência da gestão, a abertura para novos
negócios demonstrada pela direção da cervejaria, além da localização e facilidade de acesso foram pontos
fundamentais para que a proposta fosse realizada e concretizada”. 

PARCEIROS CUJOS ASSOCIADOS TAMBÉM TEM BENEFÍCIOS
PARA ESTUDAR CONOSCO

Para maiores informações quanto aos produtos produzidos por eles
acesse: www.berggrenbier.com.br
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NOS VEMOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!


