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Olá cervejeiros!

A divulgação do anuário 2020 da cerveja, pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), deixou a vontade

de saber um pouco mais sobre a Câmara Setorial da Cerveja no

MAPA, vocês sabem o que é e como trabalha?

A Bräu Akademie fez as pesquisas para te ajudar a conhecer

mais essa ferramenta da qual devemos tomar parte para poder

lutar cada vez mais por um setor cervejeiro forte e coeso no

Brasil.

Vamos contar aqui um pouco das informações que estão

no site do MAPA, entrevista que realizamos com a atual presidente da Câmara Setorial da Cerveja,

também outras informações recolhidas com outros membros da Câmara, que nos auxiliaram a

alinhar o que podemos fazer para que os pequenos e médios tenham força nesse setor. E claro, não

deixaremos de falar sobre o anuário...

Vocês sabiam que as Câmaras Setoriais foram criadas em 1998, ainda no governo Fernando

Henrique Cardoso? A criação das Câmaras Setoriais e Temáticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, teve origem na criação do Conselho do Agronegócio, um órgão consultivo que tem

como missão a articulação e negociação entre poder público e iniciativa privada, para implementar

mecanismos, diretrizes e estratégias competitivas para o agronegócio brasileiro. Elas são criadas e

nominadas em conformidade com o produto, segmento ou tema de especialização do agronegócio.

Esses fóruns deram origem, em 2006, a 16 Câmaras Setoriais e 7 Câmaras Temáticas, hoje são 32

Câmaras Setoriais (Açúcar e Álcool, Algodão, Animais de Estimação, Arroz, Aves e Suínos, Borracha

Natural, Cacau, Cachaça, Caprinos e Ovinos, Carne Bovina, Cerveja, Citricultura, Culturas de Inverno,

Equideocultura, Erva-Mate, Feijão e Pulses, Fibras Naturais, Flores e Plantas Ornamentais, Florestas

Plantadas, Fruticultura, Hortaliças, Leite e Derivados, Mandioca, Mel e Produtos Apícolas, Milho e

Sorgo, Oleaginosas e Biodiesel, Palma de Óleo, Produção e Indústria de Pescados, Soja, Tabaco,
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Viticultura, Vinhos e Derivados) e 6 Câmaras Temáticas (Agricultura Orgânica; Agricultura

Sustentável e Irrigação; Crédito, Seguro e Comercialização; Infraestrutura e Logística; Insumos

Agropecuários).

É importante a valorização dessa ferramenta adquirida em 2019 pelo setor cervejeiro, pois

afinal não é tão simples quanto parece ganhar esse espaço. Para a criação de uma Câmara Setorial e

Temática um longo caminho tem que ser percorrido, o nosso começou com os estudos de

viabilidade de criação da Câmara Setorial da Cerveja (CSC):

“A cerveja no Brasil é uma atividade que envolve desde o cultivo nos campos afora

até as mesas de bares de todo o país, representando forte fator econômico, social e

cultural. Devido ao seu peso na vida dos brasileiros este setor merece grande

representatividade nos órgãos públicos, no espaço privado e nos debates da sociedade

civil. Neste contexto é verificado que o setor cervejeiro carece de um amplo fórum, de

discussão organizado, sendo que as entidades do setor se encontram separadas e

buscando de forma unilateral saídas para o setor. Um dos espaços de diálogo que

aparece neste sentido são as câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MAPA. Este documento trata, então, do estudo preliminar sobre a

criação da Câmara Setorial da Cerveja – CSC no MAPA e se apresenta como um

documento de embasamento acadêmico e setorial, contando com a parceria, em sua

confecção, de entidades do setor e pesquisadores da área. Este ministério possui perto

de 30 câmaras setoriais, além das câmaras temáticas e já conta, na área das bebidas,

com as câmaras da cachaça e do vinho. Sendo assim o setor da cerveja no Brasil, devido

seu peso econômico, político e social necessita, também, desse fórum de discussões.”

(ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA CÂMARA SETORIAL DA CERVEJA. MARCUSSO,

Eduardo Fernandes e LIMBERGER, Silvia Cristina. Acessado em: Estudo de viabilidade CSC)

Mas como funcionam as ações em relação as demandas propostas pelo setor?

A interlocução do MAPA com o setor produtivo se dá através de reuniões realizadas pelas

Câmaras Setoriais e Temáticas, nelas cabe as instituições representantes do setor apresentar as

demandas levantadas e proposições de toda a cadeia produtiva envolvida, que são encaminhadas

pela Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST/MAPA aos setores técnicos do

Ministério para análise e solução, cujo resultado retorna à ACST/MAPA para informação à cadeia

produtiva demandante. Além desta intermediação a Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e

Temáticas – ACST/MAPA interage com as Secretarias finalísticas para articulação das propostas

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/cerveja/2019/estudo_sobre_a_viabilidade_da_camara_setorial_da_cerveja.pdf
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apresentadas pelas Câmaras em relação à elaboração de instrumentos e mecanismos técnicos,

econômicos e financeiros para o agronegócio brasileiro.

Hoje, a representação do setor cervejeiro é feita pela Associação Brasileira de Cerveja

Artesanal (ABRACERVA), Federação Brasileira das Acervas (ACervA Brasil), Associação Brasileira de

Produtores de Lúpulo (Aprolupulo), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Secretaria de

Defesa Agropecuária (SDA/MAPA), Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA),

Cooperativa Agrária Agroindustrial (Agrária), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

(CNA), , Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), Associação Brasileira

da Indústria do Vidro (Abividro), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Associação Brasileira da

Indústria da Cerveja (Cervbrasil), Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e Associação

Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos Bebidas (Abba).

O que é muito importante você saber? Essas instituições mencionadas acima, são quem

conseguem falar por você, e vamos reforçar aqui que quem não se faz presente não é representado!

Cabe a você, como elo do setor, encontrar alguma dessas instituições que te represente, faça parte,

participe das reuniões, comprometa-se com o setor e EXIJA! Afinal, nessa nossa terra Tupiniquim a

força está ao lado dos grandes até que os pequenos e médios se organizem e ocupem um espaço

que é de direito, visto que a contribuição social apresentada por nós é pulverizada em todo o país,

com geração de emprego e renda em locais onde muitas vezes o setor público não é muito atuante.

A “nossa gente” pode cobrar das entidades representativas de cada setor as pautas que considera

ser estratégia para a cadeia como um todo, as demandas do setor têm que ser pautadas para

discussão na Câmera.

Em entrevista com Carla Smith de Vasconcellos Crippa Prado, atual presidente da CSC,

tentamos compreender um pouco mais sobre as ações que estão em tramitação e/ou discussão.

Bräu - Por gentileza, explique ao nosso leitor: o que é e como funciona a Câmara setorial da

Cerveja e como suas atividades vão auxiliar os pequenos e médios empresários da cerveja, pensando

aqui em todos os elos da cadeia produtiva, desde o agricultor, passando pelos produtores de

insumos e equipamentos até chegar na cervejaria.

Carla - As Câmaras Setoriais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

constituem-se em fóruns de discussão entre os diversos elos das cadeias produtivas, reunindo

entidades representativas da cadeia produtiva e representantes de órgãos públicos e de técnicos

governamentais.

A Câmara Setorial da Cerveja congrega entidades representativas da cadeia produtiva da

cerveja, da agricultura, à produção, envase, comercialização, com participação da totalidade das
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cervejarias registradas no Ministério, via suas respectivas associações cujo intuito é manter um

diálogo aberto e buscar um cenário regulatório e fiscal mais favorável aos empreendedores.

Bräu - Quais são os principais projetos que estão tramitando na Câmara Setorial da Cerveja e

quais os ganhos que foram obtidos até aqui.

Carla - São diversos Grupos Temáticos, dentre os quais, Capacitação, Monitoramento

legislativo, Consumo responsável.

A interação entre as diversas associações da cadeia produtiva bem entre os pequenas, médias

e grandes cervejarias tem proporcionado a troca produtiva de conhecimento e consequentemente

do desenvolvimento da cultura cervejeira

Bräu - Pensando nas consequências comerciais geradas pela pandemia, principalmente para os

pequenos e médios empresários, existe algum projeto que esteja sendo elaborado ou tramitando

com foco na recuperação econômica do setor? Se sim, você poderia falar brevemente sobre?

Carla - Existem iniciativas das grandes empresas de apoio aos elos mais frágeis da cadeia

produtiva, tais como estabelecimentos comerciais (+ de 1,2 milhões de pontos de venda, a maioria

constituída por pequenos empresários).

Bräu - A participação popular é possível, qual o caminho para participar? Caso alguém queira

levar um projeto até a Câmara setorial da Cerveja, como deve proceder?

Carla - É possível via as associações e órgãos públicos que compõem a Câmara Setorial.

Bräu - Para encerrar, qual o prognóstico percebido para os projetos que estão em tramitação e

como você enxerga o mercado pós pandemia?

Carla - Nós somos otimistas. O Brasil ultrapassou a marca de 1300 cervejarias registradas, com

crescimento durante a pandemia.

A cerveja tem muita tradição no país, terceiro maior produtor mundial, e o incremento no

número de cervejarias aponta a confiança dos empreendedores numa próxima volta da

normalidade, avançando com iniciativas ainda não completamente desenvolvidas no Brasil tais

como Turismo Cervejeiro e as Rotas da Cerveja.

Por fim, vamos ao resumo do que foi apresentado no Anuário da Cerveja 2020, o anuário

completo você pode acessar em: Anuário da Cerveja 2020 - MAPA . As informações que constam nos

anuários são quantitativas e não qualitativas, nos permite saber de forma generalizada como está o

mercado com base nos números de novos registros de cervejarias e produtos no decorrer do ano

mencionado. Importante ressaltar que não é contemplado neste estudo os ciganos, somente

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/com-crescimento-de-14-4-em-2020-numero-de-cervejarias-registradas-no-brasil-passa-de-1-3-mil/anuariocerveja4.pdf/@@download/file/anuariocerveja4.pdf
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cervejarias. A boa surpresa deste ano veio com o saldo positivo, mesmo em meio a pandemia.

Em 2020, alcançou-se a marca de 1.3831 cervejarias registradas no MAPA, sendo o primeiro ano

que todos os Estados Brasileiros possuem uma cervejaria, com a abertura da primeira cervejaria do

Acre. Foram registradas 204 novas cervejarias e outras 30 cancelaram seus registros o que

representa um aumento de 174 cervejarias e 14,4% em relação ao ano anterior.
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A concentração de cervejarias na região Sul-Sudeste se mantém e continua crescendo,

concentração de 85,6%. O destaque de crescimento para o ano de 2020 na região Nordeste com

41,4% e Centro-Oeste com 22,8%. O Rio de Janeiro passou a marca de 100 cervejarias.

A tabela apresenta o número de cervejarias por Estado e o seu crescimento médio, mas para

2020 temos de destaque positivo o crescimento do: Piauí com 200%, Distrito Federal com 37,5% e

Paraíba com 60%. Os Estados com redução no número de cervejarias: Tocantins com redução de 25%

e Pernambuco com redução de 12,5%.

Número de municípios com cervejarias chegou a 609 com crescimento de 5% em 2020, a tabela

traz o número de cervejarias por município e o seu crescimento médio, mas para 2020 temos o

crescimento importante para: Ribeirão Preto com 50%, São Paulo com 44,4%. Empatados com

quatorze cervejarias temos o Rio de Janeiro e Nova Friburgo – RJ. O município com redução do

número de cervejarias foi Caxias do Sul com redução de 5%.
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A densidade cervejeira mostrou o avanço no nível nacional de 174mil habitantes por cervejaria

para 153 hab/cerv. Destaques positivos: RN na faixa do Brasil com uma cervejaria a cada 150mil

pessoas, MT entrando na lista dos dez primeiros estados com 235 hab/cerv. Na relação de

cervejarias por Km² se manteve as dez primeiras UF e no nível nacional ocorreu avanço de aprox.

7km² por cervejaria para perto de 6km²/cerv.

Quanto a densidade de cervejarias por habitante, o anuário de 2020 apresenta lista

completamente distinta em relação ao ano anterior: 9 dos 10 municípios estão no Rio Grande do Sul.

Em relação aos municípios e número de cervejarias em função da extensão territorial destacam-se:

pequenos municípios com poucas cervejarias do litoral (SC e PB), grandes capitais com muitas

cervejarias; municípios em regiões metropolitanas de grandes capitais (PR, BA e MG).
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Em 2020 foram 8.459 novos registros de produtos para cerveja, o que representa uma redução

de 15%, é a primeira vez desde 2008 que ocorre uma redução no número de registros de produto

para cerveja.

Em 2020 tem-se em média 24 registros de produto por cervejaria, essa média era de 20 em

2018. Os Estados do Sul e Sudeste também lideram o registro total de produtos, acompanhando a

concentração do registro de cervejarias. O estado de Goiás tem mais registros totais de produtos
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que o Espírito Santo, mesmo detendo menor número de cervejarias.

No ano de 2020 mostram o salto no número de registros em São Paulo, quase mil a mais que o

segundo colocado Santa Catarina que tem Minas Gerais e Rio Grande do Sul juntos na faixa de mil

registros. A desconcentração do Centro-Sul ocorre na faixa de cem registros com Goiás, Distrito

Federal, Rio Grande do Norte, Ceará e Espírito Santo.

Nos registros totais vemos três municípios com mais de mil produtos, a concentração no eixo

Sul-Sudeste é ainda maior com todos os dez maiores pertencentes a esse grupo, fora do eixo em

registros gerais temos Brasília-DF com 258 registros totais (22°) e 129 somente em 2020 (11°).
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A espacialização dos dados confirma a concentração Sul-Sudeste com destaque para as

regiões metropolitanas das capitais. Nos estados da região Sul existe destaque em Santa Catarina

para o Vale do Itajaí e as demais regiões do estado com boa distribuição, já no Rio Grande do Sul, a

concentração parte da região central do estado para o norte e o Paraná tem concentração no

centro norte e oeste. No Sudeste temos no estado de São Paulo concentração nas regiões de

Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba e Bauru. Em Minas Gerais há concentração no Sul/Sudeste de

Minas, Zona da Mata, além do Triângulo Mineiro e Alta Paranaíba. No Rio de Janeiro o destaque é na

região Sul Fluminense e Serrana e no Espírito Santo a região central do estado. Fora desse grupo

temos a formação do eixo do centro Goiano à Brasília, além de pontos de menor concentração

como as capitais Campo Grande no Mato Grosso do Sul, Cuiabá no Mato Grosso, Manaus no

Amazonas e Belém no Pará.

Podemos perceber com esse relatório, que mesmo sendo menores e mais suscetíveis as

desventuras econômicas Brasileiras, o setor cervejeiro é muito promissor e capaz de alçar voos

inimagináveis, precisamos nos organizar e se fazer representar para que juntos consigamos habitar

esse espaço mercadológico que é nosso por direito!
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DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Olá, cervejeiros. Nesse artigo, minha ideia é ajudar vocês a

calcularem o tamanho de cada equipamento. Nas situações em

que isso é possível, é claro! Para o caseiro, muitas vezes isso não é

possível, pois os equipamentos já estão prontos. Mas se você

pretende algum dia montar sua cervejaria, pode pensar os

equipamentos de uma forma melhor. Ou se você já montou sua

cervejaria e está tendo algum tipo de problema como lentidão na

Clarificação, que é bem comum, poderá então entender o motivo

que te levou a tal problema.

O primeiro equipamento a falarmos seria o moinho. Seguindo na ordem do Brassagem, é a

primeira etapa. A pergunta aqui é: qual velocidade o moinho deve ter? Para responder a essa

pergunta, a única coisa que temos que levar em consideração é o tempo em que queremos que a

moagem aconteça. Não teria problemas para a qualidade da cerveja se fizéssemos a moagem em 4

horas. O malte que for sendo moído tenho, é claro, que armazenar em local seco e sem umidade.

Fechar bem a boca do saco já resolveria. Mas...... Quero ficar 4 horas moendo malte? Faço mais de

uma Brassagem por dia??? O maior problema seria a perda de tempo, né? Portanto, empiricamente,

estipulamos que o tempo máximo de moagem seria de 1 hora. Para fazer a conta, pegue a receita

que vai mais malte na sua fábrica. Ex.: 250 kg / 1 hora = moinho tem que ter uma capacidade de 250

kg/h. Lembrando que essa linha de raciocínio é apenas uma sugestão. Você pode pegar um moinho

com velocidade mais rápida ou mais lenta. Mas o que normalmente se vê nas fábricas é a moagem

acontecer entre 30 e 60 minutos.

A segunda etapa da Brassagem é a Mosturação. Como saber o tamanho da panela de mostura

que eu preciso? Antes de ensinar vocês a fazer esse cálculo, tenho que falar sobre a forma que as

enzimas do malte agem. Vou dizer o porquê. Todas as enzimas que temos no malte são hidrolases.

Hidrolases fazem hidrólise. E o que é hidrólise? É a quebra de uma molécula com o consumo de

água. A beta amilase, por exemplo, quando quebra uma molécula de amido, consome uma molécula

de água do mosto e coloca H+ em uma extremidade e OH- em outra para estabilizar as duas
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moléculas resultado da quebra. Com isso, a quantidade de água começa a cair. Até um momento

que a solubilidade do amido irá reduzir bastante. Isso faz com que o rendimento da Brassagem caia.

Então, fazendo testes em laboratório, vimos que se a quantidade de água da Mosturação for menor

do que 3 litros para cada quilo de malte, a eficiência começa a cair (vide figura abaixo).

Já vi muita gente, eu inclusive, usando uma relação de 1:2 para fazer uma RIS, que vai muito

malte. Acabamos reduzindo a quantidade de água pra simplesmente caber na panela. Só que fazer

isso, faz cair bastante o rendimento. O mínimo de água a ser usado é de 1:3 então.

Agora vamos calcular qual tamanho tem que ter minha panela. Tenho que pegar a receita que

mais vai malte. Por exemplo, 8 kg. Daí tenho que saber a quantidade de água que vou usar. Qual a

quantidade mínima que vimos acima? 3 litros para cada quilo de malte para que o rendimento não

caia tanto. Temos que saber outra coisa: qual volume o malte ocupa quando jogarmos ele em água?

Cada quilo de malte em água ocupa 700ml de espaço na panela. Então, vamos fazer a conta? 8 kg de

malte X 0,7 = 5,6L. Mais a água que vou usar: 8 X 3 = 24L. Somando 24 com 5,6 = 29,6L. Além desse

volume do mosto, preciso de um headspace na panela para poder mexer. Considere no mínimo 10%.

Então, 29,6 X 1,1 = 32,56L. Esse é o volume total que a panela deve ter. Uma panela de 32L daria pra

fazer essa cerveja.

A terceira etapa do processo de Brassagem é a Clarificação. Em todas as consultorias que dei,

cansei de ver cervejarias com problemas nessa etapa. Isso se deve à falta de conhecimento por

parte do fabricante que não dimensionou corretamente e do cervejeiro que não soube especificar a

dimensão correta. A vazão do mosto se dá por quilo de malte por metro quadrado de área filtrante.

Isso vai dizer qual a altura da camada de grãos. Essa é a principal não o único fator que interfere na

vazão. A quantidade de betaglucanos seria outro fator. Mas vamos falar desse fator principal então.

Para cálculo, tome como base a sua receita que mais tem malte. A relação da vazão com a

quantidade de malte se dá pela tabela abaixo.
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Vazão Qtdd de malte

Alta 100 a 140 kg/m2

Média 140 a 180 kg/m2

Baixa 180 a 240 kg/m2

O ideal é que fique em até 180 kg/m2. Com essa quantidade de malte, vai rodar bem. Porém, já

vi alguns casos que usaram 210 kg/m2 e rodou. Com um pouco de lentidão, mas rodou. Eu não

passaria de 220 kg/m2.

Além de dimensionar a área filtrante, também temos que saber o volume total da Clarificação.

Tem que suportar a quantidade de mosto que veio da etapa anterior, somar a quantidade de água

de lastro que jogamos e deixar um headspace, também, de 10%. Conta fácil!

A próxima etapa é a Fervura. Para começar, temos que saber o volume pré-fervura. Para isso,

preciso saber a taxa de evaporação, pois se espero 20L no final da fervura e, minha taxa de

evaporação é de 15%, meu mosto pré-fervura deve ser 23,5L. Na Fervura, precisamos de um

headspace maior. O mínimo seria 20%. Mas para ter segurança, usaremos 30%. Então, 23,5 X 1,3 =

30,5L. Esse deve ser o volume total da tina de Fervura.

Outra coisa importante é saber o volume que fica no trub para não arrastar muita sujeira. Com

isso, conseguimos saber a altura e localização correta do tubo coletor de mosto. É aquele cano que

tira o mosto e leva ao Resfriamento. Uma Lager vai pouco lúpulo e forma uns 2% de trub. Uma IPA,

por volta de 5%. Já uma NEIPA, uns 8%. Use estas informações de acordo com os estilos que você for

produzir.

A próxima etapa é o Resfriamento. Antes de calcular, temos que saber o que interfere. Depois

do flameout, continuamos gerando DMS, mas não volatilizando mais porque não temos mais a

agitação da Fervura. Podemos, a grosso modo, estipular um tempo máximo após o flameout para

que não tenha DMS na cerveja. Esse tempo é de 80 minutos. Ex.: no Whirlpool, ligamos a bomba por

5 minutos para fazer a agitação, depois deixamos 15 minutos de descanso, depois resfriamos com

contrafluxo por 60 minutos. Com isso, chegamos no tempo de 80 minutos. Escolha um método de

resfriamento que não ultrapasse desse tempo.
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O próximo equipamento é o fermentador. As cervejarias se perguntam muito quantos lotes

tem que caber no fermentador. Por exemplo, se a minha Brassagem é de 250L, compro

fermentadores de 250L ou 500L? Vou colocar aqui o meu conceito sobre isso. Para estilos que têm

uma saída mais baixa, como uma RIS, Barley Wine, usar fermentadores do mesmo tamanho da

Brassagem. Para estilos que têm uma tiragem média, como uma IPA, usar 2 vezes o tamanho da

Brassagem. Já estilos que tem maior vendagem, usar fermentadores 4 vezes o volume que sai da

Brassagem. Nesse caso, seria uma Pilsen. Acima de 4 vezes eu não recomendaria.

Outros equipamentos como o Filtro de Terra Diatomácea. Seria ideal filtrar todo o volume do

fermentador todo em 2 a 4 horas.

Enchedora é um pouco relativo. Tem que saber qual a capacidade de produção por mês que se

deseja na cervejaria para que não torne um gargalo na produção.

Bem, meus queridos. Aqui trouxemos de uma forma bem breve como pensar os principais

quesitos dos equipamentos. Se quiser saber mais, teremos uma live 18/mai/21 às 20hs. Quem

conseguir estar presente, use o link. Se não conseguir ver, o mesmo link funciona para assistir a

gravação: https://youtu.be/VGmvYEBMP8w

https://youtu.be/VGmvYEBMP8w


Chega de Mimimi
Um papo reto com o Chef Ronaldo Rossi
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As tendências e o esgotamento da criatividade

Não precisa ser nenhum especialista em mercado cervejeiro

para imaginar que as cervejas leves são mais lançadas durante o

verão e as mais alcoólicas chegam às lojas e PDVs no inverno.

Normal, é uma lógica que aparentemente é simples, não

fosse o fato de vivermos em um país, que na maioria do seu

território, não tem as estações do ano muito bem definidas.

Brinco sempre que as vezes, o inverno cai na quarta, as

vezes cai no sábado; não temos essa regra climática, para o bem

ou para o mal.

Nesse verão que está acabando, chegaram tantas sours que não foi possível ter todos os

lançamentos por aqui, pelo simples fato de não caber nas prateleiras ou geladeiras, olha que loucura

isso!

Da mesma forma, no ano passado recebemos dezenas de pastry stouts, todas muito próximas,

trocando um ou outro tempero.

Fossem somente as questões climáticas relevantes, não teríamos cervejas como a Abyssal da

cervejaria cearense 5 Elementos, nem as extremas cariocas da cervejaria Quatro Graus ou as

excelentes e leves Catharinas Sours que foram criadas originalmente em Santa Catarina.

Escolhemos uma cerveja leve para um dia quente ou uma cerveja mais alcoólica para uma

noite fria, mas os consumos não são excludentes, ou seja, inicio uma refeição com uma cerveja leve,

sigo com as escolhas para harmonizar com os pratos e finalizo com uma cerveja bem alcoólica, em

qualquer estação do ano.

Nesse sentido, cervejas alcoólicas como Dopplebock e Barley Wine não param nas prateleiras

quando são lançadas fora do inverno, vai dizer que recusaria uma Session IPA ou uma Bohemian

Pilsner só porque não está em um dia de sol intenso? Não né.

O mercado vive de tendências, mas sempre teremos as exceções.

Mais cerveja, menos frescura.



Trocando em Miúdos
Diálogo entre artigos e cervejeiros – Por Raquel Pontes Antunes
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Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou uma pessoa

muito curiosa. Principalmente ao que diz respeito às ideias

criativas envolvendo a CERVEJA ARTESANAL.

Hoje vamos falar de adjuntos. Um assunto que por si só já é

polêmico e gera bastante discussão. Mas não vou entrar aqui no

mérito ou não do milho, arroz, ervas e feitiços RS... Vou falar de

algo muito mais inusitado que chamou muito minha atenção e fez

minha curiosidade gritar até eu ler todo o artigo.

“ESTUDO CINÉTICO DO PROCESSO PRODUTIVO DE CERVEJA

ARTESANAL UTILIZANDO MANDIOCA COMO ADJUNTO

CERVEJEIRO” . Quando eu li esse título a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: “como será a

fermentação disso?” E pra minha felicidade essa análise foi feita.

Eles elaboraram duas cervejas artesanais do tipo American Pale Ale (APA), uma contendo

apenas malte e outra substituindo parte do malte por mandioca.

Foi necessário fazer a gelatinização (processo no qual as moléculas de amido são

repentinamente quebradas, permitindo que sejam mais facilmente convertidas pelas enzimas do

tipo amilase de amido em açúcares) prévia da mandioca para que essa pudesse ser utilizada como

adjunto cervejeiro. Para isso, para cada 100 g de mandioca, foram adicionados 850 mL de água,

aquecida em banho-maria a 60 ºC por 30 minutos.

Na mosturação de ambas, a água (50 L) foi aquecida até atingir a temperatura de 70º C,

adicionado os maltes moídos e a mandioca gelatinizada na cerveja cuja substituição foi proposta. O

cozimento do mosto cervejeiro durou 90 minutos em temperatura constante e foi adicionado 48 g

do lúpulo Amarillo, após 30 minutos de fervura; 28 g do lúpulo centennial após 45 minutos; e nos

últimos 15, adicionou-se 28 g do lúpulo Columbus.

Após a brassagem foi adicionada a levedura. A fermentação aconteceu por 14 dias, com

temperatura controlada entre 22ºC e 24ºC. Após esse período, a cerveja foi filtrada novamente e

feito o Primming (pode-se dizer que é como uma segunda fermentação, sendo adicionada uma

quantidade de açúcar para que, uma leve fermentação aconteça fazendo com que ela produza mais

gás) na garrafa (com 8 g a cada litro de cerveja) que completará a carbonatação da cerveja, que
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descansou por 8 dias antes que fosse aberta para as análises.

O processo fermentativo foi realizado em dois fermentadores, temperaturas controladas

entre 20ºC e 23ºC, sendo um contendo o mosto cervejeiro cuja parte do malte foi substituída por

mandioca, e o outro puro malte. As análises desses processos fermentativos foram realizadas de

acordo com o AOAC (Association of Official Analytical Chemists).

Também realizaram análises de pH, ºBrix e teor alcóolico. As amostras foram coletadas a cada

24 horas, as quais foram analisados os teores de açúcares, células (Saccharomyces cerevisae) e

álcool, para a observação do comportamento cinético celular do processo fermentativo.

Em ambos os casos percebeu-se o decaimento progressivo da concentração do substrato,

também o aumento da concentração do etanol com o passar do tempo da fermentação.

Trouxe o gráfico a seguir para observarmos os comportamentos celulares dos processos

fermentativos. Na cerveja com mandioca, observou-se que a fase logarítmica (que acontece uma

alta taxa de crescimento celular) aconteceu aproximadamente nas primeiras 48 horas e foi seguida

da fase de manutenção entre 48 e 108 horas, onde se inicia a fase de morte celular.

Um pouco diferente disso, na cerveja puro malte, foi observado uma de alta taxa de

crescimento celular até o tempo de aproximadamente 108 horas, não observando a fase de

manutenção celular. Seguida da fase de morte celular, devido a concentração no meio fermentativo

de etanol, também um declínio da concentração de açúcares no mesmo.
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Em nenhum dos dois casos foi constatado a fase de latência do meio de cultivo, o que é

positivo por diminuir o tempo 'morto' do processo fermentativo.

Observou-se também que, na cerveja que continha mandioca, após aproximadamente 40

horas de fermentação, houve um aumento significativo na conversão dos açúcares em etanol e se

manteve em baixa variação até aproximadamente 108 horas de processo.

Esse ocorrido pode ser devido à alta taxa de crescimento celular, seguido da fase de

manutenção da mesma, visto que a conversão manteve-se com baixa variação até a fase de morte

das células, devido a inibição do processo fermentativo devido a presença do produto.
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Então, trocando em miúdos, conclui-se que a utilização de mandioca como adjunto em

cervejas se mostrou viável pois os parâmetros cinéticos obtidos nas análises são bem parecidos com

os da outra cerveja que utilizou só malte. Além disso, os autores atentam para o fato de a mandioca

ser largamente produzida no país e ter um custo muito mais baixo que o do malte que, por sua vez,

é em grande maioria importado para a produção das cervejas nacionais.

No entanto, os autores salientam a necessidade de novos estudos para saber se esse resultado

seria viável para uma utilização em larga escala, tendo em vista o processo de hidrólise do amido

(também chamada de sacarificação, é o processo que converte os amidos em açucares, através das

enzimas alfa e beta-amilase).

A APA que foi usada mandioca como adjunto obedece aos parâmetros físico-químicos do

decreto que rege sobre cervejas, também sobre bebidas alcoólicas não fermentáveis.

Evidenciam também a necessidade de algo que ficou o tempo todo na minha cabeça (será que

na sua também?) análise de aceitação do produto no mercado. Confesso que já fiquei com vontade

de fazer para descobrir o sabor dessa American Pale Ale com adição de mandioca.

A Triora Cervejaria habita o universo mágico da cidade das bruxas, o nosso

objetivo é criar receitas que expressam magia por meio de cervejas. A

inspiração pela história das bruxas é um grande incentivo para produzirmos

cervejas com elementos selecionados e por meio de processos meticulosos.

Nossa missão é exaltar e homenagear as mulheres do meio cervejeiro, sejam

essas cervejeiras, sommeliers, degustadoras... Conheça mais sobre nossas

cervejas e magia no @trioracervejaria

https://www.instagram.com/trioracervejaria/


Fermentando a Prosa
Diversidades cervejeiras com Luiz Caropreso

Maio 2021 4º Edição 21

Cuesta Beer Brandy: Resultado do ofício do cervejeiro 

com muita paixão.

Olá, Bräu amigos cervejeiros e amantes das boas cervejas!

Sempre digo que para se fazer cervejas de qualidade ímpar,

é preciso muito estudo, suor e paixão.

O ofício de cervejeiro carrega muita emoção, além de muita

técnica.

Esse é o caso da Cervejaria Cuesta, de Botucatu - SP e sua

Beer Brandy, que com seus 35% de ABV é considerada a cerveja

mais alcoólica do Brasil. Mas, é evidente que o intuito de se executar esse rótulo vai muito além de

bater um recorde. O maior objetivo é produzir um fermentado maravilhoso, que tangencia o

universo dos destilados sendo que não passa por nenhum processo de destilação, ou seja, estamos

falando de um fermentado, de uma cerveja. Conversei com o sócio e cervejeiro da Cuesta, Marcelo

Breda, que esclareceu vários detalhes e possibilitou entender melhor esse processo.

Em primeiro lugar, vamos falar sobre o processo de produção.

Eles partem de uma Doppelbock como base e trabalham o fermentado como uma Ice Beer,

usando congelamento controlado a fim de extrair uma parte da água, que tem ponto de fusão

inferior ao do álcool, na forma de cristais, resultando assim num líquido mais concentrado de

sabores, aromas e ABV.

A primeira edição da Beer Brandy foi feita em 2019 e tinha 30% de teor alcoólico. Esta de 2020

está com 35%. Podemos dizer que é uma cerveja que deve ser consumida como um destilado, em

doses entre 50 e 100 ml. Aliás, eu prefiro me servir de 50ml para aproveitar melhor e bem devagar o

líquido precioso.

Segue nosso papo:

Luiz Caropreso: Vi um vídeo do serviço dela e a aparência me lembrou muito a UTOPIAS da

Sam Adams. Tem algo em comum?
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Marcelo Breda: Você viu o vídeo da 1a edição, 2019, 30% abv certo? Em comum acredito que

somente o fato de que são duas super alcoólicas, não tenho detalhes da Utopias, ela me parece

mais escura também.

Luiz Caropreso: Sim, Utopias é mais escura e tem um tostado a mais que a Brandy não deve

ter. Mas a comparação é só uma referência.

Ela tem algum residual de carbonatação?

Marcelo Breda: A primeira versão não

tinha, mas essa apresentou notas de tostado

muito leves, proveniente da madeira, não dos

maltes.

Sobre a carbonatação não aparenta ter

não. Não fizemos análise para sermos

conservadores. O que podemos observar é que

há uma pequena expansão pós envase, coisa

muito sutil, mas acredito ser em função da

elevação da temperatura e não por

carbonatação residual. Ela é envasada a frio. Na

degustação não há qualquer percepção de co2.

Luiz Caropreso: Outra dúvida.

O principal gosto básico dela é o dulçor?

Como ela se comporta na boca?

Qual o retrogosto?

Marcelo Breda: O maltado é bem característico e sim, traz um adocicado devido à base ser

uma doppel, mesmo adaptada para esse fim. Apresenta ésteres e um spice bem interessante na

boca, o álcool não poderia deixar de aparecer, afinal 35% são significativos. Como disse, o tostado

aparece no final sim, notas leves. A percepção é bem agradável pois ela é densa e aveludada. A

sensação de aquecimento é percebida rapidamente.

No aftertaste é possível perceber as nuances do carvalho francês. pelo tempo de madeira um

"dash" amadeirado

Luiz Caropreso: Alguma nota de nozes, castanhas ou amêndoas?

Marcelo Breda: Ah sim, no aroma nozes, amêndoas, um "maple" com licor de cacau, bem

interessante, a depender é claro das temperaturas. Volatilizações escalonadas favorecem essas
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percepções. O carvalho também é bem aparente no

aroma.

Luiz Caropreso: Ah, sobre os insumos! Se não for

sigiloso você pode me dizer quais maltes, leveduras e

lúpulos usaram? Usaram barricas usadas?

Marcelo Breda: Lúpulos, sem segredos, Hallertau e

Saaz. Maltes são 5, pilsen, pale ale e outros três que deixo

em suspense. Mas todos comerciais. Gosto muito das

variedades da Weyermann. Leveduras realmente são as

estrelas, por isso mantenho comigo. Posso adiantar que

suportam maiores teores alcoólicos e são mais lentas.

Quanto às madeiras, sim, sempre já "batidas''. Minha

opinião modesta é que as novas, digamos "virgens" não

são adequadas para cerveja, mas isso é uma opinião

pessoal não científica.

Luiz Caropreso: Concordo com vc. Cervejas que maturam em madeira virgem ficam cheias de

arestas e agressivas. Sobre as leveduras, sua resposta descarta as kweik da vida, hahaha.

Marcelo Breda: Ah sim, kweik deixa muitos offs na minha opinião. Não é adequada para

nossa Brandy. O processo é moroso, mas gratificante

Luiz Caropreso: Qual foi a produção da Beer Brandy?

Marcelo Breda: As duas edições (2019 e 2020) tiveram apenas 100 garrafas de 500ml. Eu até

me empenhei esse ano para fazer mais, porém esbarrei nos resquícios da pandemia e a garrafa

importada está em falta e não consegui ampliar a tiragem

Luiz Caropreso: Entendo. Mas só pra ter noção, vocês partem de uma batelada de quantos

litros de doppelbock pra chegar nesses 50 litros??

Marcelo Breda: Partimos de 500 litros

Luiz Caropreso: E essa Doppelbock tem quanto de ABV?

Marcelo Breda: A padrão nossa tem 10, mas essa base é mais alcoólica

Luiz Caropreso: Bom, pra finalizar, onde os leitores podem comprar essa preciosidade?

Marcelo Breda: Aí é que está Luiz.

Fizemos uma pré-venda com reserva antecipada das 100 unidades e felizmente em 7 dias

todas foram vendidas.

Como falei, a ideia esse ano era fazer uma maior tiragem, mas faltou garrafa no mercado.
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Abrimos uma lista de interesse para uma eventual possibilidade de que tenhamos garrafas

para mais alguns exemplares, mas isso dependerá de fatores alheios à cervejaria.

Os interessados podem ligar na Cervejaria da CUESTA em Botucatu no tel. (014) 3814-9495 e

deixar seus dados de contato manifestando seu interesse na CUESTA Beer Brandy 35% e na medida

do possível a cervejaria se empenhará ainda mais em tentar atender aos clientes.

Mas em 2023 a 3a edição estará no mercado, sua base já se encontra em processo.

Luiz Caropreso: Por falar nisso, quanto

tempo leva todo o processo?

Marcelo Breda: Dedicamos praticamente

dois anos para cada edição. Estamos em estudo

também em esticar ao máximo para termos

edições de longa guarda. Ainda é cedo para isso,

mas é um dos planos.

Para dar um "spoiler", temos uma outra

cerveja (outra base) já há 4 anos no carvalho,

mas nesse caso Carvalho Branco Americano. Está

ficando muito boa.

Luiz Caropreso: Muito bacana.

Realmente é mais do que fazer uma

cerveja. Tem muito amor nisso, além de

competência, é claro.

Essa de 2021 é no carvalho francês certo?

Marcelo Breda: Fato. Amor pela bebida,

dedicação e estudo para atingir os objetivos. Uma pitada de sonhos também para motivar as

inovações.

Sim, carvalho francês.

Luiz Caropreso: Para finalizar, você tem algumas sugestões de harmonização?

É claro que ela funciona perfeitamente como um digestivo, ou mesmo como um drink de

boas-vindas.

Acredito que combine muito bem com nozes, castanhas e frutas passas ou desidratadas,

chocolates ou doces à base de chocolate 60% ou mais e bons charutos, correto?

Marcelo Breda: Sim, está correto, mas complemento que ela "stand alone" é um show! Sou

suspeito...rs
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Luiz Caropreso: Momentos de reflexão e contemplação com uma boa música como

companhia!!!

Você gostaria de falar mais alguma coisa?

Marcelo Breda: Momentos de reflexão e contemplação com uma boa música como

companhia!!!

Essa é uma ótima pedida, por isso também o kit acompanha dois copos, compartilhar é uma

outra possibilidade.

Luiz Caropreso: Muito bacana. Parabéns pelo projeto e pela realização. Te desejo muito

sucesso.

Marcelo Breda: Acredito que é isso Luiz, um projeto que começou nas minhas pesquisas em

2017 para inovar e que já se firmou como um marco na história cervejeira do nosso país. Pretendo

manter a tradição com certeza, a cada dois anos Beer Brandy para nossa apreciação.

Muito obrigado Luiz, eu agradeço a oportunidade de estar com você e com a Bräu Akademie

nesse canal diferenciado. Sucesso para nós!

Ah, estava me esquecendo, na Cuesta temos mais de 23 estilos. Nosso site é

www.cervejariadacuesta.com.br.

Um outro spoiler...rsrs. Ainda nos próximos meses lançaremos mais 3 cervejas OAK, dentre

elas uma espetacular Red Flanders. Imperdíveis e serão vendidas em um Pack 03. Em breve!

É isso meus amigos. Fico aqui na expectativa de mais cervejas deliciosas vindo para o

mercado.

Até a próxima.

http://www.cervejariadacuesta.com.br/


Direto da Fábrica
Uma conversa direta com os produtores de cerveja
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Nas edições anteriores do ‘Direto da Fábrica’ iniciamos a

coluna falando com o Marcelo da Cervejaria Maltesa e depois

conversamos com o caseiro Alexandre Damaceno. Agora vamos

conhecer um pouquinho dessa dupla de ciganos, proprietários da

Neo Clássica Cervejaria, que criam sabores muito interessantes

em uma Tap que tem tudo pra ficar gigante!

Na edição desse mês, conversamos com o Pedro Gurgel

Rondó Monteiro, mais conhecido como Maradona, que nos

contou sobre o surgimento da Neo Clássica. Esperamos que a

história dele possa te inspirar a tirar do papel seu projeto também!

Um dia normal de festa infantil dos amigos da escola de minha filha. Estávamos na casa dos

pais da amiguinha e me foi oferecido uma cerveja, era por volta de 2014, eu nunca tinha tomado

uma cerveja artesanal, feita na casa dele mesmo, estranhei demais aquilo e ao mesmo tempo me

encantou.

Começavam ali, uma série de perguntas e questionamentos na minha cabeça. Será que eu

consigo fazer? Será que precisa de muitos equipamentos? Faço um curso?

Comecei a fazer uma série de pesquisas na internet para tentar descobrir como eu faria pra

fazer cerveja, vi vídeos e decidi comprar um kit em uma loja especializada aqui de Campinas, interior

de São Paulo.

No mesmo aniversário tinha um amigo, pai de uma das convidadas, que em uma conversa se

mostrou interessado em fazer cerveja também, na loja liguei pra ele e disse: estou comprando o kit

cervejeiro, vamos rachar? E ele topou, e foi aí que começam os trabalhos.

Esse grande amigo é o Jojo (Jonathan Gilard), hoje dono da brew shop Armazém Insumos

Cervejeiros em Barão Geraldo e da Cervejaria Malli.

Lembro que quando começamos a fazer cerveja compramos um desses kits prontos, e

tentamos seguir à risca o que estava escrito, mas a cerveja saiu da cor de terra misturada na água,
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muito próximo as sopinhas que nossas filhas faziam brincando,

e o gosto? O gosto era de tristeza.

Depois de muitas receitas e muitas leituras percebemos

que algo estava errado, a O.G. não batia com o esperado e não

iria bater mesmo a receita era mal projetada.

Anos de cerveja se passaram e decidimos começar uma

marca de cerveja, a Jo&Jones como uma curtição, participamos

de um evento em Barão Geraldo com mais algumas cervejarias

de amigos e depois encerramos o projeto.

Eu nunca parei de fazer cerveja, levava as receitas em encontros e algumas delas se

destacaram, principalmente as Sours, estilo cervejeiro que na época estava começando e eu tive

um dos maiores mestres no assunto para me ensinar, Mestre Carlão.

Continuando nos encontros e sempre no cenário da cerveja artesanal, fui chamado para fazer

parte de uma sociedade com mais dois amigos em uma marca de cerveja, a Brown River.

Essa empreitada foi curta, participamos de um festival em Rio Pardo e vendemos cerveja para

alguns bares da região, mas os rumos tomados foram distintos e a marca se encerrou.

Essa última sociedade serviu como uma ponte para que a

Neo Clássica Cervejaria fosse criada. Agora com o sócio Mateus

De Pauli temos uma marca de verdade.

Ainda em 2019, participei como caseiro ainda do concurso

de cervejas artesanais do Slow Brew e consegui o 3 lugar com

uma sour de Cajá e Manga que foi reproduzida agora pela Neo.

Para a Neo Clássica surgir seguimos os passos

corretamente, fizemos um estudo da marca, pesquisa de

mercado, escolhemos um ponto para nossa Tap House para

vender nossas próprias cervejas.

Optamos por ter um ponto de distribuição para que

pudéssemos mostrar nossas cervejas localmente e assim
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crescermos na região. Nós somos uma cervejaria

que trabalha em modelo cigano, fazemos nossas

receitas em cervejarias da região, onde alugamos o

espaço para as nossas produções.

Hoje a Neo é uma empresa pequena, mas atuante

e como metas bem definidas. Estamos cada vez mais

distribuindo nossas cervejas pela região, em barris e

latas para bares e Taps. Estamos em Valinhos, Vinhedo,

Americana, Campinas, Paulínia, São Paulo e Rio Pardo.

Nós abrimos a Tap, em outubro de 2020 e

enfrentemos esses tempos difíceis. Algumas projeções

foram redefinidas e objetivos estendidos, esperamos

que tudo isso passe logo para que possamos vir com

força total.

Sempre tentando inovar em estilos e combinações

nossas cervejas trazem aos melhores e mais exigentes paladares um mix de diferentes sabores e

emoções. Situada na rua Hermantino Coelho 551, Mansões Santo Antônio, nossa Tap esta aberta

de terça a domingo. Nos siga no Instagram e saiba de todos os lançamentos e novidades.

@neoclassicacervejaria

https://www.instagram.com/neoclassicacervejaria/


Prosa Cervejeira
Uma prosa saída diretamente da produção da Cervejaria Berggren

Maio 2021 4º Edição 29

American Porter a queridinha do inverno!!

O estilo Porter nasceu na Inglaterra por volta de 1700, seu

nome está relacionado com os trabalhadores dor portos, que

mesclavam três tipos de cerveja, provavelmente uma Old Ale,

uma Pale Ale e uma Mild Ale para obter uma bebida escura e mais

alcoólica. Depois do surgimento do malte torrado esta mistura

foi abandonada.

Tornou-se um estilo muito popular, amplamente exportado

a partir de 1800, mas decaindo pouco antes da primeira guerra mundial e desapareceu na década de

1950, sendo reintroduzido em meados da década de 1970 com o início da era da cerveja artesanal. A

Porter é uma das várias interpretações regionais que se desenvolveram ao longo do tempo e uma

antecessora de todas Stout.

A porter americana:

A porter e stout americana evoluíram dos seus estilos com origem da escola inglesas para

serem totalmente transformadas em cervejas artesanais pelos cervejeiros americanos. Em geral são

estilos mais intensos, fortes, concentradas no lúpulo.

Hoje podemos dividir em quatro estilos mais conhecidos:

1. English Porter, a versão mais tradicional da cerveja;

2. Baltic Porter, uma porter ligeiramente mais cremosa e encorpada, em geral com adição de

aveia; essa podendo ousar usando leveduras lager.

3. American Porter, uma porter mais lupulada, seguindo o padrão da escola americana;

4. Imperial Porter, uma cerveja mais alcoólica, potente e lupulada (muitas vezes próxima a

uma Imperial Stout, diferindo apenas por não ser tão seca e/ou complexa).
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A Berggren American Porter

Remodelada em de agosto de 2019, a

Berggren Porter passou a ter na sua

composição 6 maltes, o pale ale é a base e

adição de aveia que resultou em um

acabamento mais leve com notas

acentuadas de café, chocolate e toffe.

Técnicas mais modernas de lupulagem

foram introduzidas no processo, tais como,

adição de lúpulo no mostro primário e a

técnica de lupulagem no Whirpool. Lúpulos

mais modernos como o Warrior para

amargor, trouxeram equilíbrio e amargor

limpo, mas sem perder a identidade do estilo americano. Na parte fria optamos por um clássico e

generoso Dry Hopping do lúpulo americano Liberty e uma maturação no tanque entre 30 e 45 dias.

O resultado é uma experiencia incrível, a cerveja possuiu excelente Drinkability, é muito

aromática e saborosa. Pode ser apreciada tanto em dias quentes ou também nos dias mais frios,

mas sempre com a temperatura de serviço mais alta, entre 7°C e 11°C, para que toda sua

complexidade proveniente dos maltes caramelos e tostados em harmonia com a lupulagem

permanecem sempre em harmonia e equilíbrio – nada do velho costume de “cerveja trincando de

gelada”.
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Harmonização

Indico um Goulash, carnes de caça robustas como um javali, presunto cru. Sobremesa vai

muito bem com trufa de chocolate, torta de frutas vermelhas, um creme Brulée e tiramisu.

Valorize e nunca deixe de beber uma boa cerveja.

Saúde e até mais!!!

Zé Florindo

Cervejeiro e Sommelier de Cervejas

A Berggren é uma cervejaria que foi oficialmente inaugurada em novembro de 2015. Quem está à

frente dos trabalhos é o Diretor Geral Lucas Berggren. A empresa teve seu projeto iniciado entre

2008/2009, quando a família Berggren começou a estudar o funcionamento dos equipamentos

para a montagem da fábrica e entre 2013/2014 a família, que tem atuação na indústria têxtil,

ganhou um fôlego financeiro e deu retomada definitiva ao projeto. Produzindo cervejas de estilo

clássico, e outras inspiradas na Escola Americana, a Berggren Bier conta com uma fábrica piloto

(com laboratório e estrutura de envase) para testar as cervejas – algo presente em poucas

cervejarias do país.

https://www.facebook.com/BerggrenBier/ https://www.instagram.com/berggrenbier/

https://www.facebook.com/BerggrenBier/
https://www.instagram.com/berggrenbier/
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Lançamento: EZbrew K100 WiFi

O EZbrew K100 WiFi é um equipamento Double-Vessel que

traz a modernidade para a sua produção cervejeira.

Ele acompanha Comando Remoto WiFi para que você possa

conduzir suas receitas com muito mais tranquilidade e conforto.

Um único botão Encoder comanda tudo no controlador.

Muito fácil de usar! Com este equipamento você pode

processar até 20kg de malte para produzir de 35 até 85 litros de

mosto cervejeiro.

O tanque de mostura tem uma volumetria de 60 litros, sem a necessidade de talha ou guincho.

Já o tanque de fervura tem volumetria de 100 litros.

Construído em Aço Inox 304L de grau alimentício, seguro para a sua saúde e sem risco de

afetar o paladar da sua cerveja. Além disso, é equipado com sensor antitransbordamento no tanque

de mostura e um sensor que impedem a resistência de trabalhar a seco no tanque de fervura, que

tornam a produção bem mais tranquila.

Há também a inovadora tecnologia Fuzzy, que reduz e controla a potência do equipamento no

ataque do Set Point e para manter com precisão a temperatura durante os patamares de mostura,

resultando um menor gasto energético.

Outra inovação é a detecção automática da fervura, que começa a contar tempo quando a

água muda de estado líquido para o vapor. Conta ainda com as exclusivas etapas de Ketlle Souring,

que auxilia o controle de acidificação com alertas para a medição do pH.

Além disso, temos o controle de resfriamento, que toca um sinal sonoro sempre que o mosto

atinge a temperatura programada. Se algo acontecer ao microprocessador, não se preocupe. Há

uma redundância 100% elétrica, para você não perder a produção em caso de falha.

Já com o inovador Fator de potência, você pode reduzir eletronicamente a potência do

equipamento e evitar caramelização do mosto em levas menores de produção.

Produza sua cerveja onde quiser

O EZbrew K100 WiFi, oferece a liberdade para que o cervejeiro faça a sua melhor bebida onde
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quiser, mesmo em locais pequenos. O equipamento

tem 78 cm altura e 49 cm de diâmetro. A altura dele

montado não passa de 135 cm.

O peso total do equipamento com acessórios é

de 32,7 kg. Mas não se preocupe! Na hora de carregar

você conta com a facilidade das rodas auxiliares para

movimentação. Dá para levar para a casa de um amigo,

para uma chácara ou para onde você quiser.

E ainda tem muito mais! Confira a lista de

vantagens do controlador:

Memória afiada

1) Tenha até 30 receitas, com 20 etapas cada e

com mais 40 adições ou tarefas;

2) Receba 6 receitas pré-cadastradas (podem ser

editadas ou apagadas);

3) Cadastre novas receitas, ative, desative, edite

ou apague. O controle é todo seu!

4) Cadastre adições e tarefas em cada receita,

ative, desative, edite ou apague;

Controle programado ou manual

5) Ative ou desative o funcionamento automático

da bomba de recirculação na programação ou na chave gangorra de maneira direta e manual. Você

escolhe como quer fazer o controle;

6) Ative ou desative o alarme no final da etapa na programação (você pode editar a qualquer

momento);

7) Ative ou desative uma etapa, uma adição ou tarefa – basta você editar a receita ou a adição;

8) Escolha entre o controle automático ou manual da bomba de recirculação de mosto por

meio de uma chave gangorra. É muito mais direto e intuitivo;

9) Escolha entre o controle automático ou manual do aquecimento do mosto através de uma

chave gangorra;

10) Pule etapas, aumente ou diminua tempo e temperatura durante a execução das etapas.

Com o EZbrew K100 WiFi você tem total liberdade na hora da brassagem;

11) Aumente ou diminua a intensidade da fervura durante esta etapa, obtendo menor taxa de
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evaporação e maior economia energética;

Segurança contra falhas

12) Se faltar energia, sem problemas! Você pode

continuar a brassagem de onde parou;

13) Fique tranquilo se você não encaixou bem o

plug do controlador na saia do equipamento: há um

alarme para te alertar se isso ocorrer;

14) Conte com alerta luminoso e sonoro de

acionamento do sensor anti transbordamento – avisa

que você precisa fazer uma interferência como fechar

a válvula do tanque de mostura e afrouxar a cama de

malte;

15) Conte com sinais sonoros entre etapas e

sinais sonoros das adições e tarefas são intermitentes. Você será avisado sempre que precisar fazer

uma interferência no processo de brasagem;

Selecione os parâmetros conforme o seu gosto

16) Parâmetros como o de Fator de Potência pode ser configurado durante a brassagem;

17) Ajuste dos parâmetros da rampa do controle Fuzzy pode ser configurável pelo usuário;

18) Ajuste dos parâmetros de início de fervura pode ser configurável pelo usuário;

19) Ajuste do set point do sensor de temperatura – você pode corrigir algum erro de leitura do

sensor;

20) Escolha o padrão de sensor de temperatura que está em seu equipamento;

21) Atualize o firmware de forma simples e fácil através da rede K100 da sua casa;

22) Restaure padrões originais de fábrica. É só apagar toda a memória do controlador e

comece uma nova história;

E ainda tem mais!

23) Cada controlador tem um número de série único;

24) Conte com uma planilha para ajudar no planejamento da brassagem e auxiliar na

programação do controlador;

25) E prepare-se: vem aí o EZbrew Comando Remoto WiFi a se comunicar com outros

dispositivos e Smartphones. (novidades em breve!)



Maio 2021 4º Edição 35

Equipando a Vida II
Apresentação de equipamentos que poderão facilitar sua produção

Vamos fermentar?

O equipamento que escolhemos esse mês é o fermentador,

esse recipiente que recebe uma das etapas cruciais para uma boa

cerveja. Na fase de fermentação, caso não sejam tomados os

devidos cuidados, pode-se comprometer toda sua produção.

Sabemos que existem diferentes tipos de fermentador, e

não, não são todos iguais embora o princípio seja o mesmo...

fermentar adequadamente sua cerveja. Nessa matéria vamos

tratar dos diferentes modelos e trazer as principais vantagens e

desvantagens de cada um. Mas fique tranquilo! Existe fermentador que cabe em todos os bolsos e

espaços.

Comecemos do básico, a fermentação é um dos processos mais importantes da produção de

cerveja. Por ser um processo que se realiza sem interferência do cervejeiro devemos entender que,

não interferimos no processo, mas devemos controlá-lo do início ao fim.

Na fermentação as leveduras consomem os açúcares fermentáveis do mosto transformando-

os em álcool e CO2. O tempo e a temperatura da fermentação variam de acordo com o estilo da

cerveja que será produzida.

Para termos uma boa fermentação precisamos atentar a três principais aspectos dessa etapa:

aeração do mosto, pois as leveduras precisam de oxigênio para realizar seu trabalho; a quantidade e

a viabilidade da levedura, ou seja, se existe as condições corretas para que as leveduras se

propaguem e transformem os açucares fermentáveis; e a temperatura adequada para fermentação,

se a temperatura estiver abaixo do mínimo para o trabalho da levedura elas ‘adormecerão’,

enquanto se estiver muito alta elas trabalharão rápido demais estimulando desenvolvimento de

compostos indesejados.

E onde tudo isso acontece? Isso! No fermentador. Então vamos aos modelos:
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Balde: geralmente utilizado por iniciantes, é feito em plástico

alimentício, é fácil de limpar, custa pouco, não permite a passagem

de luz, disponível em diversos tamanhos, possui alça para carregar

e furação para torneira e airlock (dispositivo para impedir a entrada

de ar no fermentador, evitando a contaminação, também permite

a saída dos gases da fermentação). Suas desvantagens são:

capacidade máxima em litros pequena, não recomendado para

maturação (também chamada de fermentação secundária, é uma

fermentação que deve acontecer em baixa temperatura, de forma

lenta para clarificação da cerveja através da precipitação das

leveduras, proteínas e sólidos solúveis) prolongada, é fácil de

riscar, o que pode gerar acumulo de substâncias indesejadas

aumentando o risco de contaminação, permeável (com o tempo,

pode deixar oxigênio entrar) e por fim não permite coletar

levedura para fazer propagação (reutilização de leveduras).

Bombona: fabricadas em polietileno de alta

densidade e alto peso molecular (HDPE), por ser

composto por matéria virgem (100%) faz desse material

atóxico. Possui alças para carregamento, tampa com

anel de vedação (o-ring) e trava externa para vedação

completa. Não é recomendado para colocação de

líquidos com temperaturas maior que 60°C. Permite

empilhamento, o que facilita muito o arranjo do

espaço, possui vários tamanhos, torneira

antissedimento e furação lateral para sterilock. Da

mesma forma que o balde é fácil de riscar (aumentando

o risco de contaminação) e não permite coletar

levedura.
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Fermentador Pressurizável de PET: fabricado

em PET transparente (te permite assistir as

leveduras trabalhar), trabalha sob pressão,

capacidade de até 30L. Em sua tampa existem

conexões que permitem: medir a temperatura

(através de sonda termométrica), colocar CO2 para

carbonatar e retirar a cerveja pronta, assim

evitando a exposição ao ar e a possíveis

contaminações. É fácil de limpar, alguns modelos

possuem alça para carregar, compacto e possui

vários acessórios (auto sifão, terminal ball lock gás,

válvula DMFIT, válvula de alívio smart/ spunding

valve, por exemplo). Os contras são dois, ser

transparente e por isso precisa ficar protegido de

quaisquer fontes de luz (oxida a cerveja) e pode

riscar o que gera possíveis contaminações.

Fermentador Cônico de PET: fabricado em PET transparente (te

permite ver a fermentação), design cônico, pode ser pressurizado

como um barril de chope para realização de carbonatação forçada

(para isso é necessário adquirir um kit de pressurização). Possui

válvula de alívio com manômetro e conector ball lock, que lhe trará a

possibilidade de usar o CO2 gerado na fermentação para

carbonatação espontânea da cerveja. Permite a coleta de leveduras,

fácil retirada do trub e é possível de anexar diversos acessórios. Assim

como os outros fermentadores de PET, pode riscar e gerar

contaminação e por ser transparente precisa ficar ao abrigo da luz,

esse fermentadores também exigem um maior espaço para

armazenamento.
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Fermentador Cônico de Inox: propicia controle de

fermentação ao estilo cervejaria, te possibilitando ter sempre um

fermentador limpo e estéril, possui controle de temperatura

(controle o aquecimento e resfriamento com o Chiller Glicol ou

kit de resfriamento, disponível separadamente) e mínima

exposição ao oxigênio, coleta de levedura, fabricado em inox,

adaptável a vários acessórios. Os contras ficam a cargo do preço

e da necessidade de espaço.

Para qualquer cervejeiro, seja caseiro, cigano ou cervejaria o mais importante em qualquer

estilo de fermentação é a dedicação e controle (temperatura, pH, propagação das leveduras e

agentes contaminantes) do processo, quanto aos equipamentos, todos são capazes de te oferecer

uma boa fermentação, o que mais deve pesar em sua decisão é o quanto você pode gastar e quanto

espaço possui para acomodar todos os seus equipamentos e insumos.

O resto cervejeiro... é com você!
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Água cervejeira (Parte 3) – O pH durante o processo 

de produção. 

Faaaala, meus brejeiros!! Hoje é a terceira e última parte

sobre água cervejeira. Relembrando, falamos na última edição

sobre sais minerais da água cervejeira e a influência dos

mesmos no processo e no produto final. Nessa edição

falaremos sobre o tão temido pH.

A sigla pH refere-se a Potencial Hidrogeniônico, termo

introduzido, pelo bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz Sorensen, em 1909, para mensurar

concentrações, muito pequenas, de íons de hidrogênio em soluções aquosas, com o intuito de

facilitar seus trabalhos no controle de qualidade de cervejas. Representa um índice que indica a

acidez, neutralidade ou alcalinidade do meio. Mas eu estou aqui falando essas palavras

complicadas, para que possamos entender como o pH funciona e no que ele interfere.

A escala de pH varia de 0 a 14 e é uma característica de todas as substâncias, sendo

determinado pela concentração de íons de Hidrogênio (H+). Mas o que são íons? Para que vocês

possam compreender totalmente o que são os íons, precisamos falar um pouco da estrutura dos

átomos. Eles são a menor parte em que um elemento pode ser dividido sem que perca suas

propriedades químicas, ou seja, sem que se altere as características do elemento em questão.

Os átomos são constituídos por um núcleo, que possui partículas com carga positiva, os

prótons e partículas de carga neutra, nêutrons. Orbitando em torno do núcleo temos os elétrons,

que possuem carga negativa e compõe a eletrosfera.

Em seu estado fundamental os átomos são eletricamente neutros, no entanto, pode

acontecer perda ou ganho de elétrons e é aí que se formam os íons. Íons são um componente

químico resultante dessa perda ou ganho de elétrons através de reações eletricamente carregadas,

ou seja, quando os elementos químicos se misturam formando uma reação, as cargas elétricas
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podem sofrer modificação e se desestabilizar, porém o átomo tem a necessidade de ter a mesma

quantidade de prótons e elétrons e é aí que os íons atuam. Quando o átomo recebe elétrons fica

carregado negativamente e é denominado ânion, quando o átomo perde elétrons a carga fica

positiva e é chamada de cátion.

ELÉTRON

PRÓTON

NEUTRON

NÚCLEO

Agora que vocês já sabem o que são os íons, voltemos ao pH! Quanto menor o pH de uma

substância/meio, maior a concentração de íons H+ e menor a concentração de íons OH-.

Seguindo a escala de pH substâncias que possuem valores de pH entre 0 e 7, são

consideradas ácidas, valores em torno de 7 são neutras e valores acima de 8 são consideradas

básicas ou alcalinas. O pH de alguma substância pode variar de acordo com sua composição,

concentração de sais, metais, ácidos, bases e de substâncias orgânicas. Temos alguns exemplos

que podem exemplificar muito bem a variação do pH, a figura abaixo nos mostra diferentes

substâncias, alimentos, entre outros, e seus respectivos valores de pH.

F
o

n
te

:

h
tt

p
:/

/b
lo

g
d

e
q

u
im

ic
a

2
0

1
4

.b
lo

g
s

p
o

t.
c

o
m

/2
0

1
8

/0

4
/p

o
te

n
c

ia
l-

h
id

ro
g

e
n

io
n

ic
o

-p
h

.h
tm

l



Maio 2021 4º Edição 41

Para descobrirmos o pH nós utilizamos um aparelho chamado pHmetro ou medido de pH,

que foi descrito na edição passada do Bräu News, na sessão ‘Equipando a vida’. Esse aparelho é

constituído por um eletrodo e um circuito potenciométrico. A forma de medir é extremamente

fácil e esse aparelho é o melhor amigo de quem trabalha com brejas. Abaixo podemos ver um

pHmetro medindo uma amostra de mosto cervejeiro e ao lado um pHmetro digital que é um dos

mais utilizados na indústria cervejeira.

Agora com essa mega introdução sobre pH vamos falar da importância dele na produção na

nossa querida cerveja. O pH é controlado em diversas etapas do processo produtivo, são elas,

tratamento de água de fabricação cervejeira, brassagem, fervura do mosto, processos CIP (Clean In

Place), envase, tratamento de água de purga e tratamento de água residual. A água é tratada para

a potabilidade geral, o pH da água é de modo geral por volta de 7 e ela se mantém constante, os

responsáveis por essa constância são os carbonatos (são sais inorgânicos formados pelo ânion

CO3
2-) dissolvidos nela.

Durante a produção é adicionado a água no malte, mas tem algo muito importante nesse

momento, os grãos de malte possuem uma alta concentração de fosfatos, lembram deles na última

coluna? Então, quando é adicionado a água no malte ocorre a reação desses fosfatos com os

minerais presentes na água resultando na liberação de íons H+, ou seja, por conta dessa reação

ocorre a tendência de o mosto ficar ácido, e para produção essa acidificação do mosto é muito

desejável.

Quando o carbonato é todo consumido, pois ele que mantem o pH alcalino, o pH começa a

abaixar e o mosto a ficar ácido. O ideal é que o pH da mosturação para todas as cervejas seja entre

5,2 e 5,5. Quando o pH do mosto ficar acima de 5,5 indica que a água está muito alcalina e ocorre a
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Outra etapa muito conhecida por nós é a fervura, nesse momento é adicionado os lúpulos, e

tem como objetivo a estabilização da sua composição através da inativação das enzimas amilases e

proteases. Nesta etapa o pH deve estar na faixa de 5,30 a 5,50, essa faixa de valores de pH é

favorável pois otimizam a reação de isomerização do alfa-ácidos, a solubilização dos compostos

presentes nos lúpulos, ao final da etapa de fervura os valores de pH têm uma gigante influência na

coagulação das proteínas. Essas proteínas se coagulam e se precipitam em flocos denominados

“trub”.

Após toda a brassagem o mosto vai ser fermentado, esse é o ponto crítico da produção, o

mosto oxigenado precisa estar na temperatura e faixa correta de pH para que o fermento atue nos

nutrientes criados durante o processo de fermentação. Quando se está produzindo uma breja e o

pH está abaixo do esperado durante a fermentação, pH<3.6-3.7, isso pode indicar para o cervejeiro

sérios problemas de contaminação. Mas qual o pH ideal da fermentação? Bem, comparado a

brassagem o pH irá diminuir, pois as leveduras produzem ácidos orgânicos, a faixa ideal é entre 4,5

e 5,0, para melhorar a eficiência das leveduras.

Meus brejeiros, estamos quase na etapa final da produção, após a fermentação, essa etapa

tão incrível da produção, chegamos na fase de maturação da cerveja ou fermentação secundária,

essa etapa contribui para a clarificação da cerveja e melhoria do seu sabor, falando de uma forma

resistência a mudança do pH. O controle do pH nessa etapa é de extrema importância, pois o pH

influencia diretamente a atividade enzimática de conversão de amido em açúcar. Abaixo na

imagem está apresentado as faixas de pH de atuação das enzimas.
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mais comum essa etapa é para deixar a cerveja redondinha, os valores de pH devem estar na faixa

de 4,00 a 4,50. Essa faixa é importante para a estabilidade da espuma da cerveja, então quando

você olhar para aquela espuma linda no seu copo lembra dessa etapa da produção e do querido

pH.

Por fim o pH da cerveja pronta deve ser mais baixo que o pH do mosto pré-fermentação, ele

pode variar de 4,1 a 4,6, um pH mais alto que essa faixa pode indicar que algo durante as primeiras

etapas foi esquecido ou que algo alcalino foi inserido na cerveja. Vimos nessa edição o quão

importante é verificar o pH em todas as etapas, esses valores nos dão um norte e nos ajudam a

realizar o processo. Se você não tinha costume de medir, acredito que a partir de agora será

diferente, certo?

Meus brejeiros, a coluna nesse mês ficou gigante, mas falar de pH além de ser extremamente

necessário é interessante, sou suspeita para falar, mas eu amo. Terminamos nesse mês as 3 partes

sobre água cervejeira e na próxima edição viremos com muito mais assuntos incríveis!!!

Até mês que vem, meus brejeiros!
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Empreendendo com Cerveja

O ímpeto empreendedor do brasileiro por vezes é travado

pelo que chamamos de princípio da legalidade, ou seja, ninguém

precisa fazer nada se não estiver na lei, mas tendo lei, a sua

observância é obrigatória.

Não é incomum que o cervejeiro que começa na panela,

evolua em estudos e técnicas e comece a produzir uma cerveja

que chama atenção de amigos e familiares e o interesse pela

comercialização é natural.

Contudo, como um item da família alimento, a cerveja tem um regramento bastante amplo e

severo do ponto de vista normativo, e digo normativo, pois aqui se engloba leis, decretos,

instruções normativas, normas regulamentadoras, etc.

Antes de atacar a Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento é

importante entender a razão de normas tão rígidas com alimentos, daí passa-se a ver com maior

clareza que tais normais visam uma proteção maior e nesse caso pode-se dizer a saúde pública, a

vida.

Recentemente uma cervejaria de médio porte, encravada no coração de Minas Gerais passou

por grave problema de contaminação, intoxicando diversos consumidores com dietilenoglicol,

ceifando a vida de 10 pessoas e impondo sequelas a diversas outras. Uma cervejaria, com todas as

licenças em dia, com controle de qualidade, setores responsáveis por manutenção, laboratório

para análise do produto acabado, sofreu tal golpe e vitimou uma dezena de pessoas. Imagine o que

poderia acontecer com produtos feitos sem tais controles, e observância de normas sanitárias.

Mas ao contrário do que o grande público pensa, as normais não são extremamente rígidas,

mas visam garantir a segurança do consumidor que opte por consumir determinado produto.
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Em 2014 foi editada a RDC 14 (Resolução da Diretoria Colegiada) da ANVISA – Agência

Nacional de Vigilância Sanitária, onde se estabelece limites toleráveis de fragmentos de insetos que

indicam falhas nas boas práticas com alimentos. No molho de tomate até 10 fragmentos de inseto

ou uma unidade de pelo de roedor em 100 gramas de molho de tomate, são considerados

toleráveis. Portanto, ao que parece um excesso de rigor, em verdade a legislação é bem permissiva

e busca a garantia do bem-estar e saúde do consumidor.

Da mesma forma, a legislação que trata da cerveja tem suas permissividades, que em alguns

casos, podem inclusive trazer malefícios a saúde, contudo, do ponto de vista sanitário é visto como

suficiente para assegurar o bem-estar do cliente.

A instrução normativa 65 do MAPA

permite que cervejas com até 0,5% de teor

alcoólico são consideradas sem álcool,

enquanto cervejas com baixo teor de

glúten podem ser designadas como

“cerveja sem glúten”. Portanto, há

permissividade inclusive com a cerveja, que por se tratar de bebida alcoólica tem um tratamento

mais rígido e diferenciado e pela Lei, com proibição de propagandas em determinados horários,

proibição de consumo e venda para menores de 18 anos, etc.

Interessante é dizer que, mesmo diante desse cenário aparentemente apocalíptico do ponto

de vista do cervejeiro caseiro, vender a sua cereja artesanal caseira não é impossível.

Sempre que se afirma isso, vem a pergunta de um milhão de dólares: é possível vender a

cerveja artesanal caseira? E a resposta é SIM. O que não se pode vender é cerveja ilegal, ou seja,

sem o atendimento das regras sanitárias. Uma vez atendido todos os requisitos legais, onde se

produz a cerveja pouco importa. Pode ser produzida na sua casa, na grande cervejaria, no Pub, etc.

Dizer que a produção da cerveja pode ser feita na casa do cervejeiro não quer dizer que ela

possa ser produzida de qualquer maneira, e é exatamente neste ponto que há dificuldade do

cervejeiro entender a legislação, uma vez que sendo possível fabricar em casa, qual a razão para

tantos controles?

Simples, a legislação federal brasileira, quando trata de cervejaria, não faz distinção entre a
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produção de 100 litros mensais e a produção de 10 milhões de litros mensais. Para o MAPA

cervejaria é cervejaria, seja ela caseira, pequeno, médio ou grande porte, tudo é tratado da mesma

forma do ponto de vista normativo e sanitário, daí começa a complicação.

Todo e qualquer empreendedor que pretenda se profissionalizar e um dia produzir de forma

legalizada para colocar a cerveja no mercado, necessariamente deve conhecer o inteiro teor da Lei

8.918/94; dos Decretos 6.871/2009 e 9.902/2019 e a Instrução Normativa 65/2019 do MAPA, pois

esse é o ponto de partida para começar a entender quais são as regras do jogo cervejeiro, e quais

são os requisitos que deverão ser preenchidos para o proponente empreendedor cervejeiro.

Por outro lado, a busca pela consultoria de profissionais do setor sempre garante maior celeridade

e economia financeira, enfrentando as fases do processo de aprovação das licenças com

assertividade, evitando idas e vindas da fiscalização que custam tempo, e tempo é o insumo mais

escasso ao empreendedor que investe em um novo negócio esperando retorno de seu

investimento.

Certamente, após os parágrafos

acima, muitos estão com a percepção

de que é impossível ter uma cervejaria

devidamente legalizada, sem que se

invistam centenas de milhares de

reais. Na verdade, é possível ter uma

cervejaria totalmente legalizada com

investimentos relativamente baixos,

desde que realizados da forma

correta.

Exemplo disso são duas pequenas cervejarias, uma delas no interior de Minas Gerais na

cidade de Nova Lima e outra em Florianópolis/SC.

Em Nova Lima/MG a Cervejaria Klan comandada pelo cervejeiro Humberto, aproveitou a

flexibilização da legislação local chamada pró-artesão, e legalizou a cervejaria que começou no

fundo de casa. Atualmente a cervejaria tem capacidade para produzir aproximadamente 30 mil

Litros de Cerveja, devidamente regulamentada e legalizada.

Já em Florianópolis/SC, minha amiga cervejeira Fatima Bernardi é quem comanda a Cervejaria

Maltês, uma nano-cervejaria com capacidade instalada para 1000 litros mensais de cerveja.
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Também beneficiada por uma lei local que flexibilizou as regras para pequenos produtores criando

o Programa de Incentivo ao Cervejeiro Caseiro, a cervejaria Maltês acaba de receber o registro no

MAPA e já produz a todo vapor para atender ao mercado Catarinense.

Esses são apenas alguns exemplos de cervejeiros caseiros que se empenharam e passaram a

produzir suas cervejas de forma legalizada, atendendo a todos os requisitos do MAPA, e dos

demais órgãos fiscalizadores, contando com todas as licenças e registros para atuar no mercado

cervejeiro, com a garantia aos consumidores que tenham produtos seguros para o consumo.

Portanto meu amigo cervejeiro é possível sim evoluir de uma produção paneleira para uma

produção totalmente legalizada, sendo necessário, emprenho, planejamento, e foco no objetivo.

Por ser um tema muito extenso, nesta edição fizemos uma introdução. Na próxima,

falaremos sobre a primeira evolução, ou seja, Cervejaria. Nos meses seguintes falaremos do

BrewPub, Cervejaria Cigana, etc. tem muito conteúdo por vir.

Vemo-nos por ai!

Insta: @alexandredamaceno35

www.damacenoassociados.com.br

alexandre@damacenoassociados.com.br

Insta: @dr.cerveja

alexandredamaceno35@gmail.com

www.youtube.com/drcerveja

http://www.damacenoassociados.com.br/
mailto:alexandre@damacenoassociados.com.br
mailto:alexandredamaceno35@gmail.com
http://www.youtube.com/drcerveja


Maio 2021 4º Edição 48

Congresso Força Cervejeira

Foi um sucesso! Mais de 2 mil pessoas passaram

pelo Congresso Força Cervejeira, idealizado pela Bräu

Akademie, com organização em parceria com a

ABRACERVA e apoio do Guia da Cerveja.

Conforme havíamos mencionado na edição anterior

do Bräu News, o Congresso nasceu com o intuito de

somar forças no setor cervejeiro para encontrar

soluções que pudessem ser aplicadas de imediato em

toda cadeia para minimizar as perdas, já muito altas,

com a pandemia.

A seleção dos palestrantes e componentes das mesas redondas, foram escolhidos a dedo para

que vocês pudessem ter o melhor conteúdo entregue de forma integral! Nós da Bräu Akademie

somos só gratidão! Todos que participaram cumpriram um papel extremamente importante para o

fortalecimento cervejeiro.

No congresso tratamos de temas como mercado, tributação, finanças, gestão de perdas,

marketing, produtos e vendas. Todas as palestras ficarão disponibilizadas no canal da Bräu no

YouTube, o material das palestras será enviado aos e-mail dos que se cadastraram em nosso site

(Bräu Akademie) e devido ao grande número de solicitações, ainda deixaremos este mês aberto ao

cadastro.

Nas próximas edições, traremos matérias com os assuntos tratados no congresso.

À Érica Barbosa, Jayro P. Neto, Beth Bronzeri, Rafael Chaim, Chiara Barros, Victor Marinho,

Cesar Peixoto, Felipe Freitas, Bruno Perez, Filipe Bortolini, André de Polverel, Rodrigo Louro e

Leandro Silveira nossa gratidão pela colaboração, empenho e exímio trabalho!

Gostaríamos de compartilhar uma delicadeza recebida na sexta feira (07/05/21), manhã seguinte

ao fim do congresso, o presente que chegou foi do nosso amigo André de Polverel, esse impecável

texto que resume tão ‘literariamente’, não só o evento, mas também o momento atual do mercado

cervejeiro. Sem mais delongas... Excelente leitura para vocês!

Colóquio Cervejeiro I
Assuntos diversos trazidos por nossos colaboradores

https://www.youtube.com/channel/UCmAyklvCvOr-DDRd8jNu9Hg
https://brauakademie.com.br/congresso
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CERVEJA ARTESANAL, SIM SENHOR!

Por André de Polverel

Em um momento extremamente difícil para

o setor cervejeiro artesanal sobretudo pelo

fechamento de bares e restaurantes nos

momentos mais agudos de combate a

disseminação do coronavírus, surge um fio de

esperança com a divulgação dos dados do Anuário

da Cerveja 2020 do Ministério da Agricultura,

Abastecimento e Pecuária (MAPA) apontando que

houve um crescimento de 14,4% no número de

fábricas em relação à 2019; Somos agora 1383

cervejarias.

No mesmo Anuário, para alegria de alguns

colunistas especializados, nos chega a informação que Ribeirão Preto alcançou a 9ª posição no

ranking dos municípios brasileiros com o maior número de cervejarias; com um crescimento de 50%.

Porém, nesta longa e próspera jornada etílica nem tudo são flores, em uma recente pesquisa

da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (ABRACERVA) apresentada no Congresso Força

Cervejeira ouvimos que 24% dos empreendimentos cervejeiros entrevistados tem risco alto de

fechar em 2021.

Aqui nos cabe a reflexão: não há nada que possa ser feito? Sem que me seja perguntado, ouso

dizer que há muito que se fazer, afinal a cerveja está neste planeta a pelo menos 10.000 anos e não

me parece que ela vá desembarcar da vida das pessoas pelos próximos 10 anos.

Talvez o que nos falte no momento, falando mais precisamente para os convertidos ao

movimento de diversificação de sabores com adição do bom e velho puro malte, seja poder se

debruçar sobre os problemas nos aflige e resgatar a nossa verdadeira identidade que passa por ser

contrapor as rotulagens encomendadas e propositais que nos jogam na vala comum, como por

exemplo, deixar que nossos produtos sejam nominados de “cervejas especiais”, ao invés de

“cervejas artesanais” isto só para começar.



Maio 2021 4º Edição 50

E na defesa desta semântica primordial, antes que comecem a me jogar pedras, uma cerveja é

tida como artesanal, porque é feita por artesãos, não porque se utiliza de materiais precários para

sua confecção.

Neste longo e prazeroso caminho de diferenciar dos grandes produtores, falando ainda para

convertidos e aficionados, toda cervejaria artesanal deveria ter uma placa na entrada de seu

estabelecimento com o seguinte dizeres: “Obrigado Graham Lees, Mellor Bill, Michael Hardman, e

Jim Makin por nos devolver a felicidade de ser o que somos e beber o que produzimos”. Para quem

não sabe foi graças ao movimento iniciado por esses senhores que em algum momento se viram

inconformados com a produção em massa cada vez maior de cerveja e à homogeneização da

indústria cervejeira britânica que hoje podemos desfrutar de uma verdadeira revolução de como

enxergar o desejo do seu cliente e fazer cerveja.

É certo que eles não inventaram a roda, mas ao fundar um movimento para valorização da

Real Ale, ou valorização da cerveja de verdade. Eles nos legaram um propósito revolucionário, que

no meu modesto entendimento vive a sua terceira onda, após passar pelos Estados Unidos e

desembarcar por aqui na nossa amada terra tupiniquim. Empreendedores Cervejeiros e Cervejeiras

não se deixar manipular. Valorizem seus produtos, redescubram o seu propósito, lutem por espaço

e não pelo espaço, não se esquecendo nunca da chave que inspira e motiva as pessoas a seguirem

as suas ideias e comprarem aquilo que você faz: “As pessoas não compram o que você faz, mas o

porquê você faz.”

André de Polverel

Entusiasta e consumidor da Cerveja Artesanal e representante da OCB (Organização das

Cooperativas Brasileiras) na Câmera Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja do Ministério da

Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA).

Aproveitando que o André menciona em seu texto, a longínqua data de

nascimento da cerveja e em nome de tanta história presenciada por ela.

Veja, assista, se delicie com esse documentário da Discovery Channel, sobre

nossa preciosa bebida!

Retratando desde os relatos Sumérios mais antigos, passando por cada uma

das epidemias e guerras mundiais, festas, festivais e churrascos já realizados

nesse planeta... O ‘COMO A CERVEJA SALVOU O MUNDO’ é filme obrigatório

para todo cervejeiro!

O link para assistir o filme: How beer saved the world

https://www.youtube.com/watch?v=xO53rQ9nqQs


Colóquio Cervejeiro II
Assuntos técnicos diversos trazidos por nossos colaboradores
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Um mergulho na história da Pilsen

Por Fabiana Bontempo - Cervejeira, Sommelier de cervejas e

Embaixadora da Krug Bier.

No início do século 19, a qualidade da cerveja na Europa estava

deixando a desejar e os padrões de produção variavam muito. Até

mesmo as cervejarias da cidade de Pilsen, na região da Boêmia,

com mais de 800 anos de experiência em fabricação de cerveja,

tinham que enfrentar frequentes problemas de contaminação. As

cervejas fermentavam em temperaturas mais altas e isso as tornavam mais propensas a se

deteriorar por bactérias ou leveduras selvagens.

Em 1838, uma revolta popular terminou com 36 barris de cerveja despejados pelas ruas da

cidade. Para os cidadãos de Pilsen isso foi a gota d'água. Era inadmissível uma cidade com tamanha

tradição em produção cervejeira ficar marcada na história com episódios como esse. Eles decidiram

então construir uma cervejaria moderna, onde pudessem ter mais controle nos processos e

consequentemente, melhoria na qualidade.

A nova cervejaria recebeu o nome de Bürgerbrauerei, que significava “Cervejaria dos

Cidadãos” ou “Cervejaria Municipal”. Para construí-la, foi contratado um arquiteto bávaro

chamado Martin Stelzer. Ele ergueu a nova fábrica às margens do Rio Radbuza, onde o solo rico em

arenito facilitava a escavação de túneis profundos para a produção em caves - o método "lager" –,

que mantinha a adega em temperaturas mais baixas e assim se conseguia um perfil de levedura

mais neutro, e uma cerveja mais limpa, cristalina. Além disso, a região possuía aquíferos que

forneciam água mole para a produção cervejeira.

Sabendo que as cervejas mais famosas da época eram feitas na Baviera, a Bürgerbrauerai

contratou Josef Groll, mestre cervejeiro renomado daquela região. O contrato dos cidadãos de

Pilsen com Groll era bem claro: ele deveria produzir uma cerveja clara, dourada, com espuma
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branca e densa e com agradável

amargor.

Groll acumulava anos de

experiência em produção de

cervejas de baixa fermentação na

Baviera. Também tinha aprendido

as então recentes técnicas de

malteação com produtores de

malte britânicos. Assim, ele

conseguiu maltear a cevada

delicadamente, produzindo um

grão muito claro que seria perfeito

para a sua nova receita. Para

finalizar, usou grande quantidade do lúpulo nobre Saaz, abundante na região da Boêmia. Todos

esses fatores utilizados em conjunto trouxeram um resultado surpreendente, que seria o maior

marco na história da cerveja. O mestre cervejeiro apresentou aos cidadãos de Pilsen em 4 de

outubro de 1842, no Mercado de St. Martin, uma cerveja surpreendentemente clara, “crispy” e

suave.

A bebida foi sucesso imediato, uma cerveja tão dourada nunca tinha sido vista antes.

O contrato de Josef Groll com a Bürgerbrauerei foi extremamente curto e expirou em abril de 1845.

Logo após, ele retornou à cervejaria de seu pai em Vilshofen, que mais tarde herdou. Infelizmente,

é provável que quando Groll faleceu, em 1887, ele não tenha percebido a grande revolução que

criou no mundo da cerveja.

Cervejaria Grieskirchner Brauerei – Áustria - pertencente aos pais e avós do
Herwig Gangl, proprietário/ fundador da Cervejaria Krug. Foi aí que nasceu a
receita da German Pils, criada pelo pai do fundador da Krug, em 1958, e até
hoje é produzida na Áustria e, simultaneamente agora aqui no Brasil.
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– espalharam a popularidade da Pilsners para o norte da Alemanha e por toda a Europa, onde o

estilo foi modificado para se adequar aos recursos cervejeiros locais. No norte da Alemanha, as

adaptações resultaram em uma versão mais amarga e menos doce devido aos maiores níveis de

sulfato na água. As versões boêmias tendem a ser mais suaves no amargor, mais maltadas e com

um caráter de lúpulo mais leve.

As Pilsners são cervejas refrescantes, mais conhecidas por sua alta drinkability - a facilidade

em se beber um próximo gole -, que ajudam a limpar o palato e matar a sede. São cervejas de

coloração dourada pálida com perfil de malte remetendo ao sabor de pão e amargor em evidência.

Elas apresentam equilibrado caráter de lúpulo, que pode trazer notas herbais ou florais. As versões

clássicas do estilo são feitas com lúpulos nobres Saaz e Hallertau e levedura de baixa fermentação

e podem ter um nível de álcool por volume de 4,2% a 5,8%.

A versão do estilo na Krug Bier

Recentemente, a cervejaria Krug Bier lançou a Krug German Pils com uma receita tradicional

de família, criada em 1958. Foi a primeira Pilsen produzida pela Grieskirchner Brauerai, cervejaria

que pertenceu aos pais e avós do CEO da Krug Bier, Herwig Gangl, na cidade de Grieskirchen, na

Áustria. Atualmente, a cerveja é produzida simultaneamente em terras austríacas e aqui no Brasil,

na fábrica da Krug Bier em Nova Lima, MG.

Por aqui, o método de produção da cerveja é diferenciado. A fermentação é feita por uma

levedura especial trazida da Áustria, que tem alta capacidade de atenuação do diacetil, por isso

A Pilsen conquista o mundo

Rapidamente, a deliciosa bebida dourada se espalhou

para áreas adjacentes que tinham perfil de água

semelhante ao do Rio Radbuza e acesso aos campos de

lúpulo de Saaz. O estilo rapidamente se tornou conhecido

como Bohemian Pilsner e logo se tornou popular na

fronteira com a Baviera, que tinha acesso a água doce

semelhante e lúpulos nobres comparáveis.

O crescimento das ferrovias na Europa e o

surgimento da refrigeração – que permitiu que a cerveja

também fosse produzida durante os meses quentes do ano
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esse processo é ligeiramente mais lento. A maturação é bem

mais longa e criteriosa, respeitando o tempo necessário para

total arredondamento da cerveja. Com todos esses cuidados

especiais, a Krug German Pils performa um ciclo de 25 dias

desde a brassagem até o envase.

O perfil neutro e delicado da cerveja traz de volta a

simplicidade como protagonista.

Costumamos dizer por aqui que a Krug German Pils

representa o retorno ao básico, à cerveja de mesa, bem-feita e

para ser bebida a qualquer momento. Analisando o novo

rótulo, encontramos todas as características de uma pilsen

alemã tradicional. Visualmente, uma bela cerveja de coloração

dourada, cristalina, com uma espuma branca firme e

persistente.

No aroma predominam as notas florais dos lúpulos nobres alemães, seguidas por um leve

aroma de malte, remetendo ao aroma de casca de pão. Na boca, a presença do lúpulo também é a

mais evidente. O corpo leve e o final seco contribuem ainda mais para a sensação de amargor, que

se apresenta em nível moderado. Esse conjunto de corpo baixo, final seco e amargor em evidência,

porém pouco persistente é a combinação ideal para que ela seja uma cerveja com altíssima

drinkability.

Fica aqui o nosso convite a todos para que experimentem! Ein Prosit!

Criada em 1997, no bairro Belvedere, a Krug Bier foi a primeira microcervejaria de Minas Gerais no

estilo Brewpub – bar que produz o próprio chope. Desde o início, propôs inovação e qualidade, sem

deixar de lado as tradicionais receitas de fabricação artesanal de chope. Em 2004, a empresa lançou

as cervejas Áustria. Em 2006, a fábrica foi transferida para o Jardim Canadá, expandindo os negócios

e a capacidade de produção. Destaca-se, principalmente, por seguir a tradicional “lei da pureza da

Baviera”, criada no ano de 1.516, que estabelece como únicos ingredientes da produção da Cerveja o

malte, lúpulo, água e fermento. O processo produtivo da Krug é altamente diferenciado. Possui todos

os principais ingredientes importados com altíssima qualidade. A fermentação dura em média, três

semanas, enquanto as cervejas comuns gastam cerca de 10 dias. Isso se deve, principalmente, a não

adição de produtos químicos no processo de produção dos chopes e cervejas da Krug Bier,

privilegiando a estabilidade e cremosidade características da receita tradicional. Horário de

funcionamento: de 8h às 18h, Rua Alaska, 115ª, Jardim Canadá. Telefone: (31) 3507-0777 - Site/E-

commerce: krug.com.br - Instagram: @krugbier

https://krug.com.br/
https://www.instagram.com/krugbier/
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Tudo sobre os cursos e serviços prestados pela Bräu
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Há muitos anos os pesquisadores vêm tentando

compreender a complexa dinâmica dos mercados, em

constante mutação, que exige das pessoas e empresas

desenvolvimento e inovação (não só tecnológica) com o

intuito de manterem-se competitivas e atuantes. A articulação

de relações e parcerias entre organizações, surgem como

possibilidades de novos negócios, produtos e serviços para

toda cadeia produtiva. A economia colaborativa vem sendo

discutida em diversos âmbitos, inclusive o econômico,

transgredindo através de diferentes e variadas configurações

o mercado e a relação de consumo entre as empresas, negócios e produtos para gerar novos

comportamentos ou tendências em um grupo ou estrutura.

Se pensarmos em quais soluções podem auxiliar na retomada do consumo e agregamento de

valor em nossos produtos vamos perceber que o viés da colaboração pode ser a solução para o

setor cervejeiro, somar forças é a solução mais viável para um momento como o que estamos

passando.

Nesse viés, percebemos que a capacidade de produção e otimização de recursos financeiros

podem ser aproveitados por diversas pessoas simultaneamente, para que se possa economizar

espaço, tempo, dinheiro e ainda gerar a oportunidade de fazer novos relacionamentos, gerando

um consumo mais ativo e consciente.

Foi pensando dessa forma que a Bräu Akademie desenvolveu o ‘Bräu Lab’, para que sejamos

capaz de otimizar as produções das cervejarias e ampliar a rede criativa de sabores cervejeiros

através de parcerias.

O QUE É?

Para o cervejeiro caseiro ou cigano, é a oportunidade de encontrar a cervejaria perfeita para

produzir sua cerveja!
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Para a cervejaria, a oportunidade encontra-se em ofertar, sua produção para uma "boa-nova"

cerveja, que a Bräu já avaliou!

COMO É REALIZADA?

O cervejeiro cigano ou caseiro, encaminhe para a Bräu Akademie: 2 amostras de sua cerveja,

de latas ou garrafas de 300ml, 500ml ou 600ml. Preenche o formulário e envia sua receita para nós.

Caso sua cerveja atenda critérios para comercialização, a Bräu Akademie dará sua chancela de

qualidade e fará a ponte entre você e a cervejaria que irá produzir.

A cervejaria, que deseje participar, ampliando seu portfólio de produtos, preenche o

formulário em nosso site para se cadastrar. A Bräu Akademie realizará as conexões entre o

cervejeiro e cervejaria.

COMO DEVO PROCEDER?

Cervejeiro: primeiro você realiza a inscrição, depois precisa preencher o Formulário de

Avaliação com as características de sua cerveja e a receita. Este Formulário você consegue acessar

através do link em nosso site, também através do e-mail automático após realização de sua

inscrição. Embale sua cerveja e encaminhe para nós. Será realizada a avaliação e análise

mercadológica da cerveja, caso entendamos que sua cerveja atende aos critérios necessários,

damos encaminhamento a proposta para a cervejaria. Pronto! A partir daí é só aguardar nosso

contato para alinhar a proposta e dar início a produção.

Cervejaria: o preenchimento do formulário é importante para que consigamos te auxiliar a

encontrar o perfil certo para sua cervejaria. Depois pode deixar com a Bräu, nós entraremos em

contato!

Para se cadastrar em mais esse projeto da Bräu Akademie, basta entrar em nosso site e

procurar por Bräu Lab no menu de serviços. Caso prefira pode acessar por aqui: Bräu Lab.

https://brauakademie.com.br/braulab
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A pandemia trouxe a necessidade de se pensar novos

‘fazeres’, para esse quesito a Bräu repensou alguns cursos!

Vamos as conhecer as datas?!

Dias 15 e 16/05/21 - Produção de Cervejas Berggren Módulo I

– este curso foi desenvolvido para os iniciantes na produção

de cervejas artesanais. Com 16 horas de curso, é o curso

iniciante mais completo do mercado. O mais legal é que

acontecerá dentro da Cervejaria Berggren. Ofertado nos

modelos presencial e online ao vivo. Inscrições em:

https://brauakademie.com.br/producao-berggren-mod1

Dias 29 e 30/05/21 – Mix Avançado – é uma combinação perfeita de cursos para quem deseja

investir em qualidade sensorial de sua cerveja. Composto por elaboração de receitas, eficiência

de processos e off flavours. Esse curso poderá ser feito presencial ou online ao vivo, também

poderá ser adquirido completo ou por módulos. Inscrições podem ser realizadas em:

https://brauakademie.com.br/mix-avancado

Início em 19/07/21 – Tecnologia Cervejeira – um dos cursos mais aclamados da Bräu Akademie,

contém 112 horas de carga horária e um vasto conteúdo, é um curso profissionalizante que tem

como objetivo capacitar o aluno em a trabalhar em diversas áreas dentro de uma cervejaria.

Porém, se sua intenção é fazer cerveja em casa, vai poder levar sua qualidade a um estágio

profissional. Acontecerá nas 2ª e 4ª feiras, das 19h as 23h. As inscrições podem ser realizadas

em: https://brauakademie.com.br/tecnologia-cervejeira

Início em 27/07/21 – Sommelier de Cervejas – com uma proposta de formação sólida do

profissional, realizamos mudanças logísticas que permitirão que os alunos tenham em suas

casas a mesma experiência que teriam no curso presencial. Com 100 horas de conteúdo, curso

é profissionalizante e tem como objetivo capacitar o aluno em diversos temas relacionados a

cerveja. Desta forma, podendo trabalhar em lojas, bares, restaurantes, importadoras de

https://brauakademie.com.br/producao-berggren-mod1
https://brauakademie.com.br/mix-avancado
https://brauakademie.com.br/tecnologia-cervejeira
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bebidas, cervejarias, concursos cervejeiros. As aulas serão duas vezes na semana, terças e

quintas, das 19 às 23h, o aluno receberá em sua casa o ‘Kit do Aluno’, composto por: 80

cervejas; Taças Bräu Akademie para degustação; Kit harmonização; Prancha de avaliação

técnica. Aos que desejarem acompanhar a visita técnica de forma presencial, o formato do

curso é o semipresencial, porém aos que optarem por fazer online ao vivo, tudo será

transmitido em tempo real. Para realizar sua inscrição, é só acessar:

https://brauakademie.com.br/sommelier-de-cervejas

Início em 24/07/21 – Especialista em Estilos - vem para dar um passo além àqueles que desejam

aprofundar-se nas escolas cervejeiras do mundo. O curso tem o objetivo de ampliar o

conhecimento do Sommelier de Cervejas, produtores de cerveja e bebedores exigentes nos

diversos estilos de cada escola cervejeira. Além de ser uma grande imersão no universo das

escolas cervejeiras, abordará a história da cerveja em cada um dos países que possuem

significância mundial para produção, diferenças nos processos de cada escola, curiosidades e

caracterização dos estilos da cerveja. Os alunos além de, conhecer as características técnicas e

sensoriais das 4 maiores escolas cervejeiras (alemã, inglesa, americana e belga) irão também

conhecer as cervejas brasileiras, as escolas emergentes e tendências do mercado. Para inscrever-

-se nesse curso, acesse: https://brauakademie.com.br/especialista-em-estilos

19/07/21 – Água Cervejeira – se pensarmos que a cerveja em sua maioria é composta por água e

que ela pode influenciar muito o resultado final da sua cerveja, é imprescindível para quem

deseja um produto final de qualidade saber equilibrar a água desde o início do processo de

produção. Dado o grau de importância deste elemento temos um curso totalmente dedicado a

ela... A Água Cervejeira! Venha aprender sobre seus mitos e verdades. O link para se inscrever

nesse curso é: https://brauakademie.com.br/agua

Dias 21, 26 e 28/07/21 – Malte e Malteação Avançado – quem deseja produzir com qualidade

precisa entender de malte! Depois da água, o malte é o ingrediente em maior quantidade na

cerveja. Suas diferentes torras propiciam diversas características de cor, aroma e sabor. São os

açucares oriundos do malte em reação com as leveduras que vão dar o teor alcoólico e os gazes

que geram espuma e refrescância. Para acessar as inscrições do curso:

https://brauakademie.com.br/maltes-e-malteacao-avancado

https://brauakademie.com.br/sommelier-de-cervejas
https://brauakademie.com.br/especialista-em-estilos
https://brauakademie.com.br/agua
https://brauakademie.com.br/maltes-e-malteacao-avancado
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Dias 02 e 04/08/21 – Lúpulo Avançado – é parte da base da produção de cerveja artesanal, é

responsável por dar aroma e sabor à cerveja, podem influenciar o amargor e o resultado final.

Além de tudo isso, o lúpulo possui substâncias que impedem a proliferação de bactérias,

ajudando a conservar a cerveja por mais tempo. A espuma e corpo da cerveja artesanal também

sofrem sua influência. Quer se inscrever? Acesse: https://brauakademie.com.br/lupulo-avancado

Dias 09 e 11/08/21 – Legislação e Mercado Cervejeiro – para que os negócios transcorram sem

problemas é necessário se conhecer a legislação pertinente á ele, além do mercado,

fornecedores, estratégias... Este curso fornece as ferramentas burocráticas para o bom

andamento de seu empreendimento. O link para se inscrever nesse curso é:

https://brauakademie.com.br/legislacao-e-mercado-cervejeiro

Dias 16, 18, 23 e 25/08/21 – Brassagem – vamos abordar moagem, mosturação, clarificação,

fervura, whirlpool e resfriamento. No processo de produção de cerveja artesanal, esta etapa é

com certeza a mais discutida, comentada, adorada. Aprofundar-se neste assunto permite

aprimorar as técnicas, ser mais preciso na composição do mosto e também saber agir com

imprevistos. Para acessar as inscrições do curso: https://brauakademie.com.br/brassagem

Dias 30/08, 01, 08 e 13/09/21 – Fermentação Avançada – uma das principais etapas do processo de

produção, é nela que as leveduras consomem os açúcares fermentáveis contidos no malte e

lúpulo dando origem ao álcool e CO2. Aroma e sabor também passam por esta etapa. Uma boa

fermentação não está restrita as leveduras, depende de outros fatores como o tempo e

temperatura, insumos não fermentáveis e fermentáveis e a qualidade da água. Para inscrever-

se: https://brauakademie.com.br/fermentacao-avancada

Dias 15, 20, 22 e 27/09/21 – Análises Laboratoriais – conhecer os procedimentos de análise

laboratorial que te permitem interpretar e avaliar as análises das matérias-primas cervejeiras é

fundamental para que seu processo de produção tenha sucesso e seu produto final tenha

qualidade. Este curso te propiciará estas habilidades. O link para se inscrever nesse curso é:

https://brauakademie.com.br/analises-laboratoriais

https://brauakademie.com.br/lupulo-avancado
https://brauakademie.com.br/legislacao-e-mercado-cervejeiro
https://brauakademie.com.br/brassagem
https://brauakademie.com.br/fermentacao-avancada
https://brauakademie.com.br/analises-laboratoriais
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Dias 29/09 e 04/10/21 – Finalização – pode não ser a etapa mais atrativa da produção de

cerveja artesanal, mas com toda certeza é uma das mais importantes. É nela que existe

possibilidade de contaminação ou degradação da cerveja, colocando em risco todo o trabalho

bem executado das etapas anteriores. Neste curso você conhecerá os procedimentos

necessários para garantir a qualidade do seu produto final. Inscrições podem ser realizadas

em: https://brauakademie.com.br/finalizacao

Dias 06 e 13/10/21 – Elaboração de Receitas – Chega de mais do mesmo, aventure-se! Crie

sabores, adapte receitas, encontre o paladar perfeito para você. Personalize sua cerveja,

aprenda elaborar ou adaptar os estilos, selecionando ingredientes com conhecimento. Nosso

curso te permite criar novos sabores. As inscrições podem ser realizadas em:

https://brauakademie.com.br/elaboracao-de-receitas

Workshop Harmonização de Cervejas especiais com o Menu do

Chef – Criado e realizado pelo nosso amigo Luiz Caropreso, é um

projeto genial para quem deseja saborear uma excelente cerveja

acompanhada de boa comida! Esse mês foi elaborado um menu

completo, com queijo, charcutaria e sobremesa; acompanhada de 2

cervejas mais que especiais. WhatsApp: (11) 99130 1015.

Data: 21 de maio (sexta-feira), Horário: 20h00, Investimento:

R$ 250,00 para retirada ou envio para São Paulo – capital. Para a

grande São Paulo acrescentaremos o frete.

O valor da inscrição inclui: participação no evento mais os

seguintes itens da harmonização:

• Uma cerveja Dádiva Pink Lemonade, uma cerveja cor de rosa, estilo Berliner Weisse com

adição de amora, framboesa e limão, de 475ml

• Uma cerveja Dadiva TRUE 3 Cocoa, estilo Russian Imperial Stout, negra, maturada em barris

de carvalho com adição de cacau orgânico do produtor Ivan Dantas, do Pará, de 350ml

• Um queijo de cabra com mofos brancos (os mesmos do camembert) Buche de Chèvre do

produtos Le Fromage de 130g

• Uma porção de 100g de Pastrami de Pato, elaborado pela Chef Carol Rosler

• Uma fatia de Torta Explosão de Chocolate da Confeiteira Marilia Zylbersztajn, de

aproximadamente 100g.

https://brauakademie.com.br/finalizacao
https://brauakademie.com.br/elaboracao-de-receitas
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12/05/2021 - Aumento da Eficiência de uma Fabricação

Artesanal de Cerveja - Eduardo Braga da Costa Júnior - Escola

Politécnica/UFRJ - Engenharia Mecânica

Resumo: O presente trabalho consistiu na implementação da

fabricação de cerveja artesanal, onde foram realizados dois

processos com diferentes graus de automação. A substituição ou

adição de alguns equipamentos e dispositivos mecânicos, como

inclusão do motor elétrico para facilitar a moagem dos grãos e do

controlador PID para medição da temperatura de brassagem, além

da incorporação da bomba magnética para recirculação e lavagem

contínua, e seus possíveis ganhos de eficiência e redução de custo operacional foram mensurados.

Outros aspectos como uma melhor ergonomia e menor esforço do operador também foram

considerados e avaliados no presente trabalho. O estudo realizado também indicou algumas

possibilidades futuras para aprimoramento do processo com contínuos ganhos de eficiência

operacional.

12/05/2021 - Torrefação de Maltes de Cevada Para Produção de Cerveja Artesanal - Flávio Araújo

Pousa Paiva - Universidade De Uberaba - Mestrado Profissional em Engenharia Química

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um malte especial a

partir de um malte base tipo Pilsen. Após a umidificação, o malte Pilsen foi submetido à

temperatura de sacarificação para ocorrer a conversão do amido em açúcares ainda dentro do

grão. Seguiu-se a etapa de secagem e de torrefação utilizando um torrador de grãos com tambor

rotativo. Na torrefação ocorreram as reações de Maillard e de caramelização, que dão sabor, cor e

aroma característicos. Para análise dos resultados, foram produzidas cervejas utilizando 75% malte

base Pilsen e 25% do malte torrado, que foram comparadas com cerveja produzida com 100% de

malte Pilsen. A primeira apresentou cor acobreada intensa, aromas adocicados como de caramelo

Agenda
Datas das lives, cursos, artigos, etc. 
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e aromas de pão e biscoito e sabor também adocicado que remete ao caramelo e açúcar torrado.

Um grupo de provadores analisou sensorialmente a diferença global entre a cerveja produzida com

malte Pilsen e as demais produzidas com malte torrado, além da aceitabilidade uma análise físico-

química do teor alcóolico foi feita no produto. Não foram identificadas diferenças entre os lotes

produzidos com malte torrado, e todas tiveram aceitabilidade. O teor alcóolico foi 4,29% v/v na

cerveja sem maltes torrados e 4,14% v/v na que utilizou maltes torrados.

25/05/2021 - Cerveja Artesanal com Teor Alcoólico Reduzido e Alta Concentração de

Carboidratos - Julio César Beraldo de Moraes - Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual

Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo produzir uma cerveja no estilo Pale Ale, com teor

alcoólico reduzido, através do controle de temperatura no processo de mosturação por infusão. As

cervejas foram produzidas a partir de mosturação isotérmica, aplicando-se três repetições (R1, R2 e

R3) em três temperaturas diferentes (T1, T2 e T3) à 70 ºC, 75 ºC e 80 ºC, respectivamente. O teor de

sólidos solúveis do mosto foi corrigido para 12 ºBrix. As amostras de cervejas foram analisadas para

os seguintes parâmetros físico-químicos: teor alcoólico, extrato aparente, real e original, amargor,

acidez total, cor, pH e turbidez. Os resultados analíticos foram analisados por meio de análise de

variância (ANOVA) e as médias das análises físico-químicas foram comparadas pelo teste Tukey (5%

de probabilidade). Os parâmetros físico-químicos foram também submetidos à análise multivariada

dos componentes principais. As análises sensoriais foram realizadas por teste afetivo, utilizando a

escala hedônica estruturada de nove pontos. Os resultados das medianas das análises sensoriais,

foram comparadas pelo teste Kruskal-Wallis (5% de probabilidade). Os resultados para teor

alcoólico, em média foram, 3,81% ±0,26, 3,14% ±0,17 e 2,35% ±0,11 (v/v), para os tratamentos T1, T2 e

T3, respectivamente. Os resultados da análise sensorial apresentaram valores aceitáveis, no

parâmetro de avaliação global, as cervejas obtiveram nota, 7,0, 7,0 e 6,0, para os tratamentos, T1,

T2 e T3, respectivamente. Os resultados desta pesquisa indicaram que é possível reduzir em 50% o

teor alcoólico das cervejas artesanais, elevando-se a temperatura a mosturação. Porém, à medida

que aumentamos a temperatura de mosturação, perdemos qualidade sensorial do produto.
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25/05/2021 - Tratamento de Efluente Originário do Processo de Lavagem do Biodiesel e da

Etapa de Brassagem da Produção de Cerveja Artesanal Utilizando Semente de Moringa Oleifera -

C. C. Borgo1, P. V. Valbon1, W. A. S. CRUZ2 E P. A. B. Morais3 - 1Universidade Federal do Espírito

Santo, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, Departamento de Engenharia Rural -

2Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde, COVISA/LCQS, São Paulo-SP - 3Universidade

Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas Naturais e da Saúde, Departamento de

Química e Física

Resumo: A falta de saneamento básico é um dos principais problemas enfrentados pelos países

subdesenvolvidos os quais apresentam um sistema precário ou são destituídos de um sistema

público de abastecimento de água. Nessas áreas a população utiliza água sem nenhum tratamento

prévio. Assim, constitui-se um fator de risco para a saúde das comunidades afetadas pela falta de

saneamento. Além disso, os resíduos de processos industriais continuam a ser graves problemas

para a contaminação de populações localizadas no entorno de indústrias produtoras de biodiesel

bem como cervejarias artesanais. A coagulação é um processo comumente utilizado para a

remoção de matéria orgânica em suspensão em águas, sendo utilizados vários agentes químicos

como sais de alumínio e ferro. Procura-se utilizar coagulantes de origem vegetal para o tratamento

de água antes dos sais químicos. Em particular, a Moringa Oleifera é classificada como uma das

melhores plantas para purificação de água. Em função da capacidade coagulativa das proteínas o

referido trabalho teve como intuito analisar o comportamento da semente de Moringa Oleifera,

frente ao tratamento do efluente obtido através do processo de lavagem do biodiesel e da etapa

de brassagem da produção de cerveja artesanal. Pode-se concluir que a semente de Moringa

Oleifera tem alto poder coagulativo e clarificante nos efluentes estudados, já que se obteve uma

melhora significativa nos parâmetros analisados.
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Parceiros
Resumo dos benefícios que podem quebrar um galho

É uma empresa catarinense, criada na cidade de

Florianópolis, que atende o mercado nacional. Produz

leveduras para caseiros e cervejarias, faz kits de controle

microbiológico, presta consultorias e faz análises

laboratoriais

Alunos podem comprar diversas vezes com 10% de

desconto no e-commerce. http://www.levteck.com.br

Associados da ACervA Brasil, possuem benefícios que variam de 17% a 50%

de desconto para contratação de cursos, palestras, mentoria, consultoria ou

avaliação de cervejas na Bräu Akademie, depende do serviço escolhido. Basta

entrar em contato com nosso comercial para utilizar o benefício.

Muito além de oferecer matéria prima, equipamentos, informações,

nossa proposta é levarmos a cultura cervejeira para todas as pessoas que se

interessam por este mundo fascinante.

Alunos podem comprar diversas vezes com 5% de desconto no e-

commerce, solicite seu cupom! http://www.brewmarket.com.br

Somos a Primeira Cerveja Artesanal de Santana de Parnaíba. Nosso foco

são os consumidores mais exigentes que gostam da bebida mais antiga do

mundo: Cerveja! Acesse nosso site www.beerplace.com.br e use o cupom

BRAU15 e tenha 15% de desconto em todo nosso site! E você ainda pode utilizar

quantas vezes quiser!

http://www.levteck.com.br/
http://www.brewmarket.com.br/
http://www.beerplace.com.br/
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Vendo - Enchedora Linear Isobárica 4 Bicos

Automática com Vácuo, HDE e Tampador + Rinser

Linear Automático + Esteira Transportadora

Retirada e desmontagem por conta do comprador

Pouquíssimo uso, pode ser conferido pela IHM

Valor: R$ 180.000,00 a vista

Uniti Tecnologia para Indústria - Fone: (54) 2621-5165

Equipamento está localizado na cidade de Santana

de Parnaíba/SP – CEP 06530-025

Vaga Vendendor(a) – Navegantes Cervejaria

Enviar CV para: 

contato@navegantescervejaria.com.br

Vendo - Balde Cesto de grãos menor para 10 litros

da panela beermax 25.

Cesto em alumínio com alça

Suportes do cesto

Anel de vedação inferior de silicone

Prolongador da guia de fixação

Obs.: Não acompanha as grades/filtros, deve ser

utilizado as que acompanham o cesto maior.

Valor: R$ 130,00 Marcio – (44) 99932-9134


