
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM CRUZ ALTA 

BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

AMANDA BENDER FERREIRA  

 

 

 

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM INCORPORAÇÃO DE 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE POLPA DE PHYSALIS PERUVIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZ ALTA 

2019 



 
 

AMANDA BENDER FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM INCORPORAÇÃO DE 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE POLPA DE PHYSALIS PERUVIANA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul. 

Orientador(a): Prof.ª Dra. Juliana de Mello 
Silva 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZ ALTA 

2019 



 
 

AMANDA BENDER FERREIRA 

 

 

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM INCORPORAÇÃO DE 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE POLPA DE PHYSALIS PERUVIANA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul. 

Orientador(a): Prof.ª Dra. Juliana de Mello 
Silva 

Aprovado em:       /      /  

 

BANCA EXAMINADORA 

__________________________________________ 

Orientador(a): Prof Dr(a). Juliana de Mello Silva 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr(a). Bruna Klein de Moraes 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr(a). Kelly de Moraes 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 

 

 

CRUZ ALTA 

2019 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente а Deus qυе permitiu qυе tudo isso acontecesse, ао longo dе 

minha vida, е não somente nestes anos como universitária, mas еm todos os 

momentos é o maior mestre qυе alguém pode conhecer. 

 

Escola é uma extensão do lar, aonde convivemos com inúmeras pessoas que 

trazem suas histórias, deixando um pouco com a gente e levando um pouco de nós. 

Oportunamente, em nome da minha orientadora Juliana de Mello Silva, agradeço а 

todos оs professores pоr mе proporcionar о conhecimento nãо apenas racional, mas 

а manifestação dо caráter е afetividade dа educação nо processo dе formação 

profissional, pelo tanto qυе sе dedicaram а mim, nãо somente por terem mе 

ensinado, mаs por terem mе feito aprender. 

 

A minha família, que pelo amor me mostraram os caminhos certos, os quais 

nem sempre segui, mas sempre estavam lá para me consolar e ajudar a retornar. 

 

A todos os meus amigos, que deram uma contribuição valiosa para a minha 

jornada acadêmica. Obrigada pelos conselhos, palavras de apoio, puxões de orelha 

e risadas. 

 

Por fim, agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para que essa 

fase de minha vida se concluísse com êxito. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais ingeridas no mundo, podendo ser 
constatada na alimentação humana desde 8000 a.C. Existem diferenças entre os 
processos de fabricação de cerveja comercial e artesanal, como temperatura e/ou 
adjuntos adicionados, os quais podem trazer mais cor e aroma ao produto, sendo 
produzidas em pequena escala, por um processo de fermentação relativamente 
lento. A Physalis peruviana L. é uma espécie de grande valor nutricional e 
econômico que está sendo incorporada nos plantios de pequenas frutas. 
Caracteriza-se por produzir frutas açucaradas e com bom conteúdo de vitamina A, 
C, ferro e fósforo, além de apresentar inúmeras propriedades medicinais auxiliando 
no combate da diabetes por apresentar baixos índices de açúcar, auxilia a produção 
natural de insulina pelo pâncreas reduzindo o nível de diabetes no sangue, e por 
possuir uma grande quantidade de vitamina C, fortalece o sistema imunológico 
protegendo contra doenças como gripes e resfriados. A incorporação da polpa da 
fruta na cerveja foi escolhida devido suas propriedades nutricionais e funcionais, 
auxiliando também, como agente de aroma e sabor. As concentrações utilizadas 
foram de 6,25% (0,250 mL), 12,5% (0,500 mL) e  18,75% (0,750 mL) de polpa de 
physalis. As cervejas do tipo Lager foram produzidas de forma artesanal no 
Laboratório de Alimentos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 
Unidade de Cruz Alta. Como resultados pode-se observar que os tratamentos com 
maior percentual de polpa de physalis apresentaram menores teores de açucares e 
maior capacidade antioxidante. E ainda, que o acréscimo progressivo da polpa da 
fruta ocasionou uma leve acidificação nas amostras, comprovado através do 
decréscimo do pH. A boa aceitação da cerveja elaborada foi confirmada segundo as 
notas de intenção de compra atribuídas às amostras codificadas. A amostra com 
12,5% de polpa obteve melhor média, em segundo a amostra com 18,75% de polpa 
e seguido da amostra com 6,25%. 
 

Palavras-chave: Cerveja artesanal. Incorporação de fruta. Physalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Beer is one of the most ingested alcoholic beverages in the world, and can be 
verified in human food since 8000 BC There are differences between the commercial 
and artisan brewing processes, such as temperature and / or added adjuncts, which 
can bring more color and aroma to the product, being produced on a small scale by a 
relatively slow fermentation process. Physalis peruviana L. is a species of great 
nutritional and economic value that is being incorporated into the plantations of small 
fruits. It is characterized for producing sugary fruits and with good content of vitamin 
A, C, iron and phosphorus, besides presenting numerous medicinal properties 
assisting in the fight against diabetes by presenting low sugar levels, it helps the 
natural production of insulin by the pancreas reducing the level of diabetes in the 
blood, and by having a large amount of vitamin C, strengthens the immune system 
by protecting against diseases such as colds and flu. The incorporation of the pulp of 
the fruit into the beer was chosen due to its nutritional and functional properties, also 
helping, as agent of aroma and flavor. The concentrations used will be 6,25% (0,250 
mL), 12,5% (0,500 mL) and 18,75% (0,750 mL) of physalis pulp. The Lager beers 
were produced in an artisan way at the Food Laboratory of the State University of Rio 
Grande do Sul (UERGS) Cruz Alta Unit. As results it can be observed that the 
treatments with higher percentage of physalis pulp had lower sugar contents and 
higher antioxidant capacity. Also, that the progressive increase of the fruit pulp 
caused a slight acidification in the samples, evidenced by the decrease of the pH. 
The good acceptance of the elaborated beer was confirmed according to the 
purchase intention notes attributed to the coded samples, the sample with 12,5% 
pulp obtained a better average, second the sample with 18,75% of pulp and followed 
by the sample with 6,25%. 

 
Keywords: Craft beer. Incorporation of fruit. Physalis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cerveja é uma bebida que está presente em diversos momentos do 

cotidiano da população, nos almoços de domingo, nos jantares de aniversários, nas 

festas com os amigos, e por este motivo, é considerada uma das bebidas mais 

consumidas no Brasil (GALDURÓZ, 2004). 

Muitos consumidores vêm mudando o seu paladar diante dessa bebida, 

preferindo as cervejas artesanais às comerciais. Este fato pode ser comprovado 

através do estudo da Agência de Inteligência de mercado do Mundo (MINTEL), em 

que foi observado que as vendas da bebida artesanal tiveram uma alta de 36% no 

período de 2010 a 2013. O consumo desse tipo de cerveja se baseia em um novo 

hábito, onde se bebe menos, porém, com maior qualidade. De acordo com o 

relatório do Sebrae Inteligência Setorial, 88% dos consumidores dessas 

cervejas gourmet são homens, 69% têm nível superior cursado, e a média de idade 

está entre 25 e 31 anos (INNOVARE, 2016). 

Existem diferenças entre os processos de fabricação de cerveja comercial e 

artesanal, como temperatura e/ou adjuntos adicionados, os quais podem trazer mais 

cor e aroma ao produto artesanal, ganhando espaço com o público mais requintado, 

pois se difere das cervejas comerciais encontradas em supermercados (EDELBRAU, 

2012). 

Dentre os ingredientes para a fabricação da cerveja destaca-se a cevada 

malteada, que serve como fonte de carboidratos, proteínas, minerais, etc. O lúpulo 

que é responsável pelo amargor da cerveja (sabor característico) e água de boa 

qualidade. Em países como a Alemanha, a cerveja somente pode ser produzida com 

cevada, lúpulo, levedura e água, já em outros países pode-se adicionar adjuntos 

(fonte de carboidratos) que podem fazer a substituição de parte da cevada malteada, 

caramelo com corante, etc. (DRAGONE; AMEIDA e SILVA, 2010). 

O acréscimo de pequenas frutas na produção de cerveja pode beneficiar no 

processo fermentativo, além de incorporar cor, aroma e sabor à bebida. As 

pequenas frutas possuem em sua composição uma quantidade significativa de 

antioxidantes que podem colaborar com a estabilidade da espuma e agregar 

possíveis benefícios funcionais (MEIRELES et al., 2015). 

Uma espécie de grande valor nutricional e econômico que está sendo 

incorporada nos plantios de pequenas frutas é a Physalis peruviana L. Esta se 
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caracteriza por produzir frutas açucaradas e com bom conteúdo de vitaminas A, C, 

minerais como ferro e fósforo, além de apresentar inúmeras propriedades medicinais 

auxiliando no combate da diabetes por apresentar baixos índices de açúcar, auxilia a 

produção natural de insulina pelo pâncreas reduzindo o nível de diabetes no sangue, 

e por possuir uma grande quantidade de vitamina C, fortalece o sistema imunológico 

protegendo contra doenças como gripes e resfriados (CHAVES et al., 2005). A 

planta é originária dos Andes sul-americanos, mais precisamente na Colômbia, 

maior produtora e exportadora da fruta in natura ou processada (NOVOA et al., 

2006).  

Devido às propriedades nutricionais e funcionais, a physalis foi escolhida 

como alvo para desenvolver uma cerveja artesanal, com incorporação da polpa da 

fruta physalis, como agente de aroma e sabor. 

Conforme o exposto acima, o objetivo da pesquisa foi elaborar uma cerveja 

artesanal com incorporação de diferentes proporções de polpa de physalis. Como 

objetivos específicos, o estudo tem como finalidade verificar os parâmetros 

sensoriais de preferência e intenção de compra das cervejas elaboradas e avaliar as 

características físico-químicas das amostras (pH, acidez total, sólidos solúveis totais 

e atividade antioxidante). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O capítulo de revisão bibliográfica contemplará os assuntos sobre o histórico, 

o consumo de cerveja, a matérias primas utilizadas no processo cervejeiro, assim 

como, sobre a fabricação e legislação das cervejas artesanais. 

  

2.1 HISTÓRICO DA CERVEJA 

 

É provável que vários grupos pré-históricos tenham desenvolvido processos 

primitivos de obtenção de bebidas alcoólicas provenientes da fermentação de 

cereais. Portanto, sua criação e localização de origem não podem ser afirmadas 

definitivamente, tratando-se de um produto de origem anterior à invenção da escrita 

(HORNSEY, 2003). 

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo, podendo 

ser constatada na alimentação humana desde 8000 a.C. (BAMFORTH, 2009). 

Acredita-se que tenha sido descoberta acidentalmente como resultado da 

fermentação ocasional de algum cereal, e esteja ligada ao surgimento de duas das 

mais antigas atividades humanas: a agricultura e a elaboração do pão. Nessa época, 

a cerveja era considerada uma espécie de alimento, como se fosse um pão-líquido 

(HORNSEY, 2003). 

Segundo Santos (2003), a primeira cervejaria que produzia em escala 

industrial surgiu entre 1870 e 1880, em Porto Alegre. Com o surgimento das 

primeiras máquinas compressoras frigoríficas no Rio de Janeiro e São Paulo, foi 

possível criar gelo, possibilitando um maior controle da temperatura no processo de 

fermentação e este fato levou a migração das fábricas. 

No Brasil, a tendência de consolidação de grandes cervejarias pode ser 

constatada desde 1999, pelas grandes aquisições e fusões do setor, como a 

American Beverage Company (Ambev).  A Ambev está sediada em São Paulo, com 

atuações no território nacional e no continente da América do Sul, atuando em 19 

países das Américas. Na época, a AmBev era a 4ª maior cervejaria do mundo, com 

aproximadamente 70 bilhões de litros vendidos por ano no Brasil. Inicialmente, a 

empresa era uma fusão das cervejarias Antártica e Brahma, e posteriormente, 

obteve aquisições de diversas cervejarias pelo Brasil e pelo mundo (AMBEV, 2010). 



10 
 

 
 

2.2 EVOLUÇÃO DO PROCESSO CERVEJEIRO 

 

Na Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade caseira, de 

responsabilidade das mulheres e para o consumo da família. A preferência por essa 

bebida se dava pelo baixo custo, principalmente em relação ao vinho, e servindo 

como complemento à alimentação. Iniciativas de produção em maior escala 

aconteceram nos mosteiros no século VI, dando o nome a um tipo de cerveja, 

chamada de Abadia (MORADO, 2009). 

Uma inovação importante relacionada à cerveja é a introdução do lúpulo na 

composição do produto no século IX, levando a um melhor controle da produção e 

conservação da bebida. De produção caseira para consumo da família, a bebida 

passou a ter status de negócio com características de uma “indústria rudimentar” na 

estrutura social da época, que se iniciava com a aglomeração das pessoas em vilas 

e pequenas cidades. Outra inovação no processo produtivo foi à utilização do coque 

(que é um tipo de combustível derivado do carvão betuminoso) para a secagem do 

malte, que permitia que os grãos não fossem torrados e não tivessem cheiro de 

fumaça, produzindo, assim, uma cerveja mais clara (FERREIRA, 2011). 

O ressurgimento do valor da cerveja veio com os avanços tecnológicos e a 

mudança no processo de produção industrial. As exigências de se produzir cerveja 

apenas no inverno e armazená-las para consumo no verão, propiciou o surgimento 

da chamada cerveja tipo Lager (“guardada, armazenada”), que possui sabor mais 

acentuado e uma aparência clara e leve: era a descoberta da fermentação a frio 

(FERREIRA, 2011). 

 

2.3 CONSUMO DE CERVEJA 

 

A cerveja é a bebida alcoólica mais ampla e de maior consumo no mundo, e a 

terceira bebida mais popular de modo geral, perdendo apenas para a água e chá 

(NELSON, 2014).  

O Brasil produziu, em 2014, 14,0 bilhões de litros da bebida perante um total 

de 13,5 bilhões de litros em 2013, representando um crescimento médio anual de 5 

%. Com este volume de produção, o país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial 

de produção ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No entanto, em 
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relação ao consumo, o país ainda é o 24º no ranking per capita, com a média 

brasileira de 68 litros/ano, em 2012 (CERVBRASIL, 2014). 

Devido a segmentação do mercado cervejeiro no Brasil e o interesse do 

consumidor em experimentar novos tipos de cerveja, está sendo, cada vez mais, 

disponibilizada no mercado, uma quantidade elevada de produtos importados, assim 

como, o aumento do número de microcervejarias. As microcervejarias aumentaram 

sua atuação pelo fato de serem empreendimentos lucrativos em um mercado 

defasado, monopolizado por pequeno número de grandes indústrias. Somente no 

ano de 2008, o crescimento do segmento foi cerca de três vezes maior do que os 5 

% do mercado total de cervejas (GAZETA MERCANTIL, 2009; MORADO, 2009). O 

crescimento médio registrado na venda de cervejas artesanais em 2014 foi de 40 % 

(MOREIRA, 2015). 

 Segundo levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), publicado na revista Economia de janeiro a setembro de 

2018, o setor evoluiu 23% no Brasil. De acordo com o estudo, nos últimos cinco 

anos, o mercado de cervejas artesanais avançou 130%. Existem, atualmente, pelo 

menos 835 negócios e quase 170 mil produtos, que respondem por 1,5% do 

mercado nacional. Em 2017 eram 679 microcervejarias e faturamento de R$ 130 

bilhões (ECONOMIA, 2018). 

A situação brasileira das cervejas artesanais ainda é muito tímida quando 

comparada com os Estados Unidos ou Europa, onde as cervejas artesanais 

respondem a 20 % do mercado, no entanto, o crescimento potencial do setor é 

notável (BUCHALA, 2009). 

No segmento das microcervejarias, estima-se que existam cerca de 200 

estabelecimentos, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

representando menos de 1 % do setor cervejeiro nacional. No entanto, estima-se 

que deve atingir 2 % do mercado cervejeiro dentro dez anos. Tal estimativa deve-se 

principalmente à busca dos consumidores pela satisfação sensorial, além da 

melhoria na renda da população brasileira. As microcervejarias caracterizam-se por 

serem pequenas indústrias que em sua totalidade tem origem familiar e instalações 

simples, produzindo cerveja ou chope do tipo especial em pequenas quantidades. 

Nestas unidades produtivas, o processo é praticamente artesanal, onde se utiliza 



12 
 

 
 

ingredientes especiais e segue receitas tradicionais, empregando maior quantidade 

proporcional de malte, quando comparado às grandes cervejarias (ABRABE, 2015). 

 

2.4 CERVEJA ARTESANAL 

 

As cervejas artesanais caracterizam-se por serem feitas com alguma 

diferenciação quando comparadas com as cervejas industriais populares. Elas são 

produzidas em pequena escala, por um processo de fermentação relativamente 

lento (BREWERS ASSOCIATION, 2013).  

No início do século XXI foi criada a identidade intitulada como “cerveja 

artesanal” no Brasil, como uma obra inovadora. Neste conceito, a cultura da bebida 

e seus aspectos sociais nem sempre foram lembrados. Opondo-se a produção da 

cerveja industrial, surgem grupos sociais que buscam salvar os valores da produção 

de cerveja artesanal, levando assim o emblema da cerveja para outros cenários 

culturais e sociais. Tais grupos primam pela união de seus membros sob uma 

definição mais singular do prazer e do lazer (GARBIN, 2017).  

As cervejas artesanais precisam de maior cuidado durante sua produção, pois 

nas suas formulações são utilizados produtos naturais, livres de conservantes e 

aditivos, que possuem sabor e aroma mais característicos (CASTILHO; MAYMONE; 

OLIVEIRA, 2016). 

A elaboração dessa bebida alcoólica tem como foco a qualidade do produto, 

levando em conta a qualidade dos seus ingredientes. Geralmente são elaboradas 

sem aditivos químicos como estabilizantes, corantes, aromatizantes e os adjuntos de 

fermentação são cereais não maltados utilizados em substituição de parte do malte 

para reduzir os custos de produção da cerveja. A utilização de adjuntos é uma 

prática incorporada ao processamento das cervejas convencionais (MORADO, 2009; 

KLEBAN; NICKERSON, 2012).  

Além disso, a cerveja artesanal é escolhida de acordo com diferentes 

preferências de sabor em relação à cerveja industrializada, apreciada 

frequentemente em pubs e com membros da família, percebida como de maior 

qualidade quando comparada a industrializada, em função da seleção cuidadosa 

das matérias-primas utilizadas em sua fabricação (AQUILANI et al., 2015). 
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A demanda por cervejas leves levou os cervejeiros artesanais a buscar 

inovações, desenvolvendo cervejas claras. No entanto, estes produtos não são 

amplamente aceitos na Europa em comparação com a América do Norte e Austrália, 

devido à falta de plenitude no gosto e baixo amargor comparado ao produto 

convencional, por se tratar de um estilo de cerveja leve. Este fato pode ser explicado 

pelos níveis reduzidos de alguns compostos importantes, presentes na bebida mais 

leve, responsáveis pelos atributos da cerveja, que incluem proteínas solúveis em 

álcool, oligossacarídeos, glicerol, polifenóis, iso-α-ácidos, álcoois superiores, entre 

outros (BLANCO et al., 2014). 

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV) indica que as 

microcervejarias mobilizam aproximadamente R$ 2 bilhões no ano de 2015, e 

fechou o ano de 2014 com 11% da atuação no mercado brasileiro. Este aumento 

ativa diversos tipos de mercados, desde a matéria prima até a loja de consumo final 

(SEBRAE NACIONAL, 2015).  

 

2.5 MATÉRIAS PRIMAS PARA PRODUÇÃO DA CERVEJA ARTESANAL 

 

2.5.1 Água 

 

Em volume, a água é o principal constituinte da cerveja, ultrapassando 92% 

do seu total. Considera-se que para cada litro de cerveja produzida são utilizados 

em média 12 litros de água em todo o processo de fabricação. Recentemente, a 

tecnologia possibilita o uso de água com teores de pureza e minerais ajustados à 

produção de cerveja (ANDRADE; MEGA; NEVES, 2011). 

A composição iônica da água exerce influência no processo cervejeiro, 

permitindo a criação dos mais diversos estilos de cerveja. Na implantação das 

primeiras cervejarias, o pH da água era decisivo para a sua implantação em 

determinados locais. Hoje, no entanto, sabe-se que é possível modificar e ajustar o 

pH, com o acréscimo de ácido cítrico ou adição de carbonato de cálcio, conforme o 

tipo de cerveja que se deseja produzir. A concentração de íons está diretamente 

relacionada ao estilo de cerveja que se quer produzir. Atualmente, as plantas 

modernas de produção dominam o processo de desmineralização da água, com o 
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acréscimo de sais para fornecer a composição química desejada (BOULTON; 

QUAIN, 2008). 

O controle do pH da água é fundamental, pois um pH alcalino poderá 

ocasionar a dissolução de materiais existentes no malte e nas cascas dos cereais, 

indesejáveis no processamento da bebida. O ideal é que se tenha um pH ácido, que 

facilita a atividade enzimática do grão do cereal, com consequente aumento no 

rendimento de maltose e maior teor alcoólico (AMBEV, 2011 apud OLIVEIRA, 2011). 

 

2.5.2 Malte 

 

A cevada, antes de ser utilizada como insumo para a elaboração de cerveja, 

necessita passar por um processo de conversão do amido presente no seu 

endosperma em açúcares fermentescíveis, necessários para a produção da bebida. 

Essa transformação enzimática é chamada de malteação, sendo dividida em três 

etapas básicas: maceração ou embebição, germinação e secagem ou clivagem. Nas 

maltarias (indústrias que transformam cevada em malte), os grãos do cereal 

germinam sobre condições ambientais controladas e dirigidas a fim de se produzir 

enzimas utilizadas na conversão das matérias primas em mosto cervejeiro (BELETI 

et al., 2012).   

O malte é produzido a partir da seleção de grãos, principalmente de cevada, 

gramínea esta, pertencente ao gênero Hordeum. Após a colheita, os grãos são 

armazenados em condições controladas de temperatura e umidade até o envio para 

a maltaria (EHRHARDT; SASSEN, 1995). 

O malte apresenta variadas formas, em relação ao seu tamanho e coloração, 

com influência direta na coloração, odor e sabor da bebida produzida. Segundo 

Hardwick (1995) o malte utilizado no preparo da cerveja do estilo Pilsen deve 

apresentar peso de mil grãos em torno de 35,1 g, em base seca. Para Reinold 

(1997), o malte deve apresentar umidade de 4 a 5 %, extrato seco de no mínimo 

80%, poder diastático de no mínimo 350 WK (Windiseh-Kolbach), pH entre 5,5 e 6,0, 

cor após a fervura de 6,0 a 7,5 EBC (European Brewery Convention), proteína total 

de no máximo 11,5 % e nitrogênio solúvel de 610 a 800 mg 100 g-1. O malte deve 

ainda fornecer cascas, que serão utilizadas como auxiliar de filtração na clarificação 

do mosto cervejeiro (VENTURINI FILHO, 2000). 
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2.5.3 Lúpulo 

 

O lúpulo é o terceiro constituinte da formulação da cerveja, além da água e do 

malte. Seu uso é reduzido, sendo necessários entre 40 a 300 gramas para o preparo 

de 100 L de cerveja. Algumas variedades de lúpulo são utilizadas com o intuito de 

conferir aroma, e outras variedades são responsáveis por realçar o amargor, 

podendo ainda ser empregado com as duas finalidades. Cabe ao cervejeiro saber 

dosar e combinar esse ingrediente na formulação de seu produto (MORADO, 2009).   

Lúpulo são cones de Humulus lupulus, uma planta trepadeira perene de 

origem de climas temperados. No processo cervejeiro são utilizadas apenas flores 

fêmeas que se se encontram agrupadas em cachos, apresentando grande 

quantidade de resina e óleos essenciais, que são responsáveis pelo sabor e aroma 

da cerveja e podem ser utilizadas de forma natural ou industrializadas. O extrato de 

lúpulo é o resultante da extração, por solvente adequado, dos princípios aromáticos 

e amargos do lúpulo, isomerizados ou não, reduzidos ou não, devendo o produto 

final estar isento de solvente (REBELLO, 2009; SOCIEDADE DA CERVEJA, 2016). 

No lúpulo estão presentes água (8-14 %), proteína (12-24 %), resinas totais 

(12-21 %), ácido alfa (3-15 %), ácidos beta (3-6 %), taninos (2-6 %), celulose (10-17 

%), cinzas (7-10 %) e óleos essenciais (0,5-2 %). Dentre estes, os mais influentes na 

produção de cerveja são as resinas e os óleos essenciais que estão contidos na 

lupulina (MATOS, 2011).  

 

2.5.4 Levedura  

 

A levedura, ou fermento é um microrganismo eucarionte, unicelular, 

desprovido de clorofila e pertencente ao Reino Fungi, que se reproduz geralmente 

por brotamento (SHWAN; CASTRO, 2001).  

A transformação da matéria-prima (mistura de malte, água e lúpulo) em álcool 

é efetuada por microrganismos, usualmente por leveduras da espécie 

Saccharomyces cerevisae, por meio da fermentação alcoólica. Para que a 

fermentação tenha sucesso, é muito importante que se misture ao mosto uma 

quantidade de leveduras, capaz de converter os açúcares em álcool e gás 
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carbônico, dentro de determinadas condições, metabolizando os açúcares 

fermentescíveis (BOZA; HORI, 1998; YOKOYA, 1995). 

No processo de fermentação, a levedura é adicionada no mosto aerado, e se 

reproduz rapidamente devido à alta quantidade de O2 dissolvido no meio, oxidando o 

piruvato até CO2 e água. Depois que todo o oxigênio é consumido, as células de 

levedura passam a utilizar o açúcar de forma anaeróbica, fermentando esses 

açúcares em etanol e CO2 (SIQUEIRA; BOLINI; MACEDO, 2008). 

Durante a produção das cervejas de alta fermentação, a levedura é arrastada 

pelo CO2 formado até a superfície do fermentador agregando um aroma frutado 

decorrente da maior formação de ésteres, produto do metabolismo da levedura. Já 

as cervejas de baixa fermentação, são produzidas em baixas temperaturas e por 

longos períodos de tempo. Neste caso, utiliza-se a levedura Saccharomyces 

uvarum, que se sedimenta e posteriormente, deposita-se no fundo do tanque 

(OETTERER; D'ARCE; SPOTO, 2006; BOULTON QUAIN, 2001; REINOLD, 1997). 

 

2.5.5 Adição de frutas no processo de elaboração de cerveja artesanal 

 

A utilização de frutas tropicais como adjunto no processo cervejeiro vem de 

encontro a uma necessidade de mercado considerando a importância dessa bebida 

no Brasil. A influência das condições de produção sobre a qualidade tecnológica e 

aceitação do produto, bem como, o incremento da fruticultura no país, faz com que o 

desenvolvimento de cervejas com frutas tropicais seja de relevante importância 

(PINTO, 2015). 

O mercado consumidor demanda de novidades na área alimentícia, abrindo 

espaço para a inserção de frutos pouco conhecidos ou pouco explorados, que 

possuem grande potencial produtor, como exemplo, a pitanga, a amora e o mirtilo. 

Apesar dos dois últimos serem exóticos, seus cultivares demonstram boa adaptação 

ao clima do sul do Brasil, possibilitando seu plantio a nível comercial, favorecendo o 

desenvolvimento econômico, social e cultural da região (GAZOLA, 2014). 

A utilização de frutas na produção de cerveja garante uma doçura residual, 

aroma e sabor cítrico e característico, aumentando o caráter vinoso à cerveja, por 

meio de uma maior gama de compostos aromáticos incorporados a bebida (KUNZE, 

2006). 
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Como exemplo temos o caso da amora preta, é uma fruta rica em compostos 

fenólicos, como as antocianinas e taninos. No entanto, a vida de prateleira in natura 

é de apenas sete dias, já apresentando perda de umidade e textura no sétimo dia de 

armazenamento. Desta forma seu processamento é uma alternativa para evitar 

perdas pós – colheita. Outra forma é adicionar o fruto a outros produtos 

processados, agregando valor nutricional e financeiro aos produtos (ANTUNES 

2002, FERREIRA, 2012 apud TRINDADE, 2016), sendo assim foi utilizada como 

pesquisa para elaboração de cerveja artesanal (TRINDADE, 2016). 

Outro exemplo é do maracujá, onde várias pesquisas têm sido conduzidas 

mostrando o seu potencial (fruto, casca e semente) para várias finalidades. A 

atividade biológica mais estudada com relação aos frutos do maracujá é sua ação 

antioxidante, além disso, a partir da adição da polpa de maracujá durante o 

processamento da cerveja, podem-se obter diversas variações de sabores para 

distintos gostos de consumidores. 

 

2.5.5.1 Physalis  

 

Atualmente o gênero Physalis é encontrado em todo território nacional, com 

exceção do Amapá e de Sergipe (STEHMANN et al., 2013). Este gênero da fruta 

possuem representantes em todos os biomas brasileiros, sendo encontradas oito 

espécies, das quais, Physalis angulata L.; P. cordata Mill; P. minuta Griggs; P. 

peruviana L., P. pruinosa L. são naturalizadas e P. pubescens L.; P. subtriflora Ruiz 

e Pav; e P. viscosa L. são nativas (STEHMANN et al., 2013; SOARES et al., 2009; 

HUNZIKER, 2001). 

Na região Norte e Nordeste do Brasil, o cultivo é muito comum nos quintais 

das casas, sendo que para cada região há uma nomenclatura popular para o fruto, 

por exemplo: camapu, camambu, joá-poca, balão-rajado, bucho-de-rã, mata-fome e 

saco-de-bode. Em outras regiões, pode ser conhecido como: aguaymanto, capulí, 

Awaymanto, goldenberry, entre outras nomenclaturas (FROTA, 2009; LORENZI; 

MATOS, 2008; CARRASCO; ZELADA, 2008). 

 A Physalis peruviana L. (Figura 1) apresenta bons conteúdos de vitamina A e 

C, ferro e fósforo, além de flavonoides, alcaloides e fitoesteroides, sendo um fruto 

com sabor açucarado. Mais recentemente foi identificada uma substância chamada 
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“Physalina”, que atua no sistema imunológico humano, evitando a rejeição a órgãos 

transplantados (RUFATO et al., 2008). 

 

 

Figura 1 – Imagem da fruta Physalis peruviana L.  

 

        Fonte: RUFATO (et al., 2008) 
 

  
Segundo Fruit gardener da organização California Rare Fruit Growers, Inc, 

(Produtores de frutas raras da Califórnia, Inc.) é uma fruta exótica que produz frutos 

adocicados e quando está madura, apresenta as seguintes características físico-

químicas e nutricionais, para cada 100 g de fruto: 78,90% de umidade, 16 g de 

carboidratos, 1,01 g de cinzas, 4,90 g de fibras, 0,16 g de gordura total, 0,05 g de 

proteína, 43 mg de ácido ascórbico, 8 mg de cálcio, 1,61 mg de caroteno, 55,30 mg 

de fosforo, 1,23 mg de ferro, 1,73 mg de niacina e 0,03 mg de riboflavina (ELIZA, 

2018).  

 

2.6 FABRICAÇÃO DA CERVEJA ARTESANAL 

 

A moagem tem por objetivo quebrar o grão do cereal e expor o seu amido 

interno, aumentando a superfície de contato com as enzimas do malte, favorecendo 

a hidrólise. Essa etapa tem relação direta com a rapidez das transformações físico-

químicas, rendimento, clarificação e qualidade final da cerveja (DRAGONE; 

ALMEIDA e SILVA, 2010). Pode ser executada em equipamentos que permitam a 
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exposição do conteúdo interno do cereal, do tipo moinhos de rolos, discos ou 

martelos (VENTURINI FILHO, 2000).  

A mosturação ou tratamento enzimático do mosto é a mistura do malte moído 

com a água cervejeira na tina de mostura ou cozinhador de malte ou ainda na 

primeira panela se for processado em escala reduzida. Nesta etapa, emprega-se um 

controle rigoroso de tempo e temperatura, com o objetivo de favorecer as reações 

bioquímicas necessárias ao processo (BUSCH, 2015).  

A filtração do mosto tem por objetivo a separação da parte sólida, chamada 

de bagaço de malte, da parte líquida, o mosto cervejeiro, de real interesse para o 

processo (BLEIER et al., 2013).  

Na etapa de fervura do mosto ocorre desnaturação proteica, a concentração 

do mosto, a eliminação de compostos sulfurosos, a esterilização e escurecimento do 

mosto, através da reação de Maillard. Nessa fase, ocorre também, a adição do 

lúpulo, normalmente realizada em duas etapas: no início da fervura para conferir o 

amargor e ao final da fervura, responsável por conferir o aroma característico de 

cerveja (SORBO, 2017). O processo leva normalmente de 80 minutos de fervura 

efetiva e mais trinta minutos para o aquecimento do líquido (PAPAZIAN, 2014). 

Após o final da fervura, o mosto é bombeado para outro tanque, com objetivo 

de promover a decantação de todo o excesso da proteína desnaturada na fervura, 

por meio de um tempo de repouso, de aproximadamente meia hora (MORADO, 

2009).  

O processo de fermentação é iniciado após a inoculação da levedura, com o 

mosto já devidamente resfriado e aerado. Nessa etapa, ocorre a liberação de CO2 e 

calor (SANTOS, 2008). 

Após a retirada da levedura, acontece o abaixamento da temperatura no 

tanque, iniciando assim, a fase da maturação, de no mínimo 72 horas e após o 

envase (MORADO, 2009). 

 

2.7 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

No ano de 1516 foi estabelecida a lei de pureza alemã para produção de 

cerveja “Deutschen Reinheitsgebot”. Segundo essa lei para produzir cerveja é 

apenas permitido usar malte (proveniente de grãos de cevada), lúpulo e água. Após 
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um período, essa lei foi reformulada e a levedura foi acrescentada como o quarto 

elemento, permitido na produção de cerveja (KLING, 2012). A lei Reinheitsgebot 

compõe, atualmente, parte do documento chamado de Biersteuergesetz (BStG) ou 

“Lei de Taxação da Cerveja”, que define como a cerveja deve ser e como deve ser 

classificada de acordo com o teor alcoólico. Essa lei foi importante para que 

houvesse uma maior liberdade quanto aos ingredientes para as cervejas destinadas 

à exportação ou intituladas “especiais” (PEDROSO, 2012). 

Atualmente, ainda existem cervejas que seguem a lei da pureza alemã, no 

entanto, a maioria das indústrias adiciona outros cereais e adjuntos, como frutas e 

especiarias para produção de bebidas diferenciadas e de alto valor agregado 

(STANDAGE, 2005). 

Segundo a legislação brasileira, lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que 

dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas, o decreto nº 6.871 dispõe em seu artigo 36 que, Cerveja é a 

bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de 

cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo. 

§ 1o O malte de cevada usado na elaboração de cerveja e o lúpulo poderão ser 

substituídos por seus respectivos extratos. 

§ 2o Malte é o produto obtido pela germinação e secagem da cevada, devendo o 

malte de outros cereais ter a designação acrescida do nome do cereal de sua 

origem. 

§ 3o Extrato de malte é o resultante da desidratação do mosto de malte até o estado 

sólido, ou pastoso, devendo, quando reconstituído, apresentar as propriedades do 

mosto de malte. 

§ 4o Parte do malte de cevada poderá ser substituído por adjuntos cervejeiros, cujo 

emprego não poderá ser superior a quarenta e cinco por cento em relação ao extrato 

primitivo. 

§ 5o Consideram-se adjuntos cervejeiros a cevada cervejeira e os demais cereais 

aptos para o consumo humano, malteados ou não-malteados, bem como os amidos 

e açúcares de origem vegetal (BRASIL, 2009). 
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2.8 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Os métodos discriminativos (ou de diferença) são empregados quando há 

necessidade de avaliar a existência de diferença sensorial entre duas ou mais 

amostras, em termos globais ou em um atributo específico. São indicados para 

testar diferença quando ocorre mudança no produto, como alteração de formulação 

ou mudança no processamento, sendo necessária uma equipe de provadores 

selecionados com conhecimento técnico (BEHRENS, 2011; DUTCOSKY, 2013). 

Os métodos descritivos têm caráter qualitativo e quantitativo, pois avaliam e 

descrevem a intensidade dos atributos sensoriais dos alimentos e bebidas e 

necessitam de equipes de avaliadores selecionados e treinados (BEHRENS, 2011; 

DUTCOSKY, 2013). 

Os métodos afetivos são utilizados para avaliar a aceitação ou preferência 

pelo produto. Diferente do anterior, os avaliadores não precisam de treinamento e 

são indicados quando há o desenvolvimento de novos produtos ou até mesmo para 

comparar produtos concorrentes (BEHRENS, 2011; DUTCOSKY, 2013).  

A escala hedônica é o método afetivo mais empregado devido ao caráter 

informativo de seus resultados. A escala numérica estruturada de nove categorias foi 

a primeira versão desenvolvida desse método, seguida da escala linear de 9 ou 10 

cm. Esse método de avaliação sensorial é utilizado quando se pretende efetuar 

testes entre mais de um produto, sendo possível deduzir a preferência dos 

consumidores. Os dados obtidos por meio da escala hedônica mista numérica 

podem ser resumidos na forma de médias, e comparados estatisticamente por 

análise de variância, teste de Tukey, teste t de student, etc (BEHRENS, 2011).  

A análise estatística dos resultados da escala hedônica é realizada através da 

análise de variância (ANOVA) para obter resultados sobre a preferência ou rejeição 

dos julgadores (DUTCOSKY, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo serão abordadas informações sobre como foram realizadas as 

etapas de fabricação da cerveja, em qual local e período, os materiais utilizados, um 

passo a passo dos métodos empregados desde a matéria prima até o produto final. 

 

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

A cerveja do tipo Lager Munich foi produzida de forma artesanal no laboratório 

de alimentos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), unidade de 

Cruz Alta/ RS, no período de abril a maio de 2019. 

 

3.2 MATERIAIS  

 

O malte, o lúpulo e o fermento foram adquiridos da empresa Indupropil Ind. e 

Com. LTDA., localizada em Ijuí/ RS. Foi utilizado o malte Melano Light 40, Cara 

Clair, Biscuit, Munich Light 15, Pilsen. O lúpulo do tipo Spalter Select e o fermento 

W-34/70*.  

A fruta in natura foi adquirida no mercado do município de Cruz Alta/ RS. Os 

frutos foram acondicionados em embalagens plásticas e armazenados em 

refrigeração a 5 °C até o momento de sua utilização. 

 

3.3 MÉTODOS  

 

3.3.1 Sanitização da fruta e preparo da polpa 

 

Primeiramente foi removida a escápula da physalis de forma manual. Após foi 

preparada solução sanitizante com 200 mg/L de cloro residual livre por litro de água, 

onde as frutas ficaram emergidas por 5 min, em constante agitação, pois o cloro é 

volátil e pode evaporar rapidamente.  Após o tempo de imersão, a fruta foi lavada 

em água corrente, onde foram retiradas as partes dos frutos que apresentavam 

machucados para que não alterassem o sabor final do produto.  
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Para o preparo da polpa foi utilizado um liquidificador, onde foram moídas e 

com auxílio de uma peneira foram retiradas sementes e possíveis bagaços e casca, 

restando apenas como produto final a polpa. Para a obtenção de 1,6 L de polpa foi 

utilizado 2,6 Kg de fruta. 

 

3.3.2 Elaboração da cerveja artesanal 

 

Para a produção de cerveja artesanal foram realizadas várias etapas desde o 

seu início até o produto final, sendo elas: a moagem, brassagem, filtração, fervura, 

resfriamento, fermentação, envase e maturação, conforme mostra a Figura 2.   

 

Figura 2- Fluxograma da produção da cerveja artesanal 

           Fonte: Autores (2019) 
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3.3.2.1 Moagem 

 

A moagem do grão foi realizada no dia anterior ao da elaboração da cerveja 

artesanal, com o auxílio de um liquidificador, para que o grão fosse levemente 

moído. Esta etapa teve como objetivo expor o endosperma que está contido no 

interior dos grãos. O endosperma é rico em amido que pela atuação das enzimas 

durante a brasagem irá produzir açucares, e esses, serão convertidos em álcool e 

CO2 na etapa de fermentação. 

 

3.3.2.2 Brassagem 

 

A etapa da brasagem (ou mosturação) consiste na mistura do malte moído e 

da água (pH 6 – 7) numa relação de 2,5 L de água por kg de malte, com controle de 

temperatura. Nessa etapa, ocorre a conversão do amido do malte em açucares, para 

que possam ser fermentados.  

Nesta fase existe uma rampa de mosturação, que iniciou em 50 °C, onde as 

proteases são ativadas, passando a 65 ºC, para que ocorresse a sacarificação do 

amido gelificado, atingindo posteriormente temperatura até 75 °C, onde ocorreu a 

ativação da alfa-amilase. O produto final obtido nessa etapa se chama de mosto 

cervejeiro primário. 

O fim do processo de brasagem foi confirmado através do teste do iodo, no 

qual, pode-se verificar se ocorreu a conversão do amido em açucares. O amido é 

formado pela combinação de amilose e amilopectina, que são moléculas de alto 

peso molecular e podem sofrer reações de complexação com formação de 

compostos coloridos. Quando ocorre a conversão do amido em açúcar, o mesmo 

não reage com o iodo.  

3.3.2.3 Filtração 

 

Na filtração foi realizada a retirada de todos componentes insolúveis 

presentes na mistura, com auxílio de uma peneira de aço inoxidável. O processo 

ocorreu em temperatura de 75 °C. Foi transferido o mosto (primário) da panela de 

mosturação para a panela de fervura. Conforme o nível do mosto (primário) na 

panela de mosturação foi reduzindo, foi acrescentado 10 L de água, com a finalidade 
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de realizar a lavagem do malte (mosto secundário). Após, foi realizada a junção do 

mosto primário e secundário à panela de fervura. 

3.3.2.4 Fervura 

 

O mosto cervejeiro foi levado para o processo da fervura (Figura 3), durante 

80 min, onde os microrganismos provenientes das etapas anteriores são destruídos 

(esterilização do mosto), as enzimas inativadas e as proteínas desnaturadas.  

Nos 15 minutos iniciais de ebulição foi adicionado 7,5 g de lúpulo (tipo Spalter 

Select), a segunda massa de lúpulo com a mesma quantidade foi adicionada aos 40 

min e a terceira aos 50 min.   

 

Figura 3 - Panela de fervura 

 

      Fonte: Autores (2019) 

 

3.3.2.5 Resfriamento e aeração 

 

O processo de resfriamento tem por objetivo reduzir a temperatura para 

inocular a levedura, responsável pela fermentação. A etapa foi realizada com o 

auxílio de um chiller, o qual foi colocado dentro da panela de fervura até o mosto 
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atingir 30 °C. Posteriormente foi utilizado whirpool1, que consiste na aeração 

(agitação) do mosto, em sentido horário, com auxílio de uma escumadeira, por 5 

min, com a finalidade de decantar as partículas em suspensão. O mosto 

permaneceu em repouso por 15 min para decantação do trub2 no fundo. Em 

seguida, o volume foi retirado da panela e conduzido para o fermentador. 

 

3.3.2.6 Fermentação 

 

A fermentação é o processo onde a levedura é inoculada no mosto. A 

hidratação da levedura ocorreu polvilhando a mesma, em no mínimo 10 vezes o seu 

peso em água. Agitou-se levemente para homogeneizar a levedura com a água, e 

foi deixada descansar por 30min e após adicionada no tanque de fermentação. A 

temperatura do processo foi controlada em 12 °C, por um período de 15 dias, pois a 

cerveja que se deseja produzir é do tipo Lager, considerada de baixa fermentação.  

Para a realização desta etapa, o mosto foi transferido e dividido em quatro 

porções de aproximadamente 4 L para os baldes fermentadores, onde foram 

incorporadas as concentrações de fruta (Figura 4), conforme exposto na Tabela 1, 

sendo posteriormente tampados. Por último, foi colocado airlock3 para saída do ar da 

fermentação. 

 

Tabela 1 – Formulação das cervejas artesanais com diferentes concentrações 
de polpa de physalis 

 
Cerveja 

artesanal 
Volume do 
mosto (L) 

Volume da 
polpa de 

physalis (L) 

Volume final  
(L) 

T0 4,00 0 4,00 
T1 4,00 0,25  4,25 
T2 4,00 0,50  4,50 
T3 4,00 0,75  4,75 

Legenda: T0: sem adição de polpa de physalis; T1: 6,25% de polpa de physalis, T2: 12,5% 
de polpa de physalis, T3: 18,75% de polpa de physalis. 
Fonte: Autores (2019) 

                                                           
1 Processo de agitação em forma de redemoinho no mosto, de forma a acelerar a decantação das 
partículas em suspensão. 

2 No processo cervejeiro trub é o nome dado para os detritos deixados pelo lúpulo. 

3 Peça utilizada para retirar a pressão interna devido ao CO2  formado pela fermentação. 
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Figura 4 - Polpa de physalis 

 

    Fonte: Autores (2019) 

 

3.3.2.7 Envase 

 

O envase das garrafas foi realizado de forma manual, onde foi conectado o 

conjunto de envase na panela, enchendo a garrafa vagarosamente, do fundo em 

direção ao pescoço, sem encher até o gargalo. Para o fechamento foi utilizado o 

tampador de garrafas, conforme Figura 5.  

A embalagem escolhida para o armazenamento da cerveja foram garrafas de 

vidro com capacidade de 600 mL cada e tampas de metal na cor preta. O rótulo 

(Figura 6) foi criado com o objetivo de identificar cada amostra com criatividade.  

 

3.3.2.8 Maturação 

 

A etapa da maturação tem a função de clarificar, amadurecer e pode ajustar o 

sabor da cerveja. O processo foi realizado em temperatura controlada a 0 ºC, 

durante um período de 30 dias. Após esse processo a cerveja está pronta para ser 

consumida (Figura 7).  
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Figura 5 – Tampador 

 

                 Fonte: Autores (2019) 

 

 

Figura 6 - Rótulo criado para identificação 

 

            Fonte: Autores (2019)    
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Figura 7 – Cerveja Artesanal pronta para o consumo 

 

 

             Fonte: Autores (2019) 

 

3.4 ANÁLISE SENSORIAL 

 

O teste sensorial foi realizado no laboratório de alimentos da Unidade de Cruz 

Alta, mediante aprovação do Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos da 

instituição. Dentre a população total de discentes e funcionários da UERGS, 30 

provadores, não treinados e não selecionados, de ambos os sexos e maiores que 18 

anos, fizeram parte da equipe de julgadores. Os mesmos consistiram em grupos de 

3 pessoas por vez, onde foram realizadas explicações sobre o tipo da avaliação, 

informações sobre a ficha sensorial (APÊNDICE A), assim como, sobre o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B).  

Cada julgador recebeu uma ficha para avaliação das amostras. Onde indicou 

na escala hedônica de 9 pontos, o julgamento em relação a aceitação do produto, 

atribuindo nota 9 para “gostei muitíssimo mais” e 1 para “gostei muitíssimo menos”.  

Para o teste de intenção de compra foi empregado escala que variou de 1 - 

certamente compraria à 5 - certamente não compraria.  

As amostras foram oferecidas para degustação, em copo de plástico 

transparente, codificadas com três dígitos de modo casual e contendo 

aproximadamente 40 mL de amostra em temperatura de consumo (5 °C), 

juntamente com bolacha água e sal. Para enxague e renovação do paladar foi 

servido um copo plástico com aproximadamente 100 mL de água. Cada julgador 
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recebeu uma ficha para avaliação das amostras e o termo de consentimento da 

pesquisa.  

 

3.5 ANÁLISES DA CERVEJA ARTESANAL 

 

3.5.1 pH 

 

Os valores de pH das amostras foram determinados em aparelho PHOX 

1000, conforme metodologia descrita pelo método 017/IV, disponível nas Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (LUTZ, 2008). 

 

3.5.2 Acidez titulável total 

 

Para determinar a acidez total da cerveja artesanal foi utilizado o método de 

titulação volumétrica. Transfira 50 ou 100 mL da amostra, para um frasco 

Erlenmeyer de 500 mL. Adicione 0,5 mL do indicador fenolftaleína. Titule com 

solução de hidróxido de sódio 0,1 N até coloração rósea ou transfira a amostra para 

um béquer e titule com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até ponto de viragem pH 

8,2 - 8,4, utilizando o pHmetro. Valor determinado em quantidade de ácido cítrico 

presente na fruta (LUTZ, 2008).  

 

3.5.3 Sólidos solúveis totais  

 

Essa análise foi realizada através do método de leitura direta com o auxílio do 

refratômetro portátil modelo RT-95, com valor corrigido a 20 ºC e os resultados 

foram expressos em ºBrix, conforme a metodologia de Brasil (2008).   

   

3.5.4 Capacidade Antioxidante 

 

A determinação da atividade antioxidante foi realizada pelo método de captura 

de radicais DPPH ● (2,2 difenil -1-pricril-hidrazil). Este método tem por base a 
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redução do radical DPPH●, que ao fixar um H● (removido do antioxidante em 

estudo), leva uma diminuição da absorbância. 

Para a análise das amostras foi adicionado 2 mL da solução 0,15 mM DPPH● 

(refrigerado de 2° a 8°, em etanol 95%) e uma alíquota de 0,5 mL das amostras 

contendo diferentes concentrações de cada amostra. As leituras foram realizadas 

em espectrofotômetro a 517nm, no momento do preparo da amostra e após 30 

minutos do início da reação.  

Todas as determinações foram realizadas em triplicata, acompanhadas de um 

controle (sem antioxidante). A queda na leitura da densidade ótica das amostras foi 

correlacionada com o controle, estabelecendo-se a porcentagem de descoloração 

do radical DPPH● (BRAMD-WYLLIANS et al., 1995). Através da equação 1:  

                

%AA= Abs DPPH – ( AbsAm – AbsBranco ) x100              (Eq: 1) 

    AbsDPPH 

Onde: 

AbsDPPH: Etanol mais solução DPPH. 

AbsAm: Extrato mais solução DPPH (em 30 m de reação). 

AbsBranco: Extrato mais etanol. 

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os resultados obtidos na análise sensorial foram analisados por meio de 

análise de variância (ANOVA) para verificar se existe preferência ou rejeição 

significativa, e, para a comparação das médias entre as amostras será utilizado o 

teste de Tukey, com um nível de significância de 5% (DUTCOSKY, 2013). Os 

resultados das análises físico-químicas (média e desvio-padrão) foram analisados 

através do microsoft Excel 2010. 

 

3.7 ÍNDICE DE ACEITABILIDADE  

 

Os atributos sabor, odor e cor foram calculados quanto ao índice de 

aceitabilidade (IA), tendo como base notas médias obtidas no teste de aceitação 

(CARNEIRO, 2016). Para o cálculo foi adotada a expressão matemática 2:  
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IA = A x 100                             (Eq. 2)  

B  

Onde:  

A = Nota média obtida para o atributo. 

B = Nota máxima dada ao atributo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização físico-química da cerveja artesanal 

 

Os resultados das análises físico-químicas da cerveja artesanal tipo Lager 

com incorporação de diferentes concentrações de polpa de physalis foram 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Análises físico-químicas da cerveja artesanal tipo Lager produzida 

Parâmetros T0 T1 T2 T3 

pH 4,88 ± 0,01 4,65 ± 0,02 4,53 ± 0,01 4,36 ± 0,01 

Acidez total (%m/m) 0,17 ± 0,02 0,23 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,42 ± 0,00 

Sól. Solúveis (ºBrix) 7,00 ± 0,00 6,40 ± 0,01 6,20 ± 0,02 6,00 ± 0,00 

Cap. Antioxidante (%) 47,18 ± 0,03 28,47 ± 0,02 53,71 ± 0,00 68,92 ±0,02 

Legenda: T0: sem adição de polpa de physalis; T1: 6,25% de polpa de physalis, T2: 
12,5% de polpa de physalis, T3: 18,75% de polpa de physalis. 
Fonte: Autores (2019) 
 

A determinação do pH está relacionada com a metodologia de produção de 

cerveja artesanal, com ênfase ao processo de mosturação e à composição química 

do produto, sendo que a faixa ótima de pH para cada ação enzimática das cervejas 

de baixa fermentação está entre 3,8 e 4,7 segundo Kunze (2006). A produção de 

ácidos orgânicos durante a fermentação alcoólica é responsável pela queda de pH 

observada entre o mosto e a cerveja (REINOLD, 1997).   No estudo foi obtido uma 

variação de pH de 4,88 a 4,36. Os valores de decréscimo de pH encontrados 

possuem relação direta com a quantidade de polpa adicionada. Dessa forma, 

considera-se que a adição de polpas com maior acidez à cerveja leva a redução do 

pH.  No estudo realizado por Ferreira et al. (2013), não houve diferença de pH para 

cerveja artesanal com adição de diferentes porcentagens de gengibre, resultado 

contrário ao observado por Pinto et al. (2015). Os autores desenvolveram uma 

cerveja artesanal com mistura de polpas de abacaxi e acerola, onde verificaram que 

o pH diminuiu quando adicionadas as concentrações da polpa, resultado semelhante 

ao encontrado nesse estudo.   

As cervejas produzidas tiveram valor de acidez proporcional à quantidade de 

polpa de physalis incorporada, ou seja, os valores aumentaram com o acréscimo da 
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concentração do adjunto. A acidez da bebida pode ser oriunda do ácido carbônico 

formado durante o processo de fermentação. Entretanto, existem outros ácidos 

presentes na bebida que pertencem à composição do mosto, nos quais, suas 

concentrações variam em função da matéria-prima e das condições de maltagem 

(VENTURINI FILHO, 2000). Quando a polpa de fruta foi adicionada ao mosto, seus 

ácidos foram transferidos para a bebida. 

O teor de sólidos solúveis dá um indicativo da quantidade de açucares 

existente na fruta. Apesar de também considerar ácidos, vitaminas e aminoácidos, 

estes compostos estão presentes em menores proporções (KLUGE et al., 2002). A 

cerveja elaborada sem a incorporação da polpa de physalis (T0) apresentou o maior 

teor de sólidos solúveis (°Brix), enquanto a cerveja que recebeu a polpa de physalis 

mais concentrada (T3), o menor. Esses resultados podem ser relacionados ao baixo 

teor de carboidratos da physalis, pelo efeito diluente da água presente na polpa da 

fruta. Resultado semelhante foi verificado por Trindade (2016) em cerveja artesanal 

elaborada com diferentes porcentagens de polpa de amora.  

 A adição da polpa de physalis promoveu aumento diretamente proporcional 

de compostos antioxidantes à porcentagem de polpa adicionada. O fato pode ser 

explicado devido à extração dos antioxidantes da fruta para a cerveja. Esse 

comportamento foi identificado no estudo, onde os tratamentos com maior 

porcentagem de adjunto (T2 e T3) apresentaram maior potencial funcional do que 

aqueles tratamentos com menos porcentagem de adjunto ou nenhum adjunto 

adicionado. 

Trindade (2016), Sorbo (2017) e Matsubara et al. (2016) ao introduzirem 

adjuntos como extrato puro de gengibre, polpa  de amora e polpa de maracujá, 

respectivamente, obtiveram um incremento na capacidade antioxidante de suas 

bebidas, assim como, um incremento na quantidade de compostos fenólicos, 

igualmente o incremento encontrado neste estudo com a incorporação da physalis. 

Os compostos fenólicos com ação antioxidante atuam em diversas vias do 

metabolismo: inibindo radicais livres, agindo como agente pró-oxidante em metais, 

interferindo no aumento ou na redução da atividade de enzimas (TRINDADE, 2017). 

Em relação aos benefícios à saúde pelo consumo da cerveja, estes são 

atribuídos à presença de agentes antioxidantes que reagem com os radicais livres 

no organismo e contribuem para que estes, não reajam com o DNA, RNA, proteínas 
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ou quaisquer outras substâncias oxidáveis, podendo evitar o aparecimento de 

doenças degenerativas ou até mesmo o envelhecimento (MACIEL  et al., 2013). 

Dentre os compostos fenólicos presentes na cerveja, os flavonoides são os mais 

efetivos na saúde humana com destaque as ações antioxidantes, antiplaquetária e 

anti-inflamatória (PEREIRA et al., 2006). 

 

4.2 ANÁLISE SENSORIAL  

 

De acordo com Kleban e Nickerson (2012), a diversidade de tipos de cervejas 

artesanais atrai os consumidores que estão procurando por uma revolução do sabor 

da bebida. Segundo Sester et al. (2013) se trata de um atributo muito importante 

visto que os consumidores esperam encontrar sabores específicos, características 

de amargor, textura, brilho, entre outros, e a cerveja pode até mesmo ser rejeitada 

se essas expectativas não forem confirmadas. 

Para esse estudo os resultados da análise sensorial foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as médias, comparadas pelo teste Tukey, com 

intervalo de confiança de 95 %. Na tabela 3 estão apresentadas as médias das 

notas atribuídas pelos avaliadores no teste sensorial.  

 

Tabela 3 – Média das notas atribuídas pelos avaliadores para atributos 

sensoriais da cerveja artesanal com incorporação de polpa de physalis 

Tratamentos Aroma Sabor Aparência Global 

T0 5,0c 4,7c 5,3a 

T1 5,9c,b 5,8c,b 6,1a 

T2 6,7b,a 7,0b,a 7,0a 

T3 6,8a 6,6a 6,4a 

Legenda: T0: sem adição de polpa de physalis; T1: 6,25% de polpa de physalis, T2: 12,5% 
de polpa de physalis, T3: 18,75% de polpa de physalis.  
Letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa 
estatisticamente para p<0,05 pelo teste de Tukey. 
Fonte: Autores (2019) 

 

Segundo os escores atribuídos pelos julgadores, pode-se observar que a 

amostra sem adição de polpa se diferencia das tratadas com 12,5% e 18,75% com 
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incorporação de physalis, no quesito de aroma e sabor. Cabe salientar ainda, que o 

tratamento com adição de 6,25% de polpa, não apresentou diferença significativa 

em relação à amostra com 12,5% e essa, não apresentou diferença do tratamento 

com incorporação de 18,75%, em relação ao aroma e sabor. Nenhuma das 

amostras evidenciou diferença significativa em relação ao quesito aparência global. 

Observou-se ainda que os tratamentos com acréscimo de 12,5% e 18,75% de 

physalis (com maior concentração de polpa) apresentaram escores superiores ao da 

amostra com adição de 6,25% e em relação à amostra sem adição de polpa.  

Segundo Moreira (2015), o consumo de cervejas artesanais com sabores 

diferenciados vem aumentando a cada ano. Vários trabalhos estão sendo 

desenvolvidos explorando o uso de adjuntos na elaboração de cervejas e os 

resultados demonstram a preferência dos consumidores em relação a bebidas 

acrescidas de frutas exóticas, chocolate e castanhas (PINTO et al., 2015). Segundo 

Trindade (2016) e Sorbo (2017), os adjuntos oriundos de frutos adicionados à 

formulação de cervejas artesanais, provavelmente levariam o consumidor a uma 

intenção de compra. A cerveja adicionada de gengibre produzida por Tozzeto (2017) 

apresentou de um modo geral, boa aceitação sensorial de aspectos visuais como 

cor e aparência, além do sabor e aroma. No entanto, a sensação de amargor 

resultou em um menor índice de aceitabilidade (86%) quando comparada aos outros 

atributos.  No gráfico 1 pode ser visualizado as notas de intenção de compra dos 

avaliadores nos testes sensorial. 

Observou-se que o tratamento com adição de 6,25% de polpa de physalis 

teve mais julgadores que provavelmente comprariam essa amostra. O tratamento T3 

teve alto índice de indiferença pelos julgadores onde a maioria optou por talvez 

comprasse/ talvez não comprasse (n=12). Dessa forma podemos concluir que o 

tratamento T2 foi o que obteve maior número de julgadores que certamente 

comprariam essa amostra. Há diversos fatores que afetam e impulsionam as 

atitudes e ações dos indivíduos em suas decisões de consumo, desde os aspectos 

sociais, econômicos, demográficos, culturais, psicológicos e situacionais até 

importantes estímulos de marketing (SAMARA; MORSCH, 2005). 
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Gráfico 1 – Intenção de Compra 

 

Legenda: T1: 6,25% de polpa de physalis, T2: 12,5% de polpa de physalis, T3: 18,75% de 
polpa de physalis. 
Fonte: Autores (2019) 
 
Os resultados indicaram os valores de Índice de Aceitabilidade (IA) do produto para 

aroma de 55% para o tratamento sem adição de polpa, 66% para o tratamento com 

6,25% de polpa, já a amostra com 12,5% obteve 75% e a amostra com 18,75% de 

polpa obteve 76% de índice de aceitabilidade. No quesito sabor ocorreu o mesmo 

fenômeno com IA de 77% para a amostra com 12,5% de polpa e 74% para a 

amostra com 18,75% de polpa. E para a aparência global os índices de 

aceitabilidade foram de 58% para a amostra sem adição de polpa, 68% para a 

amostra com adição de 6,25% de polpa, 77% para a amostra com 12,5% de adição 

de polpa e 71% para a amostra com adição de 18,75 de adição de polpa. Sendo 

assim, podemos concluir que nos três quesitos as amostras com 12,5% e 18,75% de 

adição de polpa se destacam com IA ≥ 70%, podendo ser considerado por Dutcosky 

(2013) um Índice de Aceitabilidade com boa repercussão, assim como o estudo de 

Tozzeto (2017) na cerveja adicionada de gengibre os resultados indicaram que os 

valores de Índice de Aceitabilidade do produto (IA) para cor de 95%, sabor de 90%, 

aroma de 90%, amargor de 86%, aparência de 96% e aceitação global de 92%. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A Physalis que é considerada uma fruta exótica pouco produzida no Brasil, 

porém, possui valor nutricional reconhecido mundialmente devido seu rico conteúdo 

em vitamina A, C, fósforo e flavonoides. A fruta apresentou resultados positivos 

através da incorporação nutricional na cerveja artesanal, trazendo benefícios para 

quem a consumir. Além disso, possui alcaloides, fito esteroides e uma substância 

chamada “Physalina”, que atua no sistema imunológico humano, evitando a rejeição 

a órgãos transplantados. 

As análises físico-químicas demonstraram que os tratamentos com maior 

percentual de polpa de physalis apresentaram menores teores de açucares e maior 

capacidade antioxidante. E ainda, que o acréscimo progressivo da polpa da fruta 

ocasionou uma leve acidificação nas amostras, comprovado através do decréscimo 

do pH. 

A boa aceitação da cerveja elaborada foi confirmada segundo as notas de 

intenção de compra atribuídas às amostras codificadas, a amostra com 12,5% de  

polpa obteve uma melhor média, onde 43,3% do total de julgadores certamente 

comprariam, seguido de 16,6% em relação a amostra com 18,75% de polpa e 13,3% 

da amostra com 6,25% de physalis, que certamente comprariam. Cabe salientar os 

comentários ressaltados pelos provadores durante a análise sensorial, os quais 

foram positivos e motivadores para trabalhos futuros através da incorporação de 

outros frutos e especiarias, como adjuntos cervejeiros.  

Através dos escores atribuídos pelos julgadores, pode-se observar que a 

amostra sem adição de polpa se diferencia das tratadas com 12,5% e 18,75% com 

incorporação de physalis, no quesito de aroma e sabor. Cabe salientar ainda, que 

nenhuma das amostras evidenciou diferença significativa em relação ao quesito 

aparência global. Observou-se ainda que os tratamentos com acréscimo de 12,5% e 

18,75% de physalis (com maior concentração de polpa) apresentaram escores 

superiores ao da amostra com adição de 6,25% e em relação à amostra sem adição 

de polpa.  

Segundo a CervBrasil (2014), o ato de tomar uma cerveja remete a um 

universo imaginário de significados que extrapola o ato de consumir uma bebida, 

simboliza a integração e a alegria. Tanto que não é possível dissociar a presença da 



39 
 

 
 

bebida de momentos de um encontro de amigos, namorados ou familiares, seja para 

curtir, matar a saudade do outro ou apenas para relaxar no final de um exaustivo dia 

de trabalho. Dessa forma, observa-se que a cerveja artesanal é consumida para 

satisfazer além das necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas e 

sociais dos consumidores. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FICHA DE ANALISE SENSORIAL 

 

Nome:          Data:    

Sexo: (  ) F (  ) M Idade:      Grau de Escolaridade:     

Você costuma comprar/tomar cerveja artesanal?  (  ) Sim   (  ) Não 

1) ESCALA HEDÔNICA COM REFERÊNCIA 

Avalie inicialmente a amostra com a letra R e depois as amostras codificadas, na 
ordem da esquerda para a direita, expressando quanto você gostou das amostras 
codificadas em relação a amostra R em relação aos atributos de odor, sabor e 
aparência. 

1- Gostei muitíssimo menos. 
2- Gostei muito menos. 
3- Gostei regularmente menos. 
4- Gostei ligeiramente menos. 
5- Gostei da amostra igualmente. 
6- Gostei ligeiramente mais. 
7- Gostei regularmente mais. 
8- Gostei muito mais. 
9- Gostei muitíssimo mais. 

 

2) INTENÇÃO DE COMPRA DA AMOSTRA CODIFICADA 

Se este produto estivesse à venda você: 

1- Certamente compraria. 
2- Provavelmente compraria. 
3- Talvez comprasse/talvez não comprasse. 
4- Provavelmente não compraria. 
5- Certamente não compraria.   

 

Comentários:          
            
             

 

AMOSTRA 523 614 798 
Aroma    
Sabor    
Aparência global    

AMOSTRA  

523  

614  

798  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,            

           (nome do 

sujeito da pesquisa, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, endereço, 

RG), estou sendo convidado a participar de um estudo denominado como 

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

DE POLPA DE PHYSALIS, cujos objetivos e justificativas são: 

A Physalis peruviana L. é originária dos Andes sul-americanos, mais 

precisamente na Colômbia, maior produtora e exportadora da fruta in natura ou 

processada, caracterizada por apresentar altos teores de vitamina A, C, ferro e 

fósforo, além de apresentar inúmeras propriedades medicinais, auxiliando no 

combate da diabetes, fortalecendo o sistema imunológico contra doenças como 

gripes e resfriados, entre outras. Devido a essas propriedades nutricionais e 

funcionais, a fruta foi escolhida como alvo para desenvolver uma cerveja artesanal, 

com incorporação da polpa da physalis, como agente de aroma e sabor. Conforme o 

exposto acima, o objetivo da pesquisa foi o de elaborar uma cerveja artesanal com 

incorporação de diferentes proporções de polpa de physalis.  

A minha participação no referido estudo será no sentido de julgar 

sensorialmente em relação aos aspectos de odor, sabor e aparência, as cervejas 

artesanais elaboradas com a polpa. Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, 

posso esperar alguns benefícios, já que a physalis possui uma rica fonte de 

vitaminas e minerais, além de efeitos terapêuticos, tais como: redução do colesterol 

no sangue, aumento do sistema imune. Recebi, por outro lado, os esclarecimentos 

necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo, 

levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos 

somente serão obtidos após a sua realização. Assim, é possível que em virtude de 

se tratar de uma cerveja artesanal pode apresentar álcool na sua composição. 

Certos desconfortos como dor de cabeça, sonolência, dor no estômago, visão 

alterada, fala arrastada. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a participar 
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do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar 

justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 

assistência que venho recebendo. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: 

 Amanda Bender Ferreira, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

(55) 3322-9563, amanda.bf94@hotmail.com. 

 Drª. Juliana de Mello Silva, Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul, (55) 3322-9563, juliana-silva@uergs.edu.br. 

 

Será assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como, a garantia 

do livre acesso a todas as informações e esclarecimentos sobre o estudo e suas 

consequências, durante e depois da minha participação. 

  Enfim, tendo sido orientado em relação a natureza e objetivo do estudo, 

manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que 

não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

Cruz Alta, ____ de __________ de 2019. 

 

            

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

             

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 

 


