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RESUMO 

 

O mercado de cervejas artesanais tem crescido muito no Brasil e pesquisas nessa área são de 

fundamental importância para impulsionar avanços tecnológicos, colocando a Serra Gaúcha 

como uma forte corrente na produção de cervejas de qualidade. Nesse sentido, o objetivo 

desse estudo foi analisar a microcervejaria Imaculada, localizada no Município de Caxias do 

Sul - RS, em relação às características produtivas, socioeconômicas e ambientais. A 

metodologia foi estruturada em análise teórica sobre o tema, visitas técnicas para 

levantamento de dados, aplicação de questionário e sugestões de melhorias para a indústria. 

Observou-se que a adoção de boas práticas operacionais em relação aos processos de 

produção e do destino correto dos resíduos permite boa gestão e prevenção ambiental. Assim, 

esse trabalho visa auxiliar futuros empreendedores ou interessados a conhecer melhor este 

ramo, salientando que a qualidade das cervejas artesanais é de suma importância para que o 

consumidor tenha maior segurança no consumo de um produto que é altamente apreciado pela 

população. 

 

Palavras-chave: Cadeia Produtiva; Cerveja Artesanal; Microcervejaria; Processo Produtivo; 

Análise Físico-Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The craft beer market has grown a lot in Brasil and research in this area is of fundamental 

importance to boost technological advances, placing Serra Gaúcha as a strong current in the 

production of quality beers. In this sense, the objective of this study was to analyze the 

Immaculate microbrewery, located in the city of Caxias do Sul - RS, in relation to the 

productive, socioeconomic, and environmental characteristics. The methodology was 

structured in theoretical analysis on the topic, technical solutions for data collection, 

questionnaire application and suggestions for improvements for the industry. It was observed 

that the adoption of good operational practices in relation to the production processes and the 

correct destination of the waste allows good management and environmental prevention. 

Thus, this work aims to help future entrepreneurs or interested people to get to know this 

branch better, emphasizing that the quality of craft beers is of paramount importance so that 

the consumer has greater security in the consumption of a product that is highly appreciated 

by the population. 

 

Keywords: Productive chain; Craft Beer; Microbrewery; Productive Process; Chemical 

physical analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cerveja é considerada pelo homem como umas das bebidas mais antigas, porém 

ainda não existe registro ou data que comprove sua origem, o que sabemos é que na 

Mesopotâmia, por obra do acaso, criou-se a primeira cerveja. Nessa época existia muita 

plantação de grãos que serviam como alimento para famílias e as responsáveis por cuidar dos 

mantimentos eram as senhoras do local. Umas delas, em um determinado dia por descuido, 

esqueceu o recipiente que guardava os grãos abertos e fora da residência, o mesmo que estava 

cheio de grãos veio a encher de água da chuva, com isso deu-se início ao processo que 

chamamos de malteação, que mais adiante passaria a se chamar cerveja (MARTINS et al., 

2017). 

No Brasil, os primeiros desembarques de cerveja aconteceram com a família real 

portuguesa e sua fabricação ocorreu a partir de 1836 (MEDEIROS, 2012). Atualmente, o 

setor e a definição de como a cerveja é produzida segue as regras da legislação. Parte do malte 

de cevada poderá ser substituída por adjuntos cervejeiros, cujo emprego não poderá ser 

superior a 45 % em relação ao extrato primitivo. Consideram-se adjuntos cervejeiros a cevada 

cervejeira e os demais cereais aptos para o consumo humano, maltados ou não maltados, bem 

como os amidos e açúcares de origem vegetal (SILVA; LEITE; PAULA, 2016). 

Cabe ressaltar que perante a legislação brasileira o chopp e a cerveja são produtos 

distintos e desta maneira registrados individualmente nos sistemas de controle do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Esta distinção se dá pelos processos de 

conservação da bebida sendo que somente pode ser chamada de chopp a cerveja que não 

tenha sido submetida ao processo de pasteurização, conforme inciso III do art.37 do Decreto 

6.871/2009: Art. 37.  Das características de identidade da cerveja deverá ser observado o 

seguinte: (...) III - a cerveja deverá ser estabilizada biologicamente por processo físico 

apropriado, podendo ser denominada de chope ou chopp a cerveja não submetida a processo 

de pasteurização para o envase (BRASIL, 2009). 

O crescimento da atividade cervejeira no Brasil vem avançando de forma sustentada 

nos últimos anos, em 2018, quando o país atingiu a marca de 889 cervejarias, foram 

registrados 210 novos estabelecimentos, sendo que a cada dois dias uma cervejaria abria as 

portas no Brasil. Já em 2019 o crescimento foi ainda maior, foram 320 novas cervejarias 

registradas, ou seja, quase uma nova cervejaria por dia no país, somando um total de 1209 

registradas (MAPA, 2019). 
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O estado que apresenta maior número de cervejarias é São Paulo (241 

estabelecimentos) que ultrapassou o Rio Grande do Sul (236 estabelecimentos) do último 

levantamento para o atual, seguidos de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná com acima das 

cem cervejarias. Os municípios que possuem as maiores concentrações de cervejarias ainda se 

mantém nas áreas Sul-Sudeste. O Município de Caxias do Sul, em 2018 e 2019 permaneceu 

em quarto lugar no Brasil em relação a quantidade de cervejarias. Em 2018 possuía 16, e em 

2019, 20, um crescimento de 25% no número de cervejarias (MAPA, 2019).  

O ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, reconheceu o 

potencial em expansão dessa atividade e sancionou o Projeto de Lei 38/2016, aprovado por 

unanimidade, que cria a “Região das Cervejarias Artesanais” no Estado (DIÁRIO OFICIAL 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2017).  

Nesse sentido, o que caracteriza uma microcervejaria artesanal está na quantidade de 

produção. Para a empresa se encaixar como nanocervejaria, ela não pode ultrapassar 1.000 

litros/mês, enquanto microcervejaria pode produzir até 200 mil litros/mês, e, valores acima 

disso, a transformam em uma cervejaria (HOMINILUPULO, 2017). Em relação ao número de 

pessoas empregadas, foram classificadas na atividade industrial, como microempresas aquelas 

com até 19 pessoas ocupadas, e pequenas empresas entre 20 e 99 pessoas ocupadas 

(SEBRAE, 2014).  

A lei n° 155/2016, estabeleceu novos limites e regras das empresas caracterizadas 

como microcervejarias no Simples Nacional, abrindo portas para crescimento do setor e 

geração de empregos. Seguindo alguns critérios estabelecidos em lei art. 17, § 5º as empresas 

que exerçam as atividades previstas nos itens da alínea “c” do inciso “X” do caput deste 

artigo, que são bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por - 

micro e pequenas cervejarias - deverão obrigatoriamente ser registradas no MAPA (BRASIL, 

2016). 

Apesar de pouco share de mercado, as cervejarias artesanais geraram muitos empregos 

nos últimos anos. As cervejarias com menos de 100 funcionários geraram 1.114 vagas de 

janeiro a dezembro de 2018. O número é quase 20% maior do que as grandes indústrias, 

geralmente ligadas a marcas comerciais, que geraram 828 postos de trabalho (ABRACERVA, 

2019). 

Para a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), o setor possui alta 

expectativa, crescendo também no volume de consumo das marcas independentes. Com mais 

opções, rótulos regionais e um trabalho de inclusão de todos os estados brasileiros no 



14 

 

universo da cerveja artesanal, irá ultrapassar os 3% do volume de cervejas comercializado nos 

próximos anos (ABRACERVA, 2019). 

Assim, a análise e a descrição da microcervejaria em estudo é uma possibilidade de 

verificar o desenvolvimento territorial, a reestruturação do capital pela valorização de 

produtos que se “aproximam ou são artesanais”, e os movimentos sociais pela organização e 

articulação em rede dos sujeitos envolvidos com a produção e consumo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral desse estudo é analisar a microcervejaria Imaculada, localizada no 

Município de Caxias do Sul - RS, em relação as características produtivas, socioeconômicas e 

ambientais. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos são: 

- Analisar os processos de produção da cerveja artesanal; 

- Descrever os resultados da análise químico-física da cerveja artesanal IPA; 

- Descrever a cadeia produtiva da cervejaria; 

- Verificar quais ações ambientais, sociais e legais são realizadas; 

- Aplicar um questionário em relação a satisfação dos clientes; 

- Contribuir para o desenvolvimento local/regional do setor. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O mercado de cervejas artesanais a cada ano vem crescendo, ganhando, assim, 

importância no País, Estado e Região. Além disso, vem chamando atenção não somente dos 

apreciadores da bebida, mas também de investidores, micro e pequenos empreendedores e de 

empresas líder no mercado cervejeiro (MATOS, 2011). 

Uma vez que este mercado vem se destacando, esse trabalho torna-se importante em 

virtude de analisar uma cervejaria do Município de Caxias do Sul, contribuindo com as ações 

que eles vêm desenvolvendo para ter um preço mais competitivo no mercado, suas inovações 

para se destacar perante as cervejas mais populares, suas ações para cada vez menos 

prejudicar o meio ambiente, e, por fim, contribuir com o desenvolvimento local e regional.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo serão analisados temas sobre o processo produtivo nas cervejarias, as 

análises físicas e químicas, a descrição da cadeia produtiva desse setor, além das ações 

ambientais, sociais e legais que normalmente são realizadas. 

 

2.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

A Legislação Brasileira (BRASIL, 2009) define a cerveja sendo uma bebida obtida 

pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro descendente do malte de cevada e água 

potável, por ação da levedura, com adição de lúpulos. O malte pode ter uma parte substituída 

por adjuntos cervejeiros, porém não pode ultrapassar 45% em relação ao extrato primitivo, 

não esquecendo que a incorporação de açúcar tem um limite de até 10%, com exceção da 

cerveja escura (que pode receber até 50% em peso). 

As cervejas artesanais se diferem das industriais normalmente pelos ingredientes que 

constituem a bebida, pois além dos componentes essenciais como a água, o malte, o lúpulo e a 

levedura, existem itens que são adicionados para aprimoramento destas, sendo esses com mais 

qualidade. As etapas de produção também são realizadas de forma artesanal, sem todos os 

aparatos industriais sendo, portanto, mais controladas e sem adição de produtos químicos para 

aceleração de processos (FLORES et al., 2015). 

Dentre as classificações da cerveja, a principal e mundialmente mais difundida é a 

relacionada com o tipo de fermentação, onde se tem dois grandes grupos, as cervejas do tipo 

Ale (alta fermentação) e as do tipo Lager (baixa fermentação) (SIQUEIRA; BOLINI; 

MACEDO, 2008). 

O MAPA é um órgão do governo que regulamenta o setor cervejeiro para 

cumprimento de determinadas leis que visam qualificar essa produção com certas 

características físico-químicas e sensoriais a serem seguidas (ANDRADE et. al., 2016). 

Elaborada com malte de cevada, água, lúpulo e fermento (levedura), a cerveja é uma bebida 

carbonada com baixo teor alcoólico (ANDRADE et al., 2016). 

Segundo Aquarone et al. (2001), o processo de fabricação da cerveja artesanal tem as 

seguintes etapas: moagem do malte, mosturação, filtração, fervura e clarificação, processo 

fermentativo e o acabamento da cerveja o qual consiste em filtração, carbonatação, 

modificações no aroma, sabor e cor.  

A figura 1 mostra o fluxograma de processo genérico da produção de cerveja. 
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Figura 1 - Fluxograma de processo genérico da produção de cerveja. 

 

Fonte: Santos e Ribeiro (2005). 

 

A água é o principal componente da cerveja e suas propriedades são um dos grandes 

fatores na qualidade final do produto. A disposição tecnológica atual, possibilita do uso de 

água com teor de pureza e sais minerais adequados para a produção da cerveja. O malte usado 

nas cervejarias é obtido a partir de cevadas selecionadas e variadas, especifica para essa 

finalidade (MEGA et al., 2011). 

A água responde por pelo menos 92% da composição da cerveja. A água também 

apresenta características específicas, como pH apropriado (sendo a faixa ideal para a produção 

de cerveja entre 6,5 a 7,0, variando de acordo com o tipo de cerveja a ser produzida) e uma 

concentração adequada de sais minerais, como o cálcio. O nível de cálcio na água é 

importante para a estabilidade e sabor da cerveja, pois estimula a ação enzimática das 

proteases e amilases, aumentando assim o teor de carboidratos fermentáveis e compostos 

nitrogenados no mosto (RIO, 2013). 
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O processo de maltagem é realizado em instalações dedicadas a este propósito, 

conhecidas como maltarias. Após passar por um processo de germinação em condições 

controladas na maltaria, a cevada recebe o nome de malte. O objetivo deste processo é 

desenvolver enzimas e modificar o amido tornando-o mais macio e solúvel (REBELLO, 

2009). 

Ao final da mosturação, procede-se à filtração do mosto, por gravidade, através das 

cascas do malte que formam uma cama no fundo da dorna (SANTOS; RIBEIRO, 2005). Após 

a filtração do mosto, as cascas do malte (bagaço de malte) são retiradas por uma peneira e 

assim o processo pode ir para a etapa de fervura. 

As operações de mosturação e de fervura são designadas de brassagem na cervejaria. 

Na fervura do mosto ocorre estabilização biológica e estabilização físico-química. Muitas 

vezes, o lúpulo é acrescentado quando a fervura está no meio ou mesmo no final. A razão é 

que os óleos essenciais do lúpulo responsáveis pelo desenvolvimento do aroma são voláteis, 

podendo perder-se na fervura prolongada (SANTOS; RIBEIRO, 2005).  

O lúpulo é uma flor, originária de climas temperados. Na fabricação da cerveja apenas 

são usadas as flores fêmeas. Suas resinas e óleos essenciais dão à bebida o sabor amargo e o 

aroma característico. O lúpulo é conhecido como o “tempero da cerveja” e um dos 

ingredientes mais significativos que os mestres cervejeiros dispõem para diferenciar seus 

produtos (MEGA et al., 2011). 

Após a fervura e agitação do mosto, procede-se com a etapa de clarificação sob 

agitação (whirlpool). Nesta etapa, as impurezas denominadas de “Trub Grosso” (substratos, 

proteínas desnaturadas e polifenóis) são decantadas e retiradas.  

O processo de fermentação dura entre 2 a 5 dias para a cerveja tipo Ale e entre 10 a 15 

dias para a cerveja tipo Lager (SANTOS; RIBEIRO, 2005). A maturação é um repouso 

prolongado da cerveja a temperaturas baixas (0 a 3ºC durante um durante um período de 15 a 

60 dias), que contribui para a clarificação da cerveja e melhoria do sabor final. Na maturação 

há precipitação de proteínas e leveduras, o amargor do lúpulo se atenua e o sabor da cerveja 

madura se estabelece (SANTOS; RIBEIRO, 2005). 

A seguir são feitas a clarificação (filtração) e a carbonatação, como operações de 

acabamento da cerveja. Com o objetivo de remover impurezas que ainda não se decantaram e 

proporcionar a limpidez final do produto, procede-se a filtração da cerveja após a maturação. 

Após a carbonatação, a cerveja pronta é enviada para envase. 
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2.2 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DE CERVEJAS ARTESANAIS 

 

O interesse pelas cervejas artesanais apresenta-se em constante crescimento e um 

grande número dos apreciadores vem se interessando cada vez mais por produtos elaborados e 

de maior qualidade, com aromas e sabores diversificados e distintos, bem como o interesse no 

entendimento do processo produtivo. Assim, o entendimento dos conhecimentos químicos e 

físicos envolvidos em todas as etapas da cadeia produtiva, são importantes para o 

melhoramento do produto. 

As principais características analisadas das cervejas são quanto ao Teor Alcoólico, 

Extrato Seco e Aparente, Acidez Total, Acidez Volátil, Acidez Fixa, Resíduo Mineral Fixo, 

Densidade Relativa Inicial e Final, pH, Açúcares Totais, Açúcares Redutores e Não-redutores, 

Índice de Refração, Sólidos Solúveis Totais e O2 dissolvido (IAL, 2008). 

Rebello (2009), apresenta alguns parâmetros para as cervejas. Quanto à classificação, 

em relação ao teor de extrato original, têm-se: forte (> 14º P); extra (> 12,5º P); comum (>11º 

P) e fraca ou leve (> 7º P). Em relação à cor, classificam-se em claras e escuras. Quanto ao 

tipo de fermentação em alta e baixa e quanto ao teor alcoólico em: alto (> 7%); médio (> 4%); 

baixo (>2%) e sem álcool (até 0,5 %). Quanto à denominação, têm-se: Pilsen (mais comum, 

de baixa fermentação, Bock (mais encorpada); Weiss; Munchen entre outras. 

Segundo Deliberalli (2015), as cervejas podem ser classificadas por cinco 

características básicas, sendo elas: 

- Cor, que pode variar de clara a escura de acordo com a torra do malte; 

- Teor alcoólico, que varia com o teor de açúcares fermentescíveis; 

- Proporção de malte de cevada e trigo sua composição; 

- Teor de extrato primitivo, que é a densidade original do mosto antes de ser 

fermentado, podendo ser leve, comum, extra e forte; e 

- Tipo de fermentação, que pode ser espontânea, alta ou baixa. 

A maioria das cervejas são claras e de baixa fermentação, ou seja, o malte é menos 

torrado e quando expostas a temperaturas entre 6ºC a 15ºC, o levedo fica depositado no fundo 

do tanque, esse estilo é conhecido como “Lager”. O principal tipo de “Lager” é a cerveja 

Pilsen, consumida mundialmente (AQUARONE et al., 2001). 

Brunelli, et al., (2014), caracterizou físico-quimicamente cervejas elaboradas com mel. 

As cervejas foram analisadas quanto ao teor alcoólico, extrato real, extrato aparente, cor, 
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amargor, turbidez, pH, acidez total e gás carbônico, densidade de espuma e total de espuma. 

O uso de mel na formulação das cervejas promove o aumento da carbonatação e da densidade 

de espuma, bem como a diminuição da turbidez, cor, acidez e amargor. Por outro lado, o 

aumento nas concentrações de extrato primitivo no mosto acarreta a elevação nos teores de 

acidez total, cor e turbidez nas cervejas.  

Costa (2018), analisou sensorialmente uma cerveja de trigo de produção artesanal e 

avaliou parâmetros físico-químicos de densidade relativa, pH, acidez total, teor alcoólico, 

grau Brix, cor e extrato seco total. As análises sensoriais resultaram em uma ótima aceitação 

do produto e sua a intenção de compra foi satisfatória. Os resultados obtidos com as análises 

físico-químicas demonstraram que a cerveja produzida está em conformidade com a 

legislação vigente e dentro do padrão de identidade e qualidade de uma típica cerveja de trigo. 

 

2.3 CADEIA PRODUTIVA DAS CERVEJAS ARTESANAIS 

 

A cadeia produtiva, na visão de Castro (2002), é um sistema formado e interligado por 

muitos elementos e processos. O setor cervejeiro movimenta um conjunto de atividades desde 

a pesquisa, o cultivo agrícola, o processamento e a comercialização de insumos e matérias-

primas até a entrega do produto ao consumidor final. 

Dentro dessa concepção, a figura 2 ilustra a cadeia produtiva da cerveja. Participam 

desta cadeia o agronegócio, máquinas e equipamentos, transporte, energia, veículos, papel e 

celulose, alumínio, vidro etc. (JUNIOR; ALVES, 2017). Os componentes intermediários e 

finais da cadeia e as cervejarias correspondem a cerca de mais de 1 milhão de pequenas e 

médias empresas (CERVBRASIL, 2016). Passando pelas redes de atacadistas, varejista e os 

consumidores finais. 

Em relação aos insumos utilizados na fabricação de cerveja, é importante ressaltar que 

o Brasil desfruta de água e se destaca por ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, 

inclusive de cereais. Portanto, as cervejarias contam com ampla oferta de matéria-prima. 

Todavia, parte dos componentes utilizados no processo da cerveja é importado, como a 

cevada, leveduras e o lúpulo, que são commodities, com preços que variam com a cotação do 

dólar (JUNIOR; ALVES, 2017). 
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Figura 2 – Cadeia Produtiva da Cerveja. 

 

Fonte: Viana (2017). 

 

O segmento possui fornecedores de embalagens, ou seja, garrafas de vidro, garrafas de 

polietileno tereftalato (PET) e latas de alumínio. Contudo, as grandes empresas, quando não 

produzem suas próprias embalagens, rótulos e tampas, conseguem um preço diferenciado 

fechando contratos exclusivos com os fornecedores. Assim as pequenas cervejarias acabam se 

tornando tomadoras de preço (DONATO, 2014). 

Os materiais mais onerosos empregados nas cervejarias são os: silos de armazenagem, 

moinhos, filtros, tanques, caldeiras, trocadores de calor e esteiras. Os equipamentos de 

envase, são encontrados no mercado nacional, porém há poucas opções de fornecedores 

(CERVIERI JÚNIOR, et al., 2014). 

A logística do setor cervejeiro é dividido em três etapas principais: fornecedores de 

matérias-primas e insumos para as unidades fabris; após são repassadas para os revendedores 

e centros de distribuição, que podem ser funcionários próprios ou terceirizados; e destes para 

os pontos finais de venda, que são, atacadistas e varejistas, a exemplo de hipermercados, 

supermercados, mercearias, lojas de conveniência, padarias, bares, lanchonetes, restaurantes, 

meios de hospedagem, casas noturnas e centros de lazer (DONATO, 2014). 

A cadeia produtiva da cerveja no Brasil ainda utiliza como seu meio principal de 

transporte de insumos, matéria-prima, além do produto o modo rodoviário. Assim, as 
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cervejarias de todo País movimentam em torno de 38 mil veículos e atendem 1,2 milhão de 

pontos de venda (CERVBRASIL, 2016). 

Por este motivo, a logística e o transporte são cruciais para o ramo cervejeiro, pois 

permitem rapidez na entrega, redução dos estoques de matérias-primas e de mercadorias, 

proporcionando redução de custos e satisfação de fornecedores e clientes finais (DONATO, 

2014). 

 

2.4 AÇÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E LEGAIS 

 

 O crescimento populacional nas grandes cidades é um dos fatores que mais agrava os 

problemas ambientais, principalmente quando se trata de disponibilidade dos recursos naturais 

e a geração de resíduos. A indústria alimentícia, em destaque o setor de bebidas alcóolicas, é 

um dos setores que consome uma quantidade expressiva de insumos, além de ser um grande 

gerador de resíduos (ABIR, 2011). Dentre as bebidas mais consumidas a cerveja merece 

destaque e vem crescendo no Brasil registrando uma média de 67 litros de 

cerveja/habitante/ano (CERVIERI JÚNIOR, et al., 2014). 

Com um número tão expressivo e cada ano tento um aumento significativo de litros de 

cerveja/habitante as cervejarias acabam tendo um cuidado redobrado com o meio ambiente, 

não somente pela legislação que os exige, mas também pela pressão dos consumidores, os 

estímulos dos acionistas, a vantagem competitiva, as pressões de ONGs e a reputação da 

empresa. De toda forma, as questões ambientais entraram na agenda das empresas, dos 

governos e da sociedade civil (MARCUSSO, 2015).  

Em relação aos resíduos sólidos gerados nas indústrias cervejeiras, eles são 

principalmente oriundos dos grãos de malte, que são as cascas e polpa dos grãos, em 

suspensão ou dissolvidos no mosto (DELCOR, 2019). Estes são gerados principalmente nas 

etapas de filtragem, envase e tratamento de água e efluentes líquidos. Segundo Carvalho 

(2007), os principais resíduos gerados são: 

- Bagaço de malte: resíduo retirado na etapa de filtração do mosto, constituído por 

restos de casca e polpa dos grãos; 

- Trub grosso: resíduo gerado na etapa de whirpool, composto de proteínas e gordura 

vegetal; 

- Trub fino: resíduo obtido na segunda filtração do mosto, composto majoritariamente 

de gordura vegetal; 
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Minimização de resíduos e 

emissões 

Reutilização de resíduos e 

emissões 

Nível 1 Nível 2 
Nível 3 

Redução da 

fonte 
Reciclagem 

interna 
Reciclagem 

externa 

Ciclos 
 

Modificação 

no produto 

Modificação 

no processo 

Materiais Estruturas 

Housekeeping Substituição de 

matérias-primas 

Modificação 

de tecnologia 

- Leveduras: durante o processo de fermentação as leveduras se reproduzem, obtendo-

se ao final do processo mais levedo do que se utilizará na próxima batelada. Após seu uso 

total, essa levedura é descartada como resíduo sólido; 

- Terra Diatomácea: usada na filtração; 

- Lodo: na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), geram-se quantidades 

consideráveis de lodo. 

Assim sendo, a busca por práticas de uma da Produção Mais Limpa (P+L), que 

minimizem os impactos ambientais realizados pelas empresas, vem a cada ano ganhando mais 

espaço e força, tanto nas grandes como nas micro e pequenas indústrias cervejeiras. As 

grandes cervejarias conseguem ser mais sustentáveis que as micro e pequenas devido ao seu 

maior controle de produção e capacidade de investimento, porém, as produtoras de cerveja de 

menor porte já estão buscando formas mais sustentáveis de produção (MARCUSSO, 2015). 

O objetivo da P+L é diminuir a concentração de poluentes direto na fonte geradora 

através de modificações nos processos, produtos, substituição de matérias-primas e boas 

práticas operacionais, como pode ser visualizado na figura 3. Além disto, aumentar a 

lucratividade e competitividade tem seduzido as cervejarias a implantarem o conceito em suas 

atividades (LIMA; WALTER, 2017). 

 

Figura 3 - Produção mais limpa. 

Fonte: Adaptado de CNTL (2000) apud Coelho (2004, p. 47). 

 

Para Barbieri (2007), o conceito de empresa sustentável surge de dois principais 

movimentos, o da responsabilidade social e o do desenvolvimento sustentável, a partir de 
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ações que visam a superação das crises sociais e ambientais. Uma gestão com um bom 

desempenho sustentável é alcançada se a gestão social e ambiental estiver bem alinhada com 

a competitividade e o desempenho econômico (HEPPER; HANSEN; SANTOS, 2016). 

No quadro 1, pode-se verificar algumas práticas sustentáveis que são aplicadas na 

indústria de cerveja, com foco no desenvolvimento sustentável: justiça social, eficiência 

econômica e responsabilidade ambiental (LIMA; WALTER, 2017). 

 

Quadro 1 – Práticas sustentáveis na indústria cervejeira. 

Práticas Sustentáveis Benefícios 

Obtenção de biomassa (como a produção de bioetanol) 

por meio do aproveitamento do bagaço de malte (LIMA 

et. al, 2014). 

Transformação de resíduo (bagaço de malte) 

aproveitado como energia limpa, gerando menos 

custos e poluição. 

Divulgação de relatórios de sustentabilidade das ações 

ambientais (SALVADOR; MARINHO, 2015). 

Apresentação de indicadores de desempenho 

ambiental, a fim de tornar acessível essa 

informação às partes interessadas. 

Incorporação de resíduo da produção cerveja (cascas de 

bagaço) ao solo e à ração animal (GIORDANO, 2000). 

O bagaço de malte e o excesso de levedura são 

subprodutos com alto valor proteico e energético, 

sendo utilizados como fertilizantes e como 

nutrição animal. 

Reutilização de embalagens retornáveis e investimentos 

em logística reversa (CARDOSO et al., 2016). 

É vantajoso para a entidade reutilizar os 

vasilhames e não os descartar no meio ambiente. 

Definição de metas de consumo de água, além de 

mudanças na gestão. A qualidade e o uso da água devem 

ser mensurados na busca pela água sustentável, um novo 

indicador ambiental (SOLDERA; OLIVEIRA, 2016). 

As operações passam a ser geridas de modo mais 

eficiente para que o recurso hídrico não seja 

prejudicado e mantenha seu equilíbrio. 

O bagaço do malte pode ser hidrolisado para a produção 

de xilooligossacarídeos (açúcar não-calórico) como 

forma de substituição ao açúcar comum (CARVALHO 

et al., 2005). 

Benefícios à saúde humana e geração de receita 

(com aplicações a indústria farmacêutica e 

alimentícia) através de subprodutos da cerveja. 

Destinação da terra diatomácea (elemento auxiliar no 

processo de filtração da cerveja) para empresas 

artesanais (GREGO; GAYEAN; RIBEIRO, 2014). 

Destinação aproveitada do resíduo, propiciando 

geração de receita e difusão cultural. 

Segregação e venda dos resíduos de envase e embalagem 

(restos de vidro, alumínio, papel e plástico). 
Contribuição econômica e fomento à reciclagem. 

Adoção de estudos completos sobre a Avaliação do Ciclo 

de Vida da cerveja (TROMMER; COUTINHO, 2013). 

Modificações sustentáveis nos processos, visando 

agregar maior valor ao produto. 

Estabelecimento de metas e estratégias de gestão quanto 

aos indicadores de água, energia e ecoeficiência 

(PESSOA, 2011). 

Aumento da capacidade produtiva e antecipação à 

legislação. 

Fonte: Lima e Walter (2017). 
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Com isso, a sustentabilidade é uma questão crescente para as cervejarias, que estão 

cada vez mais colocando em prática em seus processos. Algumas práticas de uma produção 

mais limpam no ramo cervejeiro são indicadas por Santos (2005), como: 

• Uso racional da água no preparo do mosto e lavagem das garrafas; 

• Sistema de recirculação da água no enchimento das garrafas para evitar a perda de água no 

processo de envase; 

• Garantir o bom isolamento térmico de tubulações, tanques e refrigeradores para reduzir o 

consumo de vapores nas caldeiras; 

• Recuperar o vapor emitido durante a fervura do mosto para pré-aquecer operações 

seguintes, reduzindo emissões atmosféricas; 

• Instalação de válvulas automáticas de controle para reduzir o consumo da água. 

Assim, colocando em prática alguns procedimentos de uma P+L as indústrias 

cervejeiras conseguem tornar o processo produtivo mais sustentável, gerando benefícios tanto 

em termos econômicos, ambientais e sociais. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa foi desenvolvida através de material bibliográfico, como livros, artigos e 

materiais disponíveis na internet, em formato de pesquisa qualitativa, bem como dados 

coletados diretamente com os fundadores da indústria em estudo. Conforme Oliveira (2007), a 

pesquisa qualitativa é um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

e/ou segundo sua estruturação. 

Uma característica marcante da pesquisa qualitativa é seu caráter naturalístico, já que 

uma vez para estudar o fenômeno é necessário que o pesquisador entre em contato direto e 

prolongado com o ambiente no qual o fenômeno está inserido (MARTINS; THEÓPHILO, 

2007). 

A coleta dos dados processuais foi realizada durante o mês de agosto de 2020. As 

informações coletadas visualmente dos processos realizados foram relacionadas com os dados 

retirados da coleta documental, além de cruzadas com toda a literatura obtida na pesquisa, 

para que se pudesse analisar de maneira consistente, a fim de conseguir respostas às 

indagações, e procurar estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas de acordo com os resultados encontrados na pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). 

As análises físico-químicas da cerveja IPA foram disponibilizadas pela cervejaria 

Imaculada. Os dados seguiram os critérios de análise do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

 Em relação à cadeia produtiva, foi realizado um mapeamento em um patamar mais 

amplo. O início da cadeia de suprimentos da indústria de bebidas possui um conceito proposto 

por Chopra e Meindl (2003), que afirmam que a cadeia engloba todos os estágios envolvidos, 

direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. No caso da indústria de 

bebidas inicia-se com os fornecedores, que repassam a matéria-prima para as fábricas 

produzirem, de acordo com a demanda proposta para determinado período. 

 Para que a cervejaria garanta que o seu desempenho ambiental cumpra e continue a 

cumprir os requisitos legais e os da sua política ambiental, foram propostas medidas de gestão 

ambiental. 

 Em relação a satisfação do consumidor foi aplicado um questionário no dia 27 de 

novembro de 2020, para 15 clientes selecionados aleatoriamente e que se dispusessem a 

responder o questionário, em um dos bares da própria cervejaria no Município de Caxias do 
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Sul, a fim de obter-se mais informações sobre a preferência dos consumidores na escolha de 

uma cerveja artesanal produzida pela cervejaria Imaculada. 

 O questionário contou com sete perguntas: 

1 Em relação ao sabor, qual a sua preferência: 

(   ) suave/leve (   ) amarga (   ) forte (   ) frutada/aromática (   ) não possuo (   ) outro 

2 Em relação ao teor alcoólico, possui alguma preferência: 

(   ) alto (   ) baixo (   ) médio (   ) não possuo (   ) outro 

3 Em relação a cor, possui alguma preferência: 

(   ) clara/amarela (   ) escura/vermelha ou preta (   ) não possuo (   ) outro 

4 Em relação a textura, possui alguma preferência: 

(   ) aguada (   ) cremosa (   ) espumosa (   ) aveludada (   ) não possuo (   ) outro 

5 Em relação ao tipo, possui alguma preferência: 

(   ) Lager (   ) Pilsen (   ) Bock (   ) Ale (   ) Weissbier (   ) Pale Ale (   ) Ipa  

(   ) não possuo 

(   ) outro 

6 As estações do ano influenciam no tipo/estilo de cerveja que você consome: 

(   ) sim (   ) não 

7 As cervejas que normalmente você consome no bar são as mesmas que consome em 

casa: 

(   ) sim (   ) não 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A cervejaria Imaculada está localizada no município de Caxias do Sul, em meio a 

Serra Gaúcha - RS, com uma sede de 370 m² no bairro Pio X, onde produz e comercializa 

uma grande variedade de cervejas artesanais, muito bem conceituadas e aceitas no mercado. 

Sua produção gira em torno de 14 a 15 mil litros ao mês, mas em virtude da pandemia esse 

número caiu para 4 mil litros ao mês (Figura 4). 

 

Figura 4 – Instalações da fábrica. 

 

 

Em 2019 a Imaculada recebeu o prêmio de melhor cervejaria de Caxias do Sul. 

Possuem uma vasta gama de estilos de cervejas, hoje são em torno de 40 registradas no 

MAPA (Figura 5). 

A cervejaria está com um novo projeto que é a migração da cerveja de garrafa para 

lata, a ideia é diminuir o valor final para o consumidor, o processo já está em fase de teste e a 

pretende-se lançar após a pandemia. Todo processo de envase é realizado por uma empresa 

especializada. 

A indústria é formada por poucos colaboradores, são 3 sócios e 2 empregados, pode-se 

observar que a cervejaria, mesmo tendo uma área significativa, tem um quadro restrito. Isso se 

dá pelo fato de quase todo processo de produção ser realizado por equipamentos 
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programados, assim não se faz necessário muitos colaboradores. Um deles é o próprio 

cervejeiro, que possui cursos e especialização feitos em Caxias do Sul. 

De uma maneira geral, a parte operacional de uma microcervejaria depende da 

quantidade produzida mensalmente, assim a fábrica não possui a necessidade de mais do que 

o mestre cervejeiro ou cervejeiro, um ajudante, um administrativo e o empresário em tempo 

integral. Devido ao trabalho com alimentos, é necessário que as regras sejam respeitadas por 

todos os colaboradores, como uso de uniforme, técnicas de manipulação, e o procedimento 

para confeccionar o produto (SEBRAE, 2020). Normalmente é o cervejeiro ou mestre 

cervejeiro que será o responsável por toda produção e qualidade definitiva do produto.  

Um estudo realizado em Londres, por Wallace (2019), com 25 entrevistas qualitativas 

com cervejeiros artesanais e proprietários de cervejarias, verificou que a maioria dos 

proprietários de cervejarias artesanais é homem branco, com idade entre 30 e 45 anos, um 

pouco mais velhos do que o arquetípico “empreendedor da cultura” que trabalha em indústrias 

criativas urbanas mais tradicionais, como música, mídia e artes. A maioria das cervejarias é de 

pequeno porte, e empregam entre 5 e 10 pessoas, embora existam várias cervejarias maiores, 

com até 70 funcionários. Outras são microempresas de comércio único, mas as cervejarias 

geralmente pertencem a grupos de amigos, parcerias comerciais ou casais heterossexuais. 

 

Figura 5 – Estilos de cervejas produzidas. 

 

 

A cervejaria trabalha com franquias de bares, e já possui algumas unidades localizadas 

em Caxias do Sul, Porto Alegre e Arroio do Sal. Essas franquias foram escolhidas nessas 

cidades devido à boa aceitação do público, onde as pessoas gostam e apreciam uma boa 

cerveja. 

As franquias são hoje, de acordo com a lei de franquias empresariais (Lei nº 

8.955/1994), um sistema onde o franqueador cede ao franqueado o direito de ele usar sua 

marca ou patente, também tem o direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de 
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produtos ou serviços. Não existe uma definição única para franquia então a que melhor 

representa o sistema de franquia comercializado é business format franchising, estratégia de 

distribuição e comercialização de produtos e serviços (SEBRAE, 2016). 

 

4.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DA CERVEJA 

 

 O primeiro processo é a quebra do grão da cevada (Figura 6), na sala de moagem, essa 

etapa é o momento inicial para a transformação do malte em cerveja. O malte possui uma 

casca muito resistente formada de celulose, esta casca rígida serve para proteger as sementes 

de cevada, antes delas passarem pelo processo de malteamento. Mesmo após passar pelo 

processo de malteamento a casca ainda terá a função de “escudo” para os grãos. Dentro do 

grão de malte que estão todos os ingredientes necessários para o cervejeiro produzir o mosto 

(ROSENTHAL, 2019). 

A moagem do malte não deve ser muito fina a ponto de tornar-se lenta a filtragem do 

mosto ou, ao contrário, muito grossa, o que dificultaria a hidrólise do amido. O termo técnico 

malte define a matéria-prima resultante da germinação, sob condições controladas de qualquer 

cereal. Quando não há indicação, subentende-se que é feito de cevada, em qualquer outro 

caso, acrescenta-se o nome do cereal (PICCINI; MUNHOS, 2002). 

Já a cevada é uma gramínea pertencente ao gênero Hordeum, onde os grãos na espiga 

podem ser alinhados em fileiras de duas ou seis. Essa diferença entre as duas maneiras não é 

apenas morfológica. A cevada de seis fileiras comparada com a de duas, apresenta menor teor 

de amido, mais riqueza proteica, seus grãos são menos uniformes, com uma casca mais 

grossa. Porém, a cevada de seis fileiras pode apresentar mais dificuldade na produção do 

malte e na hora de moer os grãos na produção de cerveja, menos rendimento na mosturação, 

mas, por outro lado, acaba facilitando a filtração do mosto, e aceitando maior proporção de 

adjunto na formulação da cerveja (VENTURINI FILHO, 2000). 

 

Figura 6 – Grão de cevada. 

 
Grão inteiro 

 
Grão quebrado 



30 

 

 

 A etapa da mosturação constitui-se da extração do mosto para a posterior etapa da 

fermentação. A extração por infusão, se realiza em uma caldeira, na qual o malte, após passar 

pela moagem, é hidratado mediante aspersão de água quente, e se mescla por meio de uma 

rosca sem fim. A temperatura da massa é crítica para a extração dos açúcares fermentáveis, 

devendo estar entre 62°C e 67°C. As amilases a e ß atuam hidrolizando o amido e a 

amilipectina para liberar açúcares fermentáveis. Estas enzimas agem nesta faixa de 

temperatura, além de sua ação ser favorecida em um pH que varia de 4,0 a 5,5 (PICCINI; 

MUNHOS, 2002). 

Uma subida diferenciada de temperaturas permite que, em distintos momentos, se 

reúnam condições ótimas para a atuação das proteólises, que degradam proteínas do amido 

em aminoácidos metabolizáveis pelas leveduras (40-54°C), para as hidrólises do amido, pelas 

amilases, (54-65°C) e finalmente (78°C) para a separação do mosto (PICCINI; MUNHOS, 

2002). 

 Nesse sentido, na primeira panela, a água é colocada para aquecer, chegando à 

temperatura de 66°C, conforme orientações do cervejeiro da fábrica (Figura 7). Para 500 litros 

de água são colocados 132 kg de cevada, para fazer uma receita de cerveja IPA. Para uma 

cerveja Pilsen, por exemplo, coloca-se em torno de 90 kg. 

 

Figura 7 – Água aquecendo. 
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O tratamento da água é uma fase de suma importância na produção da cerveja, sendo 

que água perfaz no mínimo 90% do volume do produto. Á agua utilizada pela cervejaria 

Imaculada vem da própria rede de abastecimento da Samae. Porém, para que esta água fique 

adequada para o processo, a mesma passa por três elementos filtrandes que são: filtro de 

partículas e mais dois filtros de carvão ativado. Carvões ativados são materias carbonosos 

porosos que tem uma forma microcristalina, não grafítica que passam por um procesamento 

para aumentar sua porosidade interna. Elas são classificadas pelo seu tamanho em macro, 

meso e microporosidade (CLAUDINO, 2003).  

 Na água, inicialmente são colocados alguns produtos químicos (Figura 8). O ácido 

lático serve para ajustar o pH que deve ficar em torno de 5.6 no mosto em uma temperatura de 

25.3°C. Neste estudo a cerveja IPA no final, apresentou um pH 4.6, em uma temperatura de 

10°C, sendo de fundamental importância este resultado (Figura 9). 

 

Figura 8 – Produtos. 
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Figura 9 – Medindo o pH de uma cerveja IPA. 

 

Mosto 

 

Cerveja IPA 

 

 Na temperatura de 66°C a 68°C o mosto fica em torno de 1 hora e 15 minutos (Figura 

10). Após está atividade ter sido toda concluída a temperatura é aumentada para 78°C, 

interrompendo qualquer outra atividade que possa vir a ocorrer, impedindo que essa 

conversão continue agindo.  

 

Figura 10 – Mostura. 
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Durante este procedimento são coletadas amostras para ser realizado o teste do iodo, 

necessário para verificar se ainda resta amido no malte ou se já foi todo convertido em açúcar. 

Para realizar este teste, primeiro se coloca o iodo em um recipiente, coleta um pouco 

da amostra que está sendo produzida e pinga em cima do iodo. Se o mesmo ficar na cor preta 

ainda possui amido no produto, pois para estar 100% convertido em açúcar o iodo tem que 

permanecer na cor vermelha (brassagem completa), conforme a figura 11. 

 

Figura 11 - Teste do iodo. 

  

 

Após a mosturação é preciso separar os grãos do mosto e isso é feito na etapa de 

filtragem e clarificação, que será na próxima panela. O mosto é levado pelo encanamento e no 

fundo da panela possui um filtro (Figura 12). Ocorre a sedimentação natural de todas as 

partículas presentes no mosto, as quais são resultantes da aglutinação da casca com resíduos 

do processo. A remoção do mosto limpo é efetuada por gravidade através do bagaço na 

panela, pois ela possui uma peneira no fundo (PICCINI; MUNHOS, 2002). Este processo tem 

a duração em média de 15 a 20 minutos.  

Normalmente a filtração é separada em duas etapas: na primeira etapa, a solução passa 

pela malha filtrante natural formada pelo próprio bagaço do malte, dando assim origem ao 

mosto primário. Já na segunda etapa, ocorre uma lavagem do resíduo sólido com água a 75°C 

a fim de extrair os açúcares restantes na torta de filtro, assim promovendo mais eficácia na 

extração (CURI, 2006).  

Já a etapa de clarificação visa eliminar partículas em suspensão, de preferência células 

de fermento, bactérias e substâncias coloidais, deixando a bebida transparente, com maior 

estabilidade físico-química e brilhante. A filtração não altera a composição e o sabor da 

cerveja, mas é fundamental para garantir sua apresentação (CURI, 2006). 
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Figura 12 - Filtração. 

  

 

A próxima etapa é a fervura, onde o produto fica em torno de 60 minutos à 100°C 

(Figura 13). A adição do lúpulo nesse momento, nessa panela, tem como objetivo a 

estabilização da sua composição através da inativação das amilases e das proteases, 

causadoras da coagulação das proteínas, que se precipitam em flocos denominados "trubs". 

Outros efeitos da fervura do mosto são a aromatização, a concentração e a esterilização, além 

da caramelização de alguns açúcares. Também ocorrem diversas reações químicas entre os 

componentes do mosto como a coagulação do tanino do lúpulo por reação com a proteína. O 

lúpulo pode ser acrescentado tanto no meio do processo de fervura como quase no final dele 

(PICCINI; MUNHOS, 2002). 

Conforme Spósito et al. (2019), embora as inflorescências da planta do lúpulo 

(Humulus lupulus L.) sejam conhecidas, por ser a matéria-prima que fornece amargor e 

aromas características na produção dos diferentes tipos de cerveja, o lúpulo também é 

utilizado como fármaco e apresenta significativos efeitos na saúde humana. Todos os 

compostos importantes encontram-se nas inflorescências de plantas femininas do lúpulo, 

chamadas de cone. Nesses cones são produzidas resinas que são peculiares ao lúpulo e que 

não são encontradas em nenhuma outra espécie de plantas (SPÓSITO et al., 2019). 
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A dosagem do lúpulo pode ser feita no início da fervura, para conferir o amargor de 

base, ou no meio da fervura para aumentar o sabor, e as vezes no final da fervura para 

acentuar o aroma e muito pouco amargor.  

 

Figura 13 - Etapa da fervura. 

  

 

Após esse período, o mosto passa por um trocador de calor (Figura 14). O 

resfriamento normalmente decresce de 80°C a 10°C. Nesta fase, precipitam-se complexos de 

proteínas com resinas e taninos, reação esta conhecida como cold break, que se inicia a 65°C. 

Esta fase é um dos pontos em que é possível o estabelecimento de infecções por bactérias e 

penetração de leveduras selvagens (PICCINI; MUNHOS, 2002). 
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Figura 14 – Trocador de calor e tanque. 

  

 

Após, o mosto é então armazenado dentro dos tanques, e assim recebe a adição da 

levedura. Em relação ao tipo de levedura e a sua performance fermentativa, é possível 

distinguir três principais categorias Ales (cervejas de alta fermentação), Lagers (cervejas de 

baixa fermentação) e Lambics (fermentação espontânea), sendo ainda feita referência por 

parte de alguns autores a um quarto tipo - das cervejas híbridas, cuja fermentação é mista 

(BJCP, 2015).  

A cerveja IPA produzida na Imaculada, permanece em torno de 21 dias maturando. As 

importantes funções da maturação são: clarificação e maturação do sabor. Uma fermentação 

lenta, também chamada de fermentação secundária, ocorre na cerveja, proporcionando a 

clarificação por precipitação das leveduras e proteínas, assim como de sólidos solúveis. Além 

destas, ocorrem alterações químicas que auxiliam a clarificação e melhoram o aroma e sabor. 

Ao iniciar-se a maturação, a maior parte dos açúcares foi metabolizada a álcool etílico, gás 

carbônico, glicerol, ácido acético e álcoois superiores (PICCINI; MUNHOS, 2002). 

O envasamento é realizado em diversos tipos de embalagens, conforme a demanda do 

mercado consumidor. A maior quantidade é colocada em barris que são distribuídos nas 

franquias e bares/restaurantes cadastrados, para serem servidos em copos. 

 

4.2 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA 
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 Os dados das análises químicas e físicas da cerveja IPA foram disponibilizados pela 

cervejaria Imaculada. Em relação ao teor alcoólico, esse estilo de cerveja possui uma 

gradação de 6,5%, que se caracteriza como médio próximo de alto teor alcoólico. A 

Imaculada, visando uma alta qualidade nessa cerveja, alterna a concentração de açúcares e a 

fermentação do mosto, o que leva a cerveja a ter esse alto teor alcoólico. Rebello (2009) 

apresenta quanto ao teor alcoólico em: alto (> 7%); médio (> 4%); baixo (>2%) e sem álcool 

(até 0,5 %). 

Conforme o Art. 11 da Instrução Normativa nº 65, de 10 de dezembro de 2019 

(MAPA, 2019) as cervejas são classificadas em relação ao seu conteúdo alcoólico em: 

I - "cerveja sem álcool" ou "cerveja desalcoolizada", aquela cujo conteúdo alcoólico é inferior 

ou igual a 0,5% em volume (0,5% v/v); 

II - "cerveja com teor alcoólico reduzido" ou "cerveja com baixo teor alcoólico", aquela cujo 

conteúdo alcoólico é superior a 0,5% em volume (0,5% v/v) e inferior ou igual a 2,0% em 

volume (2,0% v/v); ou 

III - "cerveja", aquela cujo conteúdo alcoólico é superior a 2,0% em volume (2,0% v/v). 

 O pH da cerveja pronta foi de 5,0. O pH é um fator muito importante no processo 

cervejeiro e dever ser monitorado em diversa etapas como: brassagem para um melhor 

desenvolvimento da enzima o pH ideal nessa fase e levemente ácido entre 5,1 a 5,6. Já na 

lavagem dos equipamentos e utensílios utilizados o pH ideal é entre 6,0 a 7,0. Na fervura do 

mosto ele deve apresentar-se próximo a 5,2. O método mais utilizado nas cervejarias 

artesanais são dois: fitas de pH ou pHmetro de bancada, o mais viável e confiável é o 

pHmetro pois os resultados são mais precisos (GAUTO; ROSA, 2011). 

 Em relação à cor da cerveja IPA, o resultado foi um EBC 12. Para medir a cor da 

cerveja foi utilizada a escala EBC (European Brewery Convention) europeia. As cervejas 

claras na escala EBC apresentam menos de 20 unidades de EBC e as escuras apresentam mais 

de 20 unidades de EBC (SPIESS, 2016).  

 O amargor da cerveja é medido através do IBU (International Bitterness Unitis), a 

cerveja analisada teve um IBU 50. O IBU foi medido em laboratórios através do equipamento 

espectrofotômetro. As cervejas que apresentam o IBU menor ficam em torno de 10 a 15. Já as 

que ficam em torno de 35 IBU realçam o agradável sabor do lúpulo (OPABIER, 2020). IBU 

acima de 40 acaba deixando a cerveja com um caráter mais forte e bem amarga, mesmo as 

cervejas com maior teor de lúpulo não ultrapassam 70 IBU (BJCP, 2015). 

 A análise do extrato seco foi de 270 gramas por litro, considerado superior a 14% do 

peso, sendo ideal para uma cerveja forte. O extrato seco são todos os sólidos que fazem parte 
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da composição da cerveja, o extrato seco aumenta à medida que aumenta a taxa de 

evaporação da água. O extrato real também está relacionado com a textura da cerveja, pois 

indica a quantidade de açúcares, dextrinas e proteínas que restam ainda na mesma após a 

fermentação. Na maioria dos casos as cervejas ricas em extrato real são mais encorpadas que 

as demais (SPIESS, 2016). 

As cervejas podem ser classificadas conforme o quadro 2 em relação ao extrato 

(MAPA, 2001). 

 

Quadro 2 – Extrato. 

Tipo de cerveja Valor mínimo (%m/m) Valor máximo (%m/m) 

Cerveja leve Maior ou igual a 5,0 Menor que 10,5 

Cerveja Maior ou igual a 10,5 Menor que 12,0 

Cerveja extra Maior ou igual a 12,0 Menor que 14,0 

Cerveja forte Maior que 14,0 
 

Fonte: MAPA (2001). 

 

A densidade inicial foi de 1.062, que indica a quantidade de substâncias fermentáveis 

e não fermentáveis contidas no mosto. A densidade inicial ou OG (Original Gravity) é um 

indicador que faz uma comparação da densidade do mosto com a densidade da água 

(MORADO, 2009).  

A FG (Final Gravity) também conhecida como densidade final é a razão da densidade 

da cerveja em relação à densidade da água ao final da fabricação. Na cerveja analisada a 

densidade final foi de 1.012. A diferença entre a inicial e final está relacionada com a 

quantidade de açúcares consumidos durante a fermentação, que consequentemente determina 

o teor alcoólico produzido. A maioria das cervejas apresenta uma densidade final entre 1.005 

a 1015 (MORADO, 2009). O resíduo final foi de 350 gramas por litro. 

 

4.3 CADEIA PRODUTIVA 

 

As cervejarias artesanais exploram maneiras pelas quais a autenticidade é narrada 

como parte de um esforço contínuo para agregar valor aos seus produtos e o contexto de sua 

produção. Um elemento central do trabalho dos produtores de bebidas artesanais é a 

organização do valor cultural e a participação em atos comunicativos e performativos que 
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atribuem esse valor aos produtos e às pessoas envolvidas na sua fabricação (THURNELL-

READ, 2019). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de insumos regionais para aumentar a qualidade da 

cerveja artesanal comercializada, e ter maior valorização cultural da Serra Gaúcha é uma das 

metas das associações que estão surgindo. Quando se fala da cadeia produtiva, refere-se não 

só aos produtores da cerveja, mas aos produtores da cevada, do lúpulo, dos equipamentos, do 

beneficiamento de água etc. (ABRITTA, 2019). 

A maioria da linha produtiva, como tanques Inox e cozinha da cervejaria Imaculada 

foi comprada na Serra Gaúcha, no município de Bento Gonçalves. A cevada (Figura 15) e 

outros cereais são comprados diretamente da Agrária Malte 

(https://www.agraria.com.br/malte/produtos) em sacos de 25 quilos. A Agrária Malte é 

distribuidora exclusiva no Brasil dos maltes alemães da Weyermann®, dos maltes ingleses da 

Crisp e dos maltes belgas da Dingemans (AGRÁRIA MALTE, 2020). A Agrária Malte está 

presente em todas as etapas da cadeia produtiva do malte, e por possuir um malte com toda a 

tradição e a qualidade exigidas por renomadas cervejarias, destilarias e fábricas de extrato de 

malte em todo o país, o valor agregado é algo, condicionando um valor maior no produto 

final.  

 

Figura 15 – Cevada. 

 

 

Em relação ao lúpulo, em 2018 a cervejaria utilizou um cultivado pela Mr. Hop em 

São Francisco de Paula (RS) e, segundo o cervejeiro, possui caraterísticas similares aos 

americanos Columbus e Cascade e confere um aroma similar ao da bergamota. O rótulo, 

lançado na época South Brazilian Harvest Ale, utilizou o lúpulo logo após a colheita, verde e 

fresco, sem passar por processo industrial.  

https://www.agraria.com.br/malte/produtos
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Hoje, o lúpulo utilizado é todo importado, também da Agrária Malte, possuindo 

características de alta qualidade alemã (Figura 16). O portfólio da Agrária Malte inclui os 

lúpulos produzidos pela HVG (Alemanha), New Zeland Hops (Nova Zelândia) e de 

produtores dos Estados Unidos, Eslôvenia, República Tcheca e Reino Unido (AGRÁRIA 

MALTE, 2020).  

 

Figura 16 – Lúpulo. 

  

 

Em relação ao fermento, assim como os demais produtos, é de alta qualidade, 

importado e distribuído pela Agrária Malte (Figura 17). A água utilizada vem da própria rede 

de abastecimento do município de Caxias do Sul, bem como a energia elétrica. O gás também 

é adquirido de distribuidoras do município. 

 

Figura 17 – Fermento. 
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Patricio et al., (2018), analisaram algumas pequenas e médias cervejarias artesanais na 

região de Västra Götaland, na Suécia. O tamanho das cervejarias variou de 5.000 a 42.000 

litros de cerveja produzida por mês e de 1 a 9 funcionários. Os tipos de cerveja produzidos 

também variavam, porém os principais insumos eram semelhantes e incluíam água, malte, 

lúpulo e fermento. A água foi o principal insumo, usado em uma proporção entre 4 e 5 vezes a 

quantidade de cerveja produzida. O malte foi o segundo maior insumo, com um consumo 

médio de aproximadamente 0,025 toneladas por 100 litros de cerveja produzida. A maioria 

das cervejarias entrevistadas depende inteiramente de malte ensacado (normalmente sacos de 

25 kg), embora alguns o comprassem a granel. A quantidade de lúpulo consumida apresentou 

maior variação que a do malte, e o consumo médio de lúpulo por 100 litros de produto 

acabado foi de 0,75 kg. De todos os insumos, a quantidade de levedura utilizada variou mais, 

pois depende muito do tipo de cerveja produzida e do processo industrial utilizado. Outros 

insumos consumidos em quantidades menores incluem garrafas de vidro, tampas, barris, 

etiquetas e detergentes para a limpeza (PATRICIO et al., 2018). 

A cervejaria Imaculada envasa suas cervejas artesanais em vários tipos de embalagens, 

desde garrafas, pets, barris e latas, que ainda está em fase de teste (Figura 18). Ainda se tem, 

os rótulos, as tampas e as chopeiras, que também podem ser alugadas para eventos diversos. 

Cada embalagem possui uma cadeia produtiva em paralelo, aumentando ainda mais a 

complexidade e o valor agregado da cerveja produzida. Na busca por produzir cada vez mais 

cervejas com sabores diferenciados, algumas marcas acabam se distanciando da maioria das 

concorrentes industrializadas, tornando seu produto mais sofisticado e caro. Uma garrafa de 

600ml de cerveja pode variar de cinco reais, chegando facilmente até a faixa dos cinquenta 

reais (DALLAQUA, 2016). 

Com esse mercado em ascensão no Brasil, unido com a diversidade e qualidade de 

novos sabores, surge a necessidade de desenvolver embalagens que atendam o apelo do 

consumidor por produtos qualificados. Abre-se assim a oportunidade ao designer de fazer uso 

de todas as suas habilidades para conectar o seu produto ao público (DALLAQUA, 2016). 
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Figura 18 – Embalagens. 

  

  

 

Toda a logística de distribuição do produto é realizada também pela própria cervejaria. 

Com carros e vans é possível diminuir os gastos com fretes e ter menos avarias nas 

embalagens. 

 

4.4 AÇÕES SÓCIOAMBIENTAIS E LEGAIS 

 

Coelho (2004) e Mello (2002) revelam que empresas que investem na gestão eficiente 

dos recursos e que atuam estrategicamente no desenvolvimento de produtos e serviços 

sustentáveis, bem como na melhoria dos processos produtivos, têm resultados mais 
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significativos do que aquelas que não investem em gestão ambiental. Investir em Produção 

Mais Limpa significa, sobretudo, uma mudança de comportamento da sociedade. Além disso, 

há uma série de fatores que tem motivado as empresas a adotarem medidas para minimizar os 

impactos negativos da produção no meio ambiente. 

 Assim como todo investimento, a decisão de investir em Produção Mais Limpa sucede 

da relação custo-benefício. A ideia consiste em diminuir os custos significativamente em 

longo prazo, na medida em que se tem maior eficiência nos processos, ganhos no consumo de 

matérias-primas e energia, bem como na diminuição de resíduos e emissões contaminantes 

(MELLO, 2002). 

 O ideal que se pretende alcançar é um ambiente no qual as empresas sejam proativas e 

trabalhem para a consumação do desenvolvimento sustentável, adotando estratégias que 

previnam e eliminem os impactos ambientais negativos (LIMA, 2017). 

Barbieri (2011) destaca os mecanismos de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

os quais envolvem: a formulação de políticas, definição de objetivos, coordenação de 

atividades e avaliação de resultados. O autor ressalta que o SGA pretende alcançar os 

diferentes setores da empresa, agindo de forma integrada em relação às questões ambientais. 

 Nesse sentido, mesmo requerendo investimentos, algumas ações e mecanismos 

ecoeficientes podem ser adotados como forma de reduzir gastos e diminuir o impacto no meio 

ambiente, conforme podemos visualizar no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Sugestões de ações. 

Perda ou Desperdício Ação a ser realizada Benefício 

Água durante o 

processo de fabricação 

e desinfecção de 

equipamentos; 

Reciclagem interna e reuso da 

água para lavagens 

posteriores do piso e das 

instalações; 

 

Minimização do gasto de 

água tratada do município 

e consequentemente 

diminuição da conta da 

água; 

Água durante a limpeza 

das instalações e do 

piso; 

Não deixar a torneira aberta 

durante a limpeza; 

Verificar a possibilidade de 

coletar a água da chuva (fazer 

o tratamento correto) para 

esse tipo de ação;  

Minimização do gasto de 

água tratada do município 

e consequentemente 

diminuição da conta da 

água; 

Energia elétrica em 

todos os processos da 

cervejaria. 

Realizar a manutenção em 

todos os equipamentos;  

Instalação de placas solares; 

Menor probabilidade de 

quebra dos equipamentos e 

maior eficiência; 

Energia renovável e de 
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baixo custo ao longo 

prazo; 

Gás na fervura; Verificar a temperatura 

adequada da panela e o tempo 

requerido; 

Diminuição na conta do 

gás; 

Desperdício de 

embalagens; 

Desinfecção e limpeza das 

garrafas e barris de cervejas 

retornáveis; 

Gasto menor com 

embalagens novas; 

 

 O uso da água é emblemático por representar um grande volume final da cerveja e por 

ser amplamente utilizado em todas as partes da cadeia produtiva. A água resultante da 

lavagem e desinfecção é retirada por canaletas no piso da indústria (Figura 19), levada até as 

caixas e, após tratada, é largada na rede de água urbana. Os gastos na Imaculada chegam a 

aproximadamente R$ 1.000,00 mensais, sendo assim, aplicar as sugestões reduziriam os 

custos. 

 

Figura 19 – Canaletas no piso. 

 

 

A despesa com energia elétrica da cervejaria fica em torno de R$ 5.000,00 ao mês, 

nesse sentido, uma ação interessante seria implantar placas solares. Através do efeito 

fotovoltaico, células solares convertem diretamente a energia do sol em energia elétrica de 

forma estática, silenciosa, não-poluente e renovável. Uma característica fundamental de 

sistemas fotovoltaicos instalados no meio urbano é principalmente a possibilidade de 

interligação à rede elétrica pública, dispensando assim os bancos de baterias necessários em 

sistemas do tipo autônomo e os elevados custos e manutenção decorrentes (RÜTHER, 2004). 

Na configuração mais comum, estes sistemas são instalados de tal maneira que, 

quando o gerador solar fornece mais energia do que a necessária para o atendimento da 

instalação consumidora, o excesso é injetado na rede elétrica: a instalação consumidora 
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acumula um crédito energético (o relógio contador típico é bidirecional e neste caso anda para 

trás). Por outro lado, quando o sistema solar gera menos energia do que a demandada pela 

instalação consumidora, o déficit é suprido pela rede elétrica. Perdas por transmissão e 

distribuição, comuns ao sistema tradicional de geração centralizada, são assim minimizados. 

Outra vantagem destes sistemas é o fato de representarem usinas descentralizadas que não 

ocupam área extra, pois estão integradas ao envelope da edificação (RÜTHER, 2004). 

 O mosto (Figura 20) é um resíduo gerado em grande quantidade na indústria e é 

levado por um produtor de gado da região. Serve como uma alternativa para alimentação de 

ruminantes, pois é um concentrado proteico. A utilização desse resíduo promove a redução 

nos custos de alimentação, além de solucionar os problemas de poluição ambiental da 

indústria cervejeira. 

 

Figura 20 – Mosto. 

 

 

Tanto as práticas mais limpas quanto a destinação dos materiais recicláveis 

contribuem para a minimização do impacto ambiental e para a melhor performance financeira 

da empresa. Enquanto as práticas mais limpas permitem a ecoeficiência da capacidade 

produtiva, por meio do aumento da produção a partir da utilização de menos recursos naturais, 

as ações de reciclagem incrementam o desenvolvimento de cooperativas, movimentando a 

economia. 

 

4.5 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 

 A pesquisa de satisfação dos clientes realizada no bar da cervejaria Imaculada, no 

município de Caxias do Sul, ocorreu no mês de novembro de 2020. Nela foram aplicados 
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questionários com perguntas fechadas, enquanto os clientes apreciavam sua cerveja na mesa 

do bar. Foram entregues ao todo 15 questionários. 

 A primeira análise a ser feita foi sobre o sabor, e, quase a metade dos respondentes 

escolheu a opção amarga (Figura 21). O amargor é medido em unidade internacional de 

amargor (IBU - International Bitterness Unit), quando maior o valor, mais amarga ou 

lupulada é a cerveja. A escala do IBU inicia em zero e vai até 120.  

 

Figura 21 – Preferência de sabor. 

 

 

 Uma das contribuições mais importantes do lúpulo na cerveja é o seu amargor, o qual 

contrabalanceia com o adocicado do malte para uma bebida equilibrada e saborosa. É uma 

característica sensorial facilmente percebida pelos consumidores, sendo de grande influência 

na qualidade do produto. É derivado de ácidos amargos presentes na lupulina, os quais foram 

originalmente classificados em alfa, beta e gama. As frações alfa e beta são conhecidas como 

resinas macias por serem solúveis em hexano, já a fração gama é referida como resina dura 

por ser insolúvel no mesmo (ELENA et al., 2008). 

 Apesar de o amargor não ser considerado na legislação brasileira, este parâmetro de 

qualidade tem um papel fundamental na característica típica de alguns estilos. O amargor é 

medido em IBU, variando normalmente entre 10 a 45 unidades, sendo que quanto maior este 

valor, mais amarga tende a ser a bebida (SILVA; FARIA, 2008). 

 A segunda pergunta foi em relação ao teor alcoólico (Figura 22). A grande maioria 

(67%) prefere um teor alcoólico médio, 20% deles não possui preferência, 7% preferem um 

teor baixo e apenas 6% preferem o teor alcoólico alto. 
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Figura 22 – Preferência de teor alcoólico. 

 

 

 Rebello (2009), apresenta alguns parâmetros para as cervejas. Quanto ao tipo de 

fermentação em alta e baixa e quanto ao teor alcoólico em: alto (> 7%); médio (> 4%); baixo 

(>2%) e sem álcool (até 0,5 %). O teor alcoólico, varia com o teor de açúcares 

fermentescíveis. 

 A cor da cerveja, foi a terceira pergunta realizada (Figura 23), com a maioria 

preferindo as cores mais amareladas. A cor da cerveja está ligada diretamente ao tipo da 

mesma. Para medir a cor da cerveja podem ser usadas duas escalas, que são: a EBC 

(European Brewery Convention), europeia, e a SRM (Standard Reference Method), 

americana. As cervejas claras são da escala EBC, pois apresentam menos de 20 unidades de 

EBC, e as escuras apresentam mais de 20 unidades de EBC. Já a escala SRM tem como base a 

espectrofotometria para definir a cor da cerveja, que ocorre atrás da medição da absorção de 

luz em certos comprimentos de onda. No Brasil o método utilizado é a unidade de EBC 

(SPIESS, 2016). 
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Figura 23 – Preferência de cor. 

 

 

 A imagem 24, apresenta a correlação dos valores entre as escalas (SRM e EBC) e a 

classificação de acordo com o Decreto Nº 6871 de 04/06/2009 que regulamenta a Lei Nº 8918 

de14/07/1994 (BRASIL, 20019). 

 

Figura 24 – Cor da cerveja. 

 

Fonte: Spiess (2016). 

 

 Em relação a textura, mais de 40% dos respondentes apreciam o estilo de cerveja mais 

cremosa, em seguida temos clientes que já gostam dela mais aveludada com 20%, estes 2 

estilos foram os que tiveram mais destaque na pesquisa (Figura 25). 
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Figura 25 – Textura da cerveja. 

 

 

Em relação ao tipo, a maior preferência foi do estilo IPA com 27%, outro que também 

chama a atenção é a Pilsen com 20%, já a Bock, Ale e Weissbier tiveram o mesmo percentual 

de 13%, enquanto a preferência por Lager e Pale Ale foi de apenas 7% (Figura 26). 

 

Figura 26 – Tipo de cerveja. 

 

 

 A cerveja IPA é aromática e amarga, já encantou paladares e conseguiu espaço no 

mercado antes dominado pelas cervejas de larga escala, categoria que engloba basicamente a 

American Lager ou American Light Lager. Seu sucesso foi tanto que, atualmente, dá para 

dizer que depois das mainstream, é o tipo de cerveja mais popular no mundo. Em 2016 a 

produção deste estilo, nos EUA, chegou a 28% do mercado de cervejas artesanais – fatia 

representada por 12,1% do market share da nação que detém o título de maior produtora de 
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cervejas do planeta, são: 22,135 bilhões de litros/ano. Sendo que 750 milhões de litros foram 

IPAs - conforme do Brewers Association, o amargor tomou conta de 3,39% das cervejas 

elaboradas naquele ano (INSTITUTO DA CERVEJA, 2018). 

 As estações do ano também influenciam no tipo/estilo de cerveja que os entrevistados 

consomem. Tanto que 9 pessoas pesquisadas acreditam que o verão pode ser um 

impulsionador nas vendas de cervejas mais leves.  

Na estação mais quente do ano, o verão, é quando o brasileiro gasta 60% a mais da 

bebida out of home. Seja em bares, restaurantes ou blocos de Carnaval, o valor desembolsado 

é, em média, de R$ 11,62 em cada ocasião de compra. No período que foi de outubro de 2018 

a março de 2019, o volume de cerveja consumido fora do lar no Brasil cresceu 14,2% em 

relação à mesma estação do período anterior. Esta variação é ainda maior na comparação com 

as regiões do país. No Nordeste, local de temperaturas mais altas e destino comum nas férias, 

o consumo out of home cresceu 48% no último verão. Já no Rio de Janeiro, houve aumento de 

22% e, em São Paulo, de 17% (ABRAS, 2020). 

Mas normalmente as cervejas consumidas no bar Imaculada não são as mesmas que os 

entrevistados consomem em casa. Nesse quesito, 9 pessoas responderam que em casa acabam 

bebendo cervejas mais industriais, com um preço mais barato. 

 Uma opção para aumentar o acesso dos clientes aos produtos artesanais que possuem 

matérias-primas diferenciadas que encarecem o preço, são as vendas em growlers ou 

garrafões - são uma opção para os apreciadores de bebidas artesanais que procuram por 

qualidade e com um preço mais em conta. Com a garrafa em mãos, o cliente abastece com sua 

opção favorita e aprecia onde quiser. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mercado de cervejas artesanais tem crescido muito no Brasil e pesquisas nessa área 

são de fundamental importância para impulsionar avanços tecnológicos, colocando a Serra 

Gaúcha como uma forte corrente na produção de cervejas de qualidade. Esse crescente no 

mercado segue um fluxo que são valorizados a tradição, os trabalhos manuais, a cultura e a 

identidade de um povo, como é o caso dessa região. Essa bebida está relacionada ao prazer, às 

reuniões familiares, festas e comemorações. 

A cervejaria Imaculada é um empreendimento de grande potencial no segmento, e está 

buscando métodos para melhorar seus processos e sempre atentos às tendências de mercado 

da região e na satisfação dos clientes. 

Observou-se que a adoção de boas práticas operacionais em relação aos processos de 

produção e do destino correto dos resíduos permite boa gestão e prevenção da poluição, pois 

sua força reside na criação de uma cultura proativa de preservação ambiental e dinamismo de 

equipe na indústria. Embora a indústria não disponha de um Programa de Produção Mais 

Limpa, está desenvolvendo práticas mais limpas e se empenhando para minimizar a poluição 

através de modificações em produtos, processos e tecnologias. 

O conhecimento sobre as cervejas artesanais tem sido muito difundido nos últimos 

anos, conforme esse segmento ganha espaço no mercado. Essas cervejas apresentaram 

normalmente maiores valores para o teor alcóolico, em função da matéria-prima ser de alta 

qualidade e as receitas atentarem para um consumidor mais exigente. 

Sobre a satisfação de seus clientes a cervejaria tem uma ótima aceitação, as 

preferências na hora da escolha são em relação a um teor alcoólico médio/alto, um sabor mais 

forte/amargo, cor mais clara, textura mais cremosa, sendo o tipo IPA o mais consumido. 

Assim, esse trabalho pode auxiliar futuros empreendedores ou interessados a conhecer 

melhor este ramo, salientando que a qualidade das cervejas é de suma importância para que o 

consumidor tenha maior segurança no consumo de um produto que é altamente apreciado pela 

população, garantindo assim que todos os padrões estabelecidos estejam de acordo. 
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