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RESUMO 
 

A cerveja é a uma das bebidas mais consumidas no mundo, ocupando o primeiro lugar entre 

as bebidas alcoólicas. Dentro deste cenário, o mercado disponibiliza, para atender às 

exigências dos consumidores que buscam por produtos diferenciados, uma grande variedade 

de cervejas artesanais com adição de diferentes especiarias ou frutas. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo elaborar uma cerveja artesanal de trigo, adicionada de polpa e cascas de 

seriguela (Spondias purpurea L.) e cascas de laranja (Citrus sinensis L.) com o intuito de 

incorporar sabor e aroma à bebida, além de agregar valor com o aumento da quantidade de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante presentes nos frutos. Para tanto, foi realizado um 

Planejamento Fatorial Completo 32 sendo a seriguela e as cascas de laranja as variáveis 

envolvidas no processo com percentual calculado em relação ao malte. As concentrações da 

polpa e cascas de seriguela foram de 0, 3 e 6% (m/m) e das cascas de laranja, 0; 0,3 e 0,6% 

(m/m), dando origem a nove diferentes combinações. O processamento ocorreu em escala 

laboratorial. Para a avaliação estatística foi aplicada a análise de variância e o teste de Tukey. 

As matérias-primas foram caracterizadas por avaliação físico-química e adicionadas na etapa 

de fermentação. As formulações foram submetidas à alta fermentação, maturação, 

carbonatação e pasteurização. Posteriormente, foram caracterizadas quanto às análises de 

composição centesimal, valor calórico (38,32±2,78 a 40,26±2,24), pH (4,11±0,02 a 

4,14±0,03), extrato real (3,40±0,12 a 3,72±0,41), primitivo (10,76±0,65 a 11,29±0,52) e 

aparente (1,82±0,28 a 2,01±0,42) e teor alcoólico (4,57±0, 58 a 4,95±0,26), além da 

determinação da atividade antioxidante, compostos fenólicos totais (380,90±20,53 a 

440,70±20,81), coliformes a 35°C e 45°C, bolores e leveduras e as propriedades sensoriais e 

de aceitabilidade. Os resultados mostraram que, nas análises das polpas e cascas de seriguela 

e cascas de laranja, respectivamente, os valores obtidos de pH (4,56±0,05 e 5,26± 0,05), 

sólidos solúveis (18,13±0,11 e 3,26±0,11) e açúcares totais (2,99±0,08 e 0,86±0,01) foram 

satisfatórios. Em relação às análises das formulações de cerveja, todas apresentaram 

características dentro dos parâmetros exigidos pela legislação. A que continha maior teor de 

polpa e cascas de seriguela (F7) demostrou-se com maiores percentuais de atividade 

antioxidante. Embora possua atividade antioxidante e compostos fenólicos, as cascas de 

laranja adicionadas não contribuíram de maneira significativa para o aumento desses 

compostos, talvez pela baixa concentração utilizada. As análises microbiológicas 

apresentaram-se com resultados satisfatórios em todas as formulações, indicando boas 

condições sanitárias e estabilidade microbiológica, garantindo a qualidade do produto. As 



 

 

  

cervejas obtiveram boa aceitação por parte dos consumidores. Na análise sensorial realizada 

pelo grupo focal, a formulação F7 (6% de polpa e cascas de seriguela e 0% de cascas de 

laranja) foi a preferida. Porém, os participantes das análises sensoriais de aceitação não 

perceberam diferenças significativas entre as formulações em nenhum dos atributos avaliados. 

Isto pode indicar que para uma análise mais completa é preferível que haja um treinamento de 

provadores. A cerveja produzida neste estudo se caracteriza, segundo a legislação brasileira, 

em cerveja (ou cerveja comum) quanto ao extrato primitivo, em com álcool quanto ao volume 

de álcool, em cerveja de trigo quanto a proporção de malte de cevada e em Ale quanto a 

fermentação.  

 

Palavras-chave: Bebida fermentada. Adjuntos. Cerveja artesanal. Análise sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The beer is one of the drinks more consumed in the world, occupying the first place among 

the alcoholic drinks. Inside of this scenery, the market makes available, to assist to the 

consumers' demands that look for for differentiated products, a great variety of craft beers 

with addition of different spices or fruits. Like this, the present study had as objective 

elaborates a craft beer of wheat, added of pulp and seriguela (Spondias purpurea L.) peels and 

orange (Citrus sinensis L.) peels with the intention of incorporating flavor and aroma to the 

drink, besides joining value with the increase of the amount of phenolic compounds and 

present antioxidant activity in the fruits. For so much, a Complete Factorial Planning was 

accomplished 32 being the seriguela and the orange peels the variables involved in the process 

with percentile made calculations in relation to the malt. The concentrations of the pulp and 

seriguela peels were of 0, 3 and 6% (w/w) and of the orange peels, 0; 0,3 and 0,6% (w/w), 

creating nine different combinations. The processing happened in scale laboratorial. For the 

statistical evaluation it was applied the variance analysis and the test of Tukey. The raw 

materials were characterized by physiochemical evaluation and added in the fermentation 

stage. The formulations were submitted to the high fermentation, maturation, carbonation and 

pasteurization. Later, they were characterized as for the analyses of centesimal composition, 

caloric value (38.32±2.78 to 40.26±2.24), pH (4.11±0.02 to 4.14±0.03), real extract (3.40± 

0.12 to 3.72 ±0.41), primitive extract (10.76±0.65 to 11.29±0.52) and apparent extract 

(1.82±0.28 to 2.01±0.42) and alcoholic content (4.57±0.58 to 4.95±0.26), besides the 

determination of the antioxidant activity, phenolic compounds (380.90±20.53 to 

440.70±20.81), coliformes to 35°C and 45°C, molds and yeasts and the sensorial properties 

and of acceptability. The results showed that, in the analyses of the pulps and seriguela peels 

and orange peels, respectively, the obtained values of pH (4.56±0.05 and 5.26±0.05), soluble 

solids (18.13±0.11 and 3.26±0.11) and total sugars (2.99±0.08 and 0.86±0.01) they were 

satisfactory. In relation to the analyses of the beer formulations, all presented characteristics 

inside of the parameters demanded by the legislation. The one that contained larger pulp and 

seriguela peels (F7) demonstrated with larger percentile of antioxidant activity. Although it 

possesses antioxidant activity and phenolic compounds, the added orange peels didn't 

contribute in a significant way to the increase of those compositions, maybe for the low used 

concentration. The analyses microbiological came with satisfactory results in all of the 

formulations, indicating good sanitary conditions and stability microbiological, guaranteeing 

the quality of the product. The beers obtained good acceptance on the part of the consumers. 



 

 

  

In the sensorial analysis accomplished by the focal group, the formulation seven (F7) (6% of 

pulp and seriguela peels and 0% of orange peels) was the favorite. However, the participants 

of the sensorial analyses of acceptance didn't notice significant differences among the 

formulations in none of the appraised attributes. This can indicate that for a more complete 

analysis is preferable that there is a training of fitting room. The beer produced in this study is 

characterized, according to the Brazilian legislation, in beer (or common beer) as for the 

primitive extract, in with alcohol as for the volume of alcohol, in wheat beer as the proportion 

of barley malt and in it Ale as the fermentation. 

  

Keywords: Fermented beverage. Adjuncts. Craft beer. Sensory analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cerveja é a mais popular das bebidas fermentadas, sendo a mais consumida no 

mundo desde os tempos primitivos (KIEFER, 2001; LIMURE E SATO, 2013; GAROFALO 

et al., 2015). Esta é resultado da fermentação alcoólica por ação de leveduras no malte de 

cereais geralmente cevada ou trigo, adicionada de água e lúpulo (BRASIL, 2009; AMBROSI 

et al, 2014; RONG et al., 2016; PASCARI et al., 2018). Na sua fabricação, o Brasil ocupa o 3º 

lugar no mundo em escala industrial (STATISTA, 2018). Em 2017 a produção mundial de 

cerveja foi de 1,95 bilhões de hectolitros, a China foi o país líder na produção com um volume 

de cerca de 440,15 milhões de hectolitros. Os Estados Unidos e o Brasil fazem parte dos três 

principais países na produção com um volume de 217,75 milhões de hectolitros e 138,58 

milhões de hectolitros respectivamente (STATISTA, 2018). Já a produção artesanal vem 

ganhando grande espaço no mercado, atendendo a um público mais requintado e apreciador 

da arte de fabricar cerveja. As cervejarias artesanais são relativamente pequenas, mas 

conseguem competir com as industriais com base na qualidade e diversidade, registrando um 

forte crescimento da produção e das vendas (BREWERS ASSOCIATION, 2014). Isso pode 

ser constatado pelo aumento no número de microcervejarias que em 2013, era de cerca de 200 

no Brasil, com produção de 188 mil litros da bebida. Em 2015 já haviam 372 cervejarias 

artesanais brasileiras e novas continuam sendo abertas, o que levou o país ao número de 432 

no final de 2016 (SEBRAE, 2015; CERVBRASIL, 2016; FERREIRA, 2016). Neste ano o 

mercado de cervejas artesanais representou 0,7% da indústria brasileira de cerveja e sua 

participação deverá crescer a 9% até o ano de 2022 (STATISTA, 2017).  

Na sua fabricação podem ser utilizados, além do malte de cevada, cereais tal como 

o milho, arroz, sorgo, trigo (FALTERMAIER et al., 2013; FILMORE, 2001; HOUGH, 1990; 

BRASIL, 2009; LIMURE E SATO, 2013), cevada não maltada (CURI et al. 2008), quinoa 

maltada (HENDGES, 2014), além de açúcares de origem vegetal como banana (CARVALHO, 

2009), acerola e abacaxi (PINTO, 2015), goji berries (DUCRUET et al., 2017) e até hibisco 

(MARTÍNEZ et al., 2016). Estes podem reduzir o custo na produção, além de conferir 

diferentes características físico-químicas e sensoriais por adicionar ingredientes não 

tradicionais (KLEBAN E NICKERSON, 2012). Dentro deste contexto, o uso de seriguela e 

cascas de laranja pode agregar valor à bebida, principalmente na obtenção de boas 

características sensoriais. 

A seriguela (Spondias purpurea L.) é um fruto tropical originário da América 

Central distribuída a partir do México até o Brasil (TEIXEIRA et al., 2007; AUGUSTO et al., 
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2000). O fruto apresenta cor avermelhada, é pequeno com uma polpa aromática e possui sabor 

agridoce (AUGUSTO et al., 2000), podendo ser consumido in natura ou em preparações 

como geleias, doces de corte (LIMA, 2009) e bebidas fermentadas (MUNIZ et al., 2002). Este 

fruto possui atividade antioxidante (ALMEIDA et al., 2011), compostos voláteis (CEVA-

ANTUNES et al., 2006), compostos fenólicos (ENGELS et al., 2012) e carotenóides 

(MURILLO et al., 2010). Por conter uma quantidade considerável de açúcares fermentáveis 

(LIMA, 2009), a seriguela poderia ser um substrato energético para as leveduras cervejeiras 

além de infuenciar no sabor e aroma, devido a presença de compostos voláteis (ALMEIDA et 

al., 2011; AUGUSTO et al., 2000). 

O emprego da casca da laranja (Citrus sinensis L.) poderia ter finalidade 

semelhante à do lúpulo (Humulus lupulus L.), agregando amargor e aroma à cerveja, já que 

também contém óleos essenciais, principalmente limoneno (QIAO et al., 2008; BIENDL, 

2009; MISHRA et al. 2015). Além de agregar seu sabor cítrico e refrescante a esta bebida o 

uso das cascas de laranja pode levar a um aumento na quantidade de compostos fenólicos que 

possuem diversas atividades biológicas (DEVI et al., 2015).  

Nos últimos anos houve um crescente aumento na produção e consumo de cerveja 

ao redor do mundo, com isso as pesquisas sobre as características de aroma e sabor foram 

intensificadas, pois são fatores críticos da qualidade desta bebida. Assim a avaliação sensorial 

é um dos meios necessários para se qualificar estas características e a aceitação por parte dos 

consumidores (DONG et al., 2014; GHASEMI-VARNAMKHASTI et al., 2012). 

Diante do exposto, o presente projeto teve como objetivo elaborar uma cerveja 

artesanal de trigo adicionada de polpa e cascas de seriguela e cascas de laranja, caracterizá-la 

quanto aos aspectos físico-químicos, atividade antioxidante, compostos fenólicos e realizar 

análise sensorial para avaliar a aceitabilidade da bebida. O emprego da seriguela e das cascas 

de laranja teve o intuito de incorporar sabor e aroma à bebida, além de agregar valor com o 

aumento da quantidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante presentes nos frutos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cerveja: produção e consumo 

 

A cerveja é uma bebida amplamente consumida em todo o mundo. Existem 

vestígios de sua produção que datam de 8.000 anos a.C. (NELSON, 2014; NELSON, 2005). 

Evidências sugerem que por volta de 6.000 a.C. já se utilizava cevada maltada para a sua 

produção na Babilônia. Em meados do século XIII, os cervejeiros germânicos foram os 

primeiros a empregar lúpulo na sua elaboração, contrapondo com a doçura do malte de cevada 

(AMORIM, 2005; NELSON, 2014; NELSON, 2005).  

Os líderes globais em produção são a China, os Estados Unidos e o Brasil. A 

produção mundial de cerveja totalizou cerca de 191 milhões de hectolitros em 2014 

(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2016; KIRIN HOLDINGS COMPANY, 2016; 

STATISTA, 2016). O Brasil produziu 14 bilhões de litros em 2016, mantendo o terceiro lugar 

no ranking mundial. Em 2015 o consumo per capita chegou a 66,9 litros (CEVBRASIL, 2016; 

CERVBRASIL, 2015). A China, país líder na produção de cerveja, alcançou um volume de 

cerca de 471,57 milhões de hectolitros em 2014 e os Estados Unidos 223,51 milhões de 

hectolitros (STATISTA, 2016). Já a União Europeia produziu cerca de 383 milhões de 

hectolitros de cerveja em 2014 e 381 milhões de hectolitros em 2013 (EU REPORT, 2016). 

Quanto ao consumo per capita, a República Checa lidera o ranking (147,1 L) seguida pela 

Namíbia (108,7 L), Áustria (105,9 L) e Alemanha (101,7 L), os Estados Unidos ocuparam a 

décima sétima posição com 75,8 litros (CERVBRASIL, 2015; KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, 2016). No ano de 2017 houve um grande aumento na produção mundial de 

cerveja totalizando 1,95 bilhões de hectolitros, a China mais uma vez foi o país líder na 

produção com um volume de cerca de 440,15 milhões de hectolitros. Os Estados Unidos e o 

Brasil respondem a um volume de 217,75 milhões de hectolitros e 138,58 milhões de 

hectolitros respectivamente (STATISTA, 2018) 

Dentro deste cenário, verifica-se também um aumento no consumo de cervejas 

artesanais e especiais, liderada principalmente por jovens adultos. Em 2014, de acordo com 

uma pesquisa realizada pela Canadean Ltda., houve um aumento de 15% no consumo de 

cerveja artesanal nos Estados Unidos em relação ao ano anterior (KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, 2015). Dados de 2014, mostram que haviam na União Europeia cerca de 6.500 

cervejarias ativas, que produziram cerca de 383 milhões de hectolitros de cerveja. O gasto 

total dos consumidores foi de mais de 110 bilhões de euros em 2014. Em parte, isso reflete a 
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produção de empresas inovadoras com novas ofertas de cervejas artesanais mais atraentes 

para os consumidores (EU REPORT, 2016). 

 

2.2 Legislação brasileira e classificação 

 

O Decreto nº 6.871 (BRASIL, 2009), de 4 de junho de 2009, artigo 36, define 

cerveja como 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.” Este 

regulamenta a Lei 8.918, de 1994 e dispõem sobre a padronização, a classificação, o registro, 

a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. A regulamentação desta bebida pode ser 

verificada ainda em outros documentos como:  

 Instrução Normativa MAPA nº 54, de 2001 - Estabelece os padrões de 

identidade e qualidade de cerveja (BRASIL, 2001); 

  Instrução Normativa MAPA nº 17, de 2015 (BRASIL, 2015) - Trata sobre os 

procedimentos de registro de estabelecimento e produto; 

 Instrução Normativa MAPA nº 55, de 2002 (BRASIL, 2002) - Especifica a 

forma de indicação da denominação no rótulo; 

 Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 259/2002, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2002) - Aprova o regulamento 

técnico sobre rotulagem de alimentos embalados; 

 Portaria do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) nº 157, de 2002 

(BRASIL, 2002) - Especifica a forma de expressar a indicação quantitativa do 

conteúdo líquido. 

 

         Para que uma cervejaria seja instalada, inicialmente o estabelecimento deverá 

possuir instalações e equipamentos de acordo com as normas, para então solicitar o seu 

registro. Este deverá ser capaz de produzir/engarrafar o produto, seguindo os padrões de 

identidade e qualidade bem como às normas de rotulagem, para obtenção do registro de 

produto. 

O Decreto nº 6.871 (BRASIL, 2009) classifica a cerveja em função das 

características da fermentação e do produto acabado. Quanto ao extrato primitivo em: 

- cerveja leve (aquela que apresentar > 5% em peso e <10,5% em peso); 
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- cerveja ou cerveja comum (aquela cujo extrato primitivo é maior ou igual a 

10,5% em peso e menor que 12% em peso);  

- cerveja extra (a cerveja cujo extrato primitivo é ≥ 12% em peso e menor ou igual 

a 14% em peso); 

- cerveja forte (cujo extrato primitivo é maior que 14% em peso). 

Quanto ao teor alcoólico, podem ser classificadas em:  

- sem álcool, quando seu conteúdo em álcool for menor ou igual a 0,5% em 

volume, não sendo obrigatória a declaração no rótulo do conteúdo alcoólico;  

- com álcool, quando seu conteúdo em álcool for superior 0,5% em volume, 

devendo obrigatoriamente constar no rótulo o percentual de álcool em volume (BRASIL, 

2009).  

Quanto à proporção de malte de cevada em:  

- puro malte (aquela que possuir 100% de malte de cevada, em peso, sobre o 

extrato primitivo, como fonte de açúcares); 

- cerveja (aquela que possuir proporção de malte de cevada maior ou igual a 55% 

em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares).  

Parte do malte de cevada pode ser substituído por uma quantidade máxima de 

45% de adjuntos cervejeiros, em relação ao extrato primitivo, sendo assim a cerveja terá a 

denominação "cerveja de ...", seguida do nome do vegetal predominante, aquela que possuir 

proporção de malte de cevada maior que 20% e menor que 55%, em peso, sobre o extrato 

primitivo, como fonte de açúcares; cerveja especial aquela que possuir 75% ou mais de malte 

de cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2015). 

Quando se tratarem de açúcares vegetais diferentes dos provenientes de cereais, a 

quantidade máxima empregada em relação ao seu extrato primitivo será: na cerveja clara, 

menor ou igual a 10% em peso; na cerveja escura, menor ou igual a 50% em peso, podendo 

conferir ao produto acabado as características de adoçante; e na cerveja extra, menor ou igual 

a 10% do extrato primitivo (BRASIL, 2009).  

Em relação à fermentação, o Decreto distingue as cervejas em: baixa fermentação, 

referindo-se às tradicionais Lager, cujo micro-organismo utilizado é a levedura 

Saccharomyces cerevisae; e alta fermentação, caracterizando cervejas tipo Ale, que utilizam a 

levedura Saccharomyces uvarum (BRASIL, 2009). De acordo com o seu tipo, a cerveja 

poderá ser denominada: Pilsen, Export, Lager, Dortmunder, Munchen, Bock, Malzbier, Ale, 
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Stout, Porter, Weissbier (cerveja de trigo), Alt e outras denominações internacionalmente 

reconhecidas (BRASIL, 2009).  

 

2.3 Legislação Internacional 

 

Segundo Goldammer (2008), nos Estados Unidos o Alcohol and Tobacco Tax and 

Trade Bureau (TTB) é responsável pela administração e regulamentação das operações de 

destilarias, adegas e cervejarias, assim como importações de bebidas. De acordo com o 

Código Federal de Regulamentos (Título 27-álcool, produtos do tabaco e armas de fogo; 

Capítulo I- imposto sobre álcool e sobre o tabaco; Subcapítulo a-álcool; Parte 25-cerveja), 

podem ser utilizados para a produção de cerveja malte de cevada ou substitutos para malte, 

como arroz, grão de qualquer tipo, farelo, glucose, açúcar e melaço. Além disso, podem ser 

utilizados os seguintes materiais como adjuvantes na fermentação da cerveja: mel, frutas, suco 

de fruta, concentrado de frutas, ervas, especiarias e outros materiais alimentares. A legislação 

não especifica a quantidade de malte de cevada que deve ser utilizado. A utilização de 

aromatizantes e outros ingredientes contendo álcool podem contribuir não mais do que 49% 

do teor total de álcool da cerveja acabada. No caso da cerveja com um conteúdo de álcool de 

mais do que 6% em volume, não mais do que 1,5% do volume da cerveja pode ser constituído 

por álcool derivado de sabores e outros ingredientes adicionados contendo álcool (U.S.A., 

2006). 

De acordo com a lei alemã, todas as cervejas que são rotuladas como Weissbier ou 

Weizenbier devem ser produzidas com pelo menos 50% de trigo maltado. A maioria das 

Weissbiers da Bavária contêm 60 a 70% de trigo maltado. O restante é cevada maltada 

(GERMAN BEER INSTITUTE, 2006). 

 

2.4 Cerveja artesanal 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas, as microcervejarias são 

microindústrias com instalações modestas que produzem cerveja ou chope especial em 

pequenas quantidades e, que em sua quase totalidade têm origem familiar. A produção da 

bebida resulta de um processo praticamente artesanal, seguindo receitas tradicionais com a 

utilização de ingredientes especiais e com maior quantidade de malte por hectolitro produzido 

quando comparado às grandes cervejarias (ABRABE, 2015).  
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Historicamente, nos Estados Unidos, a produção artesanal surgiu na década de 

1920, quando a 18ª Emenda, que regulamentou a Lei Seca, na qual a fabricação, transporte e 

venda de bebidas alcoólicas para consumo foram banidas nacionalmente. Assim, houve um 

elevado índice de falência de cervejarias no período. Estima-se que em 60 anos, houve uma 

redução no número de cervejarias de 3.200 para 80. Esse fato, despertou o interesse de 

consumidores na produção, houve várias tentativas de se produzir bebidas de forma caseira 

(HAMPSON, 2014). No Brasil, o mercado das cervejas artesanais está em constante expansão, 

em 1995 a produção era de 1,2 milhões de hectolitros, o que correspondia a apenas 1,5% da 

produção cervejeira e em 2005, foi para 10,2%, alcançando o volume de venda de 9,2 milhões 

de hectolitros (PARDI, 2006). No ano de 2012, haviam no país 170 microcervejarias, 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste (REINOLD, 2012). Já no final de 2015, estavam 

registradas cerca de 300 microcervejarias (SEBRAE, 2015). 

Atualmente o mercado de cerveja artesanal mais desenvolvido e relevante é o 

norte americano, em 2015 as cervejarias artesanais produziram 24,5 milhões de barris, com 

um aumento de 13% em relação ao ano anterior (BERMAN, 2016). No mesmo ano, na Itália, 

já haviam cerca de 674 microcervejarias instaladas com produção de 438.000 hectolitros 

(ASSOBIRRA, 2016). No México o consumo de cerveja artesanal aumentou 25% em 2013 e 

de cada 975 L consumidos no país, 1 L vem de marcas de artesanais (EUROMONITOR 

INTERNATIONAL, 2014). O Brasil ocupa a nona posição mundial em produção de cerveja 

artesanal. Existem cerca de 10.000 microcervejarias registradas em todo o mundo (ALLTECH, 

2015).  

As cervejas artesanais possuem características que as diferenciam das cervejas 

comerciais. O mercado artesanal atende a um público diferenciado, mais exigente quanto à 

originalidade e características sensoriais da bebida (ALVES, 2012; REINOLD, 2012). Na 

produção destas cervejas há a possibilidade de inovações como o uso de diversos tipos de 

adjuntos, o emprego de maltes e lúpulos especiais, além da utilização de diversos tipos de 

micro-organismos para a fermentação (SCHAFBIER, 2012; KEUKELEIRE, 2000). Por essas 

características não são concorrentes diretas de cervejas comerciais.  

 

2.5 Cerveja de trigo 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) é considerado um dos grãos mais importantes e um 

componente primordial da dieta humana em todo o mundo. Os grãos de trigo são as principais 

matérias-primas utilizadas para produzir vários alimentos à base de cereais, por isso se tem 
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uma preocupação crescente com a qualidade do grão. A sua estrutura é importante para todos 

os aspectos da utilização, pois determina o comportamento do grão durante o processamento. 

Os grãos de trigo são geralmente de forma oval, constituído, basicamente, por pericarpo (7,8 a 

8,6%), endosperma amiláceo (87 a 89%) envolto por vários tecidos periféricos (EVERS, 

BECHTEL, 1988; BELDEROK et al., 2000; SIEPRAWSKA et al., 2014) e gérmen (2,8 a 

3,5%) (QUAGLIA,1991).  

Há uma longa tradição do uso de trigo para a fabricação de cerveja. Acredita-se 

que este tipo de cerveja tenha sua origem na Baviera no final da Idade Média e há quem 

afirme que ela seja produzida desde o ano de 1.040 (TOUSSAINT-SAMAT, 1992). Um tipo 

de cerveja de trigo bastante conhecida é a chamada Weissbier, cuja produção utiliza-se de 50 a 

60% de trigo maltado. As leveduras utilizadas são específicas de alta fermentação, que 

liberam compostos fenólicos no mosto conferindo um aroma de baunilha, podendo ainda 

apresentar sabor frutado. Apresenta teor alcoólico de 5,0 a 5,6% e quando filtrada apresenta 

coloração dourado claro a bronze escuro, quando não filtrada apresenta-se turva 

(VENTURINI FILHO, CEREDA, 2001; TOUSSAINT-SAMAT, 1992; POMERANZ, 1998). 

As cervejas de trigo possuem cor que pode variar de palha à escura (ARAÚJO, SILVA & 

MINIM, 2003).  

O grão de trigo não deve ser utilizado em proporções elevadas, pois aumenta o 

teor de arabinoxilanos no mosto, que possuem peso molecular superior aos encontrados no 

malte de cevada, o que aumenta sua viscosidade e diminui a eficiência da filtração (LU & LI, 

2006). O desenvolvimento de micro-organismos durante a germinação na superfície do grão é 

um motivo para não ser utilizado em larga escala na elaboração de cervejas (HOUGH, 1990). 

O tempo de malteação e de germinação do grão devem ser curtos quando este é empregado 

para produção de cervejas.  

De acordo com o estilo, o trigo pode ser maltado (por exemplo, Weissbier alemão) 

ou não maltado (por exemplo, Witbier belga) (REINOLD, 1997).  

A temperatura de gelatinização do amido de trigo é similar à do malte e pode ser 

adicionado diretamente durante a mosturação. Muitas cervejarias realizam o aquecimento em 

local apropriado para o cozimento dos adjuntos e quando forem adicionados os 10% de malte, 

recomenda-se que a mistura permaneça a 48ºC durante 30 minutos para que promova a ação 

das β-glucanases sobre os β-glucanos, que estão presentes em grande quantidade no trigo 

(PRIEST & STEWART, 2006). 

As receitas tradicionais descrevem como ingredientes da cerveja de trigo 54% de 

cevada maltada, 41% de trigo não maltado e 5% de aveia não maltados. O lúpulo geralmente 
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não é o único aromatizante, pois pode-se utilizar outros ingredientes como coentro, cascas de 

laranjas doces e amargas (LODAHL, 2002), mel e frutas de vários tipos (JURADO, 2001). 

 

2.6 Cerveja de frutas 

 

O emprego de frutas na elaboração de cervejas artesanais possibilita a 

incorporação de aromas e sabores, disponibilizando no mercado uma grande variedade para os 

apreciadores deste tipo de cerveja (SANDHU e JOSHI, 1995). Cervejas adicionadas de frutas 

e seus extratos já são produzidas há séculos (GOURMET RETAILER, 2007). Acredita-se que 

sua utilização em processos fermentativos se deu no Antigo Egito, onde egípcios tinham o 

hábito de utilizar tâmaras e romãs na fabricação de suas cervejas (MORAIS, 2015). Na 

Alemanha, o uso de cerejas era comum, até que em 1516 foi implantada a lei de pureza alemã, 

que permitia o uso somente de água, malte e lúpulo na bebida. Assim, receitas tradicionais 

com frutas foram extintas e o mercado foi, então, dominado por pilseners (CRESCENTI, 

2016). Mesmo assim outros países continuaram utilizando frutas na produção de cervejas e 

esta prática foi crescendo. Assim, surgiu na Bélgica, na década de 30, uma das mais famosas 

cervejas de frutas que também contém a utilização de cereja em sua composição, a Kriek 

(MORAIS, 2015).  

As frutas, juntamente com outros vegetais, continuam sendo utilizadas na 

produção de cerveja para conferir aroma e sabor, além de atuarem como coadjuvantes no 

processo fermentativo tanto na fermentação primária quanto na secundária (LIN; 

CHEOWTIRAKUL, 2013; PROTZ, 2004; GABF, 2007). Sendo assim, é crescente o interesse 

neste ramo de cervejas não só pelas microcervejarias, mas também por pesquisadores 

(OLIVEIRA, 2013; ROSA, 2016; CAMPIGOTO, et al., 2014).  

O emprego de frutas regionais em cervejas artesanais, resulta em uma bebida com 

características sensoriais únicas. Além disso, as frutas dão caráter vinoso à cerveja, 

aumentando a quantidade de compostos aromáticos (KUNZE, 2006). Estudos científicos 

demonstram o emprego de banana (CARVALHO, 2009), acerola e abacaxi (PINTO, 2015), 

limão (LIN, CHEOWTIRAKUL, 2013), goji berries (DUCRUET et al. 2017) e amora 

(TRINDADE, 2016) na elaboração desta bebida. 

 

2.7 Matérias-primas cervejeiras  

 

As matérias-primas utilizadas na produção de cerveja, que são água, malte, lúpulo, 
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levedura e adjuntos, influenciam diretamente a qualidade do produto final, assim, é de 

fundamental importância que se escolham ingredientes de boa qualidade (ALMEIDA e SILVA, 

2005).  

 

2.7.1 Água  

 

A água é a matéria-prima mais importante quantitativamente na produção de 

cerveja (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010; KROTTENTHALER, GLAS, 2009). Esta 

deve apresentar requisitos básicos como a potabilidade, transparência, ausência de cor, odor, 

estar livre de qualquer sabor estranho, apresentar ausência de nitratos, metais pesados e 

amoníaco. Deve apresentar alcalinidade máxima de 50 ppm ou menor (de preferência menor 

que 25 ppm) e possuir aproximadamente 50 ppm de cálcio. Pode-se trabalhar com pH na faixa 

de 4 a 9, abaixo de 4 a cerveja apresentará sabor mais acentuado e ácido (DRAGONE, 

ALMEIDA e SILVA, 2010; VENTURINI FILHO & CEREDA, 2001; TAYLOR, 2006). A 

quantidade de minerais presentes deve ser observada, pois sua presença em níveis elevados 

pode modificar o sabor da cerveja. O sódio pode contribuir com um sabor salgado a uma 

concentração de 150 a 200 mg/L, no entanto, em níveis mais baixos (até 100 mg/L), pode 

produzir um efeito edulcorante, especialmente em associação com íons cloreto, o potássio 

também deixa a cerveja salgada se estiver em concentração superior a 500 mg/L. Os íons 

magnésio dão sabor amargo e azedo em níveis acima de 70 mg/L e o ferro deixa a cerveja 

com gosto metálico e adstringente mesmo a 0,5 mg/L (TAYLOR, 2006).  

 

2.7.2 Malte  

 

Malte é um termo técnico que designa a matéria-prima obtida pela germinação e 

secagem de cereais, que pode ser cevada, milho, trigo, sorgo, arroz, aveia, dentre outros 

(DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010). 

A maltagem inclui três etapas: a umidificação para assegurar a absorção adequada 

de água pelo grão, a germinação para estabelecer crescimento de embriões, síntese de enzimas 

e quebra do endosperma e a secagem para garantir a estabilidade do produto (TERPINC et al., 

2016). O grão é recebido nos armazéns e analisa-se o conteúdo de umidade e proteína por 

meio de métodos analíticos rápidos e a capacidade germinativa, depois estes são limpos e 

armazenados (KREISZ, 2009). Posteriormente os grãos são embebidos em água, com isso a 

umidade aumenta de 12% para 40%, facilitando o processo de germinação, pois com a 



27 

 

  

absorção de água o embrião se desenvolve. Deve-se controlar a temperatura (12-20ºC) para 

que as reações aconteçam. A principal finalidade da germinação é a síntese das enzimas 

hidrolíticas (α e β amilases) para que auxiliem na decomposição de amido, proteína e do 

endosperma das células, levando à fragilidade do grão. O endosperma rico em amido se 

degrada em açúcares simples (maltose, glicose e dextrina) e a proteína em peptídeos e 

aminoácidos (AYERNOR, OCLOO, 2007; CELUS et al., 2006; KREISZ, 2009; STEWART, 

2006). Decorrido um tempo de 120-168 horas, o grão germinado chama-se malte verde, que, 

através da secagem e torrefação transforma-se em malte propriamente dito. O malte verde é 

transferido para um forno com um fundo falso onde grandes quantidades de ar quente podem 

passar para secar o malte verde. Os objetivos são finalização do processo de modificação e 

crescimento da planta, reduzir a umidade a níveis adequados para armazenamento de grãos, 

conservar complexos enzimáticos desenvolvidos durante a maltagem e desenvolver 

características de cor e sabor conforme exigido pelo fabricante de cerveja (KREISZ, 2009; 

TERPINC et al., 2016). Após a secagem o malte deve ser resfriado e limpo, as raízes 

radiculares devem ser removidas porque podem provocar a captação descontrolada de água do 

malte. Este deve ser armazenado frio e seco para evitar excesso de absorção de água durante 

pelo menos 2 semanas após a secagem, pois as habilidades enzimáticas estão se recuperando 

durante este tempo (KREISZ, 2009). 

 Segundo Hough (1990), o malte é a principal matéria-prima da cerveja, 

qualitativamente, fornecendo enzimas e substrato adequado para produção do mosto. A boa 

fermentação, o sabor, o aroma, a cor, o corpo, e a estabilidade do produto acabado dependem 

da composição do mosto. O malte deve, ainda, fornecer casca que será utilizada como auxiliar 

de filtração na clarificação do mosto (VENTURINI FILHO, 2000; VENTURINI FILHO & 

CEREDA, 2001). O malte mais utilizado em cervejarias é o de cevada porque apresenta 

menores dificuldades técnicas no processo de maltagem, além de apresentar alto teor de 

amido, com proteínas em quantidade e qualidade suficiente para nutrição das leveduras 

(DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010). A Tabela 1 apresenta a composição média do grão 

de cevada em comparação ao malte.         
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Tabela 1. Composição do grão de cevada e do malte de cevada. 

Características Cevada Malte de 
cevada 

Massa do grão (mg) 32 a 36 29 a 33 

Umidade (%) 10 a 14 4 a 6 

Amido (%) 55 a 60 50 a 55 

Açúcares (%) 0,5 a 1,0 8 a 10 

Nitrogênio total 1,8 a 2,3 1,8 a 2,3 

Nitrogênio solúvel (% do N total) 10 a 12 35 a 50 

Poder diastático, º Lintner 50 a 60 100 a 250 

Fonte: DRAGONE, ALMEIDA e SILVA (2010). 

 

O poder diastático é uma medida da atividade amilolítica das enzimas que 

degradam amido (ENEJE et al., 2012). Poder diastático reflete as atividades combinadas de α-

amilase, β-amilase, dextrinase e α-glucosidase, que solubilizam amido em maltose, glicose e 

dextrinas fermentáveis e transformam as proteínas em aminoácidos mediante a quebra das 

cadeias longas, auxiliando assim a fermentação pelas leveduras (RIBEIRO JR et al., 2016). A 

Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 (BRASIL, 1978) define o poder diastático como a 

capacidade do malte de conversão de cinco vezes seu próprio peso de amido em maltose em 

uma hora a 53 °C. É medido ou como grau Lintner ou grau WK (unidades de Windisch-

Kolbach) (O’ROURKE, 2002). 

 

2.7.3 Lúpulo  

 

O lúpulo (Humulus lupulus L.), pertence à família Cannabaceae e é nativo da 

Europa, Ásia Ocidental e América do Norte, zonas temperadas do hemisfério norte 

(DURAISAMY, et al., 2016; BEDINI et al., 2016; BRASIL, 2009). É uma planta dioica, 

possuindo flores masculinas e femininas em plantas diferentes, mas só as plantas femininas 

são cultivadas, pois são as únicas que desenvolvem as glândulas de lupulina também 

chamadas de cones (ROBERTS, WILSON, 2006; KROTTENTHALER, 2009). Estas 

glândulas contêm praticamente todas as resinas, óleos essenciais e gorduras do lúpulo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476927116301682
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(ROBERTS, WILSON, 2006). Os principais constituintes das resinas são os ácidos amargos, 

que podem ser divididos em α - ácidos (3 - 17%) e β - ácidos (2 - 7%) que dão à cerveja o 

agradável amargor do lúpulo, estabilizam a espuma e aumentam a capacidade biológica com 

suas propriedades antibacterianas (especialmente contra bactérias Gram-negativas) (MISHRA, 

2015; KROTTENTHALER, 2009; FARAGÓ et al., 2009). Já foram identificadas mais de 300 

substâncias voláteis no lúpulo, este contém cerca de 0,4 a 2,5 ml/100 g de óleos essenciais, 

tendo como principais os hidrocarbonetos de terpenos (cerca de 80 %) (ROBERTS, WILSON, 

2006; KROTTENTHALER, 2009). 

Além destes compostos, o lúpulo contém ainda polifenóis, como flavonóides e 

ácidos fenólicos, que protegem a cerveja da oxidação e assim aumentam indiretamente a 

estabilidade do sabor e na formação de espuma (ZHAO et al., 2010; ROBERTS, WILSON, 

2006). Pode ser comercializado na forma de flores secas, em péletes e como extrato, sendo os 

dois últimos mais concentrados e facilmente armazenados e manipulados (VENTURINI 

FILHO, 2000; VENTURINI FILHO e CEREDA, 2001; KROTTENTHALER, 2009; 

ROBERTS, WILSON, 2006). As dosagens de lúpulo utilizadas devem ser de 1,5 a 4,5 g/L 

(DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010). A Tabela 2 apresenta a composição química do 

lúpulo em flor. 

 

                      Tabela 2. Composição química do lúpulo em flor. 

Características Percentagem (%) 

Resinas amargas totais 

Proteínas 

Celulose 

Polifenóis 

Umidade 

Sais minerais 

Açúcares 

Lipídios 

Óleos essenciais  

Aminoácidos 

12-22 

13-18 

10-17 

4-14 

10-12 

7-10 

2-4 

2,5-3 

0,5-2 

0.1-0,2 

             Fonte: STEVENS (1967); BIENDL (2009). 
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2.7.4 Adjunto 

 

 No Reino Unido há um Comitê que regula os padrões dos alimentos, este define 

adjuntos como “qualquer fonte de carboidratos além da cevada maltada que contribui com 

açúcares para a obtenção do mosto” (STEWART, 2006). No Brasil o Decreto nº 6.871 define 

adjuntos cervejeiros como sendo 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. A legislação brasileira permite que parte do malte de cevada possa ser substituído por 

adjuntos cervejeiros, cujo emprego não poderá ser superior a 45% em relação ao extrato 

primitivo (BRASIL, 2009). Já o regulamento italiano permite que se pode substituir o malte 

de cevada até 40%, no máximo, por extrato seco (ASSOBIRRA, 2016). 

Os aditivos são geralmente considerados fontes não fermentadas de açúcares 

fermentáveis. Eles normalmente não contribuem com atividade enzimática e pouco ou 

nenhum nitrogênio solúvel, mas têm a vantagem de serem menos dispendiosos do que o malte 

de cevada, disponibilidade em regiões não adaptadas à produção de cevada, características 

especiais de coloração e aromatização para a criação de tipos inovadores de cerveja 

(STEWART, 2006; MEUSSDOERFFER, ZARNKOW, 2009). 

Os cereais mais utilizados como adjunto cervejeiro são: milho, arroz, cevada, trigo, 

sorgo e triticale, adicionados na fase de preparação do mosto cervejeiro. Destes, talvez o 

milho seja o principal deles, a partir do qual se produz o xarope de maltose considerado o 

adjunto mais utilizado pela indústria cervejeira nacional (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 

2010).  O emprego do adjunto não pode ser feito em quantidades elevadas, pois este pode 

diminuir o teor de nitrogênio, e assim, prejudicar o metabolismo da levedura proporcionando 

alta viscosidade, dificuldade de filtração e cerveja com baixa qualidade de espuma (BRADEE, 

1977). 

 

2.7.5 Levedura cervejeira  

 

 Segundo Venturini Filho e Cereda (2001), não se deve considerar a levedura cervejeira 

como matéria-prima, pois ela é utilizada somente como agente de transformação bioquímica 

dos ingredientes, através da fermentação alcoólica. São responsáveis pela fermentação de 

açúcares, produzindo diversas moléculas, além de etanol e gás carbônico (BOKULICH; 

BAMFORTH, 2013). As leveduras mais utilizadas no processo cervejeiro são Saccharomyces 

cerevisiae, para produção de cervejas do tipo Ale, alta fermentação e Saccharomyces uvarum 



31 

 

  

utilizada na fabricação de cervejas do tipo Lager, de baixa fermentação (DRAGONE, 

ALMEIDA e SILVA, 2010). As cervejas Ale são produzidas após um processo de fermentação 

"alta", o que significa que a levedura permanece em cima, com uma temperatura de 

fermentação variando de 15 a 25ºC. Estes tipos de cervejas têm um sabor pronunciado de 

lúpulo e têm teor alcoólico variando de 4% a 8%. As cervejas lager têm uma fermentação 

profunda ou "baixa", a levedura permanece no fundo e a fermentação é realizada em uma 

temperatura de 5 a 10ºC (TAFULO et al., 2010). Este micro-organismo é utilizado graças a 

sua capacidade de converter uma grande variedade de açúcares em álcool. A principal 

diferença bioquímica entre estes dois tipos de leveduras está atribuída à capacidade de 

fermentar o dissacarídeo melibiose (glicose-galactose). A S.uvarum produz uma enzima 

extracelular denominada melibiase, o que a torna capaz de assimilar a melibiose. Tanto a 

Saccharomyces uvarum quanto a Saccharomyces cerevisiae possuem a capacidade de 

assimilar uma grande variedade de açúcares, como a glicose, frutose, sacarose, maltose e 

maltotriose (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010; STEWART, RUSSEL, 1998). Análises 

de DNA revelaram bases comuns entre as leveduras, fazendo com que os taxonomistas 

designassem todas as cepas usadas na produção de cerveja como Saccharomyces cerevisiae 

(RUSSELL, 2006). 

 

2.8 Etapas do processamento da cerveja 

 

A produção de cerveja pode ser dividida em etapas essenciais: moagem do malte, 

mosturação ou tratamento enzimático do mosto, filtração, fervura, tratamento do mosto 

(remoção do precipitado, resfriamento e aeração), fermentação, maturação, envase e 

pasteurização (HU et al., 2014; DRAGONE e ALMEIDA E SILVA, 2010). A Figura 1 

apresenta o fluxograma de preparo de cerveja artesanal (VAN DONKELAAR et al., 2016).  
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Figura 1. Fluxograma de preparo de cerveja artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Van Donkelaar et al. (2016). 

 

2.8.1 Moagem 

 

A moagem dos grãos é uma preparação para a mosturação (produção do mosto) e 

sua principal função consiste em aumentar a área superficial do amido para que assim possam 

ser aceleradas as reações enzimáticas, favorecendo a hidrólise (BORZANI, 2001; PIRES E 

BRÁNYIK, 2015). Essa etapa tem fundamental importância na rapidez das transformações 

físico-químicas, na clarificação, no rendimento e na qualidade do produto final, devendo ser 

executada de forma adequada (DRAGONE, ALMEIDA E SILVA, 2010). 

Há uma grande relação entre a eficiência na extração e o tamanho das partículas 

resultantes do processo de moagem. As partículas maiores possibilitam uma filtração mais 

eficiente, já as partículas menores promovem uma melhor extração, pois o ataque enzimático 

é facilitado em virtude do seu tamanho reduzido (PALMER, 2006; SZWAJGIER, 2011). As 

cascas dos grãos moídos auxiliam na etapa da filtração e, por isso, deve-se ter muita atenção a 

elas. Por serem insolúveis, atuam como camada filtrante e evitam que o material particulado 
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fique compactado, permitindo a extração do açúcar à medida que o mosto flui pela camada 

filtrante (PALMER, 2006). Assim, é necessária uma moagem adequada, com equilíbrio entre 

o tamanho do material particulado e a filtração do mosto, a fim de se ter uma eficiência 

satisfatória no processo de produção de cerveja. Para tal, utilizam-se moinhos de rolos, de 

cilindros, de martelos (CARVALHO, 2007; PIRES E BRÁNYIK, 2015). 

 

2.8.2 Mosturação 

 

Esta etapa é responsável pelo tratamento enzimático do mosto e consiste na 

mistura do malte moído com água na tina de mosturação ou na primeira panela se for cerveja 

artesanal processada em escala reduzida. É indispensável o controle rigoroso de tempos e 

temperaturas, para que haja o favorecimento das reações bioquímicas necessárias ao processo. 

As substâncias solúveis presentes no malte serão hidrolisadas, por ação das enzimas, de amido 

a açúcares simples, conforme o aumento da temperatura no decorrer da etapa (VENTURINI 

FILHO, 2010).  

A degradação do amido em açúcares fermentáveis é a tarefa mais importante que 

ocorre durante a mosturação. Esta se inicia por ação de α-amilases que atuam em uma faixa 

de temperatura e pH muito mais ampla do que as β-amilases. Isso ocorre porque as β-amilases 

só agem nas extremidades não redutoras das cadeias de amido, assim, sua ação resulta na 

maltose, enquanto as α-amilases podem quebrar toda a cadeia de amido em glicose. Desse 

modo, o mosto final consiste em açúcares fermentáveis glicose, maltose e dextrinas não 

fermentáveis (MA et al., 2000). Simultaneamente com a degradação enzimática do amido, 

ocorrem outros processos, como degradação de proteína, degradação de β-glucano, alterações 

nos lipídios e polifenóis e reações de acidificação (PIRES E BRÁNYIK, 2015). 

Existem dois métodos que podem ser utilizados na etapa de mosturação, são eles: 

infusão e decocção. O método da infusão é o mais simples, pois a mistura de grãos moídos é 

totalmente imersa, de uma só vez, em água quente e o processo é realizado sem bombeamento 

do material. Assim não há injeção de ar, dessa forma há menos oxidação dos polifenóis, 

produzindo uma cerveja menos escura. Este método é mais vantajoso por haver menor 

consumo de energia, mas há a desvantagem do rendimento do extrato ser menor em 

comparação com a decocção (KUNZE e WAINWRIGHT, 1996). Na mosturação por 

decocção o mosto não é totalmente aquecido na mesma temperatura, uma quantidade é 

retirada e aquecida separadamente até a ebulição. Depois essa fração é bombeada de volta ao 

vaso principal para que se misture com o restante do mosto, sendo novamente aquecida, 
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caracterizando uma decocção. Neste método se utiliza uma moagem mais fina dos grãos e, 

por isso, possui melhor escoamento por meio de bombas (KUNZE e WAINWRIGHT, 1996; 

BRIGGS et al., 2004). A infusão está associada à produção de cervejas do tipo ales, mas 

também é utilizada em algumas lagers. O método por decocção, é geralmente utilizado na 

produção de cervejas lagers (MONTANARI et al., 2005). 

 

2.8.3 Filtração 

 

Finalizada a etapa de mosturação, é obtida uma mistura com substâncias 

dissolvidas e não dissolvidas. A parte insolúvel é o bagaço do malte e a solução aquosa é 

chamada mosto, que é utilizado para a produção de cerveja. O mosto deve ser separado o 

máximo possível do bagaço por filtração (KUNZE e WAINWRIGHT, 1996). Nesta etapa a 

fração líquida atravessa o leito filtrante (que pode ser o próprio bagaço), sendo o mosto 

clarificado chamado de primário. Em seguida, o resíduo sólido é lavado com água quente 

(denominada água secundária) resultando no mosto secundário. Com este procedimento há 

um aumento na extração de açúcar e assim, há elevação no rendimento do processo 

(HORNSEY, 1999; ALMEIDA E SILVA, 2005). A temperatura do mosto deve estar em torno 

de 75°C, para que a viscosidade possa favorecer a separação do resíduo (VENTURINI 

FILHO, 2010).  

A etapa de filtração é de fundamental importância para a qualidade da cerveja, 

pois no mosto existe grande quantidade de proteínas, enzimas coaguladas, amido não 

modificado, além de material graxo e silicatos. Essas substâncias em excesso podem 

prejudicar sabores, odores, viscosidade e a aparência da cerveja (REITENBACH, 2010). 

 

2.8.4 Fervura 

 

Após ser filtrado o mosto é então fervido por aproximadamente uma hora. Nessa 

etapa há a adição do lúpulo, geralmente em duas etapas: no início da fervura, para conferir o 

amargor característico da bebida e ao final para conferir o aroma (PAPAZIAN, 2015). Todo o 

processo leva de 90 a 120 minutos e tem como principais objetivos a inativação de enzimas, a 

esterilização do mosto, a precipitação de proteínas, evaporação de água e de voláteis 

indesejados tais como dimetil sulfeto (DMS), a isomerização dos α-ácidos do lúpulo e a 

formação de compostos de sabor e cor através da Reação de Maillard (PIRES E BRÁNYIK, 

2015). Deve-se ter cuidado com o tempo de fervura, pois se a ebulição ocorrer em períodos 
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prolongados pode haver um efeito negativo na Reação de Maillard podendo ser perdidas 

características desejáveis da cerveja (BOTELHO, 2009).    

Além da estabilidade sensorial, a fervura do mosto proporciona também 

estabilidade biológica, já que a microbiota que resistiu ao processo de mosturação e filtração é 

destruída. Há também estabilidade bioquímica, devido à inativação da enzima α-amilase, e 

coloidal devido à concentração do mosto, eliminação das proteínas e dos taninos que são 

coagulados e eliminados por decantação (BOTELHO, 2009).  

 

2.8.5 Resfriamento 

 

Depois da fervura, é necessária a remoção do trub, que são precipitações como 

flocos de produtos provenientes da reação de proteínas e taninos coagulados com polifenóis, 

algumas substâncias provenientes do lúpulo que são insolúveis e resíduos insolúveis da 

fervura em geral (PALMER, 2006; PRIEST e STEWART, 2006; CARVALHO, 2007; 

WILLAERT, 2007). O trub precisa ser removido para garantir o sabor e a estabilidade 

coloidal da cerveja. A sua presença pode afetar a fermentação, obtendo-se, assim, uma menor 

conversão dos açúcares fermentescíveis (WILLAERT, 2007). O mosto quente deve ser 

resfriado, após a clarificação (precipitação do trub), até temperaturas ideais para a 

sobrevivência das leveduras (máximo 27°C), para que se evite a oxidação, a contaminação 

por microrganismos e a formação de dimetil sulfeto (DMS). O ideal é que o mosto seja 

resfriado até a temperatura ideal de fermentação, que em geral é em torno de 6 a 12°C para 

leveduras de baixa fermentação (Lager), e de 14 a 25°C para leveduras de alta fermentação 

(Ale) (SILVA, FARIA, 2009).  

 

2.8.6 Fermentação 

 

A etapa de fermentação refere-se à conversão química de açúcares fermentáveis 

do mosto em álcool etílico e dióxido de carbono através da ação de fermento (ZAINKOW, 

2014). Além destes produtos principais, a fermentação também produz álcoois superiores e 

aromáticos, ésteres, ácidos orgânicos, compostos carbonilados, como o diacetil e compostos 

contendo enxofre. Estes influenciam a qualidade, o aroma e o sabor da cerveja. Dentre as 

transformações que ocorrem durante a fermentação tem-se a redução do pH do mosto, a 

diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido, alterações na cor, além da síntese de 

diversos compostos aromáticos e que dão o sabor característico de cada tipo de cerveja 
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(BRIGGS et al., 2004; CARVALHO, 2007; EBLINGER e NARZIB, 2012). 

Nesta fase a levedura é inoculada ao mosto resfriado (BORTOLI et al. 2013; 

GRASSI, et al., 2014). A temperatura ideal para as cervejas de baixa fermentação é de 8 a 

11°C, e o processo dura de cinco a sete dias, enquanto que para cervejas de alta fermentação é 

de 18 a 22°C, com duração da fermentação de três a cinco dias (VENTURINI FILHO, 2010).  

Durante o processo fermentativo pode-se avaliar seu progresso por meio da 

atenuação do extrato, ou seja, da diminuição da presença de açúcares fermentescíveis. Sabe-se 

também que a fermentação já cessou quando o gás carbônico para de ser produzido 

(PALMER, 2006). 

 

2.8.7 Maturação 

 

Finalizada a fermentação, a cerveja passa por uma fermentação secundária, 

também chamada de maturação, que consiste no repouso da bebida já resfriada. Nesta etapa 

há a clarificação da cerveja pela deposição do fermento e outros materiais em suspensão e 

também uma leve carbonatação. Reações da maturação auxiliam na produção de 

aromatizantes essenciais, além de proporcionar melhor sabor e evitar a oxidação da bebida 

(SCHMIDELL et al., 2001). 

A maturação ocorre a uma temperatura de 0°C com duração de duas a quatro 

semanas. O sabor e o aroma são refinados devido à redução da quantidade de diacetil, 

acetaldeído e ácido sulfídrico, além do aumento do teor de éster.  

O diacetil é um composto orgânico volátil, que possui sabor de manteiga, sendo 

produzido em grandes quantidades nas etapas iniciais da fermentação. Sua formação está 

fortemente ligada ao metabolismo de aminoácidos (DRAGONE; ALMEIDA E SILVA, 2010; 

VENTURINI FILHO, 2000). É um composto indesejável na cerveja. Durante a maturação, 

em um processo lento a baixas temperaturas, o diacetil é reduzido a limites aceitáveis, como 

mostrado na Figura 2. Isto caracteriza o final da maturação (LINKO et al., 1998; PALMER, 

2006).  
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Figura 2. Formação e degradação do diacetil na cerveja na etapa de maturação. 

 

Fonte: LINKO et al. (1998); PALMER (2006). 

 

A maturação deve ser controlada, pois o tempo inadequado pode acarretar 

impactos negativos sobre o sabor da cerveja final (CARVALHO, 2007). 

 

2.8.8 Priming 

 

O priming é uma técnica muito utilizada na produção de cerveja artesanal por ser 

simples e possuir baixo custo. Este consiste na adição de açúcares fermentescíveis à cerveja 

no momento do envase. A etapa tem como objetivo a produção de mais gás carbônico pelas 

leveduras por meio de uma nova fermentação realizada na garrafa, de modo a gaseificar a 

cerveja final. Vale ressaltar que esta adição deve ser limitada. A melhor opção é que o priming 

seja feito após a maturação, no momento do envase, pois mesmo com poucas leveduras ativas 

em suspensão após a maturação seu número é suficiente para a carbonatação da cerveja 

(PALMER, 2006).  

O açúcar adicionado deve passar pelo processo de inversão. Para que isto ocorra o 

açúcar deve ser misturado com água e levado à fervura para que a sacarose se transforme em 

glicose, o pH deve ser baixo para que não ocorra caramelização. Com a inversão o açúcar é 

melhor aproveitado pelas leveduras (MATOS, 2011).  

 

2.8.9 Envase 

 

O envase é uma etapa muito importante na produção de cerveja e deve ser 
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realizado de modo adequado para a garantia da qualidade do produto. A bebida pode ser 

acondicionada em diversos recipientes como garrafas, latas de aço inoxidável e barris. A 

sanitização dos recipientes é o principal fator para um envase seguro do ponto de vista 

microbiológico. Diversos métodos podem ser utilizados para a sanitização tanto por via 

térmica quanto química. Em produções artesanais é utilizada uma mistura de água com iodo e 

ácido fosfórico. Nas indústrias são utilizadas misturas como soluções de hidróxido de sódio e 

ácido peracético (BRIGGS et al., 2004; BAMFORTH, 2006; MATOS, 2011). A esterilização 

em autoclave é também utilizada. Existe outro fator que deve ser observado no envase: a 

exposição da bebida ao ar, pois a presença de grandes quantidades de oxigênio na cerveja 

pode levar à oxidação, prejudicando seu sabor (BRIGGS et al., 2004). 

 

2.8.10 Pasteurização 

 

A produção de cerveja termina com um processo térmico chamado pasteurização. 

Este tem como objetivo a inativação das leveduras remanescentes e de potenciais micro-

organismos de deterioração tais como leveduras selvagens, Lactobacillus, Pediococcus, 

Leuconostoc e outros tipos de bactérias que podem contaminar a cerveja durante a 

fermentação (PRIEST, 2003; PRIEST e YEASTS, 2006). A pasteurização permite um 

aumento na validade da cerveja, assim como auxilia na estabilização da bebida. A medida de 

pasteurização para cerveja é PU (pasteurization unit – unidade de pasteurização). Uma PU é 

equivalente a 1 minuto a 60°C, sendo que 15 PU é a pasteurização mínima necessária para 

que se garanta a estabilidade microbiológica da cerveja (CARL, 1995).  

Essa etapa geralmente não acontece com cervejas artesanais, já que estas têm 

como objetivo a manutenção do sabor original. Outra explicação para o não uso de 

pasteurização neste tipo de cerveja é o interesse que a levedura permaneça no produto ''viva'' 

para que seja dada continuidade ao processo de fermentação no decorrer do tempo 

(CARVALHO, 2007; MATOS, 2011; GIOVENZANA, et al., 2014; CARNEIRO, 2013). 

Porém as cervejas artesanais estão mais sujeitas à contaminação por micro-organismos, 

quando comparada com cervejas industriais. Este tipo de contaminação pode causar turbidez, 

produção de compostos de aroma indesejáveis, além da acidificação da bebida. Por esses 

motivos é recomendada a pasteurização, além de um rigoroso controle de qualidade em toda a 

produção de cerveja (GIOVENZANA, et al., 2014; CARNEIRO, 2013).   

A pasteurização pode ser realizada em pasteurizador de túnel onde a bebida, já 

envasada, é submetida a um aquecimento gradual até uma temperatura padrão (65°C/ 10 a 15 
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minutos), mediante aspersão de água quente nas diversas seções do pasteurizador. Decorrido 

este tempo ocorre um resfriamento até que a cerveja atinja a temperatura ambiente e esta é 

então armazenada. Outro método utilizado é a pasteurização flash, realizada na cerveja não 

envasada. Este consiste em submeter bebida a um aquecimento até que se atinja temperaturas 

em torno de 70°C. Depois de alguns segundos há o resfriamento. Neste método há perda de 

gás carbônico durante o processo (KUNZE e WAINWRIGHT, 1996; CARVALHO, 2007).  

 

2.9 Seriguela (Spondias purpurea L.) 

 

                     Figura 3. Seriguela. 

 

                     Fonte: A autora. 

 

A seriguela (Spondias purpurea L.), conhecida popularmente como siriguela, 

jocote, ciruela mexicana e cajá vermelho, é uma fruta cultivada em clima tropical e 

subtropical, amplamente encontrada na parte norte da América do Sul, Nordeste do Brasil e na 

América Central (AUGUSTO et al., 2000; CEVA-ANTUNES et al., 2006). Os frutos são 

drupas redondas, oblongas ou ovoides de vários pesos e tamanhos que variam de dois a cinco 

centímetros (ALIA-TEJACAL et al., 2012), apresentam cor avermelhada atrativa e tem um 

agradável aroma e sabor sendo consumido in natura ou na forma de suco e geleia 

(AUGUSTO et al., 2000; CEVA-ANTUNES et al., 2006). A Tabela 3 mostra a composição de 

nutrientes da seriguela (USDA, 2014). 
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Tabela 3 - Composição de nutrientes contidos na seriguela. 

Componentes Quantidade 

Valor calórico (kcal) 

Proteínas (g) 

Carboidratos (g) 

Cálcio (mg) 

Ferro (mg) 

Vitamina C (mg) 

 

86 

0,71 

22,14 

29 

0,51 

47,1 

 

             Fonte: USDA (2014) 

 

O consumo regular de frutas desempenha um papel importante na saúde humana, 

pois os nutrientes e antioxidantes presentes possuem efeito protetor contra as reações de 

oxidação celular (SCALZO et al., 2005), auxiliando na prevenção e tratamento de doenças 

crônicas causadas pelo estresse oxidativo induzido por radicais livres (MÉNDEZ-LAGUNAS 

et al., 2017). O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre níveis elevados de espécies 

reativas de oxigênio e baixa atividade do mecanismo antioxidante (PREISER, 2012) e para 

controlar esse estresse são necessários suplementos dietéticos antioxidantes, como os 

presentes nas frutas (TANG et al., 2017). Os compostos fenólicos são metabolitos secundários 

que atuam através de vários mecanismos, tais como a eliminação de radicais livres 

(MÉNDEZ-LAGUNAS et al., 2017). Estes compostos também possuem atividade anti-

inflamatória, hepatoprotetoras, antialérgicas, vasodilatadoras e anticancerígenas (MIZGIER et 

al, 2016). Estudos mostram que a seriguela possui elevados índices de compostos fenólicos e 

atividade antioxidante (ALMEIDA et al., 2011; OMENA et al., 2012; REIS et al., 2015; 

TODISCO et al., 2014; ENGELS et al., 2012) além de apresentar grandes quantidades de 

compostos voláteis (CEVA-ANTUNES et al., 2006; AUGUSTO et al., 2000). O aroma, um 

dos principais atributos para a análise sensorial e aceitação por parte do consumidor, é dado 

pela combinação de muitas moléculas voláteis (BICAS et al., 2011). Assim, acredita-se que a 

utilização da seriguela na elaboração de cervejas poderá contribuir para o aroma e sabor final 

do produto e acrescentar compostos fenólicos e antioxidantes, agregando valor à bebida. 

 

2.10 Casca de laranja (Citrus sinensis L.) 

 

A laranja (Citrus sinensis L.) é um dos frutos mais consumidos no mundo. Assim, 
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o seu cultivo tornou-se uma atividade importante e um importante setor econômico em vários 

países como Estados Unidos, China, México, sendo o Brasil o principal produtor (FAOSTAT, 

2014). Do total de laranjas produzidas mundialmente, cerca de 70% são transformadas em 

suco, marmelada e outros alimentos, levando à produção de cerca de 25 a 30 mil toneladas de 

resíduos de casca por ano (MARTÌN et al., 2010; WILKINS et al., 2007). Esse resíduo 

contém grande quantidade de água (75-85%) e açúcares como mono e dissacarídeos (glicose, 

frutose, sacarose 6-8%), polissacarídeos (pectina, celulose e hemicelulose, 1,5-3%), um pH 

muito baixo (3-5) e uma quantidade significativa de óleo essencial composto principalmente 

por limoneno (83-97%) (BICAS et al., 2008).  

Para evitar problemas ambientais relacionados com a eliminação das cascas, estes 

resíduos devem ser devidamente processados. Existe uma grande variedade de utilizações 

para estes resíduos, dentre eles podemos destacar o uso para produção de fertilizantes, óleos 

essenciais, pectina, etanol e enzimas industriais (LAPUERTA et al., 2008; SILES et al., 2010). 

Além do uso como ingrediente no processamento de cervejas de estilo belga (PALMER, 2006; 

LUPINACCI, 2014). Os óleos essenciais podem ser utilizados como ingredientes de sabor em 

alimentos, como por exemplo em bebidas e sorvetes (RAEISSI et al. 2008), além de terem 

uso também na indústria farmacêutica por possuírem efeito anti-inflamatório, antibacteriano e 

anticancerígeno (VIROT et al. 2008; AJIKUMARAN et al., 2017).  

 

2.11 Cerveja e saúde  

 

A cerveja é uma bebida tradicional que possui baixas calorias e não apresenta 

gordura. A sua ingestão pode trazer benefícios à saúde, pois a bebida contém vitaminas, 

minerais como potássio, magnésio, cálcio e ainda possui compostos fenólicos e antioxidantes 

(TAFULO et al., 2010). Dos compostos fenólicos presentes na cerveja de 70 a 80% são de 

origem do malte e 30 a 20% do lúpulo (KEUKELEIRE, 2000). Estes compostos podem 

proteger consideravelmente as matérias-primas da degradação oxidativa durante o processo 

(CALLEMIEN e COLLIN, 2009). Eles têm contribuição na cor, sabor e estabilidade da 

bebida e são rapidamente absorvidos no trato intestinal humano (NARDINI et al., 2006). Os 

ácidos fenólicos, algumas das substâncias que constituem o grupo dos compostos fenólicos, 

possuem propriedades antioxidantes que auxiliam na prevenção do câncer, devido à sua 

capacidade de sequestrar radicais livres, que causam a oxidação do DNA das células 

(ARIMOTO-KOBAYASH, 2005). 

O lúpulo contém prenilflavonóides, que são compostos metabólicos responsáveis 
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por vários efeitos biológicos. A quantidade destes compostos depende da variedade, condições 

de maturação e estocagem do lúpulo (STEVENS, 1999). O xanthohumol, juntamente com seu 

isômero isoxanthohumol, formado durante o processamento da cerveja, são os 

prenilflavonóides encontrados em maior concentração na bebida. Devido à sua alta 

capacidade antioxidante, o xanthohumol foi identificado como o principal agente na 

prevenção do câncer, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias (GERHAUSER, 

2005). 

O álcool é o segundo maior constituinte da cerveja, sendo precedido pela água. 

Sua presença contribui também para a bioatividade dos compostos fenólicos, atuando como 

portador para absorção destas substâncias que possuem pouca solubilidade em água 

(GHISELLI et al., 2000). O consumo moderado de álcool está associado a efeitos benéficos 

no sistema cardiovascular, podendo reduzir de 30 a 40% a incidência de doença coronariana 

(GRONBAEK et al., 1995; MARMOT, 2001; NANCHAHAL et al., 2000).  

Estudos mostraram que compostos bioativos da cerveja podem auxiliar o sistema 

imunológico, bloquear a formação de carcinomas e proteger contra doenças coronárias 

(BAMFORTH, 2004; GERHAUSER et al., 2002; SOHRABVANDI et al., 2012; 

GASOWSKI et al., 2004), além de desempenhar um papel ativo na prevenção de Alzheimer e 

outras doenças relacionadas (GONZALEZ-MUNOZ, PENA e MESEGUER, 2008).  

 

2.12 Análise sensorial 

 

A análise sensorial é uma ferramenta científica que tem como objetivo principal 

estudar as reações, percepções e sensações do consumidor sobre as características dos 

produtos, incluindo a aceitação ou a rejeição (MINIM, 2010). 

Trata-se de uma disciplina científica que é realizada em função das respostas dos 

indivíduos às várias sensações que tem origem nas reações fisiológicas. Estas são resultantes 

de certos estímulos que geram a interpretação das propriedades intrínsecas do produto. Para 

que ocorra a interpretação se faz necessário o contato e a interação entre o indivíduo e o 

produto. As sensações são medidas por efeitos psicológicos e o estímulo por processos físicos 

e químicos. Sensações produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, 

qualidade, gosto ou desgosto em relação ao produto avaliado (IAL, 2008). 

A análise sensorial é utilizada nas indústrias alimentícias e em instituições de 

pesquisa para o controle das etapas de desenvolvimento de um novo produto, avaliar o efeito 

das alterações nas matérias-primas, para redução de custos, seleção de novo fornecedor, 



43 

 

  

controle do efeito da embalagem no produto final, controle de qualidade, estabilidade durante 

o armazenamento e para teste de mercado de um novo produto (DUTCOSKY, 2011). 

Existem três tipos de métodos sensoriais, os afetivos utilizados para a avaliação da 

aceitabilidade e preferência do consumidor, os discriminativos para identificar diferenças 

entre atributos de um produto e os descritivos que são utilizados para descrever e avaliar a 

intensidade de atributos sensoriais dos produtos. Os testes de aceitação são usados quando há 

o objetivo de avaliar se os consumidores gostam ou desgostam de um produto. Há várias 

escalas utilizadas para se medir a aceitação, sendo as mais importantes a hedônica, atitude de 

compra e a do ideal (MININ, 2010; DUTCOSKY, 2011). Os consumidores compreendem 

melhor a escala hedônica, pois nela o indivíduo expressa sua aceitação pelo produto seguindo 

uma escala que varia gradativamente com base nos atributos “gosta” ou “desgosta”. A análise 

estatística dos resultados obtidos com a escala hedônica é realizada por análise de variância 

(ANOVA) para saber se existe ou não, preferência ou rejeição significativa. Nos testes de 

aceitabilidade e preferência são utilizados um grande número de provadores não treinados, 

preferencialmente consumidores em potencial do produto avaliado (DUTCOSKY, 2011). 

   

2.12.1 Métodos Check-All-That-Apply (CATA) e Rate-All-That-Apply (RATA) 

 

O método Check-All-That-Apply (CATA) está sendo utilizado para descrever 

sensorialmente os alimentos e é realizado por consumidores. Por ser de fácil uso e bastante 

versátil, esta metodologia vem ganhando popularidade (ARES, JAEGER, 2015; MINIM, 

SILVA, 2016). Na análise é fornecida aos consumidores uma ficha que contém uma lista com 

termos ou frases que se relacionam ao produto analisado fornecendo caracterizações 

sensoriais (ARES et al., 2015; CASTURA et al., 2016). Nela os provadores assinalam todos 

os termos que eles julgam se aplicar ao produto. Nesta ficha deve conter uma lista com cerca 

de 20 termos que podem ser de caráter descritivo, afetivo, ou termos que descrevam a 

percepção ou a atitude diante do produto (MINIM, SILVA, 2016). Estes termos são fáceis de 

implementar e os consumidores não encontram dificuldades para concluir as análises (ARES 

et al., 2014, JAEGER, ARES, 2014, JAEGER et al., 2013). 

  A seleção dos termos que serão utilizados requer muito cuidado, pois este é um 

ponto importantíssimo para a condução desta metodologia, já que a caracterização sensorial 

do produto será feita através da lista. Para a seleção destes termos pode-se recorrer a estudos 

prévios onde se utiliza provadores treinados, outra alternativa seria realizar um levantamento 

com consumidores, assim o método é considerado mais realístico. Este levantamento pode ser 
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realizado com um grupo focal ou com questões abertas. O grupo de foco é uma das mais 

populares ferramentas de pesquisa com consumidores dadas as suas características de 

flexibilidade e interação entre os participantes e pode ser definido como uma entrevista 

cuidadosamente planejada, com o objetivo de se obter as atitudes e as opiniões das pessoas 

sobre determinados assuntos, produtos ou serviços (DELLA LUCIA; MINIM, 2006). Estas 

características expressas viram termos que serão utilizados nas fichas dos testes (MINIM, 

SILVA, 2016).  

Esta metodologia não é utilizada para se obter uma caracterização sensorial muito 

precisa do produto, mas sim obter informações sobre como os consumidores entendem o 

produto de um ponto de vista sensorial e como as características sensoriais podem estruturar 

seus padrões de preferência (GIACALONE, BREDIE, FROST, 2013).  

A metodologia CATA está sendo utilizada para caracterizar diversos alimentos, 

como iogurtes (CADENA et al., 2014), sorvetes (DOOLEY, LEE, MEULLENET, 2010), 

morangos (LADO, VICENTE, MANZZIONI, ARES, 2010), cervejas (GIACALONE, 

BREDIE, FROST, 2013) e produtos cárneos (HENRIQUE et al., 2015). 

Existem algumas metodologias que são variantes do método CATA, como pick k 

atributtes, CATA com respostas (sim ou não) e RATA (Rate-All-That-Apply). Estas foram 

propostas para complementar o método CATA ou para ampliar a área de aplicação (SILVA & 

MININ, 2016). 

O método RATA (Rate-All-That-Apply) é a variante do CATA mais conhecida 

(SILVA & MININ, 2016). Este começou a ser utilizado por causa da simplicidade da 

metodologia CATA que, por ter formato de resposta binária, não há como medir a intensidade 

dos atributos avaliados nas análises (MEYNERS, JAEGER, & ARES, 2016).  

Na metodologia RATA é solicitado aos participantes da análise que indiquem a 

intensidade dos termos sensoriais assinalados em uma lista. Para isto utiliza-se uma escala de 

3 ou 5 pontos (ARES et al., 2014). 

Diversos produtos estão sendo analisados pela metodologia RATA como cerveja 

(REINBACH et al., 2014) pão, amendoins e maçãs (ARES et al., 2014; MEYNERS, 

JAEGER, & ARES, 2016). 
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3 METODOLOGIA          

 

3.1 Matérias-primas 

 

3.1.1 Malte 

 

Na elaboração das amostras de cervejas foram utilizados Malte de cevada Pilsen 

Cargil (Argentina), Malte de trigo Castle Malting (Bélgica), Malte de cevada Caramalte 

Muntons (Inglês).  

 

3.1.2 Lúpulo 

 

Foram utilizados dois tipos de lúpulo, sendo um de amargor (Lúpulo Zythos 8,7% 

a.a.), oriundo dos EUA, na concentração de 0,3% em relação ao peso do malte. Em relação à 

quantidade de mosto produzido este lúpulo estava em uma concentração de 0,77 g/L. Outro 

lúpulo usado foi o de aroma (Lúpulo Hull Melon 6,5% a.a.), oriundo da Alemanha, na 

concentração de 0,4% em relação ao malte, quando comparado ao mosto este estava a 1,03 

g/L (PALMER, 2006). As concentrações dos lúpulos podem ter variação de 1,5 a 4,5 g/L em 

relação ao mosto cervejeiro (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010).  

 

3.1.3 Levedura 

 

Utilizou-se a levedura Sacharomyces cerevisiae da marca Safbrew WB-06 

(Bélgica) para a produção das cervejas. A diluição foi realizada seguindo-se a recomendação 

do fabricante, onde para cada 20 litros de mosto 11,5 g de levedura foram utilizadas.  

 

3.1.4 Água 

 

Foi utilizada água mineral em garrafões de 20 litros obtida de uma marca local 

comercializada na cidade de Fortaleza. A água possuía as seguintes características: pH 5,7; 

bicarbonato: 190,18 mg/L; cloreto: 36,38 mg/L; sódio 36,0 mg/L; cálcio: 21,53 mg/L; 

magnésio: 17,49 mg/L; potássio: 7,92 mg/L; sulfato: 5,78 mg/L; nitrato: 0,57 mg/L. Foi 

observado o prazo de validade e as características sensoriais da água como cor aparente, 

turvação, sabor e odor antes de sua utilização. 
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3.1.5 Seriguela e cascas de laranja 

 

Os frutos de serigueleira e as cascas de laranja foram obtidos no comércio local de 

Fortaleza, Ceará.  Os frutos foram conduzidos ao laboratório, lavados em água corrente, 

sanitizados em solução clorada (100 mg de cloro ativo/L por 15 min). Posteriormente houve a 

despolpa manual dos frutos, onde os caroços foram descartados e a polpa e cascas de 

seriguela foram congeladas em freezer comum a -18ºC. 

A casca de laranja foi utilizada em sua composição integral, flavedo (parte 

colorida) e albedo (parte esponjosa), obtida a partir de laranja-pera (Citrus sinensis L.). As 

mesmas foram utilizadas frescas e houve sanitização com solução clorada antes de seu uso. 

 

3.2 Análises físico-químicas das matérias-primas 

 

Foram realizadas na casca e polpa das seriguelas e na casca de laranja as análises 

de pH, acidez, açúcares redutores e não redutores e sólidos solúveis totais, todas em triplicata. 

A polpa e casca de seriguela foram processadas em um mixer de uso doméstico, formando 

uma pasta, depois foi armazenada em freezer a –18ºC. As cascas de laranja foram utilizadas 

frescas. Estas foram maceradas antes da utilização nas análises. 

 

3.2.1 pH 

 

Para as análises de pH foram pesadas cinco gramas da polpa e casca de seriguela 

em um béquer. O conteúdo foi homogeneizado e diluído com água destilada na proporção de 

1:10 para favorecer a suspensão das partículas e uniformidade da solução. Das cascas de 

laranja foram pesadas duas gramas, maceradas e adicionada água destilada a 1:10 para obter 

uma solução. A solução foi agitada por trinta segundos. O pH foi determinado com auxílio de 

um pHmetro de bancada previamente calibrado (AOAC, 2006) da marca Quimis, modelo 

Q400AS. 

 

3.2.2 Açúcares redutores 

 

Foi utilizado o método do ácido dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959). A 

solução reativa de DNS foi preparada com 1% de ácido 3,5-dinitrosalicílico e 30% tartarato 

duplo de sódio e potássio em 0,4 mol/L de hidróxido de sódio (NaOH). Logo após foi feita a 
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curva de calibração com 5 concentrações diferentes de glicose (0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 2,0 g/L). 

Em tubos de ensaio foram adicionados 1,0 mL de solução de glicose e 1,0 mL do reativo DNS, 

então os tubos foram aquecidos em banho fervente por 5 minutos e, posteriormente, resfriados 

no gelo. Foram adicionados 7,5 mL de água a cada tubo e as absorbâncias foram lidas a 540 

nm.  

Para a análise foram pesados 1,0 grama da amostra, homogeneizou-se com 50 mL 

de água destilada e filtrou-se. Do filtrado foi retirado cerca de 1 mL, colocado em um tubo de 

ensaio e adicionou-se 1,0 mL do reagente DNS e agitou-se em agitador de tubos tipo Vortex. 

Os tubos foram aquecidos em banho com água fervente por 5 minutos e resfriados no gelo. 

Foram adicionados 7,5 mL de água a cada tubo e as absorbâncias foram lidas a 540 nm. O 

cálculo da quantidade de açúcares redutores foi realizado com base na curva padrão obtida 

anteriormente. 

 

3.2.3 Açúcares não redutores 

 

Para esta análise foi necessário fazer hidrólise da amostra. Neste caso, foi retirado 

2,0 mL da amostra filtrada, adicionado 2,0 mL de HCl 2N e aquecido em banho-maria em 

ebulição por 10 minutos. A amostra foi resfriada em banho de gelo e acrescentado 2,0 mL de 

NaOH 2N e agitado. Retirou-se 1,0 mL da amostra e foi realizado o teste de DNS conforme 

realizado para açúcares redutores. 

 

3.2.4 Açúcares totais 

 

Para a análise de açúcares totais foi realizada a soma do teor de açúcares redutores 

com o teor de açúcares não redutores. 

 

3.2.5 Sólidos Solúveis 

 

A quantidade de sólidos solúveis da polpa e cascas de seriguela e das cascas de 

laranja foram medidos diretamente em Refratômetro de Bancada marca Grandindex, modelo 

RSG-100ATC com escala de °Brix de 0-30 (IAL, 2008). 
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3.3 Formulações das cervejas 

 

As formulações foram definidas através de metodologia de planejamento fatorial 

completo 32, com duas repetições totalizando 18 amostras. O programa STATISTICA 13.0 foi 

utilizado para este planejamento, sendo a polpa e a casca de seriguela e a casca de laranja as 

variáveis envolvidas no processo. Os ensaios foram definidos através de um planejamento 

com concentrações de 0; 0,3% e 0,6% para cascas de laranja e 0, 3% e 6% para polpa e cascas 

de seriguela dando origem a 9 diferentes combinações, em função da quantidade de malte 

(percentual peso sobre peso) (TABELA 4).  

O teor de polpa e cascas de seriguela e de cascas de laranja foram calculados em 

relação ao total de malte utilizado. As concentrações de polpa e casca de seriguela foram 

definidas levando-se em consideração a legislação, que estipula o valor máximo de até 10% 

de açúcares de origem vegetal adicionado na elaboração de cervejas claras (BRASIL, 2009). 

Para que não houvesse o comprometimento das qualidades físico-químicas e sensoriais da 

cerveja, foram utilizadas as concentrações de no máximo 6% de seriguela. Já a concentração 

de casca de laranja foi definida segundo o percentual do lúpulo, devido à semelhança de 

ambos em termos de óleos essenciais. A soma dos percentuais de casca de laranja e lúpulo não 

podem ultrapassar o máximo de 1,4% (m/m) em relação ao peso do malte, como o 

recomendado por Palmer (2006).  

 

Tabela 4 - Níveis codificados e reais utilizados no planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Em relação ao malte. Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

Ensaios Polpa e cascas 
de Seriguela 

Casca de 
laranja 

Polpa e cascas 
de Seriguela 

(%)* 

Cascas de laranja 
(%)* 

F1 -1 -1 0 0 
F2 -1 0 0 0,3 
F3 -1 1 0 0,6 
F4 0 -1 3 0 
F5 0 0 3 0,3 
F6 0 1 3 0,6 
F7 1 -1 6 0 
F8 1 0 6 0,3 
F9 1 1 6 0,6 
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3.4 Processamento da cerveja artesanal 

 

As formulações de cerveja foram elaboradas no Laboratório de Nutrição 

Funcional do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará. 

As cervejas foram produzidas segundo o fluxograma apresentado na Figura 4.  

 

Figura 4. Fluxograma de preparo das cervejas artesanais com polpa e cascas de seriguela e 

cascas de laranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O malte foi triturado a seco em moinho de grãos (FIGURA 5) da marca Guzzo, 

com de 16 cm de altura e 14 cm de diâmetro. Houve um ajuste no moinho para que o malte 

fosse quebrado de forma homogênea e o endosperma fosse totalmente desintegrado, assim 

todos os elementos constituintes estavam acessíveis às ações das enzimas.  

 

 

Moagem 
  
Mosturação 
  
Filtração 

  
Fervura 

  
Resfriamento 
  

Fermentação 
  
Maturação 
  

Priming 
  

Envase 
  

Carbonatação 
  

Pasteurização 
  

Cerveja 

Adição de polpa e 
cascas de seriguela 
e cascas de laranja 

Adição do lúpulo 

0°C/15 dias 

100ºC/1 hora 

Adição de sacarose 

22ºC/15 dias 

65ºC/15 minutos 

Adição de coagulante 
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                Figura 5. Moagem dos grãos. 

                 

                Fonte: A autora. 

 

Na etapa de mosturação o malte, após a trituração, foi adicionado à água aquecida 

a 60ºC e levado à cocção em fogão convencional durante 20 minutos (FIGURA 6). Decorrido 

este tempo, a temperatura foi elevada a 70°C por 60 minutos para a completa hidrólise do 

amido e açúcares. A temperatura de 70°C foi mantida para que não ocorresse a degradação da 

enzima β-amilase (LIMURE; SATO, et al. 2013). A temperatura do mosto passou por um 

aumento gradual, até atingir 76°C e ficou nesta por 10 minutos, para que as enzimas fossem 

inativadas e a mosturação cessasse. A temperatura foi controlada para que não ultrapassasse 

os 80ºC, caso contrário substâncias indesejáveis como taninos seriam migradas para o mosto. 

Logo em seguida foi realizado o teste do iodo para verificar a sacarificação do amido presente 

no malte, e confirmar a hidrólise do amido, através da ausência da coloração azul, 

caracterizada pela reação do iodo com o amido (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010). 

 

Figura 6. Mosturação. 
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Fonte: A autora. 

Ao final da mosturação, o mosto (primário) foi separado do bagaço do malte por 

meio de filtração convencional (FIGURA 7), sob pressão atmosférica, sendo a própria torta 

(bagaço de malte) usada como elemento filtrante. Após a filtração do mosto primário, a torta 

foi lavada com água a uma temperatura de 75ºC para extração do açúcar residual, obtendo o 

mosto secundário. 

                     Figura 7. Filtração. 
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                    Fonte: A autora. 

 

O mosto filtrado foi submetido à fervura (FIGURA 8) para esterilização e 

caracterização do produto. O processo de ebulição teve duração de 1 hora. Adicionou-se o 

lúpulo para obtenção do amargor depois de 5 minutos de fervura, na concentração de 0,3% em 

relação ao malte. Aos 55 minutos de fervura foi acrescentado o lúpulo de aroma na 

concentração de 0,4% em relação ao malte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 8. Fervura do mosto. 
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            Fonte: A autora. 

 

Encerrada a etapa de fervura o mosto foi resfriado rapidamente para evitar 

contaminação por microrganismos e a formação de dimetil sulfeto (DMS). O resfriamento foi 

realizado com banho de gelo e a temperatura do mosto foi monitorada até que esta chegasse a 

30ºC. Em seguida foi adicionado 0,3g de coagulante Whirlfloc T (Lamas Brew Shop), de 

acordo com a recomendação do fabricante (utilizar uma pastilha de Whirlfloc T para cada 

100L de mosto). Decorridos 40 minutos o sobrenadante foi retirado e os resíduos presentes no 

fundo da panela foram desprezados. 

Houve então a inoculação do mosto com levedura Saccharomyces cerevisiae 

(FIGURA 9). A levedura foi reconstituída de acordo com as instruções do fabricante e agitada 

a 200 rpm durante 24 horas antes da fermentação (GRASSI, et al., 2014). Antes de iniciada a 

fermentação, foram adicionadas a polpa e cascas de seriguela e as cascas de laranja à levedura 

hidratada para uma melhor absorção das matérias-primas pela levedura (PLESSAS et al. 

2007).  
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Figura 9. Inoculação do mosto 

 

   Fonte: elaborada pela autora. 

 

Ao mosto foram então acrescentadas a levedura com as matérias-primas em 

fementadores de bancada com capacidade para dez litros (FIGURA 10). Estes fermentadores 

foram colocados em temperatura em torno de 18 a 24°C. Nessa etapa, o fermento transformou 

o açúcar do mosto em álcool etílico e gás carbônico, obtendo assim energia necessária à sua 

sobrevivência. A fermentação foi acompanhada diariamente através da medição dos sólidos 

solúveis totais até que houvesse uma estabilização. Quando a quantidade de sólidos solúveis 

totais chegou a 6°Brix e não houve mais mudanças, foi então indicado o final da fermentação. 

A bebida presente nos fermentadores foi transferida para outro fermentador e os resíduos de 

polpa e cascas de seriguela, cascas de laranja e levedura decantadas foram desprezados. Os 

fermentadores foram colocados a 0°C para a maturação com duração de duas semanas. Nesta 

etapa são refinados o sabor e o aroma da cerveja além de haver carbonatação parcial do 

produto por meio de uma nova fermentação (fermentação secundária).  

 

Figura 10. Fermentadores de bancada. 
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Fonte: elaborada pela autora. 

Decorridas as duas semanas foi realizado o priming, onde houve adição de açúcar 

seguida de envasamento imediato. As leveduras presentes na cerveja fermentaram esse açúcar, 

produzem CO2 e, por estar fechada, a garrafa pressurizou e o gás carbônico se armazenou no 

líquido. As amostras de cerveja foram engarrafadas manualmente em garrafas com capacidade 

para 355 mL (FIGURA 11).  

 

              Figura 11. Envase. 

               

              Fonte: elaborada pela autora. 

 

Decorrido o tempo de carbonatação, que foi de quinze dias, a cerveja foi 

submetida ao processo de pasteurização (FIGURA 12) onde, já envasada, foi colocada em 
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aquecimento gradual em banho-maria até que se atingiu a temperatura de 65°C por 15 

minutos. Após esse período foi submetida a um resfriamento gradual até atingir a temperatura 

ambiente (FIGURA 13) para posterior armazenamento em refrigerador a uma temperatura de 

7ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 12. Pasteurização 

     

    Fonte: elaborada pela autora. 

 

          Figura 13. Cerveja. 
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          Fonte: elaborada pela autora. 

 

3.5 Análises físico-químicas das cervejas 

 

 Todas as análises físico-químicas foram realizadas nas amostras de cervejas 

descarbonatadas. Para remover o CO2 transferiu-se a amostra para um béquer de 500 mL e 

esta foi agitada com agitador magnético por 20 minutos, mantendo a temperatura da cerveja 

entre 20 a 25ºC (POPESCU et al., 2013). 

3.5.1 Umidade 

  

A umidade foi determinada segundo metodologia da AOAC (2006). Esta técnica é 

baseada na remoção da água por ação do calor, após o aquecimento direto da amostra, sendo 

calculado posteriormente o teor de umidade, pela diferença de peso da amostra no início e no 

final do processo, quando se atinge peso constante. Foi medido 10 mL da amostra em cápsula, 

previamente tarada, e aquecida durante 3 horas em estufa a 105°C. Depois as cápsulas foram 

resfriadas em dessecador até a temperatura ambiente, pesadas e foi repetida a operação de 

aquecimento e resfriamento até peso constante. As amostras secas foram pesadas e calculado 

o teor de umidade utilizando a equação 1: 

 

                           
01
21

( % )
PP

PP
U




                                 (1) 

 

Onde: U (%) = umidade a 105°C por cento m/m; P0 = peso da cápsula; P1 = peso da cápsula + 
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amostra úmida; P2 = peso da cápsula + amostra seca. 

 

3.5.2 Proteínas  

 

 A proteína foi determinada segundo o método Micro-Kjeldahl, recomendado pela 

AOAC (2006). No processo de digestão foi medido 5 mL da amostra, adicionado de sulfato 

de sódio para secagem da amostra. Em seguida foi acrescentado 1,0 g de mistura catalítica 

(Na2SO4 e CuSO4.5H2O). Esta mistura colocada no balão digestor, em seguida adicionado de 

6,0 mL de ácido sulfúrico e levado para o digestor. Após aproximadamente 2 horas, à 

temperatura de fervura do ácido sulfúrico, a amostra apresentou-se como uma solução 

esverdeada translúcida sem resíduos escuros de matéria orgânica. O balão foi retirado do 

digestor deixando-o esfriar por 15 minutos. Após o resfriamento foram adicionados 200 mL 

de água destilada, 1 grama de zinco em pó e 100 mL de hidróxido de sódio a 40% e o balão 

levado a destilação. 

No processo de destilação foram colocados 50 mL de ácido sulfúrico 0,1 N e 3 

gotas da solução indicadora (vermelho de metila) em um erlenmeyer e adaptada ao conjunto 

de destilador de tal forma que a boca de saída do condensador ficou imersa nesta solução. 

Quando o destilador atingiu cerca de 250 mL, o erlenmeyer foi retirado. No processo de 

titulação o destilado foi titulado com uma solução de hidróxido de sódio, 0,1N até a viragem 

de róseo para amarelo. O teor de Proteínas Brutas da amostra foi determinado utilizando a 

equação 2 descrita abaixo: 

 

               
1
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                           (2) 

 

Onde: P (%)= teor de nitrogênio total na amostra, em porcentagem m/m; Va= volume da 

solução de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra, em mililitros; Vb= volume da 

solução de ácido clorídrico gasto na titulação do branco, em mililitros; N= normalidade da 

solução de ácido clorídrico gasto na titulação; F= fator de correção para o ácido clorídrico 

0,01 mol/L; P1= massa da amostra (em gramas).  

Na determinação da proteína bruta, foi multiplicado o valor do nitrogênio total 

encontrado pelo método de Kjeldahl por um fator que converte o nitrogênio em proteína. 

Convencionalmente, em amostras de alimentos, a proteína bruta (PB) é expressa pelo fator 

6,25, considerando que a maioria das proteínas contém nas suas moléculas aproximadamente 
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16% de nitrogênio. A expressão abaixo é utilizada para determinar a proteína bruta:  

PB = NT x FN  

Onde: PB – teor de proteína bruta na amostra, em porcentagem; FN– 6,25.  

 

3.5.3 Cinzas 

 

Foram pesadas cinco gramas da amostra e estas dispostas em cadinhos de 

porcelana e evaporadas em banho-maria. Em seguida os cadinhos foram secos em chapa 

elétrica para a carbonização das amostras e posteriormente incineradas em mufla a 550ºC por 

6 horas, até eliminação completa do carvão. Os cadinhos foram resfriados em dessecador até a 

temperatura ambiente e pesados. As operações de aquecimento e resfriamento foram repetidas 

até peso constante (AOAC, 1995). A amostra incinerada foi pesada e o teor de cinzas 

calculado utilizando a equação 3 abaixo: 

 

                           100*
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                             (3) 

 

Onde: C (%)= cinzas por cento m/m; P0= peso do cadinho; P1 = peso do cadinho + amostra 

úmida; P2 = peso do cadinho + amostra seca. 

3.5.4 Gordura 

 

A porcentagem de lipídeos foi determinada pelo método de Sohxlet segundo as 

normas da AOAC (2006). Foram pesadas 2 gramas da amostra e a esta foi adicionado sulfato 

de sódio para que houvesse a secagem do líquido. Depois a amostra foi transferida para o 

cartucho de papel de filtro, este foi colocado no extrator de gordura, e adicionado pela parte 

superior do conjunto através de um funil o hexano, até que o solvente começou a ser sifonado. 

Quando a sifonação se completou, o balão e o extrator foram conectados ao destilador e 

iniciada a extração por um período de 12 horas. 

Após a extração, o conjunto foi desconectado e o cartucho transferido para outro 

recipiente, o conjunto foi então novamente conectado, o balão contendo o solvente com os 

lipídios extraídos foi aquecido até que o compartimento do extrator ficasse quase cheio de 

solvente. Essa operação foi repetida até que no balão restou pouco solvente junto aos lipídios. 

A secagem do balão foi então complementada em estufa a 105°C por 30 minutos, colocado no 

dessecador para resfriamento. O balão pesado e o teor de lipídios presentes na amostra 
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calculado utilizando a equação 4 abaixo: 

   

                            1 0 0*
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                          (4) 

 

Onde: G (%)= lipídeos por cento m/m; P0= peso do frasco seco e tarado; P1 = peso da amostra; 

P2 = peso do frasco com fração lipídica extraída. 

 

3.5.5 Carboidratos 

 

A quantidade de carboidratos presente nas amostras foi calculada por diferença. 

Após as determinações de umidade (% U), cinzas (% C), proteínas (% P) e gorduras (% G), o 

conteúdo de carboidrato (%CHO) foi determinado utilizando a equação 5 abaixo (IAL, 2008):  

 

   )%%%(%100% GPCUCHO                  (5) 

 

3.5.6 Valor Calórico 

 

O cálculo do valor calórico das amostras de cerveja foi realizado utilizando os 

coeficientes de ATWATER (carboidratos = 4,0; lipídeos = 9,0; proteínas = 4,0; álcool=7,0). O 

total em grama de cada nutriente determinado nas análises foram multiplicados pelos seus 

respectivos coeficientes (ATWATER, 1896). 

 

3.5.7 pH 

 

A determinação do pH foi realizada eletrometricamente com a utilização de um 

pHmetro digital ESTARTER300 Ohaus. Foram medidos 50 mL de amostra em um béquer e 

imergido o eletrodo para a leitura. O pH foi determinado com o equipamento previamente 

calibrado (AOAC, 2006). 

 

3.5.8 Extrato real 

  

Esta análise foi realizada transferindo-se, com auxílio de uma pipeta, 10 mL de 

amostra descarbonatada, para uma cápsula de porcelana previamente aquecida, resfriada em 
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dessecador e pesada. A amostra foi aquecida em banho-maria até a secagem, levada à estufa a 

100 ± 5º C por 1 hora, resfriada à temperatura ambiente em dessecador e pesada (AOAC, 

2006). Foi calculado o extrato real de acordo com a equação 6: 

  

                
V

P
ER

*100
                                     (6) 

 

Onde: ER= extrato real em porcentagem m/v; P= massa do resíduo em gramas; V= volume da 

amostra em mililitros. 

 

3.5.9 Extrato primitivo 

 

O extrato primitivo foi obtido por meio de cálculo envolvendo os valores de teor 

alcoólico e extrato real segundo a fórmula de Balling (AOAC, 2006). Foi calculado o extrato 

primitivo segundo a equação 7:  

 

                         100*
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                        (7) 

Onde: P = % de álcool em peso; Er = % de extrato real. 

3.5.10 Extrato aparente  

 

Esta determinação baseia-se na conversão do valor de densidade relativa 

diretamente da amostra em porcentagem de extrato aparente, por intermédio de uma tabela. 

Foram filtrados aproximadamente 100 mL de amostra descarbonatada e determinada a 

densidade relativa a 20/20ºC do filtrado. O valor da densidade relativa foi convertido em 

extrato aparente utilizando a tabela de conversão (APÊNDICE A) (AOAC, 2006).  

 

3.5.11 Teor alcoólico 

 

A determinação do grau alcoólico à 20º C foi realizada usando-se um picnômetro 

de 25 mL, calibrado à esta temperatura. A partir dos valores das densidades das amostras e da 

água, foi obtido o teor alcóolico das cervejas. Utilizando uma tabela de porcentagem de álcool 

(APÊNDICE B) a 20º C correspondente a densidade relativa, se obteve a quantidade de álcool 

presente na amostra (AOAC, 2006). Os resultados teor alcoólico foram expressos em % v/v. 
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3.6 Quantificação de compostos fenólicos totais 

 

A determinação de compostos fenólicos totais foi realizada pelo método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como padrão (10-250 ppm), de 

acordo com a metodologia de Singleton, Orthofer, Lamuela-Raventós (1999). Resumidamente, 

100 μL de amostra foi misturada com 5000 μL de água destilada, 500 μL do reagente Folin-

Ciocauteau e deixado reagir por 3 minutos. Após, 1500 μL de solução de carbonato de sódio 

anidro 15% (Na2CO3) foi adicionado e completado o volume de 10 mL com água destilada. 

Após a reação de 1 hora a temperatura ambiente, foi lida a absorbância a 760 nm em 

Espectrofotômetro Marca KASUAKI modelo IL-592 UV-VIS.  

 

3.7 Determinação da capacidade antioxidante 

 

3.7.1 Sequestro de radicais livres (DPPH) 

 

A atividade antioxidante foi determinada através da redução do DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazil) pelos antioxidantes presentes na amostra pelo método proposto por 

BRAND-WILLIAMS et al. (1995). Uma alíquota de 100 μL de cerveja diluída 10 vezes em 

água (GRANATO et al., 2011) foi misturada com 3,9 mL de uma solução de DPPH 

metanólica (10,0 mmol L-1). A reação foi conduzida no escuro durante 20 min a 25°C, em 

microplaca de 96 poços. A absorbância lida a λ = 517 nm usando um Leitor de Microplacas 

marca BioTek modelo ELx800. A porcentagem de inibição foi calculada de acordo com a 

equação 9: 

 

                 100*
517

517517
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controleA

amostraAcontroleA
I                     (9) 

 

3.7.2 Método de Redução de Ferro (FRAP) 

 

O teste de FRAP foi realizado de acordo com Benzie e Strain (1996). O reagente 

de FRAP foi preparado misturando 2 mL de solução de TPTZ 10 mM em HCl 6 N com 2 mL 

de solução de 20 mM de FeCl3 e 20 mL de tampão de acetato 300 mM (pH 3,6). Em ambiente 

escuro, foi transferida uma alíquota de 90 μL de cerveja diluída dez vezes em água destilada, 
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acrescentou-se 270 μL de água destilada e 2,7 mL do reagente FRAP. Houve homogeneização 

em agitador de tubos e estes mantidos em banho-maria a 37º C por trinta minutos. Decorrido 

o tempo foi realizada a leitura a 595 nm e utilizado o reagente FRAP utilizado para a 

calibração do equipamento espectrofotômetro. A quantificação foi realizada utilizando uma 

curva de calibração preparada com FeSO4. Os resultados foram expressos como mmol de Fe+2 

equivalentes por litro de cerveja. 

 

3.8 Análises microbiológicas  

 

Foram realizadas análises de coliformes a 35°C e 45°C (NMP/ mL) e bolores e 

leveduras (UFC/mL) (ICSMF, 2011).  

  

3.8.1 Análises de coliformes a 35ºC e 45ºC  

 

Foi determinado o número mais provável (NMP) de coliformes pelo método dos 

tubos múltiplos. Utilizou-se o Caldo Lauril Sulfato Triptose (CLS). Foi inoculado 1,0 mL de 

cada uma das formulações com suas respectivas diluições (100,10-1,10-2) em série de três 

tubos contendo tubos de Durham invertidos. Em seguida foram incubados a 35ºC por 48 horas. 

O resultado foi expresso em NMP de coliformes por mililitros de cerveja (ICSMF, 2011).   

3.8.2 Análise de bolores e leveduras   

  

Foram inoculados 0,1 mL das diluições 100,10-1,10-2 de cada amostra de cerveja 

sobre a superfície seca de meio Ágar Batata Dextrose (PDA) acidificado com ácido tartárico a 

pH 3,5 depositadas em placas de Petri em três repetições, espalhados com o auxílio de alça de 

Drigalski até que houvesse a completa absorção. Em seguida as placas foram incubadas a 

25±1ºC, por 5 dias em estufa BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio). O resultado foi 

expresso em UFC (Unidade Formadora de Colônia) de bolores e leveduras por mililitros de 

cerveja (ICSMF, 2011).  

 

3.9 Análise sensorial 

 

Após a realização das análises de atividade antioxidante foram selecionadas duas 

formulações que apresentaram os maiores valores de atividade antioxidante, juntamente com 

a formulação controle (sem polpa e cascas de seriguela e sem cascas de laranja). Estas foram 
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produzidas e utilizadas para a realização da análise sensorial. As análises só foram iniciadas 

após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos sob o parecer nº 2.551.392. 

 

3.9.1 Grupo focal 

 

Foram recrutados alunos e professores do curso de gastronomia para compor o 

grupo focal. A finalidade da análise com este grupo era a escolha dos termos sensoriais que se 

encontravam presentes nas cervejas. Participaram do grupo 15 pessoas que consumiam 

cerveja pelo menos uma vez por mês. Antes das análises, os provadores leram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C), esclareceram suas dúvidas, e 

assinaram o mesmo que foi entregue em duas vias. A primeira ficou com o provador e a 

segunda com o pesquisador. Também foi solicitado que os provadores preenchessem um 

questionário de consumo (APÊNDICE D). Os participantes foram informados pelo 

moderador que o áudio seria gravado e que as informações obtidas seriam confidenciais. Este 

item estava presente no TCLE.  

Foram realizadas duas sessões de grupos de foco, uma com nove participantes e 

outra com seis. As sessões foram conduzidas por um único moderador em uma sala com 

capacidade para acomodar os participantes confortavelmente que se sentaram em torno de 

uma mesa para permitir a interação, o contato visual e a harmonia da discussão. Para a 

realização das sessões foi utilizado um roteiro de perguntas com o intuito de direcionar a 

discussão (APÊNDICE E). Cada sessão teve duração de aproximadamente 40 minutos. O 

moderador apresentou o propósito da pesquisa, o papel do moderador e o objetivo do estudo. 

Foi esclarecido aos participantes que não existiam respostas corretas ou erradas para os itens 

abordados, podendo ter opiniões diversas, mesmo estas sendo divergentes da maioria dos 

participantes do grupo. Iniciou-se a discussão com perguntas a respeito da frequência de 

consumo de cerveja e os tipos mais consumidos. Após responderem a estas perguntas, foi 

entregue aos participantes uma lista com termos (APÊNDICE F) que poderiam ser 

encontrados nas cervejas. Sendo solicitado que marcassem os termos que eles acreditavam 

que estavam presentes nas amostras analisadas. Esta lista foi produzida com base nas 

diretrizes fornecidas pela The Danish Beer Academy (2006), uma organização que visa o 

conhecimento sobre cervejas. 

O que foi dito nas sessões de grupo de foco foi anotado e o áudio gravado por 

uma assistente. A partir das anotações e gravações, obtiveram-se as respostas dos 15 
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participantes, a respeito das cervejas. Os dados obtidos por meio do questionário de 

recrutamento, da lista de termos e das sessões de grupos de foco foram submetidos à análise 

de frequência.  

 

3.9.2 Testes de aceitação com consumidores 

 

Após a análise dos resultados obtidos nas sessões de grupo de foco, foi realizada a 

análise sensorial com consumidores para avaliar a aceitação das formulações de cerveja. A 

análise foi realizada no Laboratório de Enologia e Análise Sensorial, do Instituto de Cultura e 

Arte da Universidade Federal do Ceará. Participaram 100 provadores consumidores de 

cerveja.  

Antes do início das análises os participantes leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue em duas vias (APÊNDICE G). A 

primeira via ficou com o participante e a segunda com a pesquisadora. Posteriormente os 

participantes preencheram um questionário de consumo (APÊNDICE H)  

Foram aplicados os testes sensoriais de aceitabilidade e intenção de compra, 

realizados em uma única sessão com duração de minutos (10 - 20 minutos no máximo). A 

equipe de aplicação foi responsável pelas orientações gerais dos testes. Foram distribuídos 

lápis e ficha de avaliação sensorial (APÊNDICE I) juntamente com as amostras de cerveja 

artesanal servidas em taças, cada uma contendo 20 mL codificadas com números de três 

dígitos casualizados. Os provadores receberam orientação sobre o preenchimento das fichas e 

atendidos individualmente quando surgiram indagações sobre seu preenchimento. Foram 

entregues juntamente com as amostras copos com água e os provadores foram orientados a 

beber entre as amostras. 

Nos testes de aceitabilidade as formulações foram avaliadas segundo os atributos 

cor, aroma, sabor, corpo e impressão global através de uma Escala Hedônica estruturada de 

nove pontos, sendo 1- desgostei muitíssimo, 2- desgostei muito, 3- desgostei moderadamente, 

4- desgostei ligeiramente, 5- nem gostei/ nem desgostei, 6- gostei ligeiramente, 7- gostei 

moderadamente, 8- gostei muito e 9- gostei muitíssimo. Outro teste aplicado foi o de Intenção 

de Compra de cinco pontos, sendo 1- nunca beberia, 2- beberia raramente, 3- beberia 

ocasionalmente, 4- beberia frequentemente e 5- beberia sempre. Neste teste os provadores 

indicaram sua intenção de consumo caso o produto estivesse à venda (DUTCOSKY, 2011). 

Em seguida as amostras foram avaliadas pelo método CATA, onde os provadores 

verificaram em uma lista com oito termos se estes estavam presentes ou não nas cervejas. Se o 
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provador julgasse que o termo estava presente, assinalava a intensidade do termo em uma 

escala RATA de cinco pontos, sendo 1- pouco e 5- muito. 

 

3.10 Processamento e análise de dados 

 

Foram determinados e avaliados o valor médio e desvio padrão dos dados obtidos 

no estudo. Os resultados das análises físico-químicas e de antioxidantes das cervejas foram 

avaliados pela Análise de Variância (ANOVA) e verificada a significância dos modelos pelo 

teste F. Nos modelos significativos, as médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de significância. Os resultados das análises sensoriais foram avaliados pelo 

teste Q de Cochran que foi utilizado para cada um dos termos sensoriais em cada amostra com 

a finalidade de identificar diferenças significativas entre elas. A Análise de Correspondência 

foi utilizada para avaliar a frequência de uso dos termos sensoriais. Os testes estatísticos 

foram realizados utilizando o software XLSTAT® 2018 (Addinsoft™).  

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises físico-químicas da polpa e cascas de seriguela e das cascas de laranja 

 

As análises foram realizadas nas matérias-primas antes de sua adição nas cervejas. 

Na Tabela 5 seguem os valores das análises físico-químicas realizadas na polpa e cascas de 

seriguela (Spondias purpurea L.) e nas cascas de laranja (Citrus sinensis L.).  

 

Tabela 5. Valores físico-químicos da polpa e cascas de seriguela e das cascas de laranja. 

 

Matéria-prima 

 

pH 

 

SS* (ºBrix) 

 

AR* (%) 

 

ANR* (%) 

 

Açúcares totais 

(%) 

Polpa e cascas de seriguela 4,56±0,05 18,13±0,11 2,53±0,05 0,49±0,08 2,99±0,08 

Cascas de laranja 5,26±0,05 3,26±0,11 0,66±0,01 0,19±0,02 0,86±0,01 

Fonte: dados da pesquisa. Os valores foram apresentados como média ± desvio padrão, n=3. *SS=Sólidos solúveis, 
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AR=açúcar redutor; ANR=açúcar não redutor. 

 

Os resultados obtidos para pH da polpa e cascas de seriguela, que foram de 

4,56±0,05, mostram que se trata de uma fruta ácida. Valores um pouco superiores foram 

encontrados no estudo realizado por Bautista-Banos et al. (2003), com seriguelas mexicanas, 

variando de 4,8 a 5,5, possivelmente devido as diferentes condições climáticas que 

ocasionariam um amadurecimento diferenciado no fruto. Os valores apresentados acima 

encontram-se dentro do esperado para a seriguela, pois segundo Maldonado-Astudillo et al. 

(2014) o pH deste fruto pode se apresentar entre 2,5 e 6,0 dependendo da variedade e da 

região em que o mesmo é cultivado. Este pH favorece a fermentação, visto que o valor inicial 

para a fermentação considerado ótimo para o crescimento das leveduras está em torno de 4,5 

(DRAGONE e ALMEIDA E SILVA, 2010; LIVENS, 2016).  Já as cascas de laranja do 

presente estudo obtiveram valores maiores de pH (5,26±0,05), comparado aos encontrados 

por Siles et al. (2016) e Martìn et al. (2010) que obtiveram o mesmo pH de 3,42. Essa 

variação pode ter ocorrido devido às diferenças entre grau de maturação e espécie do fruto 

(LIMA et al., 2013). 

Quanto aos sólidos solúveis totais da polpa e cascas de seriguela (18,13±0,11), os 

valores encontrados neste estudo estão próximos aos de Pérez-Arias et al. (2008) que foram 

de 12,47 a 17,43ºBrix. Resultados semelhantes foram obtidos por Kohatsu et al. (2011), de 

12,3 a 17ºBrix. Já Álvarez-Vargas et al. (2017) encontraram uma faixa maior de valores entre 

8,2 a 22,8ºBrix. As cascas de laranja apresentaram teor de sólidos solúveis totais (3,26±0,11) 

bem menor que a seriguela (18,13±0,11) visto que sua composição consiste na maioria de 

compostos como fibra, celulose, além de óleos essenciais (CALABRÒ et al., 2016).  

Com relação à análise de açúcares, a polpa e cascas de seriguela apresentaram 

2,53±0,05% de açúcar redutor. Ramírez-Hernández et al. (2008) encontraram valores menores, 

de 0,11 a 0,52% analisando seriguela mexicana. Já Filgueiras et al. (2001) obtiveram teores de 

açúcar redutor variando de 2,3 a 6,7%. Essa disparidade pode ser resultado de diferenças 

geográficas e climáticas (ADEPOJU, 2009). Já os açúcares da casca de laranja estão em 

quantidade menor de 0,66±0,01, resultado este como esperado já a casca é composta por 

grande quantidade de fibras. A glicose e a frutose são açúcares redutores que possuem grande 

importância para a indústria alimentícia, sendo dois dos principais monossacarídeos presentes 

em processos fermentativos (SANTOS et al., 2017).  

Os açúcares não redutores da polpa e cascas de seriguela apresentaram valores de 
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0,49±0,08 e das cascas de laranja 0,19±0,02. A sacarose é um açúcar não redutor formado por 

dois açúcares redutores, glicose e frutose, e não contém grupos carbonila livres. Este 

dissacarídeo participa da composição de muitos alimentos e por vezes é adicionada a produtos 

alimentícios para contribuir com a doçura (NESBIT, 2017). No caso das cervejas artesanais, a 

sacarose é adicionada na etapa de priming para servir de substrato para as leveduras 

remanescentes, e assim auxiliar na formação de gás carbônico (VENTURINI FILHO & 

CEREDA, 2001). De maneira semelhante aos açúcares não redutores, as cascas de laranja 

apresentaram teores menores de açúcar redutor (0,19±0,02) quando comparado a seriguela.  

Tendo em vista a presença de açúcares nas matérias-primas, acredita-se que a 

incorporação destes dois frutos na elaboração das cervejas contribuiu com o aumento no teor 

de açúcares. Isto pode ter favorecido o processo fermentativo, além de agregar características 

sensoriais relacionados a compostos aromáticos presentes tanto na polpa e cascas de seriguela 

(AUGUSTO et al., 2000; CEVA-ANTUNES et al., 2006) como na casca de laranja (QIAO et 

al., 2008). 

 

4.2 Análises físico-químicas das cervejas 

 

Os resultados das análises de pH, sólidos solúveis e densidade das formulações de 

cervejas estão apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Valores médios e desvio padrão para os parâmetros físico-químicos das cervejas 

adicionadas de polpa e cascas de seriguela e cascas de laranja. 

 
Formulações* 

Parâmetros 
pH Sólidos solúveis 

(ºBrix) 

Densidade (g/cm3) 

F1 (PCS-0%; CL-0%) 4,11a±0,02 4,95a±0,08 1,019a±0,00 

F2 (PCS-0%; CL-0,3%) 4,11a±0,03 5,00a±0,12 1,018a±0,00 

F3 (PCS-0%; CL-0,6%) 4,11a±0,04 4,95a±0,17 1,020a±0,00 

F4 (PCS-3%; CL-0%) 4,12a±0,02 4,65a±0,36 1,019a±0,00 

F5 (PCS-3%; CL-0,3%) 4,11a±0,02 4,83a±0,09 1,018a±0,00 

F6 (PCS-3%; CL-0,6%) 4,14a±0,03 4,83a±0,09 1,018a±0,00 

F7 (PCS-6%; CL-0%) 4,12a±0,03 4,67a±0,30 1,019a±0,00 

F8 (PCS-6%; CL-0,3%) 4,14a±0,03 4,60a±0,31 1,019a±0,00 

F9 (PCS-6%; CL-0,6%) 4,14a±0,03 4,88a±0,12 1,020a±0,00 

Fonte: dados da pesquisa. *PCS: polpa e cascas de seriguela; CL: cascas de laranja. Os valores foram apresentados como 

média ± desvio padrão, n=3. Letras diferentes em uma mesma coluna representam que as formulações são diferentes a um 
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nível de significância de p ≤ 0,05, no teste de Tukey. 

 

A adição de polpa e cascas de seriguela e cascas de laranja não alterou o pH das 

cervejas visto que não houve diferença significativa (4,11±0,02 a 4,14±0,03). Tal fato pode ter 

ocorrido pela pequena quantidade utilizada nas formulações que foi de 0,3% e 0,6% de cascas 

de laranja e 3% e 6% de polpa e cascas de seriguela. Quando comparado com outras cervejas 

artesanais de trigo (4,29 a 4,72) e contendo arroz como adjunto (4,22 e 4,33), os valores de 

pH são bem próximos aos do presente estudo (MASCIA et al., 2014; LI e LIU, 2015). Huang 

(2008) obteve valores de 4,2 em cervejas com adição de kiwi e morango, observando que o 

pH apresentou-se menor nas bebidas que continham os frutos como adjuntos. Estes resultados 

apresentados são semelhantes aos deste estudo, porém em todos eles houve uma redução no 

pH com a adição dos adjuntos. As análises físico-químicas são importantes para realizar a 

padronização de uma bebida, bem como caracterizá-la quanto ao seu tipo. Dentro dos 

parâmetros que poderiam contribuir para qualidade sensorial e estabilidade de uma cerveja, 

estariam o etanol e o lúpulo que atuam como antimicrobiano inibindo o crescimento de alguns 

microrganismos (MILANI e SILVA, 2017) e o baixo pH (3,8 a 4,7) desejável nesta bebida 

(SUZUKI, 2011). 

Em relação aos sólidos solúveis as formulações não apresentaram diferenças 

significativas entre si, com teores variando de 4,60±0,31 a 5,00±0,12. Valores próximos aos 

deste estudo foram encontrados por Lin e Cheowtirakul (2013) em cerveja com adição de 

suco de limão, cujos teores variaram entre 5,08 a 5,57. Já Sung e Lee (2017) encontraram em 

cervejas tipo Ale valores de 4,10 a 8,50 ºBrix. Os sólidos solúveis totais podem ser 

caracterizados como açúcares dentre eles sacarose, glicose e frutose e não-açúcares: proteínas, 

aminoácidos, amidas, pectinas e ácidos orgânicos sob formas moleculares, ionizadas ou 

micro-granulares (VENTURINI FILHO, 2001). Tendo em vista que a polpa e cascas de 

seriguela apresentaram uma maior quantidade de sólidos solúveis totais quando comparado as 

cascas de laranja, esperava-se que as cervejas adicionadas de polpa e cascas de seriguela 

apresentassem também maiores valores. Entretanto não houve diferença devido a pequena 

quantidade dos frutos utilizada nas formulações.   

A densidade das formulações teve uma pequena variação entre 1,018 e 1,020 

g/cm3, mas os valores não diferiram estatisticamente entre as cervejas. A densidade da cerveja 

é maior que a da água pura porque existem na bebida carboidratos que não foram fermentados 

pelas enzimas das leveduras. Valores semelhantes ao deste estudo foram encontrados por 

Moura-Nunes et al. (2016) que avaliaram vários tipos de cervejas comerciais. A densidade 
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encontrada para cerveja de trigo alemã foi de 1,014 e 1,019 g/cm3. Em outro estudo Cimini et 

al. (2017) encontraram valores menores de densidade (entre 1,007 a 1,013 g/cm3) em cervejas 

lager com 100% de malte de cevada. Os resultados do presente estudo foram diferentes dos 

sugeridos por Faltermaier et al. (2014) para cervejas de trigo, que podem ser de 1,047 a 1,056 

g/cm3. Porém, não existem parâmetros definidos para cervejas adicionadas de frutas, pois a 

densidade da bebida pode variar de acordo com a fruta utilizada (BJCP, 2015). 

Na Tabela 7 estão demonstrados os resultados das análises teor alcoólico e os 

extratos primitivo, real e aparente das formulações de cervejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Valores médios e desvio padrão para os parâmetros físico-químicos das cervejas 

adicionadas de polpa e cascas de seriguela e cascas de laranja. 

 

 

Formulações* 

Parâmetros 

Teor alcoólico 

(% v/v) 

Extrato 

Primitivo (%) 

Extrato real 

(%) 

Extrato 

Aparente (%) 

F1 (PCS-0%; CL-0%) 4,64a±0,41 10,90a±0,22 3,66a±0,39 1,97a±0,46 

F2 (PCS-0%; CL-0,3%) 4,62a±0,44 10,97a±0,33 3,72a±0,41 1,96a±0,41 

F3 (PCS-0%; CL-0,6%) 4,57a±0,58 10,76a±0,65 3,60a±0,30 1,85a±0,38 

F4 (PCS-3%; CL-0%) 4,77a±0,38 10,97a±0,42 3,52a±0,22 2,01a±0,32 

F5 (PCS-3%; CL-0,3%) 4,95a±0,26 11,19a±0,28 3,40a±0,12 1,82a±0,28 

F6 (PCS-3%; CL-0,6%) 4,92a±0,19 11,20a±0,04 3,50a±0,33 2,01a±0,42 

F7 (PCS-6%; CL-0%) 4,93a±0,57 11,29a±0,52 3,55a±0,37 1,92a±0,51 

F8 (PCS-6%; CL-0,3%) 4,91a±0,47 11,15a±0,39 3,48a±0,33 1,89a±0,35 

F9 (PCS-6%; CL-0,6%) 4,90a±0,58 11,19a±0,65 3,49a±0,25 1,95a±0,42 

Fonte: dados da pesquisa. *PCS: polpa e cascas de seriguela; CL: cascas de laranja. Os valores foram apresentados como 
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média ± desvio padrão, n=3. Letras diferentes em uma mesma coluna representam que as formulações são diferentes a um 

nível de significância de p ≤ 0,05, no teste de Tukey. 

 

Neste estudo a porcentagem de álcool das formulações variou dentro dos limites 

esperados para cerveja de trigo, de 4,57±0,58 a 4,95±0,26, sem apresentarem diferença 

estatistica entre si. Os teores de álcool esperados para cervejas de trigo variam de 4,3 a 5,6% 

(BJCP, 2015). Dessa forma, conclui-se que adição dos adjuntos não alterou significativamente 

o teor alcoólico das cervejas, mantendo os valores dentro do esperado. Ducruet et al (2017) 

elaboraram cervejas Ale com adição de goji berry e obtiveram teor alcoólico maior, variando 

de 5,00 (sem adição de goji) a 7,35% (adição de 50 gramas de goji por litro de cerveja). Os 

autores atribuem o aumento do teor alcoólico à adição de açúcares fermentáveis presentes nas 

bagas de goji. Isso é justificável devido a diferença de teores de açúcares fermentáveis entre 

os frutos e a concentração utilizada ser maior que a do presente estudo.  

Quanto a análise de extrato primitivo ou original foram encontrados valores de 

10,76±0,65 a 11,29±0,52. Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2009) a cerveja 

produzida nesta pesquisa caracteriza-se como cerveja ou cerveja comum, pois apresentou 

extrato primitivo entre 10,5% e 12%. A porcentagem de extrato primitivo é influenciada 

diretamente pelo teor alcoólico da bebida. Donadini et al. (2014) em seu estudo com cerveja 

adicionada de frutas vermelhas, obteve elevados valores de extrato primitivo (12,1 a 16,5%), 

já que suas cervejas possuíam teor alcoólico mais elevado do que os valores encontrados neste 

estudo, entre 5,05 a 7,87%. Em cervejas produzidas com adjunto de arroz (LI e LIU, 2015), 

foram encontrados valores próximos ao deste estudo, de 11,70%. De maneira semelhante, 

Ghionno et al. (2017) encontraram valores de 11,65 a 11,70% em cervejas isentas de glúten. 

Outro parâmetro de qualidade, o extrato real representa todos os sólidos presentes 

na cerveja como açúcares, proteínas e dextrinas, sendo determinado após a pesagem do 

resíduo seco de certo volume de amostra submetido à evaporação (SPEDDING, 2014). Os 

resultados para extrato real variaram de 3,40±0,12 a 3,72±0,41, sem apresentarem diferença 

estatística entre si. Mais uma vez nota-se que a adição dos frutos e das cascas não alterou o 

parâmetro avaliado. Mascia et al. (2014) obtiveram resultados maiores do que os deste estudo, 

com valores de 4,46 e 5,14% para cervejas com 50% de malte de trigo e 50% de malte de 

cevada e 5,75% para cervejas com 60% de malte de trigo e 50% de malte de cevada. Verifica-

se que uma relação direta entre a concentração de malte de trigo e a quantidade de extrato real.  

Os teores de extrato aparente variaram de 1,82±0,28 a 2,01±0,42% no presente 

estudo. Estes valores foram semelhantes aos encontrados por Liguori et al (2016) de 1,8% em 
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cerveja com álcool. Estes autores quando analisaram o mesmo produto tratado com destilação 

osmótica para a retirada do álcool notou-se que o teor de extrato aumentou para 3,26%. O 

extrato é dito aparente porque não é real devido à presença do álcool. Ele mede a quantidade 

de sólidos, mas há a interferência da água e do álcool presentes na cerveja (SPEARS 2017; 

SPEDDING 2014). 

Na Tabela 8 encontram-se os resultados das análises de composição centesimal e 

valor calórico nas formulações de cervejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Valores médios e desvio padrão para os parâmetros físico-químicos das cervejas 

adicionadas de polpa e casca de seriguela e cascas de laranja. 

 

 

 

Formulações* 

Parâmetros 

Carboidrat

os (%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídios 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Umidade 

(%) 

Valor 

calórico 

(kcal/100 

mL) 

F1 (PCS-0%; CL-0%) 3,00a±0,24 0,27a±0,05 0,005a±0,00 0,11a±0,02 96,59a±0,21 38,55a±1,75 

F2 (PCS-0%; CL-0,3%) 3,03a±0,24 0,29a±0,05 0,002a±0,00 0,11a±0,03 96,56a±0,22 38,57a±2,01 

F3 (PCS-0%; CL-0,6%) 3,00a±0,28 0,30a±0,05 0,018a±0,00 0,13a±0,04 96,54a±0,25 38,32a±2,78 

F4 (PCS-3%; CL-0%) 2,98a±0,26 0,26a±0,04 0,005a±0,00 0,12a±0,01 96,61a±0,20 39,04a±1,57 

F5 (PCS-3%; CL-0,3%) 2,93a±0,18 0,27a±0,04 0,007a±0,00 0,13a±0,00 96,65a±0,11 40,01a±1,06 

F6 (PCS-3%; CL-0,6%) 2,96a±0,34 0,29a±0,06 0,002a±0,00 0,13a±0,01 96,60a±0,27 40,08a±0,22 
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F7 (PCS-6%; CL-0%) 2,98a±0,32 0,30a±0,03 0,000a±0,00 0,11a±0,01 96,58a±0,29 40,26a±2,24 

F8 (PCS-6%; CL-0,3%) 2,89a±0,29 0,30a±0,04 0,005a±0,00 0,13a±0,00 96,66a±0,25 39,86a±1,70 

F9 (PCS-6%; CL-0,6%) 2,78a±0,31 0,29a±0,06 0,007a±0,00 0,14a±0,02 96,76a±0,25 39,36a±2,94 

Fonte: dados da pesquisa. *PCS: polpa e cascas de seriguela; CL: cascas de laranja. Os valores foram apresentados como 

média ± desvio padrão, n=3. Letras diferentes em uma mesma coluna representam que as formulações são diferentes a um 

nível de significância de p ≤ 0,05, no teste de Tukey. 

 

Os resultados obtidos para carboidratos (2,78±0,31 a 3,03±0,24) estão um pouco 

acima dos encontrados por Brunelli (2012), ao /elaborar uma cerveja artesanal com malte tipo 

Pilsen adicionada de açúcar vegetal, diferente de cereal, e avaliar o teor de carboidrato, obteve 

valores de 0,64 a 1,48%. Na cerveja os carboidratos são os principais compostos não voláteis, 

auxiliando na fermentação e no sabor (ARFELLI e SATINI, 2014). 

No presente estudo, a quantidade de proteínas encontrada nas cervejas foi abaixo 

dos valores obtidos em outros estudos, variando de 0,26±0,04 a 0,30±0,05%. Cimini e Moresi 

(2018) obtiveram valores maiores, de 1,1 a 1,28% em cervejas industriais e artesanais. Pai et 

al. (2015) obtiveram valores maiores ainda de 2,04±0,04 a 5,41±0,12 analisando cervejas 

comerciais tipo lager. Nestes estudos, os autores atribuem o aumento do teor de proteínas à 

concentração de cevada maltada, que contém aproximadamente de 10% a 12% de proteínas 

(CORTACERO-RAMIREZ et al., 2003). A casca de laranja possui uma quantidade 

considerável de taninos, que são compostos fenólicos polimerizados capazes de precipitar 

proteínas (ANGELO, JORGE, 2007; AGOSTINI-COSTA et al., 2004; LIMA et al., 2009). 

Estes compostos podem ter influenciado no teor final de proteínas, já que a maior 

concentração de sólidos complexados e precipitados na bebida foram descartados juntamente 

com a massa celular de levedura após a fermentação e a maturação. Os baixos teores podem 

ter relação também com os maltes utilizados, pela quantidade e pela variedade dos cereais. Na 

elaboração das cervejas, as matérias-primas que incorporam proteínas a bebida são a cevada 

(Hordeum vulgare L.), além de outros cereais como o trigo e leveduras (PICARIELO et al., 

2015).  

Quanto ao teor de lipídios, os valores ficaram próximos de zero como era 

esperado, pois a cerveja é uma bebida sem teores de gordura. Os lipídios podem afetar o sabor 

e a estabilidade da espuma na cerveja (BRAVI et al., 2009). A cevada contém cerca de 3% de 

gordura, mas grande parte está associada aos tecidos celulares (BOTELHO, 2009). A 

quantidade de lipídios tem influência direta na formação de espuma da cerveja, pois estes 

rompem a rede de proteínas, levando ao desaparecimento da espuma, além disso, a oxidação 

lipídica pode levar a formação de sabores indesejáveis na bebida (BAMFORTH, 2000). 
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Os teores de cinzas variaram de 0,11±0,03 a 0,14±0,02%, não havendo diferença 

estatística entre as formulações. Estes resultados estão dentro do intervalo encontrado  por 

Alcázar et al. (2002) (de 0,061 a 0,158%) em 32 formulações de cervejas tipo Lager com 

baixo teor alcoólico, produzidas com diversos cereais como adjuntos. Sorbo (2017) encontrou 

valores semelhantes em cerveja pilsen adicionada de maracujá, as amostras apresentaram 

0,10% para cinzas. Van Donkelaar et al. (2016) apresentaram em seu estudo que cervejas 

produzidas por processo convencional contém quantidades de cinzas de 0,22%. Tal 

comportamento pode ser devido ao aumento da concentração de minerais, causado pelas 

matérias-primas utilizadas.  

Os percentuais de umidade variaram entre 96,54±0,25 a 96,76±0,25%, não 

diferindo significativamente entre si (p>0,05). A adição de polpa e cascas de seriguela e 

cascas de laranja não influenciou o teor de umidade. Estes resultados esperados estão de 

acordo com o recomendado por Taylor (2006), que afirma que o percentual mínimo de 

umidade na cerveja, de uma maneira geral, deve ser de 90%. Sorbo (2017) encontrou valores 

semelhantes de umidade em cerveja pilsen adicionada de maracujá, as amostras apresentaram 

variaram de 92,8 a 95,6%. 

Os valores calóricos das cervejas variaram de 38,32±2,78 a 40,26±2,24 kcal/100 

mL, mas não diferirem entre si. Teores semelhantes foram encontrados por Koren et al. 

(2017), que ao analisarem cervejas de diferentes tipos encontraram teor calórico de 25,27 a 

45,84 kcal/100 mL em cervejas de trigo e valores de 50,85 a 63,66 em cervejas com adição de 

frutas. Outros autores (VELJOVIC et al., 2015) também encontraram valores semelhantes 

variando de 41,59 a 49,99 kcal/100 mL em cervejas produzidas com adição de uvas. 

Observa-se que a adição da polpa e cascas de seriguela e das cascas de laranja não 

alterou o teor de calorias da bebida. A legislação brasileira admite que o valor energético da 

cerveja pronta para o consumo deve ser no máximo de trinta e cinco quilocalorias por cem 

mililitros (BRASIL, 2009). As cervejas deste estudo apresentaram valor calórico um pouco 

acima do permitido pela legislação. Porém esta norma existe para padronizar cervejas 

industriais, para cervejas artesanais não existe legislação brasileira que as regulamentem.  

 

4.3 Análises dos compostos fenólicos totais e atividade antioxidante 

 

Na tabela 9 estão expressos os resultados para compostos fenólicos totais e 

atividade antioxidante nas formulações de cervejas.  
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Tabela 9. Valores médios e desvio padrão para os compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante das cervejas adicionadas de polpa e casca de seriguela e cascas de laranja. 

 

Formulações* 

Parâmetros 

Compostos 

fenólicos totais 

(mg GAE/L) 

FRAP (mmol Fe/L) DPPH (% inibição) 

F1 (PCS-0%; CL-0%) 391,95a±21,49 2,68a±0,014 11,79d±1,08 

F2 (PCS-0%; CL-0,3%) 380,90a±20,53 2,71a±0,007 11,29d±2,10 

F3 (PCS-0%; CL-0,6%) 428,64a±30,97 2,62a±0,049 12,93d±0,47 

F4 (PCS-3%; CL-0%) 434,42a±27,15 2,65a±0,042 14,72d±2,30 

F5 (PCS-3%; CL-0,3%) 422,36a±09,69 2,65a±0,014 13,84d±1,19 

F6 (PCS-3%; CL-0,6%) 440,70a±20,81 2,67a±0,042 12,89d±0,60 

F7 (PCS-6%; CL-0%) 413,56a±20,66 2,55a±0,007 36,02a±2,99 

F8 (PCS-6%; CL-0,3%) 416,58a±16,33 2,72a±0,113 29,77b±0,98 

F9 (PCS-6%; CL-0,6%) 416,08a±26,04 2,74a±0,096 24,25c±1,51 

Fonte: elaborada pela autora. *PCS: polpa e cascas de seriguela; CL: cascas de laranja. Os valores foram apresentados como 

média ± desvio padrão, n=3. Letras diferentes em uma mesma coluna representam que as formulações são diferentes a um 

nível de significância de p ≤ 0,05, no teste de Tukey. 

 

A análise de compostos fenólicos das cervejas foi realizada pelo ensaio Folin-

Ciocalteu e os valores determinados para as amostras foram de 380,90±20,53 a 440,70a±20,81 

mg GAE/L de cerveja. Embora estudos já tenham relatado que tanto as cascas de laranja 

(LUENGO et al., 2013) quanto a seriguela (ÁLVAREZ-VARGAS et al., 2017; 

MALDONADO-ASTUDILLO et al., 2014) possuem compostos fenólicos em sua 

composição, não foi observada contribuição destas matérias-primas, de maneira significativa, 

para esse parâmetro. O malte de trigo possui quantidades consideráveis de compostos 

fenólicos (FREITAS et al., 2006), atribuindo-os em todas as formulações.  

Valores dentro da faixa aos obtidos neste estudo foram relatados para cerveja Ale 

alemã de 160 a 620 mg GAE / L (PAI et al., 2015), para cervejas comerciais tipo Lager da 

Sérvia de 330,41 a 545,32 mg GAE/L (MITIC et al., 2013), em cervejas amber Ale 

enriquecidas com goji berry foram encontrados valores de 335 a 623 mg GAE/L (DUCRUET 

et al., 2017), para cervejas Ale adicionadas de hibisco de 294,18 a 743,16 (MARTÍNEZ et al., 

2017). Este teor mais elevado se justifica pela adição de hibisco, já que este é rico em 

compostos fenólicos. 

Os compostos fenólicos são considerados como uma das fontes de antioxidantes 

muito importantes em cervejas (VANDERHAEGEN et al., 2006). Atuam impedindo a 

oxidação e a degradação da bebida e podem, ainda, proporcionar benefícios potenciais para a 
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saúde de consumidores através de sua atividade inibitória sobre certos mutagênicos e 

carcinogênicos (FLORIDI et al., 2003). A relação entre a quantidade de compostos fenólicos e 

de antioxidantes é diretamente proporcional, porém, apesar do método Folin-Ciocalteau ser 

amplamente utilizado e aceito para quantificação de fenólicos em bebidas, este pode não 

apenas refletir os níveis de compostos fenólicos, mas também o conteúdo de produtos da 

reação de Maillard (DAVALOS et al., 2003). Isso pode explicar o fato de não ter sido 

observada uma relação diretamente proporcional entre os compostos fenólicos e a atividade 

antioxidante em todas as formulações (TABELA 9). 

Os compostos fenólicos atuam na cerveja auxiliando tanto na estabilidade do 

sabor quanto na estabilidade coloidal, cor, propriedades sensoriais e são também considerados 

como uma das fontes de antioxidantes muito importantes na bebida (ZHAO et al., 2010; 

VANDERHAEGEN et al., 2006; GORINSTEIN et al., 2007; GUIDO et al., 2007). A 

presença de compostos fenólicos em grande quantidade contribui para o aumento da vida útil 

das cervejas (MITIC et al., 2013). Caracterizam-se por serem substâncias de baixo peso 

molecular e, além de todas as características citadas, têm ainda efeito bactericida, estimulante 

da atividade cardíaca, contribuem com a absorção dos minerais ferro e magnésio, além de 

possuir poder de redução minimizando ou até impedindo a oxidação (KUNZE, 2006). Estudos 

demonstram a presença de compostos fenólicos em maiores quantidades em cervejas 

artesanais, de uma maneira geral, quando comparadas às comerciais (ZHAO et al., 2010; 

LIGUORI et al., 2015; SANNA, PRETTI, 2014). 

Os valores para atividade antioxidante das cervejas avaliada pelo ensaio de 

redução férrica (FRAP) variou de 2,62±0,049 a 2,96±0,473 milimol de Ferro por litro de 

cerveja (mmol Fe2+/L). Observa-se mais uma vez que os valores não apresentaram diferença 

significativa entre as formulações. Piazzon et al. (2010) observaram que a capacidade 

antioxidante de cervejas comerciais foi notavelmente diferente dependendo do tipo de cerveja, 

variando de 1,5 em cervejas não alcoólicas a 4,7 mmol de Fe+ 2/L em cervejas Bock e, para 

cervejas de trigo, o valor encontrado foi de 2,4, semelhante ao deste estudo. Estes resultados 

indicam que a matéria-prima e o processo de fabricação podem ter uma influência 

considerável no poder de redução férrica. Moura-Nunes et al. (2016) encontraram para 

cervejas brasileiras de vários tipos e estilos valores de 0,81 a 6,37 mmol de Fe+ 2/L. Resultado 

semelhante foi encontrado por Ditrych et al. (2015) avaliando cervejas Lager polonesas. Os 

autores encontraram potencial de redução em cervejas de pequenas cervejarias variando de 

2,94 a 3,80 mmol de Fe+2/L e em cervejas de grandes cervejarias os resultados variaram de 

2,04 a 2,39 mmol de Fe+ 2/L. O menor potencial de redução medido foi na cerveja isenta de 
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álcool. Os autores atribuem esta variação às quantidades de antioxidantes naturais presentes 

no malte de cevada. No ensaio de redução férrica (FRAP) nem todos os redutores capazes de 

reduzir Fe3+ são antioxidantes, qualquer substância que seja doadora de elétrons mesmo sem 

propriedades antioxidantes pode contribuir para o valor de FRAP e interferir nos resultados 

(NILSSON et al., 2005; MAGALHÃES et al., 2008). Este pode ter sido o motivo pelo qual 

não houve diferenças entre as formulações do presente estudo. 

A porcentagem de inibição de radicais DPPH das amostras de cerveja variou de 

11,29±2,10%, na formulação F2 (0 de polpa e cascas de seriguela e 0,3% de cascas de laranja) 

a 36,02±4,99, na formulação F7 (6% de polpa e casca de seriguela e o de cascas de laranja). A 

formulação F8 (6% de polpa e cascas de seriguela e 0,3% de casca de laranja) obteve valor de 

29,77±0,98%. O método baseia-se na determinação da concentração de DPPH no estado 

estacionário em uma solução de metanol, após a adição da mistura de antioxidantes presentes 

em amostras de cerveja (GRANATO et al., 2010). Diferenças significativas nas atividades de 

inibição de radicais DPPH foram evidentes. A adição de polpa e cascas de seriguela na 

concentração de 6% contribuiu para o aumento da atividade antioxidante das cervejas pelo 

método DPPH. Resultados próximos aos deste estudo foram encontrados por Oroian et al. 

(2013) analisando cervejas comerciais da Romênia. Os autores obtiveram valores entre 10,24 

e 33,68%. Quarenta amostras apresentadas por KOREN et al. (2017) exibiram diferenças 

consideráveis em seus valores de porcentagem de inibição de radicais livres, variando de 

13,63 (cerveja de trigo) a 207,21% (cerveja puro malte). Dentre as quarenta amostras, outras 

cervejas de trigo apresentaram resultados bem superiores aos deste estudo: 52,13; 100,70; 

133,32 e 145,34%.  

Como em apenas esta análise de atividade antioxidante houve diferença 

significativa, usou-se este parâmetro para a escolha das formulações que foram produzidas 

para a realização da análise sensorial. Foram escolhidas as formulações F7 (6% de polpa e 

casca de seriguela e 0 de cascas de laranja) e F8 (6% de polpa e cascas de seriguela e 0,3% de 

casca de laranja) por apresentarem maior percentual de inibição. Estas formulações 

juntamente com a controle (F1 – 0 polpa e cascas de seriguela e 0 cascas de laranja) foram 

novamente elaboradas e utilizadas para a análise sensorial.  

 

4.4 Análises microbiológicas 

 

As formulações de cerveja produzidas apresentaram-se satisfatórias quanto à 

qualidade microbiológica (TABELA 10), sendo consideradas produtos aptos ao consumo. 
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Pois não apresentaram contagens significativas de coliformes. Tais resultados indicam que as 

cervejas foram produzidas em boas condições higiênico-sanitárias, além de indicar que o 

processo de pasteurização foi eficiente em relação aos microrganismos analisados.  

A fermentação é a etapa da fabricação de cerveja onde a atividade microbiana é 

mais importante, porém, podem ocorrer contaminações em todas as outras etapas, desde a 

maltagem por falhas de processo e deficiência nos processos de higiene e limpeza (ROSA; 

AFONSO, 2014). Existem alguns fatores que tornam a cerveja um meio hostil para o 

crescimento de diversos microrganismos. Dentre estes estão a presença de álcool, dióxido de 

carbono, compostos antimicrobianos derivados do lúpulo, baixo valor de pH e baixa 

quantidade de oxigênio e nutrientes residuais. Porém 20% de todos os açúcares redutores do 

malte consistem em oligossacarídeos que não são utilizados como substrato por 

Saccharomyces. Estes elementos contribuem positivamente para o sabor da cerveja, mas são 

também consumidos por microrganismos indesejados contribuindo para a deterioração 

microbiana causando alterações como aumento da turbidez e desagradáveis mudanças 

sensoriais. Além de haver liberação de produtos metabólicos indesejáveis (como fenóis, 

sulfeto de metila e dietila, acetoína e proteinases) (SUZUKI et al., 2006; SAKAMOTO, 

KONINGS, 2003; ROSA; AFONSO, 2014). 

 

 

 

Tabela 10. Resultados das análises microbiológicas. 

 

Formulações* 

Bolores e 

Leveduras 

(UFC/mL) 

Coliformes a 35º C 

(NMP/mL) 

Coliformes a 45º C 

(NMP/mL) 

F1 (PCS-0%; CL-0%) <3,0 <1,0 <1,0 

F2 (PCS-0%; CL-0,3%) <3,0 <1,0 <1,0 

F3 (PCS-0%; CL-0,6%) <3,0 <1,0 <1,0 

F4 (PCS-3%; CL-0%) <3,0 <1,0 <1,0 

F5 (PCS-3%; CL-0,3%) <3,0 <1,0 <1,0 

F6 (PCS-3%; CL-0,6%) <3,0 <1,0 <1,0 

F7 (PCS-6%; CL-0%) <3,0 <1,0 <1,0 

F8 (PCS-6%; CL-0,3%) <3,0 <1,0 <1,0 

F9 (PCS-6%; CL-0,6%) <3,0 <1,0 <1,0 

Fonte: dados da pesquisa. *PCS: polpa e cascas de seriguela; CL: cascas de laranja. 
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Com os resultados da análise de contagem de bolores e leveduras observa-se que 

não houve crescimento significativo (<3,0 UFC/mL) nas formulações analisadas. Em cervejas 

artesanais não pasteurizadas são observadas uma carga elevada de leveduras, pois o seu 

crescimento continua mesmo depois da bebida ter sido engarrafada. Em um estudo 

(MUDURA et al., 2016) com cinco formulações de cervejas artesanais, produzidas em uma 

mesma microcervejaria, que não passaram pelo processo de pasteurização foram obtidas 

contagens de leveduras de 0,15 x 102 a 1,25 x 102 UFC/mL. Para os autores esta contagem 

apresentou-se baixa, já que as cervejas não foram pasteurizadas e ainda ressaltaram que o teor 

alcoólico era elevado (entre 4,78 a 7,71% v/v), o que dificultou o crescimento dos 

microrganismos. Manzano et al. (2011), encontraram em seu estudo contagens de bolores e 

leveduras ainda maiores quando avaliaram oito amostras de cervejas artesanais não 

pasteurizadas. Os autores observaram que as contagens variaram de 101 a 108 UFC/mL. Em 

outro estudo (DENG et al., 2018) com cervejas lager chinesas produzidas com malte de 

cevada e arroz foi verificada a eficiência do processo de pasteurização. Foi encontrada 

contagem de leveduras de 5,33 x 10 UFC/mL nas cervejas que ainda não tinham sido 

pasteurizadas. Após o tratamento térmico as formulações apresentaram contagem de <1,0 

UFC/mL. 

 

 

4.5 Análise sensorial 

 

4.5.1 Grupo focal 

 

4.5.1.1 Perfil dos participantes do grupo focal 

 

Dentre os participantes da análise sensorial, a maioria era do sexo feminino 

(60%), como apresentado na Figura 14. Segundo o grau de escolaridade informado, 67% (10) 

possuem o ensino médio completo e 33% (5) superior completo. Quanto à faixa etária, 67% 

(10) tinham de 18 a 25 anos, 20% (3) de 26 a 35, 6,66% (1) de 36 a 45 e 6,66% (1) tinha de 
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46 a 50 anos. O perfil comportamental dos participantes mostrou que 40% têm a cerveja como 

bebida preferida, 30% preferem vinho, 13% a cachaça e 7% whisky. Quanto à frequência de 

consumo de cerveja, 27% consomem de duas a três vezes por semana, 40% consomem 1 vez 

por semana e 27% pelo menos uma vez por mês. Quanto ao local de consumo, 60% disseram 

que preferem consumir cerveja em bares, 20% na casa de amigos e 13% em restaurantes. Na 

opinião dos participantes os três parâmetros mais importantes para o consumo de cerveja são 

o sabor, seguido do preço e da marca. Indagados sobre o tipo de cerveja que mais preferem, 

54% responderam que gostam mais do tipo pilsen e 20% das cervejas IPA que são bem 

amargas como mostrado na Figura 14. Quanto ao consumo de cerveja artesanal, 53% dos 

participantes informaram que já consumiram e gostaram e 33% nunca consumiram, mas 

gostariam de experimentar. Perguntados se já haviam consumido cervejas com adição de 

frutas, 67% responderam sim. Dentre as frutas presentes nas cervejas que os participantes já 

consumiram estavam maracujá, banana, caju e açaí. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Perfil dos participantes dos grupos de foco. 
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Figura 14 (continuação). Perfil dos participantes dos grupos de foco. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Resultados obtidos no grupo focal 
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Para o primeiro grupo focal, com nove participantes, todos informaram que a 

forma de processamento da cerveja não é um quesito importante para o consumo, isto se a 

cerveja for produzida de forma industrial. Mas se a cerveja for artesanal, para os participantes, 

a forma de conservação é muito importante na hora de se consumir a cerveja e apenas um 

disse se importar se a cerveja for produzida com milho, pois não consome a bebida se a 

mesma tiver este ingrediente. No segundo grupo, com seis pessoas, a maioria (55,55%) 

informou que não vê importância na forma de processamento da cerveja.  

Dentre as características esperadas em cervejas artesanais, o primeiro grupo 

informou que o atributo mais importante é o sabor seguido do preço e do aroma. Esperam 

também que a cerveja tenha um equilíbrio entre amargor e corpo. O corpo da cerveja tem a 

ver com a densidade, uma quantidade maior de açúcares e proteínas deixa a cerveja mais 

encorpada, que é aquela que dá a sensação de preenchimento na boca maior (GHIONNO et 

al., 2017; LANGSTAFF & LEWIS, 1993). Já o segundo grupo considera que as principais 

características de uma cerveja artesanal devem ser sabores, ingredientes e métodos de 

produção diferentes, assim como um amargor leve.  

Todos os participantes informaram que as características nutricionais não têm 

influência na escolha da bebida. Apenas três pessoas, uma do primeiro grupo e duas do 

segundo, disseram que a quantidade de calorias da bebida tem influência. A respeito dos 

atributos não sensoriais, para o primeiro grupo o mais importante a embalagem, seguido do 

rótulo e de indicações de amigos. Já para o segundo grupo o mais importante é o preço, 

seguido da marca. 

Após estas indagações os participantes iniciaram a degustação das cervejas 

começando pela formulação controle F1 (sem seriguela e sem casca de laranja). O primeiro 

atributo avaliado foi a aparência. Para esta amostra, no primeiro grupo, todos os participantes 

disseram que a cerveja se apresentava turva, um achou a bebida viscosa e três (33,33%) 

evidenciaram que havia pouca formação de espuma. No segundo grupo, a maioria (5) achou a 

cerveja turva e apenas um disse que se trata de uma cerveja homogênea e duas pessoas 

disseram haver pouca formação de espuma. Quanto à cor 55,55% das pessoas do primeiro 

grupo acharam que a cerveja é amarela, 22,22% que é dourada e 11,11% viram a cor âmbar. 

Já no segundo grupo 50% dos participantes disseram que a cerveja tem cor dourada e 33,33% 

cor âmbar. Para o grupo 1, o aroma é de casca de laranja seca, apesar de não haver casca de 

laranja nesta amostra, para 33,33% dos participantes e para outros 33,33% é de bebida 
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fermentada. Uma pessoa conseguiu sentir aroma de mel. No segundo grupo o aroma mais 

sentido foi o de cerveja (33,33%). O sabor sentido pelo primeiro grupo focal foi de cerveja 

pouco gaseificada (44,44%), ácido (20%), sabor mais leve que as cervejas de trigo conhecidas 

(33,33%). O segundo grupo percebeu sabor ácido (33,33%) e de pão (16,66%). 

A segunda amostra provada foi a F7 que continha somente polpa e casca de 

seriguela na concentração de 6%. Os participantes do primeiro grupo indicaram que esta 

formulação se apresentou mais turva que a amostra controle (55,55%), 66,66% disseram que 

era mais gaseificada e 66,66% informaram que esta formulação apresentou mais espuma 

quando comparada à amostra controle (F1). Do segundo grupo, 83,33% disseram que esta 

amostra apresentou-se mais turva e com maior formação de espuma do que a controle (100%). 

Quanto à cor, os participantes do primeiro grupo (83,33%) viram que esta era mais dourada 

que a controle e 50% dos participantes do segundo grupo notaram que a amostra se 

apresentava com cor mais clara do que a controle (F1). Todos os participantes do primeiro 

grupo disseram que não foi sentido aroma de seriguela nesta amostra e 44,44% sentiram 

aroma frutado. Já no segundo grupo um participante sentiu aroma frutado e 50% sentiram 

aroma de pão. Quanto ao sabor, 44,44% dos participantes do grupo 1 disseram que esta 

amostra não possuía sabor de seriguela, 55,55% sentiram sabor mais cítrico do que a amostra 

F1 e 33,33% acharam a amostra F7 mais gaseificada e mais refrescante do que a amostra F1. 

44,44% sentiram gosto mais doce e 33,33% acharam a amostra mais salgada do que a F1. 

Para os participantes do grupo 2, o sabor sentido na F7 foi de seriguela verde (16,66%) e 

adstringente (16,66%). Para este grupo os gostos sentidos foram salgado (16,66%), amargo 

(33,33%) e amargor no final para 33,33%.  

 A amostra F8 (6% de seriguela e 0,3% de casca de laranja) foi provada por 

último. Nela os voluntários do primeiro grupo perceberam cor mais âmbar (44,44%) do que as 

outras amostras, mais cremosidade (44,44%) e maior formação de espuma (33,33%). Para o 

segundo grupo, esta amostra apresentou-se mais escura (50%) do que as outras e uma cor 

mais âmbar (33,33%). O aroma desta amostra era mais frutado que as outras para 44,44% das 

pessoas do primeiro grupo, para 55,55% o aroma era de mel. Para o segundo grupo o aroma 

era de seriguela para 50% dos participantes, estes disseram que essa amostra tinha mais aroma 

de seriguela do que as outras duas. Para 33,33% o aroma era mais frutado. Sabor mais doce 

foi percebido por 55,55% dos participantes do primeiro grupo e outros 33,33% acharam o 

gosto da cerveja menos amargo que as outras. Duas pessoas (33,33%) do segundo grupo 
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disseram que o sabor desta amostra era mais fraco que uma cerveja artesanal e 83,33% 

disseram que esta amostra era menos amarga do que as outras duas. 

A cerveja preferida pelos participantes dos dois grupos foi a F7 (60%) seguida da 

amostra F8 (40%). Dentre os pontos negativos percebidos, a expectativa de aroma não 

correspondia com a de sabor na amostra F8 (6% de polpa e cascas de seriguela e 0,3% de 

casca de laranja), ela possuía aroma muito bom, sendo considerado o ponto positivo, embora 

o sabor tenha sido fraco. Ainda que a quantidade utilizada de polpa e cascas de seriguela e de 

cascas de laranja tenha sido pequena, as formulações que continham estas matérias primas 

foram as preferidas pelos participantes quando comparadas ao controle (F1). Devido ao fato 

destes possuírem compostos voláteis, a sua utilização influenciou mais no aroma do que no 

sabor. Isto pode ser notado, principalmente na formulação F8, que continha além de polpa e 

cascas de seriguela, a adição de cascas de laranja. Isto se confirma nos estudos de Qiao et al. 

(2008), onde foram encontrados 32 compostos aromáticos em óleo de cascas de laranja e de 

Augusto et al. (2000) que observaram a presença de 27 substâncias responsáveis pelo aroma 

em seriguela.  

No decorrer da degustação foi solicitado aos participantes que preenchessem uma 

ficha (APÊNDICE D) que continham vinte e três termos que possivelmente seriam 

encontrados nas cervejas, sendo orientados a marcar os termos que reconhecessem nas 

formulações. A frequência de uso de cada termo sensorial foi determinada pela contagem do 

número de participantes que usaram aquele termo para descrever cada formulação de cerveja. 

Para identificar se houve diferenças significativas entre as formulações para cada termo 

descrito na lista utilizou-se o teste Q de Cochran (TABELA 12), um teste estatístico não 

paramétrico para estimar a significância quando a variável de resposta é binária (VARELA & 

ARES, 2012). 
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Tabela 11. Frequência de escolha de cada atributo por formulação e resultado do teste Q de 

Cochran para a lista de termos. 

Atributos Formulações**  

p-valor* 1  7 8  

Gosto doce 0,533a 0,333a 0,667a 0,042 

Gosto azedo 0,200a  0,133a 0,133a 0,607 
Gosto amargo 0,800a  0,800a 0,467a 0,028 
Gosto salgado 0,200a  0,800b 0,267a 0,001 
Sabor de casca de 
laranja 

0,200a  0,200a 0,133a 0,779 

Sabor de fruto 
muito 
maduro/passado 

0a  0a 0,067a 0,368 

Sabor de álcool 
forte 

0a  0,133a 0,067a 0,368 

Sabor de álcool 
fraco 

0,800a 0,600a 0,533a 0,156 

Cor dourada 0,667a 0,667a 0,200a 0,017 
Cor âmbar 0,400ab 0,200a 0,733b 0,012 
Cor cobre 0a 0,200a 0,067a 0,037 
Consistência 
cremosa 

0,133a 0,133a 0,333a 0,105 

Consistência leve 0,667a 0,400a 0,267a 0,009 
Aroma de flores 0,067a 0,067a 0,267a 0,105 
Aroma de pera 0,067a 0a 0a 0,368 
Aroma de frutas 
cítricas 

0,333a 0,667a 0,533a 0,257 

Aroma de hortelã 0a 0a 0a 1,000 
Aroma de banana 0a 0a 0,133a 0,135 
Aroma de melão 0a 0a 0,067a  0,368 
Aroma de casca de 
laranja 

0,400a 0,400a 0,267a 0,449 

Aroma de vinagre 0a 0a 0a 1,000 
Refrescante 0,733a 0,667a 0,533a 0,497 
Adstringente 0,133a 0,667b 0,533ab 0,009 

Fonte: dados da pesquisa. *Para p-valor maior que o nível de significância α = 0,05 indica que não há diferença 
significativa. **Formulações: F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de laranja; 
6% de polpa e cascas de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de seriguela).  

 

O resultado do teste Q de Cochran, demonstrado na Tabela 11, indicou os termos 

mais citados pelos participantes. Os oito descritores significativos no nível de 5% foram 

mantidos para realizar uma Análise de Componentes Principais (PCA). Os atributos mantidos 

foram: gosto doce, gosto amargo, gosto salgado, cor dourada, cor âmbar, cor cobre, 

consistência leve e adstringente. Estes termos escolhidos foram adicionados em uma ficha 

para análise sensorial com consumidores. As cervejas foram agrupadas de acordo com suas 

características comuns (FIGURA 15). 
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Figura 15. Correlação entre as formulações e os atributos sensoriais escolhidos pelo grupo 

focal. 
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Fonte: dados da pesquisaa. Produtos: Formulações- F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de 
laranja; 6% de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de seriguela). 
 

A Figura 15 nos mostra a correlação entre as formulações e os atributos sensoriais 

escolhidos pelo grupo focal. Pode-se verificar que os atributos mais relacionados à 

formulação F1 foram consistência leve, gosto amargo e cor dourada. Já a formulação F7 

apresentou-se mais adstringente, com gosto salgado e cor cobre. Apesar destes atributos terem 

sido mais citados, esta formulação foi a preferida pelos participantes do grupo focal. A 

formulação F8 teve como atributos principais o gosto doce e cor âmbar, porém esta não foi a 

preferida por apresentar um sabor que não correspondia ao aroma. 

 

4.5.2 Testes de aceitação  

 

4.5.2.1 Perfil dos participantes dos testes de aceitação 

 

Dentre os 100 participantes, a maioria eram do sexo masculino (55%) como 

demonstrado na Figura 16. Em relação ao grau de escolaridade informado pelos participantes, 

87% possuem o ensino médio completo e 13% superior completo. Quanto à faixa etária, 87% 

tinham de 18 a 25 anos, 11% de 26 a 35 anos e 2% de 36 a 45. Dos participantes, 40% 

indicaram que têm a cerveja como bebida alcoólica preferida, 33% preferem vinho, 16% a 
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cachaça, 6% preferem vodka e 2% whisky.  

Quanto à frequência de consumo de cerveja, 25% responderam que a consomem 1 

vez por semana, 16% de duas a três vezes por semana e 32% pelo menos uma vez por mês. 

Dentre os participantes, 41% disseram que preferem consumir cerveja em bares, 22% na casa 

de amigos, 20% em festas/baladas, 13% nas suas casas e apenas 4% em restaurantes. Para os 

participantes os três parâmetros mais importantes para o consumo de cerveja são o sabor, 

seguido do preço e da marca. Quanto ao consumo de cerveja artesanal, 42% dos participantes 

informaram que já consumiram e gostaram, 52% nunca consumiram, mas gostariam de 

experimentar e 5% já consumiram e não gostaram. Dos participantes, 70% nunca consumiram 

cervejas com adição de frutas. Dentre as frutas presentes nas cervejas que os 30% dos 

participantes já consumiram estavam laranja, manga, acerola, maracujá, banana, caju, açaí, 

limão, framboesa, frutas vermelhas e amoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

  

Figura 16. Perfil dos consumidores participantes dos testes de aceitação. 
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Figura 16 (continuação). Perfil dos consumidores participantes dos testes de aceitação. 

 

  

 

  

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.5.2.2 Check-All-That-Apply (CATA)  

  

 Os consumidores verificaram se os termos indicados nas fichas sensoriais 

descreviam as formulações de cerveja. Na Tabela 12 pode-se verificar a frequência com que 

cada termo foi assinalada pelos participantes das análises. O termo gosto amargo foi o que 

mais caracterizou as formulações, seguido da cor dourada. Determinou-se a frequência de uso 

dos termos sensoriais pela contagem do número de participantes que usaram aquele termo 

para descrever cada formulação de cerveja. Os questionários do CATA provaram ser 

alternativas simples para avaliar as percepções dos consumidores em relação a produtos 

alimentícios (ARES et al., 2010). 

 

Tabela 12. Frequência de uso dos termos sensoriais do teste CATA por cada formulação. 
 

 
Formulações* 

Frequência de uso dos termos**  

Gosto 
doce 

Gosto 
amargo 

Gosto 
salgado 

Cor 
dourada 

Cor 
âmbar 

Cor 
cobre 

Consistência 
leve 

Adstringente 

1 67 96 73 87 82 60 77 73 
7 73 93 72 86 77 62 73 75 
8 75 93 65 86 76 62 79 73 

Fonte: dados da pesquisa. *Formulações: F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de laranja; 6% 
de polpa e cascas de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela). **n=100. 

 
Novamente foi utilizado o teste Q de Cochran (TABELA 13) para identificar se 

houve diferenças significativas entre as formulações para cada termo descrito na lista. O p-

valor apresentou-se maior que o nível de significância (0,05) em quase todos os termos, 

excetuando-se somente o termo gosto salgado. Entre as três formulações, a F8 (0,3% de casca 

de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela) foi indicada como tendo gosto salgado por 65% 

dos participantes, já as outras duas formulações obtiveram 73% (F1- controle, sem seriguela e 

sem casca de laranja) e 72% (F7- 0% de casca de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela) 

das respostas. Nos outros termos avaliados não houve diferença significativa entre as 

formulações. Na Figura 17 pode-se verificar os termos que mais se aplicaram a cada 

formulação. 
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Tabela 13. Frequência de escolha de cada termo por formulação e resultado do teste Q de 

Cochran para a lista de termos. 

 

Atributos Formulações*  
 

1 
 

7 
 
8 

 
p-valores** 

Gosto doce 0.670a 0.730a 0.750a 0,094 
Gosto amargo 0.960a 0.930a 0.930a 0,441 
Gosto salgado 0.730a 0.720a 0.650b 0,028 
Cor dourada 0.870a 0.860a 0.860a 0,949 
Cor âmbar 0.820a 0.770a 0.760a 0,212 
Cor cobre 0.600 a 0.620a 0.620a 0,779 

Consistência 
leve 

0.770a 0.730a 0.790a 0,405 

Adstringente 0.730a 0.750a 0.730a 0,867 
Fonte: dados da pesquisa. *Formulações: F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de laranja; 6% 
de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de seriguela). **Para p-valor maior que o nível de significância α = 0,05 
indica que não há diferença significativa.  

 
Figura 17. Correlação entre as formulações e os atributos sensoriais escolhidos pelos 
consumidores. 

 

 
 
Fonte: dados da pesquisa. Produtos: Formulações - F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de 
laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela). 
 

Pode-se verificar na Figura 17 que os atributos mais assinalados pelos 

consumidores para a formulação F1 foi cor âmbar, gosto amargo e cor dourada. Resultado 

semelhante aos atributos indicados pelo grupo focal que foram gosto amargo, cor dourada e 

consistência leve. Para a formulação F7 os atributos mais relacionados, segundo os 

consumidores foram cor cobre, gosto doce, gosto salgado e sabor adstringente. Os 
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participantes do grupo focal indicaram os atributos gosto salgado, cor cobre e sabor 

adstringente para esta formulação, há mais uma vez uma semelhança nos resultados. O 

atributo mais relacionado à formulação F8 foi consistência leve, de acordo com os 

consumidores. Para o grupo focal os atributos sensoriais desta formulação foram cor âmbar e 

gosto doce. Nesta formulação as opiniões dos participantes do grupo focal diferiram da 

opinião dos consumidores. Isto pode ter se dado devido ao fato dos consumidores não terem 

um paladar apurado para degustação de cerveja artesanal, diferente dos participantes do grupo 

de foco, já que muitos deles são consumidores de cervejas artesanais. 

      

4.5.2.3 Rate-All-That-Apply (RATA)  

 

Analisando os dados RATA (FIGURA 18), verifica-se mais uma vez que as 

formulações não apresentaram diferenças significativas entre si nas intensidades dos termos 

avaliados. Para os participantes, o termo que apresentou maior intensidade foi gosto amargo  

seguido de cor dourada e consistência leve nas três formulações. E os de menor intensidade 

foram gosto doce e cor cobre. Portanto, pode ser dito que as formulações apresentaram 

características esperadas para cervejas. 

 

Figura 18. Gráfico aranha representando a intensidade dos termos sensorias das formulações 

de cerveja. 

 
Fonte: dados da pesquisa. Formulações: F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de laranja; 6% 

de polpa e cascas de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela). 
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4.5.2.4 Resultados dos testes de aceitação com consumidores 

 

Os resultados dos testes de aceitação estão dispostos na Tabela 14. As formulações 

tiveram boa aceitação por parte dos consumidores. Isto pode ser demonstrado pelas notas 

obtidas para os atributos que foram acima de 6,0 (correspondente a gostei ligeiramente). 

Porém as cervejas avaliadas não apresentaram diferença significativa em nenhum dos 

atributos sensoriais avaliados. Diferente dos participantes do grupo de foco, os consumidores 

não perceberam diferenças entre a formulação controle F1 e as adicionadas de polpa e cascas 

de seriguela e cascas de laranja. Mais uma vez observa-se que as quantidades adicionadas das 

matérias-primas não foram suficientes para diferenciar as formulações. As maiores notas 

obtidas foram para o atributo aroma, isto pode indicar que a adição tanto de polpa e cascas de 

seriguela quanto de cascas de laranja contribuiu para uma melhor aceitação neste atributo. Em 

relação a intenção de consumo observa-se que os consumidores atribuíram notas variando de 

2 (beberia raramente) a 3 (beberia ocasionalmente). Novamente não houve diferença 

significativa entre as formulações.  

 

Tabela 14. Aceitação de cerveja de trigo adicionada de polpa e cascas de seriguela e cascas de 

laranja (escala hedônica de 09 pontos*) e intenção de consumo (escala de 05 pontos**). 

Atributos Formulações*** 
1 7 8 

Impressão global 6,71±1,70a 6,74±1,52a 6,46±1,78a 
Cor 6,86±1,49a 7,02±1,47a 6,74±1,73a 

Aroma 7,03±1,67a 7,19±1,46a 6,92±1,87a 
Sabor 6,31±1,94a 6,22±1,85a 6,10±2,10a 
Corpo 6,79±1,50a 6,70±1,50a 6,66±1,67a 

Intenção de consumo 2,91±1,06a 2,98±1,03a 2,94±1,04a 
Fonte: dados da pesquisa. ***Formulações: F1 (controle, sem seriguela e sem casca de laranja); F7 (0% de casca de laranja; 

6% de polpa e cscas de seriguela); F8 (0,3% de casca de laranja; 6% de polpa e cascas de seriguela). Os valores foram 

apresentados como média ± desvio padrão. Letras iguais em uma mesma linha representam que as formulações não diferiram 

entre si a um nível de significância de p ≤ 0,05, no teste de Tukey. * 1-desgostei extremamente, 9-gostei extremamente. ** 1-

nunca beberia, 5-beberia sempre. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 
A cerveja produzida neste estudo se caracteriza, segundo a legislação brasileira, 

em cerveja (ou cerveja comum) quanto ao extrato primitivo, em com álcool quanto ao volume 

de álcool, em cerveja de trigo quanto a proporção de malte de cevada e Ale quanto a 

fermentação.  

As formulações de cerveja produzidas neste estudo apresentaram características 

físico-químicas de acordo com os parâmetros sugeridos pela legislação brasileira. O uso de 

polpa e cascas de seriguela e de cascas de laranja não descaracterizaram as formulações de 

cerveja. 

O uso dos adjuntos conseguiu influenciar as características físico-químicas e 

sensoriais da bebida, de maneira mais expressiva na formulação F7 (6% de polpa e cascas de 

seriguela (m/m) e 0% de cascas de laranja (m/m)), que apresentou melhores valores de 

atividade antioxidante e foi a preferida pelos participantes do grupo focal. A formulação F8 

possuía um aroma excelente, mas o gosto não condizia com o aroma sentido. Na análise 

sensorial com este grupo foram levantados oito termos para serem utilizados na análise com 

consumidores e os mais citados foram gosto amargo, cor dourada, cor âmbar e consistência 

leve para as três formulações. A formulação F8 foi indicada como tendo menor gosto salgado 

de que as outras duas formulações. Os atributos de maior intensidade foram gosto amargo, cor 

dourada e consistência leve. 

Porém, os participantes das análises sensoriais de aceitação não perceberam 

diferenças sifnificativas entre as formulações em nenhum dos atributos avaliados. Isto pode 

indicar que para uma análise mais completa é preferível que haja um treinamento de 

provadores. Pode-se pensar também, para trabalhos futuros, no aumento da concentração de 

polpa e cascas de seriguelae de cascas de laranja, já que a quantidade utilizada neste 

estudonão descaracterizou a bebida. 
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APÊNDICE A – TABELA DE CONVERSÃO DA DENSIDADE RELATIVA A 

20°C/20°C EM PORCENTAGEM DE EXTRATO (IAL, 2008) 

Densidade 
Relativa 

a 
20ºC/20ºC 

g Extrato  
em 100 g 

de solução 

Densidade 
Relativa 

a 
20/20ºC 

g 
Extrato 

em 100 g 
de 

solução 

Densidade 
Relativa 

a 
20ºC/20ºC 

g Extrato  
em 100 g de 

solução 

1,00000 0,00 1,00605 1,55 1,01213 3,10 

1,00020 0,05 1,00624 1,60 1,01233 3,15 

1,00039 0,10 1,00644 1,65 1,01253 3,20 

1,00059 0,15 1,00663 1,70 1,01273 3,25 

1,00078 0,20 1,00683 1,75 1,01292 3,30 

1,00098 0,25 1,00702 1,80 1,01312 3,35 

1,00117 0,30 1,00722 1,85 1,01332 3,40 

1,00137 0,35 1,00742 1,90 1,01352 3,45 

1,00156 0,40 1,00761 1,95 1,01371 3,50 

1,00176 0,45 1,00781 2,00 1,01391 3,55 

1,00195 0,50 1,00799 2,05 1,01411 3,60 

1,00214 0,55 1,00820 2,10 1,01431 3,65 

1,00234 0,60 1,00840 2,15 1,00451 3,70 

1,00254 0,65 1,00859 2,20 1,01471 3,75 

1,00273 0,70 1,00879 2,25 1,01490 3,80 

1,00293 0,75 1,00897 2,30 1,01510 3,85 

1,00312 0,80 1,00918 2,35 1,01530 3,90 

1,00332 0,85 1,00938 2,40 1,01550 3,95 

1,00351 0,90 1,00957 2,45 1,01570 4,00 

1,00371 0,95 1,00977 2,50 1,01590 4,05 

1,00390 1,00 1,00997 2,55 1,01609 4,10 

1,00410 1,05 1,01016 2,60 1,01629 4,15 

1,00429 1,10 1,01036 2,65 1,01649 4,20 

1,00449 1,15 1,01056 2,70 1,01669 4,25 

1,00468 1,20 1,01075 2,75 1,01689 4,30 

1,00488 1,25 1,01095 2,80 1,01709 4,35 

1,00507 1,30 1,01115 2,85 1,01729 4,40 

1,00527 1,35 1,01134 2,90 1,01749 4,45 

1,00546 1,40 1,01154 2,95 1,01769 4,50 

1,00566 1,45 1,01174 3,00 1,01789 4,55 

1,00585 1,50 1,01194 3,05 1,01808 4,60 
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APÊNDICE B – TABELA DE CONVERSÃO DA DENSIDADE RELATIVA A 

20ºC/20ºC EM PORCENTAGEM DE ÁLCOOL EM PESO (IAL, 2008) 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

1,00000 0,00 0,99777 1,20 0,99561 2,40 0,99354 3,60 

0,99991 0,05 0,99768 1,25 0,99553 2,45 0,99346 3,65 

0,99981 0,10 0,99759 1,30 0,99544 2,50 0,99337 3,70 

0,99972 0,15 0,99750 1,35 0,99535 2,55 0,99329 3,75 

0,99963 0,20 0,99741 1,40 0,99526 2,60 0,99320 3,80 

0,99953 0,25 0,99732 1,45 0,99517 2,65 0,99312 3,85 

0,99944 0,30 0,99723 1,50 0,99509 2,70 0,99303 3,90 

0,99935 0,35 0,99714 1,55 0,99500 2,75 0,99295 3,95 

0,99925 0,40 0,99705 1,60 0,99491 2,80 0,99286 4,00 

0,99916 0,45 0,99695 1,65 0,99482 2,85 0,99278 4,05 

0,99907 0,50 0,99686 1,70 0,99473 2,90 0,99270 4,10 

0,99897 0,55 0,99676 1,75 0,99464 2,95 0,99262 4,15 

0,99888 0,60 0,99668 1,80 0,99456 3,00 0,99253 4,20 

0,99879 0,65 0,99659 1,85 0,99447 3,05 0,99245 4,25 

0,99869 0,70 0,99650 1,90 0,99439 3,10 0,99237 4,30 

0,99860 0,75 0,99641 1,95 0,99430 3,15 0,99229 4,35 

0,99851 0,80 0,99632 2,00 0,99422 3,20 0,99221 4,40 

0,99841 0,85 0,99623 2,05 0,99413 3,25 0,99212 4,45 

0,99832 0,90 0,99614 2,10 0,99405 3,30 0,99204 4,50 

0,99823 0,95 0,99606 2,15 0,99396 3,35 0,99196 4,55 

0,99813 1,00 0,99597 2,20 0,99388 3,40 0,99188 4,60 

0,99804 1,05 0,99588 2,25 0,99379 3,45 0,99179 4,65 

0,99795 1,10 0,99579 2,30 0,99371 3,50 0,99171 4,70 

0,99786 1,15 0,99570 2,35 0,99362 3,55 0,99163 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

  

 

TABELA DE CONVERSÃO DA DENSIDADE RELATIVA A 20ºC/20ºC EM 

PORCENTAGEM DE ÁLCOOL EM PESO (IAL, 2008) (CONTINUAÇÃO) 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

Densidade 
Relativa 

Álcool 
% 

0,99155 4,80 0,99018 5,65 0,98884 6,50 0,98762 7,30 

0,99147 4,85 0,99010 5,70 0,98877 6,55 0,98755 7,35 

0,99138 4,90 0,99002 5,75 0,98869 6,60 0,98747 7,40 

0,99130 4,95 0,98994 5,80 0,98861 6,65 0,98740 7,45 

0,99122 5,00 0,98986 5,85 0,98854 6,70 0,98732 7,50 

0,99114 5,05 0,98978 5,90 0,98846 6,75 0,98725 7,55 

0,99106 5,10 0,98970 5,95 0,98838 6,80 0,98717 7,60 

0,99098 5,15 0,98962 6,00 0,98830 6,85 0,98710 7,65 

0,99090 5,20 0,98954 6,05 0,98823 6,90 0,98702 7,70 

0,99082 5,25 0,98946 6,10 0,98815 6,95 0,98695 7,75 

0,99074 5,30 0,98938 6,15 0,98807 7,00 0,98687 7,80 

0,99066 5,35 0,98931 6,20 0,98800 7,05 0,98680 7,85 

0,99058 5,40 0,98923 6,25 0,98792 7,10 0,98672 7,90 

0,99050 5,45 0,98915 6,30 0,98785 7,15 0,98664 7,95 

0,99042 5,50 0,98908 6,35 0,98777 7,20 0,98657 8,00 

0,99034 5,55 0,98900 6,40 0,98770 7,25 - - 

0,99026 5,60 0,98892 6,45 - - - - 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA O GRUPO FOCAL 
 
Você está sendo convidado por Aline Almeida da Silva a participar de uma pesquisa intitulada 
“PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE CERVEJA 
ARTESANAL DE TRIGO ADICIONADA DE SERIGUELA (Spondias purpurea L.) E 
CASCA DE LARANJA (Citrus sinensis L.)”. Informamos que você está sendo convidado 
como participante e que não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa. 
Destacamos que a qualquer momento você poderá se recusar a continuar participando da 
pesquisa e, também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer 
prejuízo. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 
abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 
sejam esclarecidos. A pesquisa será realizada no Laboratório de Enologia e Análise Sensorial, 
do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Se você tiver algum 
problema de saúde relacionado a ingestão de trigo, seriguela, casca de laranja, álcool tais 
como: alergia ao Glúten (Doença Celíaca), intolerância ou qualquer outro problema de 
saúde NÃO poderá participar dos testes. O propósito desta pesquisa é avaliar o perfil 
sensorial, a aceitabilidade de vários atributos sensoriais de diferentes formulações de cerveja 
artesanal e da atitude de compra das mesmas. Os dados serão coletados por meio de um 
roteiro de discussão e será utilizado um gravador digital para o áudio. Os participantes 
receberão 3 amostras servidas em taças de vidro, cada uma contendo 20 ml da bebida, 
juntamente com água para beber entre as degustações. Após a degustação o participante irá 
dizer quais características de sabor, aroma e gosto foram percebidas e dirá também os pontos 
positivos e negativos encontrados nas amostras. Você terá tempo suficiente para realizar as 
análises, mas dentro de no máximo 90 minutos já terá terminado. Aqueles que fornecerem 
dados espontaneamente pós-esclarecimento terão suas identidades preservadas mesmo em 
publicações em documentos especializados nos meios de comunicação científico ou leigo.  
Benefícios: a prova das cervejas artesanais não irão trazer um benefício imediato ao provador, 
mas irá contribuir para a formação do aluno, com informações para pesquisa, além da 
elaboração de um novo produto para o mercado. 
Riscos: Caso o participante apresente algum desconforto, indigestão, ou venha a desenvolver 
outro sintoma mais grave como alergia, o pesquisador responsável irá conduzi-lo a um serviço 
médico mais próximo e irá acompanhá-lo até que os sintomas cessem e esteja liberado pelo 
atendimento médico.  
A qualquer momento você poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa pelos 
telefones/endereços indicados:  
Endereço da responsável pela pesquisa: Rua 727, nº 301 – 3ª Etapa, Conjunto Ceará. 
Fortaleza, CE. Nome: Aline Almeida da Silva. Instituição: Universidade Federal do Ceará. 
Endereço: Av. Mister Hull, 2977 - Blocos 857 e 858 - Campus do Pici, Bairro Alagadiço - 
Fortaleza – CE. Telefones para contato: (85) 98608-0763. 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ: Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, Telefone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade 
Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de 
todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 
 
O abaixo-assinado, ______________________________________________, _________ 
anos, RG nº __________________________ declara que é de livre e espontânea vontade que 
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está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 
oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e 
recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar 
recebendo uma via assinada deste termo. 
Fortaleza, ____/____/___ 
 
Nome do participante da 
pesquisa 
 

Data Assinatura 

Nome do pesquisador 
 

Data Assinatura 

Nome do profissional que 
aplicou o TCLE 

Data Assinatura 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE CONSUMO PARA O GRUPO FOCAL 
 
As informações aqui prestadas serão confidenciais, não sendo, de modo algum, repassado 
para pessoas que não estejam envolvidas diretamente na pesquisa do referido projeto. 
 
Nome:..........................................................................................Data:..................  
Por favor, responda às seguintes perguntas:  
  
1. Idade:  
( ) 18 a 25 anos  
( ) 26 a 35 anos  
( ) 36 a 45 anos  
( ) 46 a 50 anos  
( ) mais de 50 anos  
2. Grau de escolaridade:  
( ) Ensino fundamental incompleto  
( ) Ensino fundamental completo  
( ) Ensino médio incompleto  
( ) Ensino médio completo  
( ) Superior incompleto  
( ) Superior completo  
3. Qual sua bebida alcoólica preferida? 
( ) whisky 
( ) vinho 
( ) vodka 
( ) cerveja 
( ) cachaça 
( ) Outra. Qual? ________________ 
4. Com que frequência você consome 
cerveja? 
( ) diariamente 
( ) 2 a 3 vezes por semana 
( ) 1 vez por semana 
( ) 2 vezes por mês 
( ) 1 vez por mês 
5. Em que local você prefere consumir 
cerveja? 
( ) bares 
( ) festas/baladas 
( ) na casa de amigos 
( ) restaurantes 
( ) na sua própria casa 
6. Na sua opinião quais os três parâmetros 
mais importantes para o consumo de 
cerveja? 

Enumere de 1 a 3, considerando o 1 como 
mais importante. 
( ) sabor 
( ) preço 
( ) marca 
( ) efeito do álcool 
( ) meus amigos e familiares consomem 
7. Você já consumiu cerveja artesanal? 
( ) já consumiu e gostou 
( ) já consumiu e não gostou 
( ) não consumiu e gostaria de 
experimentar 
( ) não consumiu e não gostaria de 
experimentar 
( ) não sabe o que é cerveja artesanal 
8. Qual a sua preferência quanto ao tipo de 
cerveja? 
( ) Pilsen (cerveja tipo Skol, Itaipava, 
Brahma, Kaiser, etc.) 
( ) IPA (cerveja bem amarga) 
( ) Weissbier (cerveja de trigo) 
( ) Porter (cerveja escura tipo Guiness) 
( ) Outra. Qual? ______________ 
9. Quando você toma cerveja quais os 
atributos que dá mais importância? 
Enumere de 1 a 3 sendo 1 o mais 
importante 
( ) Sabor 
( ) Aroma 
( ) Amargor 
( ) Teor de álcool 
( ) Doçura 
10. Você já tomou alguma cerveja com 
frutas? 
( ) sim 
( ) não 
Se a resposta for sim, diga qual fruta 
estava presente na cerveja: ______________ 
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APÊNDICE E − ROTEIRO GRUPO FOCAL 
 

AVALIAÇÃO SENSORIAL – GRUPO DE FOCO 
PRODUTO TESTADO – CERVEJA ARTESANAL DE TRIGO ADICIONADA DE 

SERIGUELA E CASCAS DE LARANJA. 
RESPONSÁVEIS: PAULO HENRIQUE SOUSA 

ALINE ALMEIDA DA SILVA 
 
Explicar um pouco a técnica de produção de cerveja artesanal. 

Será esclarecido aos participantes que não existem respostas corretas ou erradas para os itens 

abordados, podendo ter opiniões diversas, mesmo estas sendo divergentes da maioria dos 

participantes do grupo. 

O que se espera desta cerveja artesanal e como a mesma deve ser avaliada sensorialmente? 

Roteiro: 

1. Em quais ocasiões vocês consomem cerveja com mais frequência? 

2. Que tipo de cerveja você consome? 

3. A forma de processamento do produto (ingredientes, brassagem e conservação) é 

importante na escolha do produto para você? 

4. Quais características você espera encontrar em uma cerveja artesanal? 

5. As características nutricionais interferem na sua escolha de cerveja? 

6. O que mais chama sua atenção nesses produtos? 

7. Quais as características você acha que deveriam ser avaliadas nos produtos 

(aroma, cor, corpo, sabor e impressão global)? 

8. Você percebe alguma diferença entre os produtos? 

9. Caracterize cada produto, apresentando pontos positivos e negativos. 

10. Que termos sensoriais caracterizariam esses produtos? 

11. Existe algum atributo capaz de fazer um produto ser escolhido independente do 

seu desempenho nos demais atributos? 

12. Há algum atributo do produto que seja relevante para a decisão de compra? 

13. Que atributos não sensoriais (preço, tipo, marca, local de compra, horário de 

consumo...) são relevantes para a decisão de compra? 

14.  Que produtos você compraria depois de já provado? 
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APÊNDICE F – FICHA COM OS TERMOS PARA ANÁLISE DO GRUPO FOCAL 
 
Você está recebendo três amostras de cerveja. Abaixo estão listados vários termos que podem 
ser encontrados nesta cerveja. Por favor marque os termos que você reconhece nas amostras: 
 
Amostra:_______ Amostra: _________ Amostra:________ 

 
(  ) Gosto doce (  ) Gosto doce (  ) Gosto doce 
(  ) Gosto azedo (  ) Gosto azedo (  ) Gosto azedo 
(  ) Gosto amargo (  ) Gosto amargo (  ) Gosto amargo 
(  ) Gosto salgado (  ) Gosto salgado (  ) Gosto salgado 
(  ) Sabor de casca de 

laranja 
(  ) Sabor de casca de 

laranja 
(  ) Sabor de casca de 

laranja 
(  ) Sabor de fruto muito 

maduro/passado 
(  ) Sabor de fruto muito 

maduro/passado 
(  ) Sabor de fruto muito 

maduro/passado 
(  ) Sabor de álcool 

forte 
(  ) Sabor de álcool 

forte 
(  ) Sabor de álcool 

forte 
(  ) Sabor de álcool 

fraco 
(  ) Sabor de álcool 

fraco 
(  ) Sabor de álcool 

fraco 
(  ) Cor dourada (  ) Cor dourada (  ) Cor dourada 
(  ) Cor âmbar (  ) Cor âmbar (  ) Cor âmbar 
(  ) Cor cobre (  ) Cor cobre (  ) Cor cobre 
(  ) Consistência 

cremosa 
(  ) Consistência 

cremosa 
(  ) Consistência 

cremosa 
(  ) Consistência leve (  ) Consistência leve (  ) Consistência leve 
(  ) Aroma de flores (  ) Aroma de flores (  ) Aroma de flores 
(  ) Aroma de pera (  ) Aroma de pera (  ) Aroma de pera 
(  ) Aroma de frutas 

cítricas 
(  ) Aroma de frutas 

cítricas 
(  ) Aroma de frutas 

cítricas 
(  ) Aroma de hortelã (  ) Aroma de hortelã (  ) Aroma de hortelã 
(  ) Aroma de banana (  ) Aroma de banana (  ) Aroma de banana 
(  ) Aroma de melão (  ) Aroma de melão (  ) Aroma de melão 
(  ) Aroma de casca de 

laranja 
(  ) Aroma de casca de 

laranja 
(  ) Aroma de casca de 

laranja 
(  ) Aroma de vinagre (  ) Aroma de vinagre (  ) Aroma de vinagre 
(  ) Refrescante (  ) Refrescante (  ) Refrescante 
(  ) Adstringente (  ) Adstringente (  ) Adstringente 
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APÊNDICE G  −  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA TESTES DE ACEITAÇÃO 

Você está sendo convidado por Aline Almeida da Silva a participar de uma pesquisa 
intitulada “PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE 
CERVEJA ARTESANAL DE TRIGO ADICIONADA DE SERIGUELA (Spondias 
purpurea L.) E CASCA DE LARANJA (Citrus sinensis L.)”. Informamos que você está 
sendo convidado como participante e que não receberá nenhum pagamento por participar da 
pesquisa. Destacamos que a qualquer momento você poderá se recusar a continuar 
participando da pesquisa e, também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga 
qualquer prejuízo. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. A pesquisa será realizada no Laboratório de Enologia e 
Análise Sensorial, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará.   Se 
você tiver algum problema de saúde relacionado a ingestão de trigo, seriguela, casca de 
laranja, álcool tais como: alergia ao Glúten (Doença Celíaca), intolerância ou qualquer 
outro problema de saúde NÃO poderá participar dos testes. O propósito desta pesquisa é 
avaliar o perfil sensorial, a aceitabilidade de vários atributos sensoriais de diferentes 
formulações de cerveja artesanal e a atitude de compra das mesmas. Os dados serão coletados 
por meio de uma ficha de avaliação sensorial onde terão os termos para serem assinalados, o 
teste de escala hedônica de 9 pontos e atitude de compra de 5 pontos. Os participantes 
receberão amostras, irão provar e avaliar o perfil mostrando a presença ou ausência dos 
termos, avaliar globalmente o produto e atribuir notas de 1 a 9 para as amostras servidas, 
sendo 1 correspondente a desgostei muitíssimo e 9 gostei muitíssimo. No teste de atitude de 
compra deverão informar o grau em que comprariam o produto. Os participantes receberão 3 
amostras servidas em taças de vidro, cada uma contendo 20 ml da bebida, juntamente com 
água para beber entre as degustações. As amostras deverão ser provadas da esquerda para a 
direita. Você terá tempo suficiente para realizar as análises, mas dentro de no máximo 20 
minutos já terá terminado. Aqueles que fornecerem dados espontaneamente pós-
esclarecimento terão suas identidades preservadas mesmo em publicações em documentos 
especializados nos meios de comunicação científico ou leigo.  

Benefícios: a prova das cervejas artesanais não irão trazer um benefício imediato ao provador, 
mas irá contribuir para a formação do aluno, com informações para pesquisa, além da 
elaboração de um novo produto para o mercado. 

Riscos: Caso o participante apresente algum desconforto, indigestão, ou venha a desenvolver 
outro sintoma mais grave como alergia, o pesquisador responsável irá conduzi-lo a um serviço 
médico mais próximo e irá acompanhá-lo até que os sintomas cessem e esteja liberado pelo 
atendimento médico.  

A qualquer momento você poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa pelos 
telefones/endereços indicados:  
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Endereço da responsável pela pesquisa: Rua 727, nº 301 – 3ª Etapa, Conjunto Ceará. 
Fortaleza, CE. Nome: Aline Almeida da Silva. Instituição: Universidade Federal do Ceará. 
Endereço: Av. Mister Hull, 2977 - Blocos 857 e 858 - Campus do Pici, Bairro Alagadiço - 
Fortaleza – CE. Telefones para contato: (85) 98608-0763. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ: Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, Telefone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade 
Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de 
todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

O abaixo-assinado, ______________________________________________, _________ 
anos, RG nº __________________________ declara que é de livre e espontânea vontade que 
está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 
oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e 
recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar 
recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do participante da pesquisa 

 

Data Assinatura 

Nome do pesquisador 

 

Data Assinatura 

Nome do profissional que aplicou 
o TCLE 

Data Assinatura 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

  

APÊNDICE H − QUESTIONÁRIO DE CONSUMO PARA TESTES DE ACEITAÇÃO 

Nome: Sexo: 
Grau de escolaridade: e-mail: 
Idade: ( ) 18-25    ( ) 26-35    ( ) 36-45    ( ) 46–55    ( ) >55 
 
As informações aqui prestadas serão confidenciais, não sendo, de modo algum, repassado 
para pessoas que não estejam envolvidas diretamente na pesquisa do referido projeto. 
Por favor, responda às seguintes perguntas: 

1. Qual sua bebida alcoólica preferida? (  )whisky    (  )vinho   (  )vodka  
(  )cerveja    (  )cachaça        (  )Outra. Qual? ________________ 

2. Com que frequência você consome cerveja? (  )diariamente    (  )2 a 3 vezes por 
semana     (  )1 vez por semana      (  )2 vezes por mês      

  (  )1 vez por mês 
3. Em que local você prefere consumir cerveja? (  )bares    (  )festas/baladas   

(  )na casa de amigos      (  )restaurantes          (  )na sua própria casa 
4. Na sua opinião quais os parâmetros mais importantes para o consumo de cerveja? 

Enumere de 1 a 6, considerando o 1 como mais importante.  
(  )sabor   (  )preço   (  )marca    (  )teor de álcool    (  )doçura      (  
)amargor 

5. Das marcas de cerveja que você conhece, indique as marcas de sua preferência, 
começando da que você mais gosta para a que você menos gosta: 
 

____________          ____________            ____________ 
    (mais gosta)                                     (menos gosta)                  

6. Você já consumiu cerveja artesanal? (  )já consumiu e gostou    (  )já consumiu e 
não gostou    (  )não consumiu e gostaria de experimentar      (  )não consumiu 
e não gostaria de experimentar     (  )não sabe o que é cerveja artesanal 

7. Você já tomou alguma cerveja com frutas?  (  ) sim      (  ) não 
Se a resposta for sim, diga qual fruta estava presente na cerveja: _____________ 
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APÊNDICE I − FICHA PARA OS TESTES DE ACEITAÇÃO 
 

Amostra: ____________ 
 

 
1. Você recebeu uma amostra de cerveja artesanal. Por favor, PROVE a amostra e indique o quanto gostou ou 

desgostou da IMPRESSÃO GLOBAL, COR, AROMA, SABOR e CORPO, utilizando a escala abaixo: 
 

IMPRESSÃO GLOBAL COR AROMA 
( ) Gostei extremamente ( ) Gostei extremamente ( ) Gostei extremamente 
( ) gostei muito ( ) gostei muito ( ) gostei muito 
( ) gostei moderadamente ( ) gostei moderadamente ( ) gostei moderadamente 
( ) gostei ligeiramente ( ) gostei ligeiramente ( ) gostei ligeiramente 
( ) não gostei nem desgostei ( ) não gostei nem desgostei ( ) não gostei nem desgostei 
( ) desgostei ligeiramente ( ) desgostei ligeiramente ( ) desgostei ligeiramente 
( ) desgostei moderadamente ( ) desgostei moderadamente ( ) desgostei moderadamente 
( ) desgostei muito ( ) desgostei muito ( ) desgostei muito 
( ) desgostei extremamente ( ) desgostei extremamente ( ) desgostei extremamente 

 
 

SABOR 

 
 

CORPO 

 

( ) Gostei extremamente ( ) Gostei extremamente  
( ) gostei muito ( ) gostei muito  
( ) gostei moderadamente ( ) gostei moderadamente  
( ) gostei ligeiramente ( ) gostei ligeiramente  
( ) não gostei nem desgostei ( ) não gostei nem desgostei  
( ) desgostei ligeiramente ( ) desgostei ligeiramente  
( ) desgostei moderadamente ( ) desgostei moderadamente  
( ) desgostei muito ( ) desgostei muito  
( ) desgostei extremamente ( ) desgostei extremamente  

 
 
2. Baseando-se na impressão global, indique utilizando a escala abaixo sua intenção de compra se este produto 

estivesse à venda. 
 
( ) beberia sempre 
( ) beberia frequentemente 
( ) beberia ocasionalmente 
( ) beberia raramente 
( ) nunca beberia 
 
 

3. Abaixo estão listados vários termos. Marque TODOS os termos que CARACTERIZAM a amostra. 
Somente nos termos que foram marcados, insira o grau de intensidade, variando de POUCO (1) a 
MUITO (5). 
 

 Pouco    Muito 
( )  Gosto doce ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Gosto amargo ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Gosto salgado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Cor dourada ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Cor âmbar ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Cor cobre ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Consistência leve ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
( )  Adstringente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 

 


