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RESUMO 

 

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo, fazendo parte da 

cultura da maioria das civilizações. A produção de cerveja é resultado do metabolismo 

das leveduras que, a partir dos açúcares presentes no mosto, formam dois produtos 

principais: etanol e dióxido de carbono – processo denominado fermentação. Além 

disso, há, geralmente, a formação de pequenas quantidades de outros componentes, 

chamados compostos secundários. A qualidade sensorial de bebidas fermentadas está 

intimamente relacionada com as concentrações equilibradas dos seus compostos 

secundários. Além das leveduras, bactérias lácticas também podem ser utilizadas na 

fermentação de bebidas, contribuindo para a qualidade sensorial do produto final. A 

influência dessa fermentação consorciada foi estudada na produção de uísque, vinho e 

cachaça, sendo seu maior benefício a produção do éster lactato de etila. Este éster, 

formado pela esterificação do etanol com o ácido láctico, contribui para o aroma e sabor 

da bebida devido ao seu caráter frutado. Os estudos já realizados com fermentação 

consorciada na produção de cerveja estão relacionados às cervejas Lambic, cuja 

fermentação acontece espontaneamente por microrganismos presentes no ambiente 

produtivo. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma cerveja a partir do 

inóculo controlado de Lactobacillus brevis em consórcio com a levedura 

Saccharomyces cerevisiae, a fim de avaliar a contribuição das bactérias lácticas sobre as 

características sensoriais do produto final. As quatro cepas de L. brevis (LBCM717, 

LBCM718, LBCM719 e LBCM720) tiveram sua capacidade de crescimento avaliado 

em diferentes temperaturas (15°C e 20°C), sendo que a 20°C o desempenho observado 

foi mais próximo à temperatura controle (30°C). As fermentações entre os quatro 

isolados de L. brevis em consórcio com a levedura S. cerevisiae LBCM1078 foram 

realizadas, primeiramente, em escala laboratorial, em meio sintético YP maltose 2%, 

onde foi possível avaliar o desempenho fermentativo dos microrganismos, bem como a 

produção de ácido láctico, ácido acético e lactato de etila. Também foi avaliado o 

desempenho fermentativo desses consórcios em extrato de malte 16%, comparando-se 

dois momentos do inóculo das bactérias lácticas: início ou final da fermentação 

alcoólica. As cepas LBCM718 e LBCM720, quando inoculadas no início da 



 
 

fermentação alcoólica, se destacaram quanto à produção de lactato de etila, sendo, 

portanto, selecionadas para a etapa de produção de cerveja em maior escala. Foram 

produzidas três cervejas utilizando consórcio entre LBCM1078 e LBCM718, consórcio 

entre LBCM1078 e LBCM720 e fermentação controle, somente com a levedura 

LBCM1078. Foram avaliados os seguintes parâmetros do produto final: álcoois 

superiores, ésteres de acetato, ésteres de ácido graxo de cadeia média, etanol, pH e 

lactato de etila. As cervejas produzidas em consórcio com bactérias apresentaram 

maiores concentrações de lactato de etila e isobutanol e menores concentrações de 

acetaldeído. Além disso, não houve prejuízo quanto ao conteúdo de etanol, pelo inóculo 

de bactérias. Os resultados apresentados nesse trabalho sugerem que as bactérias 

lácticas podem ser uma nova alternativa para a produção de cerveja com alto padrão de 

qualidade, uma vez que tais microrganismos são conhecidos como seguros e podem 

contribuir para o aroma do produto. 

 

Palavras chave: Lactobacillus brevis, Saccharomyces cerevisiae, Cerveja, Fermentação 

consorciada. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Beer is one of the most consumed alcoholic beverages in the world, being part of the 

culture of most civilizations. Brewing is a result of the metabolism of yeasts, which 

from the sugars present in the must, produces two main products: ethanol and carbon 

dioxide - a process known as fermentation. In addition, there is generally the formation 

of small amounts of other components, called secondary compounds. The sensory 

quality of fermented beverages is closely related to the balanced concentrations of their 

secondary compounds. In addition to yeasts, lactic acid bacteria can also be used in the 

fermentation, contributing to the final product sensorial quality. The influence of this 

consortium fermentation was studied in the production of whiskey, wine and cachaça, 

with its greatest benefit being the ethyl lactate ester production. This ester, formed by 

the esterification of ethanol with lactic acid, contributes to the aroma and flavor of the 

beverage due to its fruity character. The studies already carried out with consortium 

fermentation in the production of beer are related to the Lambic beers, whose 

fermentation happens spontaneously by microorganisms present in the productive 

environment. Therefore, the aim of this study was to develop a beer from the controlled 

inoculum of Lactobacillus brevis in a consortium with the yeast Saccharomyces 

cerevisiae, in order to evaluate the contribution of the lactic acid bacteria to the 

sensorial characteristics of the final product. The growth capacity of four strains of L. 

brevis (LBCM717, LBCM718, LBCM719 and LBCM720) was evaluated at different 

temperatures (15°C and 20°C) and results observed at 20°C were closer to the control 

temperature (30°C). The fermentations between the four isolates of L. brevis in 

consortium with the yeast S. cerevisiae LBCM1078 were realized, firstly, in laboratory 

scale, in synthetic medium YP maltose 2%, to evaluate the fermentative performance of 

the microorganisms, as well as the lactic acid, acetic acid and ethyl lactate production. 

Also, we evaluated the fermentation performance of these consortia in 16% malt extract 

medium, comparing the moment of inoculum of lactic acid bactéria (beginning or end 

of alcoholic fermentation). The strains LBCM718 and LBCM720, when inoculated at 

the beginning of the alcoholic fermentation, stood out for the production of ethyl lactate 

and were therefore selected for brewing on a larger scale. Three beers were produced 



 
 

using a consortium between LBCM1078 and LBCM718, a consortium between 

LBCM1078 and LBCM720 and LBCM1078 only, as control fermentation. The 

following parameters of the final product were evaluated: higher alcohols, acetate 

esters, medium chain fatty acid esters, ethanol, pH and ethyl lactate. Beers produced in 

consortium with bacteria had higher concentrations of ethyl lactate and isobutanol and 

lower concentrations of acetaldehyde. In addition, there was no impairment of ethanol 

content by the inoculum of bacteria.  The results presented in this work suggest that 

lactic acid bacteria may be a new alternative for the production of beer with a high 

quality standard, since such microorganisms are known as safe and can contribute to the 

beer aroma. 

 

Keywords: Lactobacillus brevis, Saccharomyces cerevisiae, Beer, Consorcied 

fermentation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 25 anos, o grupo de Bioquímica e Biotecnologia de Leveduras do 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular (LBCM) do Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas (NUPEB) da Universidade Federal de Ouro Preto, tem 

desenvolvido diversos trabalhos avaliando a aplicação biotecnológica de cepas de 

leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça. 

Com relação a essa linha de pesquisa, foi desenvolvida uma metodologia de 

seleção de cepas apropriadas à produção de cachaça com maior concentração de 

compostos relacionados ao sabor e aroma da bebida, o que garantiria uma maior 

qualidade sensorial do produto final. Utilizando-se essa metodologia, foi possível isolar 

e selecionar leveduras a partir de ambientes produtores de cachaça nos estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, acumulando aproximadamente 140 cepas 

de leveduras, agora, então, pertencentes à Coleção do LBCM (Vicente et al., 

2006);(Oliveira et al., 2008);(de Souza et al., 2012). 

Além disso, foi também verificado a aplicabilidade dessas cepas em outros 

ambientes industriais que se utilizam de leveduras nos respectivos processos 

fermentativos. Araújo (2013) caracterizou, bioquímica e molecularmente, algumas das 

cepas anteriormente isoladas de alambiques de cachaça, visando a utilização destas na 

produção de cervejas. 

Assim, a capacidade dessas cepas de leveduras em conduzir a fermentação de 

cervejas, aliada à sua alta produção de compostos voláteis relacionados ao aroma e 

sabor de bebidas, mostra-se útil como uma estratégia para a obtenção de cervejas, com 

perfil sensorial diferenciado. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – A Cerveja 

 

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

fazendo parte da cultura da maioria das civilizações mundiais. Acredita-se que tenha 

surgido no Oriente Médio ou no Egito, por volta de 6000 anos a.C. (Morado, 2009). De 

acordo com a legislação brasileira, a cerveja é a bebida obtida da fermentação alcoólica 

do mosto cervejeiro – oriundo do malte da cevada e água potável – por ação de 

leveduras, com adição do lúpulo (Brasil, 2009). 

Até a Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade caseira, realizada 

pelas mulheres, destinada ao consumo doméstico (Oliver, 2012). A produção em maior 

escala surgiu no século VI, quando a produção de cervejas passou a ser realizada 

também em diversos mosteiros. Os monges introduziram à formulação o lúpulo, que, 

além de conferir amargor à bebida, também possui propriedades antimicrobianas. Essa 

característica favoreceu a produção em maior escala, uma vez que a fermentação ocorria 

de maneira espontânea, propícia à contaminação por microrganismos deteriorantes 

(Morado, 2009;  Hazelwood et al., 2010). 

Em 1516, foi promulgada pelo duque Guilherme IV, no estado da Baviera, na 

Alemanha, a Lei da Pureza, que, entre outras coisas, regulamentava que a cerveja 

deveria ser produzida exclusivamente com água, malte de cevada e lúpulo. Na época, 

não se tinha conhecimento da existência das leveduras, desta forma, estas não foram 

citadas (Morado, 2009). A finalidade da lei era, não apenas garantir a qualidade da 

cerveja, mas, sobretudo, controlar a utilização de cereais como trigo e centeio para a 

produção da bebida em detrimento da produção de pães, fato que tornava os pães mais 

caros. Gradativamente a Lei da Pureza se espalhou por outros estados da Alemanha 

(Santos, 2003;  Morado, 2009). 

Ao final do século XX, a globalização e sua consequente competição por maior 

volume de vendas, forçou a adição de cereais mais baratos, como o milho e o arroz, 
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garantindo que grandes volumes de cerveja seriam produzidos a um baixo custo 

(Morado, 2009). No Brasil, a legislação permite o uso de arroz, trigo, milho, aveia e 

sorgo como adjuntos, cujo emprego não poderá ser superior a 45% em relação ao 

extrato primitivo (Brasil, 2009). 

A cerveja foi trazida ao Brasil no século XVI, com a Companhia das Índias 

Orientais, tendo praticamente desaparecido com a saída dos holandeses das terras 

brasileiras em 1654. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, a cerveja foi, 

então, reintroduzida à cultura nacional (Santos, 2003;  Morado, 2009). 

Na primeira metade do século XIX, surgiram pequenas cervejarias, 

principalmente no estado do Rio de Janeiro. As primeiras unidades produtivas que 

atingiram a escala industrial foram a Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, que mais 

tarde passou a se chamar Cervejaria Bohemia (1853), a Cia Antarctica Paulista (1885) e 

a Cia Cervejaria Brahma (1888). Estas duas últimas, em 1999, se fundiram, dando 

origem a AmBev (Morado, 2009). 

Atualmente o Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas no mundo, ficando 

atrás apenas da China e Estados Unidos. De acordo com o The Barth Report, o Brasil 

produziu em 2015 cerca de 138 milhões de litros de cerveja (Barth, 2016). 

 

2.2 – Produção de Cerveja 

 

O processo de produção da cerveja compreende as etapas de maltagem, 

brassagem, fermentação, maturação e envase (Figura 1). Para a obtenção do malte, os 

grãos do cereal são pré-germinados, ou seja, eles são umedecidos a ponto de iniciarem a 

germinação. Esta etapa é responsável pela ativação das enzimas presentes nos grãos da 

cevada, as quais são responsáveis pela quebra parcial do amido e das proteínas 

(Morado, 2009;  Araújo, 2013). A maltagem dos cereais é dividida em três etapas: 

maceração, germinação e secagem. Geralmente os cereais já chegam maltados às 

cervejarias. 
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Figura 1: Etapas da produção de cerveja. Na etapa da maltagem ocorre a maceração, germinação e 

secagem dos grãos. A brassagem envolve filtragem, fervura e lupulagem. Na fermentação, as leveduras 

metabolizam açúcares formando etanol, gás carbônico e compostos secundários. Depois, a cerveja é 

submetida à maturação, filtração e envase (Figueiredo, 2016). 

 

Na etapa seguinte, conhecida como brasagem, ocorre a moagem do malte, a 

mosturação, filtração do mosto, sua fervura e lupulagem. A moagem do malte permite a 

exposição do conteúdo dos grãos de cevada, que durante a mosturação, serão suspensos 

em água e aquecidos para solubilizar o conteúdo e permitir a ação das amilases. Na 

sequência, ocorre a filtração, quando os sólidos serão removidos e o mosto clarificado 

(Morado, 2009). 

A próxima etapa consiste na lupulagem do mosto. O mosto é fervido, a fim de 

inativar as enzimas dos cereais e também de reduzir a possível contaminação 

microbiana. Durante a etapa de fervura, o lúpulo é adicionado, sendo a liberação dos 

seus compostos ativos favorecida pelo aumento da temperatura do mosto (Morado, 

2009). A adição do lúpulo é fundamental para conferir às cervejas amargor 

característico e, devido aos alfa e iso-alfa ácidos presentes no lúpulo, favorece o 

controle sobre a contaminação microbiana, uma vez que bactérias gram-negativas se 

mostram sensíveis aos efeitos antimicrobianos destes compostos (Hazelwood et al., 

2010). Os lúpulos podem ser divididos em duas categorias: lúpulo de amargor e lúpulo 
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de aroma. Os lúpulos de amargor, em geral, possuem alta quantidade de alfa-ácidos, que 

são insolúveis em água, necessitando, desta forma, passar por um processo de 

isomerização para torná-los solúveis. Assim, os lúpulos de amargor são adicionados no 

início da fervura, garantindo a isomerização dos alfa-ácidos. Já os lúpulos de aroma são 

adicionados próximo ao final da fervura, para que menores concentrações de óleos 

essenciais, fundamentais para o aroma, se percam por evaporação (Morado, 2009). 

Antes da fermentação, o mosto é oxigenado para favorecer a multiplicação das 

células de leveduras. A fermentação principal se inicia no momento em que as 

leveduras são adicionadas ao mosto e termina quando a maior parte dos açúcares 

fermentáveis já tenha sido utilizada. Em alguns casos, a fermentação pode parar mesmo 

que ainda haja açúcares fermentáveis, mas, por alguma razão, as leveduras não sejam 

capazes de metabolizá-los (Morado, 2009).  

A fermentação é resultado do metabolismo das leveduras capazes de converter 

açúcares fermentáveis presentes no mosto em gás carbônico e etanol (Morado, 2009;  

Oliver, 2012). Além destes, outros subprodutos metabólicos podem ser gerados durante 

a fermentação pelas leveduras, que, juntamente com compostos provenientes do malte e 

do lúpulo, formam o flavour (aroma e sabor) da cerveja (Olaniran et al., 2011;  Lei et 

al., 2012;  Araújo, 2013). Os açúcares fermentáveis - glicose, maltose e maltotriose - 

são transportados para o interior da célula da levedura através da membrana, por 

transportadores específicos (Araújo, 2013). 

Ao final da fermentação, o produto obtido é chamado cerveja verde, sendo 

necessária a etapa de maturação para a finalização do processo de produção. Nesta 

etapa, a temperatura do tanque de fermentação deve ser reduzida, dando início a um 

conjunto de reações físico-químicas que contribuirão para melhorar o aspecto, o sabor e 

o aroma da cerveja (Morado, 2009). Um exemplo de reação que acontece durante a 

maturação é a redução do diacetil (2,3-butanodiona) – dicetona vicinal formada durante 

a biossíntese da valina – que confere às cervejas sabor de manteiga (Dasari e Kölling, 

2011;  Araújo, 2013). Durante a maturação, processo denominado também fermentação 

secundária, as leveduras irão reabsorver o diacetil e convertê-lo em acetoína e, 
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posteriormente, em 2-3-butanodiol, compostos de menor percepção sensorial, sendo 

este o passo limitante da maturação (Morado, 2009). 

Além da redução da concentração de diacetil, a etapa de maturação contribui 

para a clarificação das cervejas, devido à precipitação das leveduras, favorecida pela 

diminuição da temperatura, facilitando a sua remoção no processo de filtração (Morado, 

2009). Após a maturação, o produto obtido é filtrado, podendo ou não ser pasteurizado 

antes do envase. 

Algumas cervejas não passam pelo processo final de filtração e as leveduras são 

mantidas até o envase. Isso ocorre em cervejarias que realizam o processo de re-

fermentação na garrafa, por meio da introdução de açúcar, geralmente sacarose, 

diretamente na garrafa. Este processo tem como objetivo carbonatar a cerveja, através 

da produção de gás carbônico pela levedura, e favorece o aumento do teor alcoólico e 

enriquece o perfil sensorial da cerveja. Em grandes cervejarias, a carbonatação é 

realizada pela injeção de gás carbônico na cerveja logo após a filtração (Morado, 2009). 

 

2.3 – Classificação de cervejas 

 

De maneira geral, as cervejas podem ser classificadas em três estilos distintos: 

Lambic, Ale e Lager. Cervejas Lambic são fermentadas espontaneamente por diferentes 

microrganismos naturalmente presentes no ambiente de produção (Snauwaert et al., 

2016). As cervejas Ale e Lager são assim denominadas devido ao tipo de levedura 

utilizada em sua produção – levedura Ale ou levedura Lager (Araújo, 2013). 

As primeiras cervejas produzidas eram do tipo Ale. Estas são, em sua maioria, 

fermentadas por leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae em temperaturas que 

variam entre 18°C e 25°C, podendo ser classificadas também como leveduras de alta 

fermentação, uma vez que as leveduras tendem a permanecer na superfície do mosto 

durante do processo fermentativo, decantando ao final do mesmo (Sanchez et al., 2012;  

Bokulich e Bamforth, 2013). Além disso, cervejas Ale apresentam maiores 
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concentrações de ésteres e álcoois superiores, o que resulta em uma bebida com aroma 

frutado e floral (Gibson e Liti, 2015). 

Já as cervejas Lager são fermentadas por Saccharomyces pastorianus, em 

temperaturas mais baixas (entre 6°C a 15°C). Essas leveduras são conhecidas como de 

baixa fermentação, pois tendem a flocular e, consequentemente, se depositar no fundo 

das dornas de fermentação (Sanchez et al., 2012;  Mertens et al., 2015). Com relação ao 

perfil sensorial, cervejas do tipo Lager possuem aromas provenientes do malte e do 

lúpulo, sem caráter frutado (Morado, 2009). 

 

2.4 – Compostos secundários e sua participação no flavour da bebida 

 

Algumas substâncias produzidas pelas leveduras durante a fermentação principal 

influenciam diretamente no sabor e aroma, contribuindo para a qualidade sensorial das 

bebidas produzidas por processos fermentativos. Os ésteres e álcoois superiores são os 

maiores grupos de compostos secundários considerados desejáveis nas bebidas 

alcoólicas (Nóbrega, 2003). Além da produção de concentrações equilibradas destes 

compostos desejáveis, também são almejadas baixas concentrações de compostos 

indesejáveis, tais como o diacetil e o sulfeto de hidrogênio (Kobayashi et al., 2008;  

Mouret et al., 2015). 

Os álcoois superiores podem ser formados pelas leveduras de duas maneiras 

distintas: através de uma via anabólica ou outra via catabólica. Na via catabólica de 

Ehrlich, aminoácidos sofrem uma transaminação, com transferência do grupamento 

amino para os α-cetoácidos correspondentes. Em seguida, o α-cetoácido sofre uma 

reação irreversível, sendo descarboxilado ao seu respectivo aldeído. Na última etapa 

desta via, em uma reação catalisada pela enzima álcool desidrogenase ou pela enzima 

formaldeído desidrogenase, os aldeídos são convertidos aos respectivos álcoois (Figura 

2) (Pires et al., 2014). 
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Outra via de produção de álcoois superiores ocorre a partir de α-cetoácidos 

provenientes da biossíntese de novos aminoácidos, a partir de carboidratos. Essa é a via 

anabólica de produção de álcoois superiores por S. cerevisiae (Figura 2) (Pires et al., 

2014). 

Os álcoois superiores mais importantes na composição do aroma de bebidas 

fermentadas são: álcool amílico, isoamílico, propílico, isobutílico e o 2-fenil-etanol 

(Saerens, S. M. et al., 2006). 

 

 

Figura 2: Vias metabólicas da formação de álcoois superiores e seus ésteres de acetato em S. cerevisiae. 

A formação dos álcoois superiores é precedida por reações de redução e descarboxilação de um α-

cetoácido, que pode ser proveniente do metabolismo de aminoácidos ou de carboidratos (Figueiredo, 

2016). 

 

Além de contribuírem para o aroma da cerveja, os álcoois superiores são 

precursores dos ésteres de acetato, sendo os mais importantes o acetato de etila, acetato 

de isoamila, acetato de isobutila e acetato de fenil etila (Figura 2). A síntese desses 

ésteres se dá no citoplasma celular, mas, por apresentarem natureza lipofílica, são 

facilmente difundidos para o meio extracelular (Pires et al., 2014). 

Outra classe de ésteres produzida a partir do metabolismo das leveduras são os 

ésteres de ácidos graxos de cadeia média (AGCM). Mesmo sendo produzidos em 

quantidades mais baixas que os ésteres de acetato, os ésteres de AGCM, como o 

hexanoato de etila, octanoato de etila e decanoato de etila, contribuem para a qualidade 
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de cervejas por conferir aroma de maçã ou outros aromas frutados (Kobayashi et al., 

2008;  Ravasio et al., 2014). A biossíntese dos ésteres de AGCM em microrganismos 

ocorre a partir de dois mecanismos enzimáticos: esterificação ou alcoólise. Em S. 

cerevisiae, os AGCM são produzidos a partir de uma reação de condensação entre 

acetil-CoA e etanol, catalisada por duas etanol-acetiltransferases, codificadas pelos 

genes Eeb1 e Eht1. Nessa reação, o grupo acetil, proveniente do acetil-CoA, é 

transferido para a molécula de etanol (Figura 3) (Saerens, S. M. et al., 2006). 

A composição de ésteres e álcoois superiores em cervejas é bastante variável, 

uma vez que a produção destes compostos é diretamente influenciada por condições 

referentes à produção da bebida, como tipo e origem do malte utilizado, formulação do 

mosto e temperatura de fermentação. Além disso, a produção de compostos de aroma e 

sabor varia de acordo com a cepa de levedura utilizada no processo produtivo (Araújo, 

2013). 

 

Figura 3: Reações químicas envolvidas na biossíntese de ésteres de ácidos graxos de cadeia média em S. 

cerevisiae. Ésteres de ácidos graxos de cadeia média são formados a partir da transferência do grupo 

acetil, proveniente do acetil-CoA, para o etanol (Figueiredo, 2016). 

 

Em cervejas de fermentação espontânea, como as Lambic, ocorre, durante a sua 

produção, uma sucessão microbiana, podendo ser dividida em três fases: na primeira, 

ocorre o predomínio de enterobactérias; quando a fermentação principal é iniciada, é 
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perceptível o aumento de S. cerevisiae e S. pastorianus, que dominarão o processo 

produtivo nos próximos meses; a terceira fase, a maturação, é caracterizada pela 

presença de BAL, principalmente Pediococcus, durante o restante do processo 

produtivo (Spitaels et al., 2015). Essa sucessão e variedade de microrganismos, bem 

como as condições de produção, garantem à essas cervejas um perfil único de ésteres e 

álcoois superiores, garantindo aroma e sabores diferenciados ao produto final (Bokulich 

et al., 2012;  Spitaels et al., 2015).   

Em outras bebidas, particularmente o vinho, características sensoriais 

diferenciadas são alcançadas, em função da ocorrência de uma fermentação secundária 

efetuada por bactérias lácticas, denominada fermentação maloláctica. A principal reação 

envolvida nessa fermentação é a descarboxilação do ácido málico, presente nas uvas, a 

ácido láctico com liberação de gás carbônico, contribuindo para o ―flavour‖ da bebida 

(Lonvaud-Funel, 1999;  Fleet, 2003). 

 

2.5 – Fermentação Maloláctica 

 

A fermentação maloláctica é um processo complexo, que geralmente ocorre após 

a conclusão da fermentação alcoólica, realizada pelas leveduras. Embora seja 

considerado um processo secundário, a fermentação maloláctica desempenha um papel 

fundamental na produção da maioria dos vinhos tintos, bem como alguns tipos de 

vinhos brancos, incluindo Chardonnay e alguns vinhos espumantes (Lerm et al., 2010). 

Existem três objetivos em se conduzir a fermentação maloláctica em vinhos. O 

primeiro deles é a diminuição da acidez do vinho com um aumento concomitante do 

pH. Em segundo lugar, a contribuição para a estabilidade microbiana pela remoção do 

ácido málico como possível substrato para outros microrganismos. Por fim, a 

modificação do perfil aromático do vinho (Lerm et al., 2010). 

A fermentação maloláctica é definida como a conversão de ácido málico, um 

ácido dicarboxílico, em ácido láctico, um ácido monocarboxílico, com a produção de 

dióxido de carbono. Essa reação é realizada a partir do metabolismo das bactérias do 
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ácido láctico (BALs), normalmente pertencentes aos gêneros Oenococcus, 

Lactobacillus, Pediococcus e Leuconostoc (Lonvaud-Funel, 1999). 

Existem três vias possíveis para a conversão de ácido málico em ácido láctico 

pelas BALs. A primeira delas é a conversão direta de ácido málico a ácido láctico 

através da enzima maloláctica. Esta reação requer os cofatores NAD
+ 

e Mn
2+

 e é a via 

preferencial das BALs (Figura 4) (Lerm et al., 2010). A segunda via utiliza a enzima 

málica para converter o ácido málico em ácido pirúvico, o qual posteriormente será 

reduzido, sob ação da enzima lactato desidrogenase, em ácido láctico (Figura 4) (Lerm 

et al., 2010). Outra via possível é a redução do ácido málico a oxaloacetato, por ação da 

enzima malato desidrogenase, seguindo-se a descarboxilação em piruvato e, 

posteriormente, redução a ácido láctico (Lerm et al., 2010). 

A bactéria Oenococcus oeni é descrita como mais tolerante às condições de 

vinificação, isto é, alta concentração de etanol e baixo pH, e, desta forma, esta espécie é 

preferencialmente utilizada na produção de vinhos (Lonvaud-Funel, 1999). 

A utilização das BALs na vinificação melhora a qualidade sensorial do produto 

final – devido à fermentação maloláctica (Lerm et al., 2010). Além disso, foi 

demostrado por Van Beek e Priest (2000), que a ocorrência de uma fermentação láctica 

ao final da fermentação alcoólica garantia uma redução na concentração de compostos 

fenólicos, como 4-vinilguaiacol e 4-vinilfenol, produzidos pelas leveduras, melhorando 

o perfil aromático de uísques, uma vez que tais compostos, quando em grandes 

concentrações, são considerados indesejáveis (Van Beek e Priest, 2000;  Araújo, 2013). 
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Figura 4: Reações de conversão do ácido málico. Por ação da enzima maloláctica e da enzima málica, 

respectivamente, o ácido málico é convertido a ácido láctico ou piruvato e CO2. (Adaptado de Lonvaud-

Funel, 1999). 

 

Ainda a respeito dos efeitos positivos da fermentação láctica, Carvalho (2011) 

avaliou a possibilidade de utilização de BALs em fermentação consorciada com S. 

cerevisiae, para a produção de cachaça. Foram utilizadas as espécies Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bacillus coagulans, Bacillus 

stearotermophilus e duas cepas de bactérias lácticas (bLBCM680-2 e bLBCM680-3) - 

pertencentes à coleção de cepas do Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

(LBCM), da Universidade Federal de Ouro Preto. Nenhuma das cepas de bactérias 

lácticas avaliadas afetou a viabilidade das leveduras. Em contrapartida, o consórcio 

entre bactérias lácticas e leveduras favoreceria o perfil sensorial da bebida, devido à 

presença acentuada do éster lactato de etila no produto final (Carvalho, 2011). 

O lactato de etila é um dos ésteres encontrados em maiores concentrações em 

bebidas destiladas. Este éster é formado pela esterificação do ácido láctico, produzido 

pelas bactérias lácticas, durante o processo fermentativo (Figura 5), e é descrito como 

um éster que confere aroma e sabor frutado à bebida, contribuindo, assim, para a 

qualidade sensorial de bebidas destiladas, como, por exemplo, a cachaça (Carvalho, 

2011). Pouco se sabe sobre a produção de lactato de etila pelas leveduras, entretanto, 
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Moreno-Garcia e colaboradores (2014) quantificaram a produção deste éster, após 12 

horas de fermentação de mosto de uva, porém em concentrações aquém daquelas 

encontradas em fermentações realizadas em presença de bactérias lácticas. De acordo 

com a literatura, a presença de lactato de etila em cervejas, está relacionada ao 

envelhecimento da bebida, trazendo aromas e sabores mais suaves para as cervejas 

(Saison et al., 2009;  Pires et al., 2014). 

 

 

Figura 5: Esterificação do ácido lático em lactato de etila. O ácido láctico proveniente do metabolismo 

das bactérias lácticas é convertido, em presença de etanol, em lactato de etila e água. (Adaptado de 

Delgado, 2010). 

 

2.6 – Bactérias do Ácido Láctico (BALs) 

 

As BALs são representadas, principalmente, pelos gêneros Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus e Streptococcus. Em geral são caracterizadas 

como microrganismos Gram-positivos, catalase negativos, aerotolerantes, não 

esporogênicos, citocromo ausente, com morfologia de cocos ou bacilos, exigentes 

quanto a fontes nutricionais e tolerantes a ácidos (Carr et al., 2002;  Gomes, 2009). 

As BALs constituem um grupo diversificado de microrganismos associados a 

plantas, cereais, carnes e produtos lácteos. Apesar de mais conhecidas por seu uso como 

culturas iniciadoras na fabricação destes últimos, como leite fermentado, iogurte, 

manteiga, requeijão e queijos, as BALs também participam de maneira importante no 

processamento de carnes, bebidas alcoólicas e legumes, incluindo salsichas, presuntos, 

vinhos, cerveja e picles. Seus efeitos benéficos na indústria de alimentos incluem, ainda, 
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a habilidade de produzir compostos secundários relacionados ao aroma e sabor (Carr et 

al., 2002). 

Com relação ao metabolismo fermentativo, as BALs se dividem em 3 grupos: 

homofermentativos obrigatórios, heterofermentativos facultativos e heterofermentativos 

obrigatórios. No grupo formado por homofermentativos obrigatórios, as hexoses são 

convertidas, quase que exclusivamente, pela via Embden-Meyerhof. Neste grupo, 1 mol 

de hexose leva a formação de 2 moles de ácido láctico, bem como 2 moles de ATP 

(Lerm et al., 2010).  As BALs heterofermentativas facultativas são capazes de fermentar 

hexoses de forma semelhante às homofermentativas obrigatórias. No entanto algumas 

espécies podem produzir ácido láctico, ácido acético e/ou etanol em condições limitadas 

de glicose (Gomes, 2009;  Lerm et al., 2010). Por fim, no grupo formado pelos 

heterofermentativos obrigatórios, as bactérias utilizam a via 6-

fosfogluconato/fosfocetolase para a fermentação das hexoses. Em condições de 

anaerobiose, hexoses são convertidas em concentrações equimolares de ácido láctico, 

etanol e/ou ácido acético, dióxido de carbono e ATP (Gomes, 2009;  Lerm et al., 2010). 

Os diferentes metabolismos podem ser determinados em relação aos produtos 

finais, de forma que, de um modo geral, fermentações que resultam majoritariamente na 

formação de ácido láctico, são conduzidas por bactérias homofermentativas. Todavia, as 

que apresentam como produtos principais ácido láctico, etanol e/ou ácido acético, são 

realizadas são realizadas por bactérias com metabolismo heterofermentativo (Figura 6) 

(Gomes, 2009;  Carvalho, 2011). 
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Figura 6: Metabolismo de bactérias do ácido láctico. Representação esquemática simplificada das vias do 

metabolismo homofermentativo e heterofermentativo em bactérias do ácido (Gomes, 2009). 
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3 – JUSTIFICATIVA 

 

A busca por cervejas com alto padrão de qualidade e características sensoriais 

diferenciadas pelos consumidores e, consequentemente, pelos produtores de cervejas, 

vem aumentando nos últimos anos. Assim, cada vez mais tem se mostrado importante o 

investimento em melhorias na produção da bebida, bem como, a utilização de novas 

metodologias para suprir a demanda dos consumidores. 

Estudos mostrando a utilidade da associação entre bactérias do ácido láctico e 

leveduras, durante o processo fermentativo, seja na fermentação láctica posterior à 

fermentação alcoólica - como acontece em vinhos e uísques - ou no consórcio entre 

esses microrganismos - como na produção de cervejas do tipo Lambic ou na produção 

de cachaça – tem ajudado a direcionar novas linhas de pesquisas visando a utilização 

desta metodologia na produção de cervejas como características sensoriais diferenciadas 

e, sobretudo, com alto padrão de qualidade. 

Entretanto, poucos trabalhos abordam a produção de cerveja por fermentação 

consorciada entre leveduras e BAL com inóculo controlado, uma vez que a fermentação 

de cervejas do tipo Lambic – amplamente descritas – ocorre de maneira espontânea. 

Dessa forma, o objetivo central deste trabalho, é padronizar e avaliar todas as 

etapas necessárias à produção de cervejas, através de processos consorciados entre 

BALs e leveduras, de maneira controlada. 

  



27 
 

4 – OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo Geral 

 

Desenvolver cervejas utilizando fermentação consorciada entre bactérias do 

ácido láctico e levedura isolada de alambiques de cachaça. 

 

4.2 – Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar o crescimento das bactérias lácticas em diferentes temperaturas; 

 

b) Realizar fermentações consorciadas em pequena escala, entre leveduras e 

bactérias lácticas e avaliar a produção de ácido láctico, ácido acético, etanol e 

lactato de etila; 

 

c) Avaliar a produção de lactato de etila com inóculo de bactérias lácticas em 

diferentes etapas da fermentação; 

 

d) Produzir cerveja utilizando processo de fermentação consorciada entre leveduras 

e bactérias lácticas; 

 

e) Identificar e quantificar os compostos de aroma presentes nas cervejas 

produzidas. 
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5 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

– LBCM – do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 

 

5.1 – Microrganismos 

 

Para a realização do presente trabalho, foram utilizadas uma cepa de 

Saccharomyces cerevisiae LBCM1078, anteriormente isolada de dorna de fermentação 

de cachaça, e quatro cepas de Lactobacillus brevis LBCM717, LBCM718, LBCM719 e 

LBCM720, isoladas a partir de ambiente produtivo cervejeiro (Campos, 2014), todas 

adicionadas à coleção do LBCM. 

Todos os microrganismos foram mantidos a -80°C em seus meios de cultura 

apropriados, adicionados de 30% de glicerol. A levedura foi mantida em YPD2% e os 

lactobacilos em MRS. 

 

Tabela 1: Microrganismos utilizados neste trabalho. 

Cepas Espécie Origem 

LBCM1078 Saccharomyces cerevisiae 
Dorna de fermentação de 

cachaça 

LBCM717 Lactobacillus brevis Ambiente cervejeiro 

LBCM718 Lactobacillus brevis Ambiente cervejeiro 

LBCM719 Lactobacillus brevis Ambiente cervejeiro 

LBCM720 Lactobacillus brevis Ambiente cervejeiro 
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5.2 – Meios de cultivo 

 

5.2.1 – Meio YPD2% 

 

O meio YPD2% (Yeast Extract Peptone Dextrose 2%) é composto por extrato de 

levedura 1% (p/v), peptona 2% (p/v), glicose 2% (p/v) como fonte de carbono, e água 

destilada. Para meio sólido, foi utilizado ágar 2% (p/v). 

Para realização das fermentações consorciadas em escala laboratorial, a glicose 

foi substituída por maltose como fonte de carbono, na mesma concentração (2% p/v). 

 

5.2.2 – Meio MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) 

 

O meio MRS (Acumedia) foi utilizado conforme recomendações do fabricante 

(5,5% p/v). Para meio sólido, foi utilizado ágar 2% (p/v). 

 

5.2.3 – Extrato de malte 

 

Foi utilizado o extrato de malte Brewferm® 8 EBC e, de acordo com o 

fabricante, a concentração de açúcares presentes em 1 Kg de extrato de malte 

corresponde à concentração encontrada em 1,6 Kg de malte em grão. O extrato de malte 

foi diluído a 13,4° Plato, autoclavado por 15 minutos e utilizado como meio para 

fermentações consorciadas entre BALs e levedura. 
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5.3 – Avaliação do crescimento em diferentes temperaturas 

 

As bactérias do ácido láctico tiveram seu crescimento em 15°C e 20°C avaliado 

e comparado com o crescimento em 30°C, temperatura usada como controle. 

As bactérias foram pré-cultivadas em tubos contendo 5 mL de meio MRS, sob 

agitação a 200 rpm (incubador rotatório New Brunswick Model G25), durante 24 horas, 

a 30°C. Uma alíquota de 500 µL da cultura padronizada a uma densidade óptica de 0,6 a 

600nm foi transferida para frascos Erlenmeyer contendo 50 mL de meio MRS, 

incubados em 15°C, 20°C e 30°C, por 120 horas. Foram realizadas leituras de D.O.600nm 

nos tempos 0, 24, 48, 72, 96 e 120 horas, ou seja, a cada tempo, alíquotas foram 

coletadas para leitura da absorbância em espectrofotômetro. 

 

5.4 – Crescimento em extrato de malte 

 

A fim de avaliar o metabolismo das bactérias do ácido láctico em presença de 

maiores concentrações de açúcares, foi realizada curva de crescimento das quatro cepas 

de Lactobacillus brevis utilizadas neste trabalho em 16% de extrato de malte. 

As cepas LBCM717, LBCM718, LBCM719 e LBCM720 foram cultivadas em 

tubos contendo 5 mL de meio MRS, sob agitação a 200 rpm (incubador rotatório New 

Brunswick Model G25), durante 24 horas a 30°C. Uma alíquota de 500 µL das culturas 

padronizadas a uma densidade óptica de 0,6 a 600 nm foi transferida para frascos 

Erlenmeyer contendo 50 mL de extrato de malte 16% (p/v), incubados a 30°C durante 

70 horas. Neste período, foram coletadas alíquotas para realizar leitura de D.O.600nm, 

além de alíquota para mensurar o pH dos cultivos. 

 

 



31 
 

5.5 – Fermentações consorciadas  

  

A cepa de levedura LBCM1078 bem como as cepas de bactérias do ácido láctico 

LBCM717, LBCM718, LBCM719 e LBCM720 foram avaliadas em fermentações 

consorciadas em escala laboratorial (50 mL), utilizando meio de cultura definido YP 2% 

maltose (p/v) ou extrato de malte 13,4° Plato, a 20°C. 

A proporção entre leveduras e bactérias utilizadas foi de 1,0 x 10
7
UFC/mL de 

leveduras e 1,0 x 10
4
 UFC/mL de bactérias lácticas. 

 

5.5.1 – Fermentações consorciadas em escala laboratorial em YP maltose 

    

A levedura e as bactérias foram ativadas em 5 mL de meio YP glicose 2% e 

meio MRS, respectivamente, incubadas a 30°C, sob agitação durante 24 horas. A partir 

desse pré-cultivo, a cultura de levedura foi inoculada em 200 mL de meio YP glicose 

2% e as culturas de bactérias lácticas foram inoculadas em 50 mL de meio MRS, 

incubadas a 30°C, sob agitação (200 rpm), durante 24 horas. 

Foi calculado o volume a ser inoculado em cada tubo de fermentação através da 

medida da densidade óptica (D.O.) de cada cultivo. As células foram então lavadas com 

solução salina 0,85%, centrifugadas a 3000 g (micro-centrífuga Eppendorf 5415D) por 

5 minutos e inoculadas nos tubos para a fermentação contendo 50 mL de YP maltose 

2%. 

Os tubos de fermentação foram incubados a 20°C, sem agitação, durante 13 dias. 

As fermentações foram feitas utilizando cada cepa de Lactobacillus brevis em 

consórcio com a cepa de levedura LBCM1078. Além disso, como controle, também 

foram realizadas fermentações individuais com cada microrganismo. Todas as 

fermentações foram realizadas em triplicata. 
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O desempenho fermentativo foi avaliado pesando-se os tubos diariamente e a 

perda de peso foi utilizada para estimar a produção de etanol, a partir da Fórmula 1, 

onde 92 corresponde à massa de duas moléculas de etanol e 88, à massa de duas 

moléculas de gás carbônico, geradas a partir de cada molécula de glicose durante a 

fermentação. 

 

Fórmula 1: Produção estimada de etanol a partir da perda de peso. 

                             (                
  

  
)        

 

Ao final das fermentações, amostras do sobrenadante foram coletadas para a 

análise de etanol, ácido láctico, ácido acético e lactato de etila. 

 

5.5.2 – Fermentações consorciadas em extrato de malte 

 

O crescimento e padronização das células foram realizados conforme descrito no 

item 5.5.1, sendo o inóculo realizado em 50 mL de extrato de malte 16%. 

 Essas fermentações foram conduzidas entre a cepa de levedura LBCM1078 e 

cada uma das cepas de bactérias do ácido láctico LBCM717, LBCM718, LBCM719 e 

LBCM720. 

Com a finalidade de definir o melhor momento durante a fermentação em que as 

BALs deveriam ser inoculadas, a fermentação em 16% de extrato de malte foi realizada 

de duas maneiras diferentes.  

Primeiramente foi realizado o co-inóculo entre a cepa LBCM1078 e cada uma 

das cepas de Lactobacillus brevis, onde a levedura e a bactéria foram inoculadas 

simultaneamente. Os tubos de fermentação foram, então, incubados a 20°C, sem 

agitação, durante 5 dias. Ao longo desse período, a perda de peso, decorrente da 
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liberação de gás carbônico, foi acompanhada através de pesagens diárias. Ao final das 

fermentações, amostras do sobrenadante foram coletadas para a análise de etanol, ácido 

láctico, ácido acético e lactato de etila. 

Em um segundo momento, as fermentações foram conduzidas a partir do inóculo 

dos microrganismos de maneira sequencial, onde a levedura LBCM1078 foi 

primeiramente inoculada e, ao final da fermentação alcoólica (4 dias após o inóculo das 

leveduras – momento definido a partir da estabilização da perda de peso dos tubos de 

fermentação), cada cepa de Lactobacillus brevis foi inoculda nos tubos de fermentação. 

Foi definido como fim da fermentação alcoólica o momento em que não houve variação 

maior que 0,1g na pesagem dos tubos. A fermentação láctica durou 2 dias, quando 

amostras do sobrenadante foram coletadas para a análise de lactato de etila. 

 

5.6 – Produção das cervejas 

 

As cervejas foram produzidas a partir do co-inóculo entre os microrganismos, 

em escala piloto, segundo as condições descritas na Tabela 2. Foi preparado um volume 

de 30 L de mosto e, posteriormente, aliquotado em três porções iguais, para inóculo dos 

microrganismos. Foram utilizados dois tipos de malte, na proporção de 59% de malte de 

trigo e 41% malte de cevada. Foi utilizado o lúpulo Spalter Select, com concentração de 

α-ácidos igual a 3,4%, tanto para amargor quanto para aroma. A concentração inicial de 

sólidos solúveis do mosto foi 12,5° Plato. 
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Tabela 2: Condições de produção das cervejas. 

Etapa Condições  

Mosturação 53°C 30 minutos 

 63°C 30 minutos 

 68°C 2 horas 

 75°C 5 minutos 

 1ª lupulagem - 90°  

 95° - Fervura 45 minutos 

 2ª lupulagem 15 minutos 

 Agitação 5 minutos 

 Repouso 15 minutos 

 Resfriamento 45 minutos 

Fermentação 20°C 10 dias 

Maturação 5°C 7 dias 

 

Para todas as cervejas produzidas, a concentração de sólidos solúveis foi 

mensurada diariamente (curva de atenuação), ao longo da fermentação. 

As cervejas produzidas foram analisadas por cromatografia gasosa para a 

quantificação de etanol, álcoois superiores, ésteres de acetato, ésteres de ácido graxo de 

cadeia média e lactato de etila. Também foi realizada a análise do pH e a classificação 

da coloração das cervejas produzidas. 

Durante a fermentação, amostras das cervejas foram coletadas para a realização 

da contagem do número de células, realizada em placas de Petri contendo os meios YP 

glicose 2%, para contagem de leveduras, e o meio MRS, para contagem das BALs. Para 

contagem das leveduras, as placas de Petri foram incubadas em estufa na temperatura de 

30°C, durante 48 horas. Já para contagem das BALs, as placas foram incubadas em 

estufa na temperatura de 37°C, durante 72 horas. 
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5.7 – Análises físico-químicas 

 

 

5.7.1 – Análises das fermentações em escala laboratorial 

 

5.7.1.1 – Lactato de etila 

 

Para análise de lactato de etila presente nas amostras das fermentações 

(conforme descrito nos itens 5.5.1 e 5.5.2), as amostras foram coletadas e submetidas à 

extração com solvente orgânico de acordo com metodologia descrita por Carvalho 

(2011), com algumas modificações. 

 

A) Extrações 

 

Alíquotas de 25 mL foram coletadas ao final das fermentações, bem como da 

cerveja produzida. Após centrifugação a 2885 g por 10 minutos, 10 mL do sobrenadante 

foi coletado para extração do lactato de etila para análise cromatográfica. 

Os 10 mL do sobrenadante foram transferidos para tubos de centrífuga de vidro, 

foram adicionados 2 gramas de NaCl e 2 mL de acetato de etila, e então, agitados em 

vortex por 2 minuto. As amostras foram centrifugadas a 1154 g por 15 minutos. 

Para a análise do lactato de etila, 1 mL da fase orgânica foi coletado e analisado 

em cromatógrafo gasoso com detector de massas (CG-MS). 
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B) Análise cromatográfica 

 

As dosagens de lactato de etila foram realizadas em um cromatógrafo Shimadzu 

CG-MS – QP2010 plus, equipado com um detector de massas quadrupolo, operando no 

modo de impacto eletrônico com 70 eV, escaneamento e monitoramento de íon seletivo 

(SIM). A tabela 3 mostra os íons monitorados neste trabalho. 

 

Tabela 3: Íons monitorados (m/z) para a análise de lactato de etila no modo SIM 

Janela 
Tempo de 

aquisição (min.) 

Modo de 

aquisição 
Íon (m/z*) Composto 

 4,5 – 12,5 SCAN - - 

 12,5 – 14,0 SIM 45, 56, 75 Lactato de Etila 

 14,0 – 35,0 SCAN - - 

*m/z: razão massa-carga 

 

A coluna cromatográfica empregada foi uma coluna capilar EliteWax (30m x 

0,25mm x 0,5µm, fase estacionária de polietilenoglicol). Injetor, detector e interface a 

240°C e a seguinte programação de temperatura de forno foi aplicada: temperatura 

inicial de 35°C, elevada a 120°C numa taxa de 3°C/min., e então elevada até 240°C a 

20°C/min. e mantida por 15 minutos. 

O volume injetado foi de 1µL no modo splitless por 0,75 minutos, e então 

ativado o modo Split com taxa de 1:50 utilizando gás hélio como gás de arraste, com 

fluxo de 1,24mL/min. 

A confirmação dos picos foi realizada por comparação do tempo de retenção e 

do espectro de massas obtido para padrão e amostras. Para análise quantitativa 

empregou-se o método de calibração externa. 
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5.7.1.2 – Análise por cromatografia líquida de alta eficiência 

 

Para as análises de glicose, ácido láctico, ácido acético e etanol realizadas ao 

longo do trabalho, foram coletados 1 mL dos sobrenadantes e centrifugados a 8000 rpm 

por 10 minutos. Após a centrifugação, os sobrenadantes foram filtrados em membrana 

com poro de 0,22 µm de diâmetro. 

As dosagens foram realizadas em um sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) Shimadzu LC – 20AT, utilizando uma coluna REZEX ROAO – 

ácido orgânico H
+
, utilizando como fase móvel H2SO4 (5 Mm), temperatura de operação 

de 45°C e fluxo de 0,7 mL/min. 

 

5.7.2 – Análises cromatográficas das cervejas 

 

 

5.7.2.1 – Lactato de etila 

 

As extrações do éster lactato de etila nas amostras das cervejas produzidas foi 

realizado conforme descrito no item 5.7.1.1. 

As dosagens de lactato de etila nas cervejas produzidas foram realizadas em um 

cromatógrafo Shimadzu Tracera CG – 2010 Plus, equipado com um detector de 

ionização por plasma BID – 2010 Plus. 

A coluna cromatográfica empregada foi uma coluna capilar EliteWax (30m x 

0,25mm x 0,5µm, fase estacionária de polietilenoglicol). Injetor, detector e interface a 

240°C e a seguinte programação de temperatura de forno foi aplicada: temperatura 

inicial de 35°C, elevada a 120°C numa taxa de 3°C/min., e então elevada até 240°C a 

20°C/min. e mantida por 15 minutos. 
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A confirmação dos picos foi realizada por comparação do tempo de retenção e 

do espectro de massas obtido para padrão e amostras. Para análise quantitativa 

empregou-se o método de calibração externa. 

 

5.7.2.2 – Análise de álcoois superiores, ésteres e acetaldeído 

 

As determinações de álcoois superiores (isobutanol e álcool isoamílico), ésteres 

(acetato de etila, acetato de isoamila, acetato de isobutila, butirato de etila, hexanoato de 

etila, octanoato de etila) e acetaldeído foram realizadas por cromatografia gasosa, em 

cromatógrafo a gás CP3380 da Varian e detectados por ionização em chama (DIC). 

Foi utilizada a coluna cromatográfica DB-WAX (60m x 0,25mm x 0,25µm, fase 

estacionária de polietilenoglicol). As temperaturas de injetor e detector permaneceram 

em 225°C e 280°C, respectivamente, e as temperaturas do forno seguiram a seguinte 

programação: temperatura inicial de 50°C, mantida durante 5 minutos. Em seguida, 

elevada a 100°C a uma taxa de 5°C por minuto, mantida durante 1 minuto e, 

posteriormente, elevada a 250°C, a uma taxa de 30°C por minuto, mantida por 3 

minutos, totalizando 22 minutos de corrida. 

As amostras foram extraídas em vials vedados de 15 mL, contendo 5 mL de 

cerveja, onde foram adicionados 20 µL de PI (padrão interno – n-pentanol 2,0% (v/v)). 

Os vials foram aquecidos em banho maria à 60ºC por 30 min. Após aquecimento, o 

volume de 5 mL da fase vapor foi recolhido em seringa gastight de 25 mL a 60ºC e 

imediatamente injetado no cromatógrafo gasoso nas condições citadas. As 

concentrações de cada substância foram obtidas das relações entre as áreas dos picos 

observados para as amostras e as áreas dos picos do padrão interno utilizado (n-

pentanol). Os valores apresentados representam a média de três determinações e as 

análises estatísticas foram realizadas conforme descrito no item 4.8. As concentrações 

foram expressas em miligramas por litro (mg/L). 
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5.7.2.3 – Análise de etanol 

 

As análises de etanol foram realizadas por cromatografia gasosa, em 

cromatógrafo a gás CP3380 da Varian e detectados por ionização em chama (DIC). 

Foi utilizada a coluna cromatográfica DB-WAX (60m x 0,25mm x 0,25µm, fase 

estacionária de polietilenoglicol). As temperaturas de injetor e detector permaneceram 

em 225°C e 280°C, respectivamente, e as temperaturas do forno seguiram a seguinte 

programação: temperatura inicial de 80°C, mantida durante 1 minuto. Em seguida, 

elevada a 100°C a uma taxa de 5°C por minuto, mantida durante 1 minuto e, 

posteriormente, elevada a 250°C, a uma taxa de 30°C por minuto, permanecendo a essa 

temperatura por 1 minuto, totalizando 13,33 minutos de corrida. 

As amostras foram extraídas em vials vedados de 15 mL, contendo 5 mL de 

cerveja diluída 250 vezes em água, onde foram adicionados 20 µL de PI (padrão interno 

– n-pentanol 2,0% (v/v)). Os vials foram aquecidos em banho maria à 60ºC por 30 min. 

Após aquecimento, o volume de 5 mL da fase vapor foi recolhido em seringa gastight 

de 25 mL a 60ºC e imediatamente injetado no cromatógrafo gasoso nas condições 

citadas. A concentração foi determinada pela relação entre a área do pico 

correspondente ao etanol e a área do pico do padrão interno utilizado (n-pentanol). Os 

valores apresentados representam a média de três determinações e as análises 

estatísticas foram realizadas conforme descrito no item 4.8. As concentrações foram 

expressas em porcentagem (v/v). 

 

5.7.2.4 – Classificação de cor pelo Standard Reference Method (SRM) e dosagem de 

pH 

 

A metodologia utilizada para classificação de cervejas quanto à coloração, 

recomendada pela BJCP (Beer Judge Certification Program) é o SRM (Standard 
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Reference Method). Para tanto, as amostras de cervejas foram centrifugadas a 16000 g 

(micro-centrífuga Eppendorf 5415D), por 3 minutos e, em seguida, o sobrenadante foi 

coletado e procedida a medida da D.O.430nm. Os valores obtidos de cada amostra foram 

multiplicadas por 10 (Morado, 2009). Os valores apresentados representam a média de 

3 determinações e as análises estatísticas foram realizadas conforme descrito no item 

4.8. O pH das cervejas foi determinado em potenciômetro Ankersmt, ORION, modelo 

720A. 

 

5.8 – Análise estatística 

 

Os valores determinados de etanol, ácido láctico, ácido acético, álcoois 

superiores, ésteres de acetato, ésteres de ácidos graxos de cadeia média, lactato de etila, 

SRM e pH das cervejas produzidas foram analisados utilizando o softwere Prisma 5, 

aplicando o Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05). Os valores 

relacionados ao crescimento das BALs e ao declínio do pH durante o crescimento em 

extrato de malte foram obtidos a partir da média simples entre as amostras e desvio 

padrão. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 – Avaliação do crescimento em diferentes temperaturas 

 

De acordo com (Oliver, 2012), a temperatura em que as leveduras fermentarão o 

mosto cervejeiro varia de acordo com o estilo de cerveja a ser produzido. De maneira 

geral, cervejas do tipo Ale são fermentadas entre 18°C e 25°C, enquanto a fermentação 

de cervejas do tipo Lager ocorre em temperaturas entre 6°C e 15°C. Visando a 

utilização das bactérias lácticas na fermentação do mosto cervejeiro, fez-se necessário 

avaliar a capacidade desses microrganismos em se adaptarem às temperaturas 

comumente utilizadas na produção de cervejas, acompanhando o seu crescimento em 

diferentes temperaturas. 

Em uma revisão a respeito da estabilidade microbiológica de cervejas, Vaughan 

e colaboradores (2005) citam que Lactobacillus brevis apresentam crescimento ótimo a 

30°C. Dessa forma, foi utilizado o crescimento dos L. brevis a 30°C como controle, 

sendo comparado ao crescimento em 15°C e 20°C. 

A Figura 7 apresenta os resultados obtidos para o crescimento das quatro 

bactérias lácticas LBCM717, LBCM718, LBCM719 e LBCM720 nas três temperaturas 

avaliadas. As quatro BALs apresentaram melhor crescimento na temperatura de 20°C 

quando comparado a 15°C (Figura 7). Tanto a 20°C quanto a 30°C (temperatura 

controle), os valores referentes à densidade óptica na fase estacionária apresentaram-se 

próximos um do outro, evidenciando o semelhante número de células para as quatro 

BALs em ambas temperaturas, ao final de 96 horas (Figura 7). A partir desses 

resultados, foi considerada a utilização dos L. brevis em estudo na produção de cervejas 

do tipo Ale, uma vez que a sua fermentação ocorre em temperaturas acima de 15°C 

(Bokulich e Bamforth, 2013). Além disso, vale ressaltar que cervejas do tipo Ale 

possuem um rico perfil sensorial, devido a grande variedade de compostos voláteis 

relacionados com aroma e sabor, sendo, dessa forma, interessante a utilização de BALs 

na sua produção, buscando um incremento a este perfil sensorial, possivelmente devido 

à presença do éster lactato de etila. 
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Figura 7: Perfil de crescimento dos L. brevis, em meio MRS, nas temperaturas de 15°C, 20°C e 30°C, ao 

longo de 96 horas de cultivo. (A) L. brevis LBCM717, (B) L. brevis LBCM718, (C) L. brevis LBCM719 

e (D) L. brevis LBCM720. 

 

A Tabela 4 apresenta a quantificação dos ácidos acético e láctico, etanol e 

glicose a partir de amostras dos sobrenadantes das quatro BALs cultivadas nas 

temperaturas de 15°C, 20°C e 30°C, analisadas por HPLC, ao final de 96 horas de 

cultivo. Quando cultivados a 15°C, foi observado que as cepas de L. brevis não 

consumiram totalmente a glicose presente no meio. L. brevis LBCM719 também não 

consumiu totalmente a glicose a 20°C (Tabela 4). Provavelmente o baixo consumo de 

glicose pode explicar a redução na produção final de ácidos orgânicos e etanol. O L. 

brevis LBCM718 apresentou maiores concentrações de ácido acético e ácido láctico a 

20°C, enquanto que os L. brevis LBCM717 e LBCM719 apresentaram as menores 

concentrações dos ácidos orgânicos analisados (Tabela 4). As maiores concentrações de 
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etanol foram observadas nas amostras de 15°C e 20°C, quando comparadas aos valores 

encontrados nas amostras referentes ao cultivo em 30°C (Tabela 4).  
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Tabela 4: Análise por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) das amostras dos sobrenadantes dos cultivos dos Lactobacillus brevis em diferentes 

temperaturas, em meio MRS. 

*ND: não detectado. Os valores estão expressos em g/L. Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si.

L. brevis 
 

Glicose 
 

Ácido acético 
 

Ácido Láctico 
 

Etanol 

 
 

15°C 20°C 30°C 
 

15°C 20°C 30°C 
 

15°C 20°C 30°C 
 

15°C 20°C 30°C 

LBCM717 
 

1,570ª ND ND 
 

18,97
a
 18,53ª 18,65ª 

 
13,39ª 12,15ª 12,49

a
 

 
3,16ª 2,43ª 1,31ª  

LBCM718 
 

0,978
b
 ND ND 

 
16,85

b
 23,68

b
 19,13

b
 

 
11,53

b
 14,47

b
 13,15

b
 

 
2,65

b
 2,78

b
 1,38

b
 

LBCM719 
 

8,180
c
 1,7413 ND 

 
2,15

c
 22,20

c
 17,20

c
 

 
8,673

c
 13,76

c
 11,37

c
 

 
1,65

c
 2,71

c
 1,19

c
 

LBCM720 
 

1,163
d
 ND ND 

 
16,60

d
 18,41ª 20,90

d
 

 
11,71

d
 12,13

a
 13,82

d
 

 
2,71

d
 2,44

a
 2,03

d
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L. brevis são descritos como heterofermentativos obrigatórios, e, além de 

produzirem ácido láctico, degradam hexose pela via das pentoses produzindo lactato, 

etanol ou ácido acético e dióxido de carbono (Dellaglio e Felis, 2005). A detecção de 

etanol e ácido acético nos sobrenadantes confirma esse tipo de metabolismo das quatro 

BALs em estudo. 

 

6.2 – Fermentação consorciada em YP maltose 2% 

 

Os ésteres são um dos principais compostos relacionados ao sabor e aroma de 

bebidas fermentadas (Nóbrega, 2003) e, uma vez que a procura por parte dos 

consumidores por bebidas com sabor e aroma diferenciados vem aumentando no Brasil 

e no mundo, cada vez mais se faz importante a busca por melhorias no perfil sensorial 

das bebidas (Morado, 2009;  Oliver, 2012). 

Com o conhecimento da contribuição das BALs no perfil sensorial de outras 

bebidas, tais como vinho, cachaça e uísque, e até mesmo em cervejas (tipo Lambic), a 

utilização de tais microrganismos em consórcio com a levedura S. cerevisiae poderia 

auxiliar na busca de novos padrões sensoriais para as cervejas. Assim, além dos aromas 

e sabores derivados dos compostos secundários produzidos pela levedura, as BALs 

contribuiriam com a produção de ácido láctico, que posteriormente, seria convertido ao 

éster lactato de etila 

No intuito de avaliar a possível influência das BALs no perfil sensorial das 

cervejas, a partir da produção de ácido láctico e lactato de etila, foram realizadas 

fermentações consorciadas em escala laboratorial, a fim de elucidar o comportamento 

de tais microrganismos em consórcio. As fermentações foram realizadas em YP maltose 

2%, durante 13 dias. 

A estimativa da produção de etanol, obtida a partir das fermentações realizadas 

por cada microrganismo, bem como pelo consórcio entre levedura S. cerevisiae 

LBCM1078 e cada uma das BALs em estudo, foi calculada e está apresentada na Figura 
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8. As maiores produções estimadas de etanol foram verificadas nas fermentações 

consorciadas entre S. cerevisiae LBCM1078 e L. brevis LBCM720 e L. brevis 

LBCM719, seguidas pela fermentação consorciada utilizando o L. brevis LBCM717. A 

fermentação entre S. cerevisiae LBCM1078 e L.brevis LBCM718 apresentou produção 

estimada de etanol semelhante à fermentação realizada apenas pela levedura S. 

cerevisiae (Figura 8). As menores produções estimadas de etanol foram referentes às 

fermentações conduzidas apenas pelos L. brevis (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Produção estimada de etanol, calculada a partir da perda de peso, durante 13 dias de 

fermentação, em meio YP maltose 2%.  

 

Ao final das fermentações consorciadas, amostras dos sobrenadantes foram 

coletadas e, através de análise cromatográfica, foi possível quantificar a produção de 

etanol (Figura 9), ácido acético, ácido láctico (Figura 10) e lactato de etila (Figura 11). 

O perfil encontrado para a quantificação de etanol mostrou-se semelhante ao 

observado a partir dos resultados obtidos com a estimativa da produção de etanol, 

realizada mediante cálculo da perda de peso. Entretanto, os valores encontrados a partir 
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da estimativa de etanol foram inferiores aos quantificados por cromatografia para todas 

as fermentações (Figura 9). As menores produções de etanol foram observadas nas 

fermentações realizadas apenas pelas BALs. Com relação à quantificação de etanol a 

partir das amostras das fermentações com participação da levedura S. cerevisiae, não 

houve diferença significativa entre a fermentação conduzida apenas pela levedura e as 

fermentações consorciadas entre levedura e BALs (Figura 9). Quando comparados 

apenas os consórcios, a concentração de etanol na amostra da fermentação consorciada 

entre a levedura e o L. brevis LBCM718 diferiu estatisticamente dos demais consórcios 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9: Produção de etanol, quantificada por HPLC, nas amostras das fermentações em meio YP 

maltose 2%. As colunas que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente entre si (p<0,05). 

 

A Figura 10 representa as produções dos ácidos acético (A) e láctico (B). As 

amostras da fermentação realizada apenas pela levedura LBCM1078 apresentaram as 

menores concentrações dos dois ácidos orgânicos analisados (Figura 10). Além disso, 
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analisando as fermentações consorciadas, a menor concentração de ácido acético foi 

detectada nas amostras fermentadas pela levedura LBCM1078 e a BAL LBCM719, 

enquanto que o consórcio entre a levedura LBCM1078 e a BAL LBCM717 apresentou 

a maior concentração de ácido acético (Figura 10A). Com relação às fermentações 

conduzidas apenas pelas BALs, por apresentarem metabolismo heterofermentativo, em 

todas as amostras foi possível quantificar ácido acético em concentrações acima de 1,0 

g/L, sendo que a maior concentração foi detectada nas amostras referentes à 

fermentação realizada pela cepa LBCM720 (Figura 10A). Com relação ao ácido láctico, 

as maiores concentrações foram observadas nas amostras referentes às fermentações 

realizadas apenas pelas BALs (Figura 10B). As amostras referentes às fermentações 

realizadas pelos consórcios entre a levedura e as BALs, apresentaram concentrações 

intermediárias de ácido láctico (Figura 10B). Este resultado pode indicar uma maior 

taxa de conversão de ácido láctico em lactato de etila, uma vez que, em presença de 

etanol, ocorre a esterificação do primeiro (Delgado et al., 2010).  
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Figura 10: Produção de ácido acético e ácido lático, quantificada por HPLC, nas amostras das 

fermentações em meio YP maltose 2%. Painel A: quantificação de ácido acético; Painel B: quantificação 

de ácido lático. As colunas que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente entre si, para um 

mesmo composto (p<0,05). 

 

Conforme previsto pela análise dos resultados referentes à produção de ácido 

láctico, maiores concentrações de lactato de etila foram observadas nas amostras das 

fermentações consorciadas (Figura 11). Moreno-García e colaboradores (2014) 

analisaram a produção de diversos compostos voláteis por S. cerevisiae em meio YNB 

17% de glicose, entre eles, o lactato de etila. Eles observaram que, após 12 horas 

fermentação, a concentração encontrada deste éster foi próxima a 10 mg/L. 
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Neste trabalho, a concentração média de lactato de etila apresentada pela 

levedura S. cerevisiae (inferior a 0,3 mg/L) foi bastante inferior à encontrada na 

literatura (Moreno-García et al., 2014) (Figura 11). As amostras das fermentações 

realizadas apenas por BALs apresentaram concentrações médias de lactato de etila entre 

0,65 – 1,0 mg/L (Figura 11). 

 

Figura 11: Produção de lactato de etila, quantificada por CG-MS, nas amostras das fermentações em 

meio YP maltose 2%. As colunas que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente entre si 

(p<0,05). 
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6.3 – Avaliação do crescimento das BALs e fermentações consorciadas em extrato de 

malte 

 

Conforme descrito no item 4.4, o metabolismo dos quatro L. brevis utilizados 

neste trabalho foi avaliado em presença de maiores concentrações de açúcar, utilizando 

o extrato de malte. O extrato de malte é utilizado principalmente por cervejeiros 

caseiros, em substituição à brasagem. Dessa forma, mimetizando as concentrações de 

açúcares encontradas no mosto cervejeiro, foi realizada a avaliação do crescimento das 

BALs em extrato de malte, assim como fermentações consorciadas em escala 

laboratorial (50 mL) entre a levedura S. cerevisiae LBCM1078 e as quatro cepas de L. 

brevis LBCM717, LBCM718, LBCM719 e LBCM720. 

A Figura 12 apresenta o perfil de crescimento das quatro cepas de L. brevis em 

extrato de malte. Os quatro L. brevis apresentaram perfil de crescimento similar, 

apresentando valores semelhantes de D.O. ao final de 70 horas (Figura 12).  

 

 

Figura 12: Perfil de crescimento dos L. brevis em extrato de malte 16%, ao longo de 70 horas. 
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Simultaneamente ao perfil de crescimento, foi realizado o monitoramento do 

declínio do pH do meio, em resposta ao metabolismo das BALs. Como observado na 

Figura 13, as quatro cepas de L. brevis apresentaram perfil semelhante, partindo do pH 

6,2 (pH inicial) e alcançando, ao final de 70 horas, pH próximo a 3,9 para todas as 

cepas. 

 

Figura 13: Monitoramento da acidez do meio durante o crescimento dos L. brevis em extrato de malte, 

ao longo de 70 horas. 

 

Tristezza e colaboradores (2016) avaliaram a influencia do tempo de inóculo das 

BALs (no início da fermentação, juntamente com as leveduras, ou ao final da 

fermentação alcoólica) sobre a produção de compostos voláteis e, consequentemente, no 

perfil sensorial de vinhos. Assim, a fim de avaliar o momento ideal para realizar o 

inóculo das BALs, foram realizadas fermentações consorciadas com introdução das 

BALs ao início e após a fermentação alcoólica. 

A Figura 14 apresenta as concentrações de lactato de etila quantificadas a partir 

de amostras dos sobrenadantes referentes às fermentações consorciadas. Nas amostras 
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onde as BALs e a levedura foram inoculadas no início da fermentação (Figura 14A), as 

concentrações médias deste éster foram maiores, quando comparadas às concentrações 

médias observadas quando as BALs foram inoculadas ao final da fermentação alcoólica 

(Figura 14B). Tristezza e colaboradores (2016) encontraram resultados semelhantes, 

indicando uma influência positiva do co-inóculo na composição aromática do vinho. 

Em seus resultados, os autores puderam observar que uma maior variedade e maiores 

concentrações de ésteres foram produzidos, aumentando, assim, o flavour da bebida. 

Quando o inóculo das BALs foi realizado no início da fermentação (co-inóculo), 

as fermentações entre a levedura LBCM1078 e as BALs LBCM718 e LBCM720, se 

destacaram quanto à produção de lactato de etila, apresentando maiores concentrações 

médias deste éster (Figura 14A). Entretanto, o mesmo não ocorreu quando as BALs 

foram inoculadas ao final da fermentação alcoólica, onde em todas as fermentações 

foram encontradas concentrações semelhantes de lactato de etila (Figura 14B). 
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Figura 14: Produção de lactato de etila, quantificada por CG-MS, nas amostras das fermentações em 

extrato de malte 16%. Painel A: quantificação de lactato de etila nas amostras referentes ao inóculo dos L. 

brevis no início da fermentação alcoólica e Painel B: quantificação de lactato de etila nas amostras onde o 

inóculo foi realizado ao final da fermentação alcoólica. As colunas que apresentam a mesma letra não 

diferem estatisticamente entre si, para um mesmo tratamento (p<0,05). 
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6.4 – Produção de cervejas 

 

Durante a etapa de fermentação das cervejas, a atenuação, ou seja, o consumo de 

açúcares fermentáveis pela levedura e BALs, foi mensurada diariamente, como pode ser 

observado na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Representação da atenuação durante a fermentação das cervejas produzidas com a levedura 

LBCM1078, em consórcio ou não, com as BAL LBCM718 e LBCM720. 

 

As três cervejas produzidas passaram por um processo de fermentação que durou 

10 dias, resultando em um produto final com concentração de sólidos solúveis de 6,9, 

8,8 e 8,8° Plato, para a fermentação exclusiva com a levedura LBCM1078, consórcio 

com a BAL LBCM718 e consórcio com a BAL LBCM720, respectivamente. A 

atenuação depende da disponibilidade de açúcares fermentáveis no mosto cervejeiro, o 

que está diretamente relacionado às condições utilizadas no processo de maltagem. 

Outro fator que pode afetar a atenuação relaciona-se às características específicas de 
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cada cepa, ou seja, da capacidade de metabolização dos açúcares disponíveis no mosto 

(Araújo, 2013). 

A unidade utilizada para avaliar a atenuação das cervejas, °Plato, leva em 

consideração a concentração de sólidos solúveis presente no meio. Uma solução 1°Plato 

apresenta a mesma densidade de uma solução de sacarose 1% (Morado, 2009;  Preedy, 

2011). Dessa forma, a concentração de células dos microrganismos presentes no mosto 

cervejeiro, influenciou os valores de °Plato mensurados ao longo da fermentação. 

Entretanto, houve semelhança entre o perfil de atenuação apresentado ao longo das 

fermentações das três cervejas.  

Os ácidos orgânicos, resultantes do metabolismo das BALs, podem afetar a 

viabilidade de leveduras, porém esta inibição é dependente de outros fatores, como tipo 

e concentração do ácido, espécie de levedura, sinergismo com outros produtos, entre 

outros (Gomes, 2009;  Carvalho, 2011). Com o intuito de verificar se haveria 

diminuição na viabilidade de leveduras e BALs durante as fermentações consorciadas, 

foi realizada contagem microbiana durante o processo de produção das cervejas, bem 

como no produto final. 

A Figura 16 apresenta o resultado encontrado a partir da contagem do número de 

células viáveis ao longo das fermentações. A partir desses resultados, foi possível 

observar que não houve redução do número de células de leveduras (Figura 16A) e de 

bactérias lácticas (Figura 16B) durante o processo produtivo. 
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Figura 16: Número de células viáveis de leveduras e bactérias lácticas durante os dez dias de 

fermentações. O painel A representa o número de células de leveduras, enquanto o painel (B) representa o 

número de células de bactérias lácticas. 
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6.4.1 – Análises físico-químicas das cervejas produzidas 

 

Após a finalização de todo o processo produtivo, as cervejas foram submetidas a 

análises físico-químicas, objetivando a quantificação do teor de etanol e dos compostos 

voláteis responsáveis pela formação do flavour da bebida. 

Conforme dados apresentados na Tabela 5, a cerveja produzida a partir do 

consórcio entre as cepas LBCM1078 e LBCM720 apresentou maior concentração 

média de isobutanol (28,24 mg/L), em relação às outras duas cervejas produzidas. As 

três cervejas não diferiram estatisticamente quanto ao conteúdo de álcool isoamílico, 

butirato de etila e octanoato de etila. As concentrações de acetato de isobutila foram 

menores que o limite de detecção, não sendo possível quantificar este composto em 

nenhuma das cervejas produzidas. O éster acetato de isoamila foi encontrado em maior 

concentração na cerveja produzida a partir da cepa LBCM1078 em relação às demais, 

para as quais não houve diferença estatística, sendo, para os consórcios entre a levedura 

e BALs LBCM718 e LBCM720 obtidos os valores médios: 0,614 mg/L e 0,547 mg/L, 

respectivamente. Assim como o acetato de isoamila, a concentração média de hexanoato 

de etila na cerveja produzida apenas pela levedura LBCM1078, foi superior às obtidas 

nas cervejas produzidas pelo consórcio entre a levedura e as BALs LBCM718 e 

LBCM720. Nas cervejas produzidas a partir dos consórcios entre leveduras e BALs 

foram encontradas menores concentrações médias de acetaldeído, em relação à 

encontrada na cerveja produzida utilizando apenas a levedura. Para o éster acetato de 

etila, a maior concentração foi encontrada na cerveja produzida pela levedura 

LBCM1078, enquanto que a cerveja produzida pelo consórcio desta levedura com a 

BAL LBCM718 apresentou a menor concentração média encontrada deste composto. 

Com relação à quantificação do éster lactato de etila, na cerveja produzida utilizando 

apenas a levedura LBCM1078 não foi possível quantificar a presença deste éster. 

Entretanto, nas cervejas produzidas pelos consórcios entre levedura e BAL foi possível 

quantificar o lactato de etila, porém as concentrações médias encontradas em tais 

cervejas não diferiram estatisticamente (Tabela 5).  

Algumas cepas de Oenococcus oeni e Lactobacillus são capazes de metabolizar 

acetaldeído - composto originado, principalmente, a partir do metabolismo da levedura - 
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em ácido acético e etanol (Swiegers et al., 2005). Nosova e colaboradores (2000) 

mostraram que algumas estirpes bacterianas (Lactobacillus e Bifidobacterium), por 

apresentarem atividade da enzima aldeído desidrogenase, são capazes de remover o 

acetaldeído, in vitro, sugerindo um possível efeito regulatório benéfico nos níveis deste 

composto. As cervejas produzidas a partir de fermentação consorciada entre levedura e 

bactérias lácticas mostraram uma redução nos valores de acetaldeído, quando 

comparadas à cerveja produzida apenas pela levedura (Tabela 5), fato que pode estar 

relacionado ao consumo de acetaldeído, descrito na literatura. 

A produção de compostos voláteis durante o processo produtivo é bastante 

variada, sendo influenciada por diversas condições. O aumento da concentração de 

sólidos solúveis, por exemplo, é suficiente para aumentar a produção de ésteres, 

independente do tipo de levedura utilizada no processo, ale ou lager (Kobayashi et al., 

2008). 

O limite de percepção sensorial diz respeito à quantidade mínima de 

determinado composto capaz de ser detectada pelo olfato humano. Para os compostos 

butirato de etila e acetato de etila essas quantidades são 0,4 mg/L e 30 mg/L, 

respectivamente (Tan e Siebert, 2004). Nas cervejas analisadas neste trabalho as 

concentrações de butirato de etila estavam acima dos valores supracitados, bem como as 

concentrações de acetato de etila nas cervejas produzidas pela levedura LBCM1078 e 

pelo consórcio entre esta levedura e a BAL LBCM720. Todos os demais compostos 

quantificados encontram-se abaixo do limite de percepção sensorial. Entretanto, sabe-se 

que o perfil sensorial de bebidas não é construído levando-se em consideração apenas 

um composto volátil, mas, sobretudo, devido ao sinergismo entre tais compostos, 

provocando uma sensação olfativa agradável (Saerens, S. et al., 2008). Entre os valores 

que se apresentaram abaixo do limite de percepção sensorial, destaca-se o acetaldeído, 

composto considerado off flavour, ou seja, não contribui de maneira positiva para o 

aroma e sabor das cervejas. Assim, é desejável que, quando presente em bebidas, tal 

composto apresente concentração abaixo do limite de detecção sensorial, exatamente 

como verificado. 

Em vinhos, a maior parte dos ésteres que compõem seu perfil sensorial, é 

produzida pela levedura durante a fermentação alcoólica. No entanto, os ésteres podem 

ainda ser derivados da uva e da esterificação química de álcoois e ácidos durante o 
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envelhecimento da bebida (Pretorius e Lambrechts, 2000;  Swiegers et al., 2005). 

Espécies de bactérias lácticas tradicionalmente empregadas na fabricação de produtos 

lácteos, como Lactobacillus e Pediococcus, possuem esterases que podem estar 

associadas a modificação no perfil de ésteres em vinhos (Matthews et al., 2004). Em 

uma revisão sobre o perfil sensorial de dessa bebida, Swiegers e colaboradores (2005) 

citam a contribuição da fermentação maloláctica no aumento das concentrações de 

ésteres, incluindo acetato de etila, bem como, diminuição na concentração de outros 

ésteres (Swiegers et al., 2005). 

Os resultados apresentados neste trabalho mostram, no entanto, que as cervejas 

produzidas pelos consórcios entre a levedura e as bactérias lácticas, apresentaram 

menores concentrações de acetato de etila, quando comparadas à cerveja produzida 

apenas pela levedura (Tabela 5). Estas variações nas concentrações de ésteres sugerem 

que esterases presentes em Lactobacillus, podem estar envolvidas tanto na síntese 

quanto na hidrólise destes compostos (Swiegers et al., 2005). 

Com relação à graduação alcoólica, apesar de terem sido utilizados os 

consórcios entre bactérias lácticas e a levedura, não houve diferença significativa entre 

as concentrações de etanol encontradas nas três cervejas produzidas (Tabela 5). Assim 

como o conteúdo de etanol, o pH final das cervejas não diferiu entre as três cervejas 

produzidas (Tabela 5). 
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Tabela 5: Análises físico-químicas realizadas nas cervejas produzidas com as cepas LBCM1078, LBCM718 e LBCM720. 

Parâmetro 
 Cepas utilizadas 

 LBCM1078  LBCM1078/LBCM718  LBCM1078/LBCM720 

Álcoois superiores (mg/L)       

Isobutanol  22,51±0,116
a
  27,10±0,072

b
  28,24±0,75

c
 

Álcool isoamílico  44,52±0,27
a
  50,51±0,714

b
  50,34±1,21

b
 

Ésteres (mg/L)       

Acetato de etila  92,91±3,13
a
  15,40±0,745

b
  42,49±2,311

c
 

Acetato de isoamila  1,031±0,0133
a
  0,614±0,022

b
  0,547±0,028

b
 

Acetato de isobutila  ND  ND  ND 

Butirato de etila  1,33±0,840
a
  1,106±0,044

a
  1,084±0,042

a
 

Lactato de etila  ND  4,789±0,095
a
  4,975±0,291

a
 

Hexanoato de etila  0,172±0,00045
a
  0,162±0,0005

b
  0,151±0,0024

c
 

Octanoato de etila  0,03518±0,00091
a
  0,03505±8,106e-005

a
  0,034±0,00093

a
 

Compostos carbonílicos (mg/L)       

Acetaldeído  3,53±0,164
a
  2,71±0,103

b
  1,49±0,125

c
 

Etanol (% v/v)  3,78±0,127
a
  4,18± 0,291

a
  4,16± 0,167

a
 

pH  4,40  4,33  4,34 

SRM  6,25±0,136
a
  7,55±0,061

b
  7,44±0,067

b
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Também foi avaliada, através do SRM (Standard Reference Method), a 

coloração das cervejas produzidas (Tabela 6). As cervejas produzidas a partir dos 

consórcios entre a levedura LBCM1078 e as BALs LBCM718 e LBCM720 

apresentaram os maiores valores de SRM (7,55 e 7,44, respectivamente), para os quais, 

não houve diferença significativa. A cerveja produzida a partir da fermentação apenas 

da levedura LBCM1078 apresentou o menor valor de SRM (6,25). De acordo com a 

BJCP (2009), SRM entre 6 e 9 é típico de cerveja dos estilos Maibock e Helles Bock, 

embora a coloração da cerveja possa ser influenciada por diversos fatores como a 

origem e o grau de torrefação do malte. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

A partir do trabalho desenvolvido, foi possível definir qual temperatura, entre as 

testadas, deveria ser utilizada na produção de cervejas, visando o consórcio entre 

leveduras e bactérias lácticas. Foi escolhida a temperatura de 20°C, pois, além do 

melhor desempenho apresentado pelas BALs, cervejas do tipo Ale são fermentadas em 

temperaturas mais elevadas e apresentam perfil sensorial mais complexo, dessa forma, a 

adição de novos compostos voláteis não produzidos pelas leveduras, como lactato de 

etila, poderia acrescentar diferente percepção sensorial sobre o produto final. 

As fermentações consorciadas em meio sintético (YP maltose 2%) e em extrato 

de malte 13,4° Plato se mostraram úteis para elucidar o comportamento dos 

microrganismos em consórcio, em pequena escala. As maiores concentrações de lactato 

de etila encontradas nas amostras das fermentações em extrato de malte, permitiram a 

seleção de duas entre as quatro BALs avaliadas, sendo, posteriormente, utilizadas na 

produção das cervejas. 

Durante o processo produtivo, foi possível observar que as BALs LBCM718 e 

LBCM720 não foram capazes de reduzir a viabilidade da levedura LBCM1078, bem 

como seu desempenho fermentativo.  

Os resultados das análises físico-químicas das cervejas produzidas mostraram 

que, de maneira geral, a utilização das BALs contribuiu para o perfil sensorial das 

cervejas produzidas, sobretudo, pela presença, em maiores concentrações, de lactato de 

etila e, devido à diminuição na concentração de acetaldeído, composto off flavor, sem 

prejuízo ao conteúdo de etanol. 
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8 – PERSPECTIVAS 

 

 

 Realizar análise cromatográfica de ácido acético e ácido láctico, a partir das 

amostras das fermentações realizadas em extrato de malte. 

 

 Realizar análise do perfil de compostos produzidos ao longo da fermentação, 

correlacionado a produção ao tempo de incubação. 

 

 Realizar análise sensorial com provadores treinados, a fim de elucidar o efeito 

deste éster no flavour da bebida e correlacionar a análise sensorial e química 

para a obtenção de cervejas com características sensorial diferenciadas. 
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