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RESUMO 
 
 

A cerveja é um produto com longa tradição no Brasil. Os primeiros relatos da produção e 
consumo de cerveja, na forma artesanal, no Brasil datam do século XVII. A primeira produção 
industrializada deu-se em 1836, e desde então nunca parou de crescer. A prática e o interesse 
pela produção de cerveja artesanal tem crescido entre o público domestico, incentivando 
também o crescimento de microcervejarias e beer pubs. Por cerveja artesanal entende-se 
aquela produzida com produtos 100% naturais, em pequena escala, com equipamentos 
próprios e mão de obra pouco numerosa. O cervejeiro caseiro produz sua cerveja em seu 
próprio domicílio, manualmente e em panelas. O processo artesanal obedece a risca o tempo 
necessário em cada etapa, pois o mais desejado é a qualidade ótima do produto final e não o 
volume ou velocidade de produção. A criticidade do processo não difere muito da produção em 
escala industrial, principalmente no que se refere ao controle de parâmetros de processo, como 
temperatura e tempo, mas o processo artesanal é manual e usa uma quantidade razoável de 
equipamentos e horas de acompanhamento. O controle ineficiente de alguns destes 
parâmetros pode causar falhas no produto final e gerar desde uma alteração do sabor da 
cerveja até a perda total do lote. A má homogeneização da mistura ou falha no controle de 
temperatura na mosturação pode levar a uma inativação prematura das enzimas, prejudicando 
o sabor e corpo da cerveja. A sanitização ineficiente nos processos subsequentes de transvase 
para diferentes recipientes, frequentemente ocasionam contaminação do produto por bactérias, 
o que geralmente leva a uma alteração das características da cerveja ou até mesmo a perda 
total do lote. O controle inadequado da temperatura durante a fermentação e maturação 
também produz sabores indesejados a cerveja. Por fim, grandes perdas da ordem de 30 a 40% 
do volume total inicial são contabilizadas na tentativa de separar os resíduos sólidos do líquido 
em cada mudança de etapa. O objetivo deste trabalho é avaliar os controles de processo 
necessários à produção de cerveja artesanal caseira, em todas as etapas que a compõe, 
mosturação, fervura, fermentação e maturação; medir sua eficiência com relação as perdas 
impostas pelo sistema de panelas e baldes de fermentação e seus subsequentes transvases e 
propor a construção de um equipamento capaz de realizar todas as etapas do processo de 
produção, com o mínimo de esforço e o máximo de controle e eficiência, utilizando um único 
recipiente. Será usado um silo de fundo cônico, resistência elétrica, jaqueta de água gelada, 
sensores de temperatura, bomba de circulação com entrada tangencial e um sistema de 
controle centralizado, o que possibilitará realizar o processo com a maior confiabilidade e 
eficiência possível. A confecção do equipamento em aço inox sanitário e em um único 
recipiente proporcionará excelente sanitização eliminando completamente as chances de 
contaminação. 


