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GENERAL ABSTRACT 

INTRODUCTION. The market of low-alcohol and non-alcoholic beer has been 
increasing due to factors such as health concerns, high-calorie content, strict 
traffic laws, religion and pregnant women. Beer presents compounds of great 
nutritional interest such as B-complex vitamins, antioxidants, minerals, fibers, 
proteins and carbohydrates leading studies to recommend it as good food 
source. The definition of non-alcoholic beer varies around the world; in Arabic 
countries, the maximum allowed alcohol concentration is 0.1% (v/v); in Italy, 
1.2%, (v/v) Europe and Brazil, 0.5% (v/v). The greatest challenge for the 
brewing industry is to develop low-alcohol or non-alcoholic beer with 
organoleptic characteristics similar to regular beer. There are many processes 
used for the beer’s production with reduced content or Non-alcoholic, biological 
(fermentation) and physical (thermal and with membranes) But those with the 
best results currently, processes involving membranes produce the best beers. 
The method of reverse osmosis involves the beer passing through a semi-
permeable membrane under high-pressure conditions.  This type of membrane 
is permeable to water, alcohol, and other small molecules; larger molecules 
responsible for organoleptic characteristics remain in the concentrate beer. In 
the first stage of the reverse osmosis, it occurs the concentration of the original 
beer by removing the alcohol and water not adding the concentrate with 
demineralized water; at the second stage, the removed value is replaced with 
demineralized water – a process called difiltration, which occurs until the 
desired volume of alcohol is reached. The membranes used in the process are 
usually of asymmetric structures, with active layer of cellulose, polyamide, 
polyimide, polyester or polyester-sulfone - placed in modules with different 
geometric forms (plan, tubular or spiral). 
 
OBJECTIVES. Develop a non-alcoholic Stout black beer using reverse osmosis 
and assess its process and physical, chemical parameters. 
 
MATERIALS AND METHODS. Beer type Foreign Extra Stout was purchased at 
Cathedral Beer Supply, located in Maringá, state of Paraná, Brazil, following the 
norms by the Beer Judge Certification Program (BJCP). The beer samples were 
initially decarbonized through magnetic agitation with a maximum temperature 
maintained until 20ºC. Four samples were generated with varied parameters of 
dilution and temperature: C1 and C3 – 1L demineralized water plus 1L of beer, 
and C2 and C4 –  2L of beer with process temperatures C1 and C3 20ºC, C2 
and C4 30ºC. The process was carried out on a module of reverse osmosis with 
a spiral polyestersulfon membrane with an area of 0.3 m2. The temperature was 
controlled using a refrigeration bath with pressure of 4.9 bar for all of the 
samples. For samples C1 and C3, the process was concentration until 1.5L and 
subsequent difiltrations until the total removal of alcohol; reaching this point, 
above 0.5L were removed from the concentrate for the initial beer volume to 
return. For samples C2 and C4, we repeated the process applied to samples C1 
and C3 until the stage of total alcohol removal, eliminating only the last stage 
reaching a final volume of 1.5L, completed with demineralized water until 2L. 
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The analyses involved the fouling coefficient; permeate flow, color, bitterness, 
pH, alcohol content, antioxidant activity DPPH and phenolic compounds. The 
obtained results were assessed using analysis of variance (ANOVA) and the 
averages submitted to Tukey test at 5% probability. 
 
RESULTS AND DISCUSSION. Regarding the fouling, all of the samples 
presented significant results for permeate flow, having increased with time and 
temperature; however, the temperature should not be too increased in order to 
prevent beer degradation. By analyzing the results of bitterness, we observed 
no significant differences; lower temperatures in diluted samples lead to lower 
bitterness loss. Regarding the color, all of the samples are within the standards 
by BJCP 2014. The pH varied from 4.2 to 4.4, within the interval between 3.8 
and 4.7, which prevents microbial growth. The analysis of alcohol content 
indicated that at the temperature of 20º in diluted samples, the process of total 
alcohol removal is longer than for temperatures around 30ºC in concentrated 
samples. The results of total phenolic compounds presented variation, while the 
values of antioxidant activity using method DPPH are lower than the analyzed 
studies.  
 
CONCLUSIONS. Results of is study showed the possibility of producing black 
alcohol-free beer quality. However, to ensure color, bitterness, pH and 
antioxidants beer, the best option temperature was 20ºC and the diluted 
samples. Still it is necessary more studies to optimize the process. 
 
Keywords: Non-alcoholic black beers, Membrane, Alcohol content.  
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RESUMO GERAL 
  

INTRODUÇÃO. Existe um grande crescimento de mercado para cervejas com 
baixo teor alcóolico ou sem álcool, devido a alguns fatores: preocupação com a 
saúde e alto valor calórico, leis rígidas em relação ao tráfego rodoviário, religião 
e mulheres em período de gestação. A cerveja possui compostos de grande 
interesse nutricional como, vitaminas do complexo B, antioxidantes, minerais, 
fibras, proteínas e carboidratos, o que faz com que estudos a apontem como 
uma boa fonte de alimentação. A definição de cerveja sem álcool varia ao redor 
do mundo, nos países Árabes a concentração de álcool pode ser de no máximo 
0,1% (v/v), na Itália 1,2% (v/v) e na Europa e no Brasil 0,5% (v/v). O maior 
desafio da indústria cervejeira é produzir um produto com baixo teor alcoólico 
ou sem álcool com características organolépticas parecidas com a cerveja 
regular. Existem inúmeros processos utilizados para produção de cerveja com 
teor reduzido ou sem álcool, processos biológicos (fermentação) e físicos 
(térmicos e com membranas), porém os que apresentam os melhores 
resultados atualmente são os processos que utilizam membranas. No método 
de osmose reversa a cerveja passa através de uma membrana semi-permeável 
sob condições de pressão elevada. Este tipo de membrana é permeável à 
água, álcool e outras moléculas pequenas. As moléculas maiores, 
responsáveis pelas características organolépticas permanecem na cerveja 
concentrada. Na primeira etapa da osmose reversa ocorre a concentração da 
cerveja original removendo o álcool e a água e não acrescentando água 
desmineralizada ao concentrado, na segunda fase o volume retirado é 
substituído por água desmineralizada, este processo é chamado de difiltração e 
isto acontece até que volume de álcool desejado seja atingido. As membranas 
utilizadas geralmente são de estruturas assimétricas, com camada ativa de 
celulose, poliamida, poliimida, poliéster ou poliéster sulfona, estas que são 
colocadas em módulos com diferentes formas geométricas (planar, tubular ou 
espiral). 
 
OBJETIVOS. Desenvolver uma cerveja preta tipo Stout sem álcool por meio de 
osmose reversa, avaliar o seu processo e seus parâmetro físico-químicos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS. A cerveja tipo Foreign Extra Stout foi adquirida na 
cervejaria Cathedral, localizada em Maringá e as mesmas seguem normas 
Beer Judge Certification Program (BJCP). A cerveja foi inicialmente 
descarbonatadas por meio de agitação magnética, mantendo sua temperatura 
máxima até 20ºC. Geraram-se quatro amostras variando diluição e 
temperatura, onde C1 e C3 eram 1L de água desmineralizada mais 1L de 
cerveja e C2 e C4 2L de cerveja com temperaturas de processo C1 e C3 20ºC 
e C2 e C4 30ºC. O processo foi realizado em módulo de osmose reversa, com 
uma membrana de poliestersulfona em forma de espiral com área de 0,3 m2. A 
temperatura foi controlada por meio de um banho de refrigeração e a pressão 
utilizada foi de 4,9 bar para todas as amostras. Para as amostras C1 e C3 o 
processo foi de concentração até 1,5L e posteriormente realizada difiltrações, 
até a retirada total do álcool, chegando neste ponto foi realizada a retirada de 
mais 0,5L do concentrado para que voltasse no valor de volume inicial da 
cerveja. Para as amostras C2 e C4 foi realizado o mesmo processo das 
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amostras C1 e C3 até a etapa de retirada total do álcool, apenas eliminando a 
última etapa, deixando-as com um volume final de 1,5L, este que foi 
completado até 2L com água desmineralizada. As análises realizadas foram do 
coefiente de fouling, fluxo de permeado, cor, amargor, pH, teor alcóolico, 
atividade antioxidante DPPH e compostos fenólicos. Os resultados obtidos 
foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) e as médias 
submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO. Em relação ao fouling todas as amostras 
apresentaram resultados significativos, quanto ao fluxo de permeado observou-
se que ele aumenta com o tempo e a temperatura, porém não se deve 
aumentar muito a última variável para evitar a degradação da cerveja. Ao 
analisar os resultados de amargor das amostras, nota-se que elas não 
apresentam diferenças significativas entre elas, observa-se também que em 
temperatura menores e com amostras diluídas acontece uma menor perda de 
amargor. Em relação à cor todas estão dentro das normas da BJCP 2014. O 
pH variou de 4,2 a 4,4, situando-se dentro do intervalo de 3,8 a 4,7 o qual evita 
o crescimento microbiano. Na análise de teor alcóolico notou-se que em 
temperaturas de 20º e com amostras diluídas o processo para retirada total do 
álcool é mais demorado do que em temperaturas em torno de 30ºC e com 
amostras concentradas. Os resultados dos compostos fenólicos totais das 
amostras variaram entre si e a atividade antioxidante pelo método DPPH estão 
abaixo dos estudos analisados. 
 
CONCLUSÕES. Os resultados obtidos no estudo mostrou a possibilidade de 
produção de cerveja preta sem álcool de qualidade. Porém para garantir a cor, 
amargor, pH e antioxidantes da cerveja, a melhor opção foi em temperatura de 
20ºC e com as amostras diluídas. Ainda faz-se necessário mais estudos para 
otimizar o processo. 
 
Palavras-chave: cerveja preta sem álcool, membrana, teor alcóolico. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DO PROCESSO DE CERVEJA SEM 

ÁLCOOL TIPO STOUT OBTIDA PELO PROCESSO DE OSMOSE REVERSA. 

ASSESSMENT OF QUALITY AND PRODUCTION PROCESS OF A NON-

ALCOHOLIC-STOUT BEER USING REVERSE OSMOSIS 

 

RESUMO 

Há um grande aumento no consumo de cervejas com baixo teor 

alcóolico ou sem álcool nos últimos anos, devido a alguns fatores: preocupação 

com a saúde, leis rígidas, religião, entre outras. A cerveja é considerada uma 

boa fonte de vitaminas, antioxidantes, minerais, fibras, proteínas e 

carboidratos. A disponibilidade de produtos sem álcool ainda é pequena no 

Brasil e no Mundo. Foram desenvolvidas a partir de uma cerveja regular tipo 

Foreign Extra Stout com 6,6% v/v de álcool, quatro amostras de cerveja com 

0% de álcool através do processo de osmose reversa. Nos quatro processos 

ocorreu o fouling, o fluxo aumentou com o tempo e a temperatura. O valor da 

cor, amargor, pH, compostos fenólicos e atividade antioxidante se mantiveram 

mais próximos da cerveja regular quando o processo aconteceu com a amostra 

diluída e em temperatura de 20ºC. Os resultados mostram que o produto 

desenvolvido está dentro da maioria dos padrões e estudos na área. 

Palavras-chave: cerveja preta sem álcool, membrana, teor alcóolico.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A indústria cervejeira vem destacando-se no mercado mundial e 

nacional. A China é o maior produtor, seguido dos EUA, Brasil, Rússia e 

Alemanha (1). A cerveja possui ótimas características nutricionais como, 

vitaminas do complexo B, antioxidantes, minerais, fibras, proteínas e 

carboidratos, o que faz que estudos apontem como uma boa fonte de 

alimentação (2,3). 

Dentro deste segmento existe a produção de cerveja com baixo teor 

alcóolico e sem álcool, mesmo ainda sendo uma pequena porcentagem nota-
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se um significativo aumento, devido a alguns fatores como, por exemplo, 

preocupação com a saúde e alto valor calórico, tráfego rodoviário, religião e 

mulheres em período de gestação. Esse tipo de bebida também é indicado 

para pessoas que possuem problemas cardiovasculares e hepáticos (4,5-6). 

A definição de cerveja sem álcool varia ao redor do mundo, nos países 

Árabes a concentração de álcool pode ser de no máximo 0,1% (v/v), na Itália 

1,2% (v/v) e na Europa e no Brasil 0,5% (v/v) (7,8-9). 

O maior desafio da indústria cervejeira é produzir um produto com baixo 

teor alcoólico ou sem álcool com características organolépticas parecidas com 

a cerveja regular. Em virtude disso aumentaram-se estudos em novos 

processos tecnológicos entre eles processos biológicos e físicos (10,11-12). 

Os processos biológicos utilizam leveduras especiais, são os mais 

utilizados, pois não precisam de nenhuma etapa posterior à fermentação, 

porém produzem uma cerveja com pouco aroma e sabor mais adocicado que a 

regular devido às leveduras não consumirem todo o carboidrato disponível. 

(7,12-13). 

Os processos físicos dividem-se em térmico (destilação) e com utilização 

de membranas (nanofiltração, osmose reversa, diálise, pervaporação) (14). 

Embora o processo térmico onde o álcool é removido após a fermentação seja 

de grande eficiência, o calor faz com que a cerveja produzida seja de baixa 

qualidade. Já os processos que utilizam membranas pode-se controlar a 

temperatura, a pressão, entre outros parâmetros, produzindo hoje as melhores 

cervejas com baixo teor alcoólico e sem álcool (13). 

No método de osmose reversa a cerveja passa através de uma 

membrana semi-permeável sob condições de pressão elevada. Este tipo de 

membrana é permeável à água, álcool e outras moléculas pequenas. As 

moléculas maiores, responsáveis pelas características organolépticas 

permanecem na cerveja concentrada (15). Na primeira etapa da osmose 

reversa ocorre a concentração da cerveja original removendo o álcool e a água 

e não acrescentando água desmineralizada ao concentrado, na segunda fase o 

volume retirado é substituído por água desmineralizada, este processo é 

chamado de diafiltração e isto acontece até que volume de álcool desejado 

seja atingido (16). 
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As membranas utilizadas geralmente são de estruturas assimétricas, 

com camada ativa de celulose, poliamida, poliimida, poliéster ou poliéster 

sulfona, estas que são colocadas em módulos com diferentes formas 

geométricas, podendo ser planar, tubular ou espiral (17). 

Como a demanda deste tipo de produto está crescendo e cerveja preta 

sem álcool não é um produto de fácil acesso no mercado, fazem-se 

necessários novos estudos para que este produto seja colocado à disposição 

do consumidor. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma cerveja preta tipo 

Stout sem álcool por meio de osmose reversa e avaliar seu processo e análises 

físico-químicas.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

 As cervejas tipo Foreign Extra Stout, todas do mesmo lote, foram 

adquiridas na cervejaria Cathedral, localizada em Maringá, Paraná, Brasil e as 

mesmas seguem normas Beer Judge Certification Program (BJCP) (18). 

Preparação das amostras 

 As cervejas foram inicialmente descarbonatadas por meio de agitação 

magnética, e mantidas a temperatura máxima de 20ºC. Os parâmetros diluição 

e temperatura foram variados gerando quatro amostras e como controle foi 

utilizada uma amostra da cerveja original chamada de padrão (Tabela 1). 

Tabela 1 – Diluição e temperaturas das amostras de cerveja e do controle. 

Amostra Preparo Temperatura (ºC) 

C1 1 L cerveja + 1 L de água 20 

C2 2 L de cerveja 20 

C3 1 L cerveja + 1 L de água 30 

C4 2 L de cerveja 30 

C5 Padrão 20 
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Procedimento Experimental 

O processo foi realizado em um sistema com área total de 3,5 m2, 

composto por uma membrana de osmose reversa de poliestersulfona, em 

configuração espiral com área de 0,3 m2. A temperatura foi controlada por meio 

de um banho de refrigeração e a pressão utilizada foi de 4,9 bar para todas as 

amostras. 

Para as amostras C1 e C3 o processo foi de concentração até 1,5L e 

posteriormente realizada difiltrações com água desmineralizada, até a retirada 

total do álcool. Em seguida realizada a retirada de mais 0,5L do concentrado 

para que voltasse no valor de volume inicial da cerveja (1L). Para as amostras 

C2 e C4 foi realizado o mesmo processo descrito acima até a etapa de retirada 

total do álcool, sendo eliminada a última etapa, deixando as amostras com um 

volume final de 1,5L, o qual foi ainda completado até 2L com água 

desmineralizada. 

 

Coeficiente de Fouling 

O coeficiente de fouling foi medido através da seguinte equação 1.  

CF= [1- (fp/fa)]x100  (1) 

 

CF= Coeficiente de Fouling (%) 

fp = Fluxo da membrana suja (L/h m2) 

fa = Fluxo da membrana limpa (L/h m2) 

 

Onde fp é o fluxo de água na membrana antes do processamento 

(membrana limpa) e fa o fluxo de água na membrana após processamento 

(membrana suja) (19). 

 

Fluxo de Permeado 

 

   O fluxo de permeado foi calculado através da equação: 

Jp= V/t*A     

 

Jp = Fluxo de permeado (L/h m2) 
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V = Volume (L) 

t  = tempo (h) 

A = área de permeação da membrana (m2) 

 

   O tempo é o intervalo em horas necessário para que se obtenha 0,5 L de 

filtrado (12). 

 

Análises Físico-Químicas 

Cor  

 Foi determinado segundo o método 9.6 da European Brewery 

Convention – EBC (2010), obtendo resultado em EBC (20). 

Amargor 

 O amargor foi determinado pelo método 9.8 da European Brewery 

Convention – EBC (2010), obtendo o resultado em European Bitterness Units – 

EBU (20). 

pH 

 As análises de pH foram realizadas utilizando-se o método 9.3.5 da 

European Brewery Convention – EBC (2010) (20).  

Teor Alcoólico 

 Para a determinação do teor alcoólico utilizou-se o método empírico do 

ebuliômetro descrito nas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) (21). 

Compostos Fenólicos Totais 

 

A determinação de compostos fenólicos totais foi realizada através de 

espectrofotometria, segundo método colorimétrico com reagente Folin-

Ciocalteu e padrão ácido gálico (20 a 200µmol/mL) (22), com modificações 

(23). Em um tubo de ensaio protegido contra a luz 125µL das amostras de 

cervejas diluídas em água deionizada (100 vezes) foram adicionados de 500µL 

de água deionizada e 125 µL de reagente Folin-Ciocalteu e agitado em vortex 
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por 1 minuto. Em seguida, acrescentou-se 1,5mL de carbonato de sódio 7%, 

deixando reagir por 90 minutos na ausência de luz. Leitura realizada a 760 

nanômetros em espectrofotômetro Cary 50 Sacan UV-Visible – Varian. Os 

resultados estão expressos em miligramas de ácido gálico por litro de cerveja 

(mg EAG/L).  

 

Atividade antioxidante método DPPH 

 

A determinação da atividade antioxidante através da captura do radical 

livre 2,2’-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), foi realizada segundo Brand-Williams 

(24), utilizando 2,5 mL das amostras de cerveja diluída (100 vezes) em água 

deionizada, em tubo de ensaio, adicionados de 1 mL de DPPH 0,3 mmol/L, 

sendo homogeneizado em vortex e mantido ao abrigo da luz por 30 minutos. A 

leitura foi realizada em espectrofotômetro a 518 nanômetros. Uma amostra 

branco foi utilizada para eliminar a influencia de coloração da amostra, 

homogeneizando 2,5 mL de amostra diluída e 1 mL de água deionizada. Um 

controle negativo também foi utilizado, com 2,5mL de água deionizada e 1 mL 

da solução de DPPH. A atividade antioxidante é expressa em equivalente 

Trolox/L de cerveja. Curva Trolox 0- 75µmol/L.  

 

Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram avaliados por meio de análise de variância 

(ANOVA) e as médias submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade 

pelo programa estatístico Assistat.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Coeficiente de Fouling 

O coeficiente fouling é definido como a diminuição do fluxo de 

permeado, ocorre devido a interações entre membrana e soluto, causando uma 

deposição de partículas no interior dos poros da membrana, bloqueando-as 

parcialmente ou totalmente (25). É necessária a compreensão do coeficiente 

de fouling a fim de otimizar o processo de separação com membranas, poucos 
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estudos sobre o fouling em processos de retirada de álcool de cerveja estão 

disponíveis. 

 

Tabela 2 – Resultado da análise de Fouling. 

Amostras Fouling (%) 

C1 17,5 

C2 53 

C3 25 

C4 48 

  

Em todas as amostras ocorreu o fouling, sendo necessárias melhoras no 

processo. 

 

Fluxo do permeado 

Fluxo de permeado é o volume de permeado por unidade da área da 

membrana e unidade de tempo (12). A figura 1 apresenta os resultados do 

experimento em relação ao fluxo do permeado. 

 

Figura 1 – Fluxo de permeado das amostras C1, C2, C3 e C4 em relação ao tempo para 

retirada total de álcool. 
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 De acordo com a Figura 1, o fluxo de permeado aumenta com o tempo, 

o mesmo resultado foi encontrado por Mccornick (26) que estudou a remoção 

de etanol de uma solução por osmose reversa, este comportamento ocorre 

devido à diminuição da concentração de etanol no concentrado evitando o 

entupimento dos poros da membrana, já que o mesmo volume de permeado 

retirado é adicionado ao tanque de alimentação, mantendo-o sempre 

constante.  

 Em temperaturas mais altas o fluxo é maior, como nota-se pelas 

amostras C3 e C4, estas que foram mantidas a 30ºC, Catarino et al (15) 

também observou isto no seu estudo, porém a temperatura do processo não 

deve ser muito elevada para evitar a degradação da cerveja (27). 

Análises Físico Químicas 

Água e compostos de baixo peso molecular, como o etanol passam 

através da membrana enquanto que outros compostos são retidos (16). Os 

resultados das características físico-químicas das cervejas estão apresentados 

na Tabela 3.  

Tabela 3 – Características físico químicas das cervejas sem álcool e a padrão 

Amostras Amargor Cor pH 

C1 45,950b 216,500b 4,365a 

C2 40,300b 180,963c 4,365a 

C3 44,300b 179,308c 4,225b 

C4 36,075b 175,713d 4,225b 

C5 62,650a 227,670a 4,375a 

Médias seguidas de letra diferentes na mesma coluna diferem entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 As amostras C1, C2, C3 e C4, não apresentam diferenças significativas 

em relação ao amargor, em temperaturas menores e amostras diluídas tendem 

a uma menor perca de amargor. Em outros estudos com osmose encontra-se 

redução de até 50% de amargor (28). 

A cor da cerveja tipo Foreign Extra Stout deve ser de marrom escuro a 

preta de acordo com a BJCP 2014 (18). As amostras foram analisadas em 
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espectrofotômetro e os resultados apresentam diferenças significativas entre 

elas, menos entre a C2 e C3, porém a coloração de todas as cervejas 

permaneceu dentro das normas da BJCP 2014 (18). No processo de filtração 

da cerveja na membrana sem diluição, ou seja, as amostras C2 e C4 o 

permeado apresentava uma cor amarelada, que provavelmente é a causa de 

valores menores da cor dessas amostras em relação ao padrão. 

O pH da cerveja deve estar entre 3,8 e 4,7 para evitar crescimento 

microbiano (29,30) e de acordo com a Tabela 3 todas as amostras estão dentro 

deste intervalo. Estudos realizados com pressões de 35 a 50 bar mostram uma 

redução de até 25 % no pH (27), no presente estudo a pressão trabalhada foi 

de 4,9 bar e a redução no pH de no máximo 3,21%. A diluição não influenciou 

diretamente nos resultados de acordo com as amostras C1 e C2, C3 e C4 que 

não apresentam diferenças significativas entre elas, porém a temperatura foi 

uma variável que afetou o pH.  

As amostras C1 e C3 são diluídas, como descrito na Tabela 1, o 

processo de retirada de álcool da amostra C3 demorou 3 horas e meia e da C1 

6 horas, C2 8 horas e meia e a C4 6 horas e meia, para temperaturas mais 

baixas o tempo de processo para chegar a 0% de álcool é maior que em 

temperaturas mais altas. A diluição também influenciou no processo, a amostra 

C1 e C3 tinha uma concentração de 3,3 v/v e as amostras C2 e C4 6,6 v/v de 

álcool, como citado acima para retirar totalmente o álcool da amostra C1 foi 

necessário 6 horas e da amostra C2 oito horas, de acordo com a Figura 2.

Figura 2 – Teor alcoólico das amostras C1, C2, C3 e C4 em relação ao tempo para a retirada 

total do álcool. 
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Análise dos compostos fenólicos totais e atividade antioxidante 

Estudos trazem a avaliação da capacidade antioxidante de vários tipos 

de bebidas, dentre elas a cerveja. Entre as amostras de cerveja analisadas 

pelos métodos FRAP, TRAP e ABTS, a cerveja preta obteve os maiores 

valores de atividade antioxidante (31). As cervejas são fabricadas com lúpulo e 

malte e a presença destes aponta para a alta capacidade antioxidante desta 

bebida.  Os resultados de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante 

das cervejas sem álcool e a padrão estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante pelo método DPPH das 

amostras de cervejas, expressos em miligramas equivalente de ácido gálico por litro de cerveja 

e em µmol Trolox/L, respectivamente. 

AMOSTRA mg Ácido Gálico/L DPPH µMol Trolox/L 

C1 594,35c 1077,19b 

C2 1371,77a 2805,26a 

C3 159,68e 667,98b 

C4 408,87d 769,74b 

C5 861,29b 2239,03a 

Médias seguidas de letra diferentes na mesma coluna diferem entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O conteúdo de compostos fenólicos totais das amostras variaram entre 

si. Baiano et al (32) avaliram nove cervejas entre claras e escuras, entre elas 

uma tipo Stout e o resultado encontrado foi de 930 mg EAG/L. Outro estudo 

analisou seis cervejas escuras e o resultado variou de 429 a 727 mg EAG/L 

(33), neste mesmo estudo foi analisado também a atividade antioxidante pelo 

método DPPH e o resultado mínimo foi de 2840 e o máximo de 4290 µMol 

Trolox/L, valores maiores do que encontrado nas amostras de cerveja sem 

álcool e a padrão.  

 

CONCLUSÃO 

 De acordo com os resultados obtidos o estudo mostrou a possibilidade 

de produção de cerveja preta sem álcool de qualidade. Porém para garantir a 

cor, amargor, pH e antioxidantes da cerveja, a melhor opção foi em 
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temperatura de 20ºC e com as amostras diluídas. Entretanto ainda faz-se 

necessário mais estudos para otimizar o processo. 
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