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PROZYN BIO SOLUTIONS

• Empresa brasileira;

• Especialista em
biosoluções;

• Mais de 20 anos
desenvolvendo
biosoluções;

• Profissionais com 
know-how técnico 
e experiência 
industrial.



CENTRO DE TECNOLOGIA



PROZYN BIO SOLUTIONS



BRACKGROUND



ENZIMAS: O QUE SÃO?

• São produtos biológicos (proteínas)

• Não são toxicas

• Apresentam um alto grau de especificidade

• Reações baratas e seguras

• “turnover” – desempenha a mesma função consecutivamente se serem 
consumidas no processo

• São altamente eficientes, acelerando a velocidade das reações de 108 a 1011

vezes

• São econômicas, reduzindo a energia de ativação para catalisar a reação;

• O pH e temperatura influenciam muito na ação enzimática.

representa o 
estado de 
transição

E + S ES EP E + P



SHELF LIFE DA CERVEJA

Estabilidade 
Físico-Química

Estabilidade 
Sensorial

Estabilidade 
Microbiológica



ESTABILIDADE COLOIDAL

• Estabilidade coloidal = estabilidade físico-química;

• Coloide = pequenas partículas finamente dispersas com tamanhos 
irregulares;

• Grupos de moléculas que influenciam na estabilidade coloidal:

– Proteínas;

– Polifenois;

– Polissacarídeos;

– Substancias minerais.

• Turvação a frio: Interação entre proteínas e polifenois;

• Estabilização: Removendo os compostos influenciadores:

- Ácido Tânico;

- Sílica;

- Enzimas;

- Polivinil Polipirrolidona (PVPP);



ESTABILIDADE MICROBIOLÓGICA

• Estabilidade Microbiológica = MO deteriorantes de Cerveja;
– Patogênicos não deterioram cerveja

• Grupos de MO deteriorantes de cervejas:

– Aeróbicos;

– Anaeróbicos;

– Facultativos (Leveduras);

• Turvação, viscosidade, alteração do sabor/ aroma, sedimentos de 
fundo;

• Estabilização: Eliminando ou evitando contaminação do processo:

- Cuidados com processo (Assepsia, CIP)

- Inibidores de MO (lúpulo, álcool, levedura)

- Pasteurização/ Flash Pasteurização



ESTABILIDADE SENSORIAL

• Estabilidade Sensorial = Alteração do aroma e sabor originais da 
cerveja
– Transporte, agitação, luz solar, caloria excessiva, altos teores de oxigênio;

• Compostos relacionados:

– Trans-2-nonenal;

– Oxigênio;

– Fe, Cu, Al;

• Estabilização: 

- Baixos níveis de Oxigênio dissolvido;

- Controles de Processo (pH e temperatura dos processos);

- Controle de Pasteurização/ Flash Pasteurização (UP certo para cada 
estilo de cerveja);

- Transporte e Ponto de Venda;

- Auxiliares de trabalho (Antioxidantes, Inibidores enzimáticos)



ESTABILIDADE:
CLEARMAX MF



Clearmax MF: O que é?

• Ácido tanico purificado

• Polifenol naturalmente presente 
em plantas como Tara pods, 
Aleppo, Chinese gallnuts, Sumac 
leaves, Quebracho, Acacia.

• Centro de glicose com 
ramificações de ácido gálico;

• Coadjuvante de tecnologia.
Glicose
Ácido gálico



BENEFÍCIOS

• Precipitação proteica;

• Quelante metal (Fe);

• Captura radicais livres, antioxidante;

• Inibe a atividade da lipoxigenase (LOX);

• Processos mais eficientes.
– Rápida sedimentação de leveduras;

– Maiores ciclos de filtração;



BENEFÍCIOS
PRECIPITAÇÃO PROTEICA = ESTABILIDADE COLOIDAL

Proteína: cadeia aminoácidos
20 aminoácidos
Prolina, aminoácido



BENEFÍCIOS
ANTIOXIDANTE
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Gallate

• Formação de um dímero pela ligação de 
galatos por meio de reações com radicais 
livres.

OH



BENEFÍCIOS
ANTIOXIDANTE

▪ Complexando o Fe o Clearmax MF previne a reação de Fenton’s e reduz o 
risco de of flavours na cerveja.

▪ Evita a oxidação do FeII em Fe III



BENEFÍCIOS
ANTIOXIDANTE

• A lipoxigenase (LOX) reage com os lipideos no grão de malte e leva 
a formação do 2-nonenal, que dá característica de envelhecimento 
da cerveja;

• Clearmax MF inativa a LOX.



MECANISMO INIBIÇÃO LOX
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Captura dos radicais livres envolvidos na reação enzimática•

Quelação• do íon Fe presente no sítio catalitico da LOX



BENEFÍCIOS
SEDIMENTAÇÃO DE LEVEDURAS

- Rápida sedimentação durante a maturação 
(baixas temperaturas);

- Redução na perda de extrato com descarte 
de gelager;

- Redução na perda de extrato com 
recuperação de cerveja na Levedura de 
descarte;



BENEFÍCIOS
MAIORES CILCOS DE FILTRAÇÃO

Ciclo 
Tradicional

Ciclo 
Teste



APLICAÇÃO



MAPA DOS BENEFÍCIOS & APLICAÇÃO

Boiling

Fermentation

Mashing

Maturation

Whirlpool

Filtration

Shelf-life & taste stability

2-6g/hl

Prestabilisation

2-6g/hl

Colloidal stability

5-8g/hl

Colloidal stability

1-2g/hl

Estabilidade Coloidal Estabilidade Organoléptica

Fase quente
Fase fria



FASE QUENTE

Mosturação 
• Inibição de enzimas LOX;
• Melhoria do poder antioxidante;

Fervura
• Formação de trub compacto e redução 

de perdas;
• Melhoria nas drenagens de fundo dos 

fermentadores;
• Solução de pré-estabilização;
• Melhoria de ciclos de filtração (retiradas 

de proteína).

Dosagem:
Inicial de 4 g/hL durante a mostura e fervura do mosto.

Benefícios  da  Aplicação conjunta na Mostura e Fervura do Mosto:



FASE QUENTE

Dosagem:
MOSTURA
- Dosagem do pó direto na agua de arriada do malte
- 4 g/ hL para inativar 75% da LOX.
FERVURA
- Dosagem direta na fervura 10 a 15 minutos finais
- 4 g/hL



FASE FRIA

Benefícios:
• Ação instantânea e altamente especifica em leveduras e proteínas de alto 

peso molecular sem interferir nas proteínas da espuma; 
• Melhoria de estabilidade coloidal, turvação a frio;
• Melhoria na capacidade antioxidante da cerveja alongando a vida sensorial 

do produto;
• Redução nos níveis de Fe2+ /Fe3+;
• Coagulante de Leveduras com seletividade mais alta;
• Utilizado para elevação dos ciclos de filtração e redução de consumo de 

elementos filtrantes.

Benefícios  da  Aplicação na maturação e filtração:



FASE FRIA

Dosagem:

Solução- de 0,5% a 35% em água 50°C ou água
carbonatada;
Dosagem- direta no maturador ou durante trasfega
(esfriar solução);
Homogeneização- do tanque necessário;

- 3 a 5 g/hL para aplicação somente na maturação.
- 1 a 2 g/HL para aplicação conjunto com mostura e

fervura do mosto

Aplicação no Maturador:

Indicação para dosagem:
✓ Após 48 h de maturação a 0°C;
✓ Retirada de Geleger (trube frio);
✓ Homogeneização com CO2;
✓ Aplicação com injeção de CO2 contínua;
✓ Mín mais48hs de sedimentação



FASE FRIA

Dosagem:

- Solução para dosagem em linha, junto com a terra diatomácea
grossa;

- Dosagem: 0,75 a 1 g/ hL;
- O Clearmax MF irá coagular as proteínas formando particulas finas

que irá ajudar na filtração da cerveja.

- 1ª pré capa do filtro com terra grossa (1,0 a 1,5 D)
- 2ª pré capa com terra grossa (1,0 a 1,5 D) e extra grossa (5 a 6 D)
- Dosagem de mix grossa: extra grossa em linha;
- Dosagem da solução de Clearmax MF em linha

Aplicação na Filtração:



Solubilidade do Produto 1% P/V a -1C

Adição 00:11:01 00:22:03 00:33:01



Solubilidade do Produto 1% P/V a +25C

Adição 00:02:01 00:08:03



Solubilidade do Produto 40% P/V  +50C
20% + 20%

Adição 00:01:03 00:01:03 00:03:02



Turbidez após aplicação:

Branco Clearmax SiO2



Turbidez após 18 hs Clearmax vs Sílica

Clearmax SiO2



Acompanhamento na filtração (0,45EBC  - 225 Sec NIBEM)



GLUTEN FREE BEER
PRODUÇÃO



O QUE É GLUTEN?

• Proteínas presentes em cereais;

– Trigo, triticale, centeio, cevada, espelta, triguilho.

• Proteínas presentes em cereais;

• Gliadina e glutenina são as principais proteinas do 
gluten;

• São proteínas ricas em prolina;

• Na cerveja, o gluten causa turvação a frio e baixa 
estabilidade coloidal.



DOENÇA CELIACA

Intolerância radical ao glúten;•

Inflamação • grave do intestino e leva à desnutrição por 
má absorção de nutrientes;

Com o tempo, o distúrbio vai destruindo as vilosidades •

do intestino, que absorvem nutrientes;

Não existe cura, o tratamento é uma dieta livre de •

gluten;



LEGISLAÇÃO

• A lei Nº10.674 de 16 de Maio de 2003 obriga as inscrições “COTÉM 
GLUTEN” e “NÃO CONTÉM GLUTEN” nos rótulos de todos os 
alimentos e bebidas;

• A legislação Brasileira não estipula um limite para alimentos gluten
free

• O Codex Alimentarius sugere o limite de 20 ppm para produtos 
gluten free;
– Pessoas celíacas e que contém doença de crown pode consumir alimentos com 

até 20 ppm de glúten;

– Pessoas alérgicas ao glúten não pode consumir nenhuma quantidade dessa 
molécula.

Sugestão rótulo sem gluten:

“GLUTEN FREE”
Atenção alérgicos, contém derivados de cevada



COMO MEDIR O TEOR DE GLUTEN?

• Método ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay);

• Padrão ouro pelo CODEX;

• Detecta níveis a partir de 3 ppm de gluten.



ELISA



PRODUÇÃO 2x1

Brassagem Fervura do mosto Maturação

Clearmax MF: 4g/hL
de mosto

Protezyn EX: 0,5% 
sobre a massa de 
malte

Clearmax MF: 4g/hL de 
mosto

Clearmax MF: 2g/hL
de cerveja

Brassagem: Dosar o Clearmax MF na água de arriada do malte.
Dosar o Protezyn EX após a adição do malte moído.

Fervura: Dosar o Clearmax MF junto com o lúpulo.

Maturação: Dosar o Clearmax MF em solução no tanque seguindo as 
recomendações de dosagem do Clearmax MF.



CONTATO

Prozyn BioSolutions

(11) 3732-0000

Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, 199

Butantã – São Paulo, SP

rafael.borges@prozyn.com.br

Tel: (11) 98585-5545

persio.volpini@prozyn.com.br

Tel: (11) 98346-3653


