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PELIZAEUS-MUSEUM 
Datação: VI DINASTIA
± 2297-2166 
Proveniência: GUIZA 
Material: CALCÁRIO 
Altura: 84.5 cm 
Comprimento: 100.5 cm 
Profundidade: 10.5 cm

Cena de colheita do
túmulo 
de Sechemnefer IV

Esta cena de colheita compõe-se de três gravuras. O registro de baixo
mostra o transporte de grandes sacos de cevada para a eira. A direita estão
dois trabalhadores que empilham os bens. O registro do meio tem cenas da
colheita da cevada e do linho a ser realizada com foices. A direita está um
superintendente inspecionando o progresso do trabalho. O registro superior
continua o tema agrícola, mas desapareceu.

Lei pureza



Reinheitsgebot

A Reinheitsgebot (lei da pureza da cerveja) foi uma lei
promulgada pelo Duque Guilherme IVda Baviera, em23 de
Abril de 1516. A Lei da Pureza da Cerveja instituiu que a
cerveja deveria ser fabricada apenas comos seguintes
ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo (a levedura de
cerveja não era conhecida à época)

Cevada gen



Matérias Primas: cevada

Cevada cervejeira de
qualidade: cevada comespiga
pendente, de duas fileiras de
primavera, alta pureza
varietal, casca fina, grãos
bojudos

Cevada corte long



Corte longitudinal de 
um grão de cevada

Cadeias de celulose envolvidas
por proteínas de alto PM e 
unidas
por moléculas de β-glucanos

Aleurona� muito importante!
Polifenóis, subst. Graxas e 
formadores de cor são ai 
depositados.

Cevada % const



Cevada

Amido
55-65%

Proteínas
9,5-11,5%

Hemicelulose
ca 10%

Subst. Graxas: 
2 –3 %

Minerais:
2,5–3,5 %

Celulose
3,5-7,0%

Implicações econômicas e tecnológicas ...

umidade?
amido?
proteína?
minerais?
...

amido



Matérias Primas: cevada

Amido (C 6H10O5)n

amilose

amido



Matérias Primas: cevada

Amido (C 6H10O5)n

amilopectina

hemicelulose



Matérias Primas: cevada

Hemicelulose

proteinas



Matérias Primas: cevada

Compostos nitrogenados

3 a 9.... Poli=10 a 100

Substâncias graxas ���� implicações negativas

Compostos inorgânicos ���� fosfatos, silicatos,         
elementos-traço, ...

Outras substâncias ���� polifenóis, vitaminas, enzimas, ...
enzimas



Matérias Primas: malte

• O malte é o produto da germinação emcondições controladas
de grãos de cereais.

• Para a elaboração de cervejas se utiliza sempre malte de
cevada, podendo ser emparte substituído por outros cereais
malteados ou não malteados: arroz, milho, trigo, sorgo, aveia,
centeio.

• 1 hL de cerveja comextrato primitivo de 11% requer cerca
de 17 kg de malte

Adjuntos amiláceos

fluxog



Fluxograma simplificado da malteação

fluxog



Malteação : germinação

Grãos de amido no interior do endosperma (menores que 5µm até acima de 30 µm)
Fotos endosp



Malteação : germinação

Grãos tornam-se permeáveis                        camada de aleurona
Fotos endosp



Malteação : germinação

degradação dos grãos de amido
Caixas germ



Malte Claro 
(Pilsen)

Escuro 
(Munich)

Pré-secagem Rápida:
12-14 h

Lenta:
12-15 h

Secagem Lenta:
10-12 h

Rápida
8-10 h

Secagem final 80-85 oC
3-5 h

105-110 oC
3-5 h

Malteação : secagem do malte verde

estufa



Tamentos após a secagem do malte verde

• resfriamento (ideal armazenar a 20°C)
• remoção das radículas (degerminação ou polimento)
• armazenagem (“pousio”: 1 a 2 semanas para uniformizar umidade)

Atributo analítico Malte Pilsen 2F Malte Munich Malte Caramelo Malte Torrado

Umidade % 3,5-5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Rendimento % > 80 > 79 > 75 > 65

Diferença de 
rend FG

1,5-2,0

Sacarificação 
minutos

10-15 < 30

Proteína % 9,5-11,5 < 12

Grau de ferment. 
%

> 80

Coloração  EBC 2,5-4,5 9-16 100-150 1200-1500

Friabilidade % 75-84
Valores normais


