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Ponto de Partida → Potabilidade

Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde



Comparativo da composição de águas
cervejeiras

Dureza, (ppm CaCO 3) 26 28 906 900
Alcalinidade, (ppm 

CaCO3)
40 23 236 230

Ca2+, (ppm) 10 7 263 250

Mg2+, (ppm) 1 3 62 60

SO4
2-, (ppm) 2 5 638 600

Cl-, (ppm) 3 5 36 150

Água de 
Burton

Água para 
Pilsen

Análise
Água de 

um 
Brewpub 

Água para 
Pale Ale

Fonte: Brewing Science and Practice, 2004

Obs.: Aplicação do conceito de pH: 
Sorensen,  1909.



Quando falamos em produção de cerveja, 
tão ou mais importante que a água é o que 

está dissolvido nela.



Papel de íons metálicos presentes na água
• Cálcio

– Estabilização de enzimas (α-amilase)
– Interação com fosfato, fitato, peptídeos e proteínas na mostura e

fervura tendem a reduzir o pH.
– 100 mg/L de Cálcio sob a forma de cloreto ou sulfato reduzem

0,4 unidades pH



• Cálcio
– 20 – 150 mg/L ao longo do processo, dependendo do tipo de

cerveja
• Em cervejas, valores no produto acabado na faixa de 40 –

60 mg/L
• Cerca de 50% do cálcio presente no mosto é perdido ao

longo do processo
– Adicionar – 2/3 na mostura, 1/3 fervura
– Reação com oxalato

• Formação de pedra cervejeira
• Diminuição de tendência do Gushing



• Cálcio
– Acelera a Sacarificação 

– Favorece a formação do FAN

– Redução do rendimento de lúpulo

– Redução do amargor adstringente

– Melhora a formação de trub quente

– Favorece a floculação do fermento



• Carbonatos e Bicarbonatos

– Em meio alcalino ou temperaturas elevadas podem ocorrer o
aparecimento de incrustações (atenção a caldeiras, lavadoras,
pasteurizadores, sistemas CIP, linhas de água)



• Carbonatos e Bicarbonatos

– Interferência na ação enzimática

– Extração de Polifenóis da casca do malte

– Cor

– Formação de trub

– Recomendação valores máximos de 50 mg/L



• Magnésio
– Cofator enzimático (piruvato descarboxilase)

Sugeridas concentrações máximas de 30 mg/L � já presente no malte



Fonte: Water, 2013

Mais importante do que o 
pH da água, é o pH da 

mostura e não 
obrigatoriamente uma água 
com pH ácido, vai resultar 

em um pH baixo pela 
presença de bicarbonatos



Fonte: How to Brew
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• Sódio

– Normalmente sobre a forma de Cloreto de Sódio

– Melhora a sensação de corpo na cerveja e pode delegar uma

certa doçura/maltado ao produto (cloreto)

– Valores sugeridos de 75 a 150 mg/L

– Valores mais altos podem levar ao aparecimento de um sabor

salgado na cerveja.



• Ferro

– Normalmente sob a forma de bicarbonato ferroso ou complexos

orgânicos.

– Formação de depósitos e incrustações



• Ferro
– Escurecimento do mosto através de interações como

substâncias fenólicas do mosto e cerveja

– Pode delegar paladar metálico, adstringente ou “sanguíneo” a
cerveja

– Por suas características oxidante/redutoras promove
instabilidade sensorial e coloidal a cerveja

– Valores > 1 mg/L são tóxicos a levedura

– Recomendação de valores < 0,1 mg/L ou ZERO



• Cobre
– Mais comum na cerveja quando os equipamentos eram

confeccionados com cobre

– Pode aparecer na cerveja através da contaminação do lúpulo
com fungicidas contendo cobre na composição

– Valores acima de 0,1 mg/L são tóxicos e mutagênicos para o
fermento, levando a diminuição de sua atividade



• Zinco
– Valores elevados podem indicar problemas de dosagem, ou

contaminações, visto que normalmente teores de zinco
originalmente presentes no mosto são baixos

– Importante cofator enzimático (por exemplo álcool
desidrogenase)

– Valores recomendados de 0,15 a 0,2 mg/L (Max. 0,5 mg/L)

– Valores elevados podem levar a intoxicação da leveduras



• Sulfato
– Contribui com um paladar mais seco e amargo, quando comparado

com o cloreto, dai a importância de definir qual sal será usado para
suplementação do Cálcio

– Fermento pode metabolizar o sulfato gerando pequenas quantidade
de H2S e SO2, característicos de algumas Ales feitas com águas
ricas neste composto

– Valores aceitáveis de sulfato variam de 10 a 250 mg/L dependendo
do tipo de cerveja

– Sulfato x Amargor :

• 50 a 150 mg/L amargas

• 150 a 250 mg/L muito amargas
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