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Introdução

• Uma cerveja envasada está em um sistema
fechado submisso à inúmeras alterações
vindas de reações químicas;
• Na presença de levedura, este sistema está
em constante desequilíbrio metabólico,
químico e termodinâmico;
• Sem a levedura, enzimas ainda presentes
continuarão influenciando a composição
química da cerveja;
• Somente após a pasteurização, as reações
serão puramente químicas. Levando ao
mínimo de entalpia e máximo de entropia.
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

• É a manutenção das características originais da
cerveja, do envase ao consumo;
• A cerveja em muitas vezes é armazenada por meses
até o consumo. A constância de sabor e aroma durante
este período é fundamental;
• Mudanças são divididas em dois grupos:
• De aroma
Lightstruck e Envelhecimento
• Paladar
Amargor e Harmonia
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

• Oxidação

Alta quantidade de oxigênio no mosto e cerveja

• Influência Térmica
Fervura longa, pasteurização, temperaturas de
armazenagem
• Luz (comprimento de onde de 350-500nm)
Lightstruck
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Estabilidade Sensorial da Cerveja
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Estabilidade Sensorial da Cerveja
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

• Oxigênio em seu estado estável (3O2) é muito
pouco reativo;
• Energia, luz e atividade catalítica produzem
formas ativas de oxigênio;
• ROS = Oxigênio livre (1O2), superóxido (O2.-),
radical hidroperoxila (.OOH), radical hidroxila
(.OH) e peróxido de hidrogênio (H2O2)
• Íons Ferro e Cobre agem liberando formas ativas
de oxigênio. (Reações de Fenton e Haber-Weiss)
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

• A concentração de Radicais Livres está
diretamente relacionada ao:
• aumento de concentração de ferro e cobre;
• aumento da concentração de oxigênio;
• aumento de temperatura de armazenagem
• “Lag time” de formação de Radicais Livres está
relacionado à antioxidantes endógenos da
cerveja
• Estes radicais reagem com vários compostos da
cerveja como etanol, açúcares, isohumulonas,
polifenóis, álcoois, ácidos graxos, etc..
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

• O Radical hidroxila (.OH)
irá reagir primeiramente
com o etanol, devido à
sua alta reatividade e por
ser o composto mais
abundante na cerveja.
• Formando Acetaldeído +
Radical Hidroperoxila
(ROS)
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

• Para minimizar a formação de radicais livres:
• Manter baixos os níveis de O2;
• Uso de Antioxidantes;
• Manter as temperaturas baixas.
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados

• O (E)-2-nonenal é o composto volátil responsável
pelo aroma de papelão na cerveja;
• Este composto é formado pela oxidação de ácidos
graxos insaturados;
• Existem dois caminhos para a oxidação de lipídios:
• Oxidação enzimática
• Auto-oxidação
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados
Lipídios

Enzimático

Não Enzimático

Lipase
Auto oxidação
Ác. Graxos
livres
O₂
Lipoxygenase

9 - LOOH

9 - LOOH
Precursores

T-2-nonenal
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados

• A oxidação enzimática ocorre principalmente na
mostura, pela ação da lipase e da lipoxigenase
presentes no malte;
• Estas duas enzimas agem entre 50 e 65°C,
formando hidroperóxidos de ácidos linoléico e
linolênico;
• Estes são quebrados em (E)-2-nonenal e outros
aldeídos como decanal, 2-octenal, 2,4-nonadienal;
• Para reduzir a produção destes hidróxidos de
ácidos graxos;
• Reduzir a incorporação de O2 na mostura
• Iniciar a mostura acima de 65°C
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados

• Durante a fervura estas enzimas são inativadas
pela temperatura;
• Radicais livres se ligam às duplas ligações dos
àcidos oléico, linoléico e linolênico. Também
formando hidroperóxidos e posteriormente
(E)-2-nonenal;
• Toda a quantidade de (E)-2-nonenal é formada
pela auto oxidação durante a fervura e pela ação
enzimática na mostura.
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Oxidação de ácidos graxos insaturados
• Durante a mostura e a fervura, o (E)-2-nonenal pode se ligar
à aminoácidos e proteínas (base de Schiff);
• Este composto é gradualmente hidrolisado (pH baixo)
durante o envelhecimento da cerveja, liberando novamente
o (E)-2-nonenal.
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Reação de Maillard

• A Reação de Maillard ocorre predominantemente
durante a produção do mosto devido às altas
temperaturas;
• Algumas reações continuam durante o
armazenamento da cerveja, mesmo em baixas
temperaturas;
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Reação de Maillard

• É uma reação entre um açúcar simples e um
aminoácido;
• Produz α-dicarbonilas e em pH baixo, melanoidinas
como Hidroximetilfurfural, Furfural e Furaneol;

• Estas α-dicarbonilas, na presença de O2, se ligam a
aminoácidos e formam Aldeídos de Strecker;
• Tanto as Melanoidinas quanto os Aldeídos de
Strecker são compostos aromáticos;
• Furfural pode ser reduzido pela levedura e formar
2-furfuryl ethyl ether (aroma de solvente).
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Reação de Maillard
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Reação de Maillard – Formação de Furfuryl Ethyl Ether
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Reação de Maillard – Aldeídos de Strecker importantes
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Sintese e Hidrólise de Ésteres

• Ésteres formados acima do seu equilíbrio químico
são hidrolisados durante o envelhecimento;
• Ésteres Acetato de álcoois superiores hidrolisam
mais rapidamente do que ésteres etílicos,
independente do teor alcoólico da cerveja (Ex.
Acetato de Isoamila);
• A hidrólise pode ser enzimática ou química;

• A hidrólise enzimática ocorre pela ação das
esterases liberadas pela lise das leveduras na
fermentação, maturação e refermentação em
garrafa;
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Estabilidade Sensorial da Cerveja

Síntese e Hidrólise de Ésteres

• O maior decréscimo de aroma positivo de ésters é
percebido em cervejas refermentadas em garrafa e
não pasteurizadas;
• Após a pasteurização, a hidrólise enzimática é
eliminada.
• Em contrapartida, ocorre uma esterificação do
etanol com ácidos orgânicos (parte originados do
lúpulo). Formando ésteres etílicos;
• Estes ésteres etílicos possuem perfil aromático
vínico e de conhaque.

24

Estabilidade Sensorial da Cerveja

Degradação de Resinas do Lúpulo

• α-ácidos, β-ácidos e iso-α-ácidos também sofrem
processo oxidativo durante o envelhecimento da
cerveja;
• Principalmente iso-humulonas são bastante
suscetíveis à oxidação. Essa oxidação diminui o
amargor da cerveja;
• Pela oxidação, também sub-produtos com aroma de
papelão e ranço podem ser formados;
• Além disso, existe uma degradação da iso-humulona
por luz. Esta degradação produz o MBT/light-struck.

Explore novas
experiência de aromas e
sabores
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Cervejas de Guarda
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Cervejas de Guarda

Envelhecer Cerveja

• Porque?
• Quais?
• O que acontece?
• Por quanto tempo?
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Cervejas de Guarda

O Envelhecimento

• Resultados são de relativa repetibilidade, com
exceção de Wilds e Lambics;
• É possível determinar o potencial de envelhecimento,
diferentemente do vinho;
• Insumos de qualidade precisam ser utilizados para
ter um bom desempenho no envelhecimento;
• É preciso ter algumas regras em mente.
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Cervejas de Guarda

Regras do Envelhecimento

• Regra 1: Álcool acima de 8% (a não ser que sejam
Sour ou Defumadas);
• Regra 2: Sensação alcoólica de álcoois superiores
diminui e desenvolve outros sabores;

• Regra 3: Maltes escuros produzem aromas de
sherry e vinho do porto;
• Regra 4: Proteínas sedimentam, diminuindo o corpo
da cerveja;
• Regra 5: Cervejas turvas de trigo ficarão clarificadas
e com menos corpo;
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Cervejas de Guarda

Regras do Envelhecimento

• Regra 6: Lupulagem se perde com o passar do
tempo, podendo produzir sabores agradáveis ou
desagradáveis;
• Regra 7: Ésteres frutados são voláteis e mudam
com o passar do tempo;
• Regra 8: Fenóis como pimenta, cravo e defumado
desenvolvem aromas de baunilha, couro e tabaco
quando envelhecidos;
• Regra 9: Aromas de madeira das Wood Aged são
bastante estáveis;

30

Cervejas de Guarda

Regras do Envelhecimento

• Regra 10: Cervejas Sour suavizam com o tempo;

• Regra 11: Brettanomyces continuam fermentando
na garrafa, criando mais fenóis e uma cerveja mais
seca;
• Regra 12: Cervejas não pasteurizadas são
preferidas para o envelhecimento, porém depende
da cerveja;
• Regra 13: Devem ser armazenadas abaixo da
temperatura de fermentação;
• Regra 14: Tamanho da garrafa e tipo de
fechamento influenciam o envelhecimento.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

• É preciso conhecer alguns componentes da cerveja
para poder determinar seu potencial de
envelhecimento:
• Madeira
• Malte
• Oxidação
• Lúpulo
• Microbiota
• Álcool
• Ésteres e Fenóis (levedura)
• Alguns estilos são mais propícios para o
envelhecimento, porém mesmo estes podem
desapontar;
• Ainda assim, conhecendo os componentes acima, é
possível criar uma expectativa do envelhecimento.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MALTE

• Regra 1: Perfil de malte deve ter algum grau de
torrefação/caramelização e/ou caramelização na
fervura:
• Melanoidinas
Sherry, Vinho do Porto, Amaretto
• Cerveja escura % maltes escuros ≠ % torrados
• Caramelização em fervura
• Algumas cervejas sem maltes escuros também
envelhecem bem. Pontos a serem considerados
são:
• Refermentação consumo do O2
• Período de envelhecimento é mais limitado
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MALTE

• Regra 2: A cerveja deve ter alta quantidade de
açúcares residuais:
• Açúcares são reduzidos via oxidação, diminuindo a
oxidação da cerveja;
• Ajudam a balancear a perda de corpo pela
sedimentação de proteínas;
• Serve de base para receber os novos sabores de
sherry, vinho do porto, etc...
• Exceções:
• Quadruppel Trapista
Fenóis e Melanoidinas;
• Lambic
Levedura selvagem consome o
oxigênio e o perfil não é maltado.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MALTE

• Regra 3: A cerveja deve ser produzida com malte
de qualidade:
• Maltes base com mais reações de Maillard
Vienna e Munich;
• Maltes com baixo teor de lipídeos

Maris Otter;

• Usar maltes frescos e moídos frescos.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

LÚPULO

• Lúpulo perde suas características durante o
envelhecimento, muitas vezes tornando a cerveja
desbalanceada;
• Iso-alfa-ácidos são os mais afetados pela oxidação,
podendo inclusive gerar trans-2-nonenal;
• Beta-ácidos degradam mais lentamente, mantendo
o amargor por mais tempo. Esta degradação pode
gerar ésteres frutados, vínicos e de mofo, criando
complexidade;
• Os óleos oxidam e os aromas desaparecem.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

LÚPULO

• American Barley Wines e Imperial Stouts podem
envelhecer bem, mas dependem de alguns fatores:
•
•
•
•

Variedades de lúpulo (beta-ácidos);
Potencial de Envelhecimento mais curto;
Variedades de malte;
Incorporação de oxigênio.

Respect your Elder: Keep cold, drink fresh, do not age! Pliny the Elder is a historical figure, don't make the beer
inside this bottle one! Not a barley wine, do not age! Age your cheese, not your Pliny! Respect hops, consume
fresh! If you must, sit on eggs, not on Pliny. Do not save for a rainy day! Pliny is for savoring, not for saving!
Consume Pliny fresh, or not at all! Does not improve with age! Hoppy beers are not meant to be aged! Keep
away from heat!
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÉSTERES E FENÓIS

• Leveduras Ale (devido à T°C), produzem mais
ésteres e álcoois superiores. Lager menos,
aparecendo mais o perfil maltado e lupulado;
• Lagers muitas vezes apresentam menor Potencial
de Envelhecimento, pois o lúpulo some e o malte
fica unidimencional;
• Os aromas de frutas frescas como banana, pera,
pêssego e maçã somem, dando espaço à aromas de
figos secos, uvas passa e ameixas;
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÉSTERES E FENÓIS
• Estes novos ésteres não estão necessariamente
ligados à fermentação primária, mas à outros
componentes como degradação de beta-ácidos e
álcoois;
• Estes ésteres são desejados em cervejas
envelhecidas pois se complementam com os aromas
de envelhecimento do malte. Muito típico em Barley
Wine, Flandres Brown Ale e Imperial Stout;
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÉSTERES E FENÓIS

• Fenóis são outro sub-produto da fermentação com
alto potencial de envelhecimento:
• Cravo e picante evolvem para aromas
adocicados, baunilha;
• Defumado evolve para tabaco e couro.
• Esta evolução pode trazer uma rica complexidade
para cervejas. Ex: Schneider Aventinus;
• Algumas vezes, com a degradação dos aromas
fenólicos iniciais, a cerveja pode ficar
desequilibrada.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÁLCOOL

• Além do etanol, vários outros álcoois superiores são
formados. Estes são responsáveis por uma série de
aromas e sabores na cerveja, além da picância,
sensação de aquecimento e aspereza de cervejas
alcoólicas;
• Indesejáveis em cervejas Lager, porém conferem
profundidade à Ales;
• Em cervejas frescas, a sensação alcoólica e de
solvente é normalmente um atributo negativo.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÁLCOOL

• A sensação alcoólica e de solvente é muitas vezes
uma boa justificativa para envelhecer a cerveja;
• Esta sensação irá amadurecer e enfraquecer, pois os
álcoois produzirão aldeídos responsáveis por
aromas de toffee e amêndoas;
• Além de aldeídos, novos ésteres são formados.
Estes ésteres quando combinados com os aromas
de chocolate e melanoidinas de cervejas escuras,
irão criar aromas de cerejas escuras ou vinho do
porto.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

ÁLCOOL

• Além disso, o álcool age como preservativo na
cerveja. Tanto microbiológico quanto químico;
• Com o teor alcoólico mais alto, as reações químicas
de envelhecimento ocorrem mais lentamente. Isso
faz com que o envelhecimento seja mais positivo
(quanto mais lento, melhor).
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento
MADEIRA

• Antigamente a madeira era utilizada somente como
recipiente. Tanto na brassagem quanto na fermentação e
maturação da cerveja;
• Barris de madeira eram revestidos com betume ou cera,
o que impedia o contato da cerveja com a madeira e O2;
• Com inspiração no vinho e destilados, cervejeiros
passaram a utilizar barris também para conferir sabor na
cerveja;
• Os aromas da madeira na cerveja são bastante estáveis
durante o envelhecimento, podendo ficar desequilibrados
com o passar do tempo.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MADEIRA

• Várias madeiras são utilizadas para conferir
distintos sabores à cerveja, porém a mais comum é
o carvalho, pois:
• Possui baixa porosidade;
• É pouco resinoso;
• Possui agradáveis quantidades de lactonas;
• É de fácil manipulação na tanoaria.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MADEIRA

•

O Carvalho pode ser dividido entre Carvalho
Americano e Carvalho Europeu (principalmente o
Francês);
• Carvalho Francês
• Possui 2,5x mais fenóis e componentes
solúveis em água do que o americano;
• Contribui com mais pigmentação marrom na
cerveja;
• Maior porosidade
maior superfície de
contato;
• Maior quantidade de taninos.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MADEIRA

• Carvalho Americano
• Mais denso, pesado e robusto;
• Contém mais lactonas;
• Menos taninos, porém maior quantidade de
fenóis não tânicos;
• Mais aroma de baunilha;
• O Carvalho Húngaro e o Russo apresentam
aromas mais neutros que o americano e o
francês.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento

MADEIRA

• Outras madeiras utilizadas para cerveja são:
• Amburana baunilha, canela e cominho;
• Bálsamo amêndoas, cravo e canela;
• Faia
usado como agente clarificante e
defumação;
• Palo Santo intenso caramelo e baunilha;
• No Brasil, algumas cervejarias têm feito testes
com barris de madeira comuns na cachaça como
Jequitiba-rosa, Freijó, Garapa, Cedro Rosa,
Cabreuva e Bálsamo.
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Cervejas de Guarda

Determinando o Potencial de Envelhecimento
MADEIRA
• Materiais extraídos da madeira:

• Celulose
brettanomyces podem consumir cellobiose, um
açúcar que pode ser formado pela hidrólise ácida ou pela
tosta da madeira;
• Hemicelulose
durante a tosta, ocorrem reações de
caramelização Maillard e produz Melanoidinas. Estas
conferem sabor e cor à cerveja;
• Lignina
com o calor, fenóis voláteis são produzidos.
Vanilina (aroma de baunilha) é o principal composto
produzido;
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Determinando o Potencial de Envelhecimento
MADEIRA
• Materiais extraídos da madeira:

• Taninos
contribuem principalmente para a sensação de
adstringência. A oxidação dos taninos da madeira pode
também produzir alguns aldeídos;
• Lipídeos
as lactonas são formadas da pequena
quantidade de lipídeos da madeira. A quantidade de
lactonas aumenta consideravelmente durante o tratamento
térmico da madeira, ficando bem acima do threshold. São
responsáveis pelo intenso aroma amadeirado e de coco.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento
MADEIRA
• Diferentes graus de tosta influenciam diretamente os aromas
que o barril confere à cerveja;
• Leve (amadeirado, leve baunilha, tanino)
• Média (baunilha e caramelo)
• Pesada (defumado, torrado, café)

Doce

Tostado
Baunilha

Amêndoa

Acre

Amadeirado

93

115

140

160

180

200

230

250

270

°C
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

OXIDAÇÃO
• A oxidação têm 4 efeitos principais no envelhecimento
da cerveja:
• Efeito 1 – Oxidação de Maltes:
• Pode ter efeito negativo, na oxidação de lipídeos;
• Ou efeito positivo na oxidação de melanoidinas;
• Temperatura de armazenagem é de extrema
importância:
• 30°C
tende a produzir mais papelão
• 20°C
tende a produzir mais caramelo
• Teor alcoólico diminui a velocidade de oxidação
(melanoidinas levam + tempo).
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

OXIDAÇÃO

• Efeito 2 – Degradação de alfa-ácidos, diminuindo
as características sensoriais do lúpulo. Beta-ácidos,
convertidos em metil butirato (éster vínico), conferem
aromas de vinho do porto e bala de abacaxi quando
associado à aromas de caramelo;
• Efeito 3 – Desenvolvimento de Ésteres;
• Efeito 4 – Formação de Aldeídos à partir de
Álcool Superior, criando aromas de amaretto, toffee,
caramelo e pudim.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA
• A pasteurização garante a estabilidade microbiológica da
cerveja, porém mata as leveduras e inativa praticamente
todas as enzimas, aumentando as alterações químicas
da cerveja;
• Apesar do risco de contaminação, muitos preferem
envelhecer cervejas não pasteurizadas;
• Cervejas refermentadas na garrafa garantem que a
levedura irá consumir parte do oxigênio, aumentando o
potencial de envelhecimento;
• Cervejas pasteurizadas também tem potencial de
envelhecimento, porém irão envelhecer mais rápido.
Além disso, não correm o risco de autólise.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA

• A autólise da levedura, quando combinada com a
acidez de maltes escuros, pode levar a aromas de
ferrugem, tinta e shoyo;
• Em Brown Ales, a autólise pode levar a sabor de
carne (umami);
• Em cervejas claras como Gueuze, a autólise pode
gerar aromas de tostado e avelãs. Muito encontrado
em champagnes envelhecidas (sur lie);
• A autólise é influenciada pelo teor alcoólico e pH
da cerveja.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA

• Além de Saccharomyces, em uma pequena
quantidade de cervejas há também outros
microorganismos que influenciam a fermentação e o
envelhecimento da cerveja;
• O envelhecimento de cervejas com fermentação
espontânea e/ou ácidas é bastante complexo;

• É consenso que cervejas ácidas “arredondam” com
o envelhecimento;
• Para estimar melhor o envelhecimento destas, é
preciso conhecer os microorganismos.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA

• Os principais microorganismos são as bactérias
Lactobacillus, Pediococcus e Acetobacter, e as
leveduras Brettanomyces;
• Pediococcus e Lactobacillus produzem ácido
lático e conferem o sabor ácido das cervejas;
• Lactobacillus agem nas primeiras semanas
enquanto Pediococcus podem agir por dois anos até
completar seu ciclo;
• Ou seja, cervejas jovens que contém Pediococcus
irão continuar acidificando.
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA

• As Brettanomyces formam distintos álcoois e
ácidos orgânicos que se combinam e criam ésteres
e fenóis únicos;
• Brettas também produzem ácido lático e acético
porém a quantidade é mínima se comparado às
bactérias;
• As fases de fermentação e maturação são bastante
longas, portanto as brettas consomem oxigênio por
muito mais tempo e inibem a ação dos ROS;
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Determinando o Potencial de Envelhecimento

MICROBIOTA

• Como há menos oxigênio livre, as cervejas com
bretta passam por menos processos oxidativos. Ou
seja, não serão formados aromas de toffee, sherry,
vinho do porto, etc...
• Também os aromas frescos de ésteres e lúpulos se
manterão por mais tempo;
• Além disso, Brettanomyces consomem uma série de
off-flavors associados à autólise de levedura;
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MICROBIOTA

• Após 1 ano, os aromas das brettas se desenvolvem
acima do threshold. São aromas descritos como de
celeiro, couro molhado, suor de cavalo, etc...;
• Os fenóis responsáveis por estes aromas são o
4-Etilfenol (4-EP) e o 4-Etil Guaiacol (4-EG). Estes
fenóis são subprodutos da síntese de 4-Vini Fenol
(picante) e 4-Vinil Guaiacol (cravo);
• A produção dos aromas de celeiro estão
diretamente relacionados à quantidade de fenóis
produzidos na fermentação primária.
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MICROBIOTA
• Algumas cepas de Brettanomyces produzem menos
destes aromas e mais ésteres que remetem
abacaxi, damascos e flores;
• Consome todos os açúcares disponíveis, deixando a
cerveja bastante seca;
• Cervejas refermentadas com bretta sofrem menos
com oxidação.
• Um exemplo é a Orval, que mantém seu frescor por
mais tempo e após aproximadamente 3 anos
desenvolve os aromas típicos de celeiro.
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MICROBIOTA
• As Acetobacter são bactérias acéticas que nunca
são utilizadas exclusivamente na cerveja;
• A produção excessiva de ácido acético é indesejável
na cerveja, pois tende a virar “vinagre”
(principalmente com aporte suficiente de O2);
• Muito comum em cervejas do estilo Flandres Red e
Brown Ale. O acético é produzido pelo tempo em
contato com a madeira porosa dos barris de
carvalho (foeders);
• Após envase, estas cervejas são pasteurizadas ou
microfiltradas.
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MICROBIOTA
Fungos

Microorganismos e sua tolerância ao pH

Leveduras
Bactérias Láticas

pH médio das
Cervejas
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Flandres Red e Brown Ale
Flandres Red Ale
• Ésteres que remetem à cereja e morango, acidez e amargor
tânico lembram o vinho tinto;
• Envelhecidas na cervejaria por pelo menos 1 ano em grandes
barris de madeira (foeders) e posteriormente blendadas com
cervejas jovens menos ácidas e mais adocicadas;
• Cada um destes Foeders possui a sua microbiota composta por
lacto, pedio, acetobacter e brettas;
Flandres Brown Ale (oud bruin), são menos ácidas e mais
maltadas.
Como estas cervejas são pasteurizadas, ocorrem processos
oxidativos nas melanoidinas. Criando aromas de caramelo e
toffee.
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Flandres Red e Brown Ale
• Como estas cervejas são pasteurizadas, ocorrem processos
oxidativos das melanoidinas. Criando aromas de caramelo e
toffee;
• O dulçor da cerveja nova blendada diminui;
• O envelhecimento ideal é de pelo menos 3 anos, podendo
apresentar resultados excepcionais até 20 anos.
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Gueuze
• Um estilo que por si só já pede maturação para adquirir
seus distindos aromas;
• Aromas que são adquiridos pela fermentação espontânea
com Brettanomyces, Pediococcus e Lactobacyllus, lúpulos
oxidados, fermentação em barris de carvalho e tempo;
• É resultado de um blend de Lambics com diferentes
tempos de maturação:
• No primeiro ano, principalmente o sabor de ácido
lático é formado;
• Com o tempo, os aromas animalescos, de celeiro,
toranja e abacaxi são formados;
• Durante o segundo e o terceiro ano, os açúcares
residuais são consumidos. Secando a cerveja.

66

Envelhecimento de Cervejas Sour

Gueuze
• O blend serve para encontrar o equilíbrio entre o dulçorácido das jovens com os aromas funky, frutados e de
carvalho das secas lambics envelhecidas;
• São cervejas que oxidam muito pouco devido à baixa
presença de radicais livres;
• Nos primeiros anos de envelhecimento na garrafa, há um
aumento de acidez, pois os açúcares da cerveja jovem
são consumidos.

• Com o passar dos anos a acidez pungente diminui, pois
as brettas sintetizam os ácidos em ésteres. Criando
aromas de ruibarbo e mel.
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Gueuze
• Considerada uma cerveja já envelhecida, ela apresenta
aromas de envelhecimento mesmo se consumida jovem;
• Com o passar dos anos, alguns dos intensos sabores
(picos do gráfico) são arredondados. Permitindo que os
sabores sutis também apareçam.
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Gueuze
• Após 4 anos, a intensidade ácida e da bretta diminui e os
distintos aromas frutados interagem com os aromas de
couro e amadeirados. Também o aroma de mofo começa
a surgir;
• Com 10 anos, praticamente não se sente mais a
presença do malte;
Não esqueçam de
me convidar !!

• Após 20 a 30 anos ocorre o efeito sur lie, onde a autólise
da levedura gera aromas de avelãs e pão tostado.
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