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ENZIMAS



CRIAMOS VALOR PARA OS CLIENTES

REDUÇÃO DO 
CUSTO DE 
FÓRMULA

EFICIÊNCIA 
DE 

PROCESSO

AUMENTO DO 
RENDIMENTO QUALIDADE INOVAÇÃO



ENZIMAS – O QUE SÃO?

• São produtos biológicos (proteínas);

• Não são tóxicas;

• Apresentam um alto grau de especificidade;

• Reações baratas e seguras;

• “Turnover” – desempenha a mesma função consecutivamente se 
forem 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.



AÇÃO CATALÍTICA

� ≠ tamanho - enzima e substrato;

� Sítio ativo: região específica da superfície da enzima, onde ocorre a 
reação; 

• Especificidade à catalise enzimática.



� Emil Fischer (1894): “chave e fechadura”

• Enzimas eram complementares ao tamanho, forma e natureza 
química do substrato;

� “Chave e fechadura”  pouco eficiente!

MODELOS ENZIMA E SUBSTRATO



MODELOS ENZIMA E SUBSTRATO

� Koshland (1958): encaixe induzido;

• Altera o balanço de forças  nova conformação;

• Substrato: conformação tensionada e distorcida.
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INFLUÊNCIA DO PH

• Cada enzima tem uma faixa de pH ótima de atuação;

• Pequenas alterações diminuem a velocidade de reação;

• Alterações de pH afetam a estabilidade da enzima.



• Afeta a velocidade de reação e a estabilidade da enzima. 
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA 



CERVEJA COM FRUTAS



HISTÓRIA DAS CERVEJAS (COM FRUTAS)

• Depois do pão, a cerveja foi acidentalmente descoberta através da
fermentação espontânea de cereais ou da própria massa de pão
exposta à água;

• Como o trigo era o cereal mais utilizado para fabricação de pães
devido à grande quantidade de glúten, ele era também o cereal
mais utilizado na fabricação de cervejas;

• Além disso, era bastante habitual a adição de uvas e tâmaras ao
mosto, pois era percebido que essas frutas aceleravam o processo
de fermentação da bebida;



HISTÓRIA DAS CERVEJAS (COM FRUTAS)

• Idade Média: Bélgica

- Cervejas de Abadia;

- Cervejas Trapistas;

- Autenticidade e utilização de diversos ingredientes, de frutas à
especiarias e ervas;

Fruit Lambics: Utilização de cereja, framboesa entre outras;



PRINCIPAIS FRUTAS USADAS EM CERVEJA

• Frutas azedas e ácidas são mais comuns;

• Cítricas: abacaxi, acerola, kiwi, laranja, limão e maracujá;

• Berries: amoras, cerejas, framboesas e morangos;

• Frutas doces são menos usadas;

• Objetivo: balanço entre ácido e doce;

• As frutas podem ser usadas em pedaços, extratos, polpa congelada, 
suco, aromas.



ISSUES USO DE FRUTAS

• Contaminação microbiana

• Agrega turbidez a cerveja*

• Aumento de viscosidade

• Excesso de material não solúvel (alta quantidade de purgas)

* O problema de turbidez da cerveja pode ser causada por diversos 
mecanismos. O mais comum é o chill haze que deve ser alvo de 
melhoria quando se deseja uma cerveja mais estável.



ISSUES USO DE FRUTAS

• Além do chill haze, as cervejas de frutas podem ter turvação por 
polissacarídeos;

• Chill haze: ligação de polifenóis com proteínas

– Estabilização das proteínas ou dos polifenóis para não ocorrer a 
ligação

– Proteínas: Clearmax MF, ácido tânico (Clearmax MF) que é uma 
molécula natural que se liga no aminoácido prolina da proteína 
de turvação e ocorre uma decantação, estabilizando assim a 
cerveja.

– Polifenóis: Clearmax PVPP, PVPP de alta pureza que remove os 
polifenóis

• Turvação por polissacarídeos

– Enzimas que degradam os polissacarídeos



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Composição geral das frutas:

• Água: 80 – 90%;

• Carboidratos: 50 a 80% do peso seco;

– Carboidratos metabolizáveis e carboidratos não digeríveis;

• Polifenóis;

• Gordura;

• Ácidos orgânicos;

• Substâncias nitrogenadas;

• Vitaminas;

• Antioxidantes;

• Enzimas.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Carboidratos metabolizáveis:

• Monossacarídeos: frutose e glicose;

• Dissacarídeo: sacarose;

• Pequenas quantidades de: xilose, arabinose, manose, galactose e 
maltose.
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BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Carboidratos não digeríveis:

• Celulose;

• Hemicelulose;

• Pectinas;

• Lignina;

• Amido resistente;

• Oligossacarídeos não digeríveis.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Celulose

A celulose é um polímero de β - 1- 4 glicose com massa molar que 
varia de 500 até 2500 kDa.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Hemicelulose

Cadeia principal composta de xiloses unidas por ligações glicosídicas 
β - 1- 4 com ramificações de arabinose, ácido ferúlico e outros 
monossacarídeos.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Pectinas

Polímero constituído principalmente de α–D-ácidos galacturônicos.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Lignina

Polímero composto de 
unidades de p-hidroxifenil, 
guaiacil e/ou siringil.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Amido

Polímero composto de unidades de glicose unidas por ligações α 1,4 e 
α 1,6.



BIOQUÍMICA DAS FRUTAS

Oligossacarídeos não digeríveis:

• Rafinose: trissacarídeo composto de galactose, frutose e glucose;

• Stequiose: duas galactoses, uma glucose e uma frutose, ligadas 
sequencialmente;

• Verbascose: três galactoses, uma glucose e uma frutose, ligadas 
sequencialmente.



HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE FRUTAS

– Para uma hidrólise eficiente das frutas, são necessárias várias 
enzimas que degradam os constituintes indesejáveis

– Diferentes frutas contém diferentes compostos a serem hidrolisados

– Exemplo de enzimas para hidrólise de frutas

• Celulase

• Hemicelulase

• Pectinase



HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE FRUTAS

Celulose

Celulose

endocelulase

b-glucosidase
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Glicose



Endoxilanase

HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE FRUTAS

Hemicelulose

Principal grupo de enzimas Hemicelulolíticas

α-Glucosidases

Β-Xilosidase

α-Arabiofuranosidase

Acetil xilana
esterase



HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE FRUTAS

Pectina

• Pectinase: quebra a pectina, reduz a viscosidade;

• Pectinesterase: de-esterification da pectina em pectato, aumenta a 
“firmeza” de frutas.



BENEFÍCIOS DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA NO 
PREPARO DAS FRUTAS

• Redução de viscosidade;

• Maior liberação de compostos de aroma;

• Maior rendimento, menor concentrações de compostos insolúveis;

• Menor turbidez da cerveja.



FORMAS DE DOSAGEM DAS FRUTAS

Final da fervura;

• Pectina pode formar compostos amargos indesejáveis além de 
turbidez;

• O calor do mosto pode eliminar aromas e sabores interessantes;

• Os microrganismos presentes na fruta são inativados;

• Açúcares da fruta serão convertidos pelo fermento 

Durante a Fermentação;

• Açúcares da fruta serão convertidos pelo fermento;

• Mais sabores serão desenvolvidos na cerveja;

• Cuidado com contaminação microbiana (necessidade de 
pasteurização antes da dosagem).



FORMAS DE DOSAGEM DAS FRUTAS

Maturação

• Melhor maneira de aproveitar os sabores e aromas das frutas;

• A fruta deve ser esterilizada (pasteurização, microfiltração) para não 
contaminar a cerveja;

• Adicionam-se mais açúcares na cerveja pronta (açúcares da fruta).



FORMAS DE DOSAGEM DAS FRUTAS

• Para dosagem das frutas, o ideal é fazer um preparo da fruta antes 
da dosagem;

– Adicionar a fruta de escolha

– Ajustar a temperatura para 50 ºC

– Verificar se o pH está entre 3,0 e 5,0 (se não, ajustar)

– Dosar o Pectimax Beer (0,2% sobre a quantidade de fruta)

– Reagir por 30 a 40 min nessa temperatura 

– Aumentar a temperatura para 80ºC
• Pasteurização
• Inativação enzimática



REAÇÕES ENZIMÁTICAS BRUT IPA



BRUT IPA

• Criada em São Franciso, CA (primeiras notícias de Brut IPA);

• Ainda não reconhecido pelo BJCP;

• Características: seca e leve, tem pouco ou nenhum amargor;
– Seca = sem açúcar residual (dextrinas, Brix, ºP) ≠ Amiloglucosidase

– Baixa turbidez: Necessidade de estabilização coloidal

• Lupulagem pós-fervura, foco aroma.

• Adjuntos como milho, arroz, mandioca, dentre outros podem ser usados 
para deixar a cerveja “mais leve”



BRUT IPA – REAÇÕES ENZIMÁTICAS

Amido

Polímero composto de unidades de glicose unidas por ligações α 1,4 e 
α 1,6.



BRUT IPA – REAÇÕES ENZIMÁTICAS

Enzimas envolvidas na degradação do amido

• Alfa amilase

• Beta amilase

• Pululanase

• Amiloglucosidase (ou glucoamilase)



BRUT IPA – REAÇÕES ENZIMÁTICAS

Dextrinas

Maltose

Glicose

Dextrinas

α-amilase

amiloglucosidase β-amilase

Amiloglucosidase

Pululanase



BRUT IPA – REAÇÕES ENZIMÁTICAS

• Tecnologia: Starmax GA Brut

• Dosagem: 400 g/T grãos

• Ponto de dosagem: Inicio fermentação (ideal: transferência do 
mosto frio)



CONCLUSÃO

• A Prozyn disponibiliza tecnologias para produção de cervejas com 
frutas e Brut IPAS

– Pectimax Beer: sinergia de enzimas que quebram os 
polissacarídeos das frutas reduzindo viscosidade e turbidez;

– Starmax GA Brut: sinergia de enzimas que degradam o amido 
em glicose para uma cerveja de baixo corpo.



OBRIGADO!


