
A Aeração e seu impacto no 
processo e na cerveja



José Gonçalves Antunes

Engenheiro Químico, M.SC.

23 anos no segmento de cerveja

Especialista Firjan SENAI na área de 

Alimentos e Bebidas

Nova Escola de Cervejaria da Firjan 

SENAI no Rio de Janeiro



Oxigênio – O inimigo 
invisível

Nem sempre?

- Germinação do Malte

- Propagação do fermento

- Aeração do Mosto

- Porque o oxigênio é tão 
prejudicial a grande maioria da 
cervejas?

- Cerveja é uma bebida de 
caráter redutor que vive 
num mundo oxidante



Qual será nosso foco?

Metabolismo
• Bioquímica da fermentação
• Formação de subprodutos

Fisiologia
• Membrana Citoplasmática

Processo
• Cuidados com a Aeração



Levedura 2.0

Açúcar

CO2 + O2 Etanol + CO2

Piruvato
Via Glicolítica

Presença de O2

27 ATP

Ausência de O2

2ATP



Levedura 2.0

Açúcar

CO2 + O2 Etanol + CO2

Piruvato Via Glicolítica

Presença de O2

27 ATP

Ausência de O2

2ATP

0,5 – 1,0ºP

Repressão Catabólica



Respiração % Fermentação %

Glicose 3 97

Frutose 3 97

Maltose 5 95

Catabolismo de açúcares em condições aeróbicas por Saccaromyces
Cerevisiae - Concentração de substrato: 2%

Qual a Evidência que eu não estou enganando vocês?



Crescimento do fermento em função da concentração de açúcar
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Então...
... Se a levedura não respira ela precisa do oxigênio para que?



Ac. 
Mevalonico

• 90% do esterol 
celular

Esqualeno • O2

Lanosterol • O2

Ergosterol

Zymosterol

Esteróis

3 ATP →  A ADP
CO2

Ergosterol



Qual a função destas substâncias?

Melhorar a Fluidez da Membrana

Aumentam a tolerância da Levedura ao Etanol

O que isto acarreta?

• Maior reprodução de leveduras

• Fermentações mais rápidas

• Fermentações completas

• Coleta de levedura mais saudáveis para reuso



Multiplicação da Levedura

Levedura coletável



Normalmente utilizamos para realizar a

contagem de células:

• Microscópio ótico com um aumento na faixa

de 400 vezes

• Uma Câmara de contagem – Câmara de

Neubauer

Muitas vezes se faz a contagem na presença de

um corante denominado azul de metileno, que

permite identificar células vivas e mortas

(vitalidade)

• Celulas azuis – mortas

• Células transparentes - vias

Como avaliar as células

Microscópio ótico

Leveduras coradas com azul de metileno



Velocidade da Fermentação

12h de diferença no término 
das fermentações



E quando eu aero mal o mosto?



Velocidade não é tudo!!!

• Na verdade nosso principal objetivo, como cervejeiros é:

• Oferecer uma bebida “gostosa” ao nosso consumidor

• Perfil sensorial da cerveja – Subprodutos da fermentação

• Ésteres

• Álcoois superiores

• Acetaldeído



Formação de Ésteres
• Biológica

R1COOH + ATP + CoASH ⇔ R1COSCoA + AMP + 2 Pi 

Acil-Coenzima-A Sintase 

 

R1COSCoA + R2OH ⇔ R1COOR2 + CoASH 

Álcool-Acil Transferase 



Ésteres

• Álcool Acil transferases

• Algumas são inibidas pela presença de ácidos graxos insaturados e 

oxigênio

• Inibição não ocorre a nível de substrato

• Inibição ocorre ao nível do gene, impedindo a expressão da enzima

• Isto explica porque a presença de trub e aeração do mosto influenciam 

negativamente a formação de ésteres

• 50 mg/L de ácido linoleico ↓ formação de ésteres



Ésteres

• ↑Temperatura ↑ Formação de ésteres

• ↑ AUvidade de álcool acil transferases

• ↑ Aminoácidos ↑ Formação de ésteres

• Maior quantidade de grupamentos carboxilados que podem ser 

convertidos em éster

• Formação de ésteres parece ser uma forma da levedura se livrar 

de ácidos carboxilicos potencialmente tóxicos (ação detergente)



Álcoois superiores

• Tem importância sensorial

• Alcóolico

• Floral – 2-fenil-etanol

• Componentes dos Ésteres



Formação álcoois superiores

FAN

+ O2 + Células
+ Consumo 

de FAN
+ Álcoois 

Superiores





Acetaldeído

Piruvato Acetaldeído Etanol

Piruvato
Descarboxilase

Álcool
Desidrogenase

Altamente
Toxico

Excretado
Cerveja



Acetaldeído é similar ao diacetil

Limiar sensorial



Aeração
Quais cuidados?

• Temperatura do mosto

• Esterilidade

• Sensorial

• Presença de óleo

• Tamanho das bolhas

Por que?

• Multiplicação

• Velocidade

• Tolerância ao álcool

• Sensorial

Como?

• Compressor

• Cilindro



Para fecharmos

Aerador

Válvula de 
retenção

Visor



Sem oxigênio, 
não teremos
uma boa 
cerveja

Obrigado


