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Resumo 

A cerveja é uma bebida consumida um pouco por todo o mundo, chegando mesmo a 

ser considerada a bebida de eleição em alguns países. Mudanças nas preferências e 

exigências dos consumidores têm moldado o mercado cervejeiro, sendo, portanto, 

necessário uma adaptação e inovação por parte dos produtores de cerveja. Conhecer 

os fatores de inibição do consumo desta bebida permite-lhes adaptarem os processos 

de produção para melhor responderem às necessidades do mercado. 

A presença de glúten em diversos alimentos está associada a um elevado número de 

distúrbios de saúde, como a doença celíaca. Portadores desta doença necessitam de 

eliminar todo o seu consumo de glúten, o que lhes restringe o consumo de cerveja. A 

substituição do malte de cevada por outras matérias primas isentas de glúten, como o 

trigo-sarraceno e o milhete, permite o consumo de cerveja por estes indivíduos. 

Neste projeto procurou-se estudar e determinar os elementos influenciadores dos níveis 

de consumo de cerveja, e, paralelamente, testar a viabilidade do trigo-sarraceno e do 

milhete na produção desta bebida. A análise dos resultados do questionário efetuado 

permitiu concluir que a presença de álcool e gostos pessoais dos indivíduos são dois 

relevantes fatores de inibição do consumo. Entendeu-se também que a utilização de 

trigo-sarraceno e milhete na produção de cerveja pode vir a ser uma possibilidade viável, 

mas que estes grãos devem, preferencialmente, estar maltados, sendo ainda 

necessários mais estudos para otimizar a sua utilização como fonte de carboidratos, em 

substituição do malte de cevada. 
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Abstract 

Beer is a vastly consumed beverage all around the world and is even considered to be 

the drink of choice in some countries. Changes in consumers’ preferences and demands 

have been shaping the brewing market, and this deems the market adaptation and 

innovation necessary. Identifying the barriers of beer consumption will allow for better 

adaptation of the brewing techniques and consequently a better response to consumers’ 

needs. 

The presence of gluten in different foods is associated with several health problems, 

such as celiac disease. Celiac patients must eliminate all gluten products from their daily 

diet, which means they will avoid the consumption of beer. By replacing barley malt with 

different cereals and pseudocereals, such as buckwheat and millet, beers can be 

considered gluten-free and be made available to celiac patients. 

The aim of this project was to study and determine the factors affecting beer consumption 

as well as to test the viability of using buckwheat and millet as barley malt alternatives. 

The results have shown that the presence of alcohol and personal taste are the main 

inhibitors of beer consumption. It is also understood that buckwheat and millet could be 

viable options when using gluten-free alternatives in brewing, preferably if they are 

malted. Despite this fact, further studies are necessary to optimize their use as 

carbohydrate sources, for replacing the barley malt. 

 

 

 

 

 

 

Key words: beer, gluten, inhibition, buckwheat, millet. 
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Capítulo 1 - Introdução 

Contextualização bibliográfica 

1. Glúten, estrutura e patologias associadas 

Os grãos mais consumidos mundialmente são o trigo, o arroz e o milho, sendo que o 

primeiro representa a cultura mais amplamente cultivada [1]. O principal conjunto de 

proteínas de armazenamento encontradas nos grãos de trigo designa-se por glúten. 

Este é composto por um conjunto variado de proteínas com características e 

propriedades distintas, numa mistura complexa. Desse conjunto, destacam-se as 

prolaminas, proteínas insolúveis em água, mas solúveis em etanol aquoso, que 

apresentam elevados níveis dos aminoácidos prolina e glutamina [2].  

É importante referir que proteínas são polímeros de aminoácidos, e cada um destes se 

liga ao seguinte por ligações covalentes específicas, designadas por ligações 

peptídicas. Os 20 aminoácidos comuns, sendo que existem outros que resultam de 

modificações destes ou que existem nos organismos vivos mas não como constituintes 

de proteínas, são todos α-aminoácidos, quer isto dizer que têm um grupo carboxilo (-

COOH) e um grupo amina (-NH2) ligado ao mesmo átomo de carbono, o carbono α [3]. 

A estrutura dos aminoácidos consiste num átomo de carbono central que, como foi 

referido, se encontra ligado a um grupo amina e a um grupo carboxilo, para além de 

estar ligado a um átomo de hidrogénio e a um grupo R que difere de aminoácido para 

aminoácido, quer em estrutura, tamanho e carga elétrica [3]. 

 

Figura 1- Estrutura química em 2D do aminoácido glutamina, retirada e disponível para consulta no site da PubChem 
[4]. 
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A glutamina (Gln ou Q), abundante nas prolaminas, é um aminoácido polar, com um 

grupo R neutro, quer isto dizer, sem carga. A polaridade deste aminoácido é resultado 

do seu grupo R, um grupo amida (-RCONR’R”) [3]. Tem, ainda, como fórmula molecular: 

C5H10N2O3 [4]. Por outro lado, a prolina (Pro ou P) é um aminoácido alifático não-polar 

[3]. O seu grupo R tem uma estrutura cíclica bastante distinta, como se pode constatar 

na Figura 2. Tem como fórmula química: C5H9NO2 [5]. 

 

Figura 2- Estrutura química em 2D do aminoácido prolina, retirada e disponível para consulta no site da PubChem [5]. 

 

Na cevada, as principais proteínas de armazenamento são as hordeínas, também elas 

pertencentes à classe de prolaminas [6]. Proteínas semelhantes a estas existem 

também no centeio e na aveia, assim como em derivados de todos estes grãos, e todas 

elas podem ser referidas como glúten [2]. Estas proteínas de armazenamento são 

resistentes a completa hidrólise na sua passagem pelo sistema digestivo humano – os 

péptidos sobreviventes, geralmente superiores a 8 aminoácidos e ricos, então, em 

prolina e glutamina, podem levar a uma resposta imunológica lesiva [7].  

A presença de glúten em diversos alimentos está associada a um elevado número de 

distúrbios de saúde. Sabe-se que o problema não consiste propriamente na presença 

de grandes quantidades de glutamina e prolina em todos estes grãos, mas sim na 

sequência de aminoácidos apresentada pelos péptidos [8]. Existem pequenas 

sequências peptídicas, conhecidas como epítopos, que são responsáveis pela 

manifestação de alguns desses distúrbios. Exemplos destas sequências são 

linearmente definidos por PSQQ, PQQP e QQQP (onde P representa o aminoácido 

prolina, Q a glutamina e S a serina) [8]. Cada molécula ou agente patogénico que seja 

capaz de desencadear uma resposta imunológica é chamado de antigénio; cada 

anticorpo, proteína solúvel capaz de se ligar a agentes nocivos exógenos e marcá-los 

para destruição [9], é capaz de se ligar apenas a uma estrutura molecular específica no 

antigénio, e é a esta estrutura que se dá, então, o nome de epítopo [9]. Como já foi 
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referido, estes pequenos péptidos são bastante resistentes à digestão gástrica, 

pancreática e intestinal no trato digestivo, e acabam por escapar à degradação 

enzimática, muito devido ao reduzido poder que as proteases demonstram em clivar 

sequências muito ricas em prolina e glutamina [2].  

A doença celíaca e a alergia ao trigo são dois dos distúrbios relacionados com o glúten, 

ambos mediados por ativação das células T da mucosa intestinal [1]. No caso da alergia 

ao trigo é o reconhecimento da repetição de sequências nos péptidos do glúten que 

desencadeia a libertação de mediadores químicos, como a histamina, por células 

especificas [1]. Por outro lado, a doença celíaca é uma doença autoimune que resulta 

na intolerância ao glúten, mais precisamente às tais prolaminas presentes no mesmo, 

sendo responsável pelo desaparecimento das microvilosidades presentes no intestino 

grosso, reduzindo a capacidade de absorção de nutrientes [10]. Estima-se que, no 

mundo, exista um número de doentes celíacos que pode variar entre 1 pessoa em cada 

70 e 1 em cada 200 [11]. Estudos epidemiológicos na Europa e nos Estados Unidos da 

América (EUA) indicam que a doença celíaca não só é comum como a sua prevalência 

é aproximadamente 1 % da população geral [12], tornando esta uma das sensibilidades 

alimentares mais prevalentes no mundo inteiro [13]. Esta está a tornar-se numa das 

principais doenças gastrointestinais e tem por isto vindo a ser o foco de muita 

investigação e discussões científicas [14].  

A apresentação clínica desta doença varia bastante conforme a idade do paciente, a 

duração ou extensão da sua doença, e a presença ou não de manifestações 

extraintestinais [12]. Os indivíduos que sofrem desta doença podem nascer com ela ou 

desenvolvê-la em fases mais avançadas da sua vida [8]. Ela costuma apresentar-se 

através de sintomas intestinais (como diarreia ou esteatorreia), sintomas de absorção 

de nutrientes deficitária (como anemia ou osteoporose) e ainda, por vezes, por sintomas 

neurológicos ou psiquiátricos (como depressão ou esquizofrenia) [7]. Além disso, trata-

se de uma doença crónica cujo único tratamento atualmente disponível parece ser a 

adoção de uma dieta vitalícia livre de glúten [15]. A completa remoção do glúten da dieta 

destes indivíduos resulta em remissão da sintomatologia, remissão serológica e 

remissão histológica na maioria dos pacientes [12]. Os danos provocados no intestino 

grosso são revertidos quando estes doentes ajustam a sua dieta, através da exclusão 

de todos os produtos que contêm glúten [16]. Acrescentando a estes dois distúrbios, 

existem ainda diferentes graus de sensibilidade ao glúten, com manifestação de uma 

reação adversa ao consumo do mesmo, mas onde os mecanismos desencadeados não 

são nem alérgicos nem autoimunes, nem tampouco causando danos no intestino [1]. 
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Nos últimos anos, comer e cozinhar sem glúten tem-se tornado mais fácil, com o 

aumento no número e qualidade dos produtos disponíveis, quer online quer em 

supermercados [12]. Nos locais de comércio de alimentos, conseguimos encontrar dois 

tipos de alimentos sem glúten: aqueles que são já por natureza isentos dele ou aqueles 

que sofreram processamento para a eliminação deste [7]. O aumento da 

consciencialização global relativamente à saúde humana, juntamente com as novas 

regulamentações adotadas pela generalidade dos países quanto aos alimentos gluten-

free têm impactado o mercado alimentar, levando ao aumento da disponibilidade e 

variedade destes produtos, que, contudo, continuam ainda com preços bastante acima 

daqueles que pretendem substituir [17]. Entre os consumidores de produtos sem glúten 

encontram-se tanto indivíduos diagnosticados como outros sem qualquer diagnóstico, 

sendo que dentro deste grupo podemos ter familiares de doentes ou pessoas que 

simplesmente acreditam nos benefícios de uma dieta isenta de glúten [16]. O aumento 

da disponibilidade destes alimentos e bebidas permite que os doentes celíacos e os 

intolerantes ao glúten tenham mais escolha e possam assim melhorar e variar mais a 

sua dieta, o que lhes dá um sentimento de “normalidade”, principalmente quando 

partilham refeições com os demais [12]. 

Segundo o Codex Alimentarius, são considerados alimentos isentos de glúten aqueles 

que não excedem 20 mg/kg de produto, e alimentos com baixo teor de glúten os que 

não excedem a concentração de glúten igual a 100 mg/kg [18]. Apesar de atualmente 

se poder considerar um produto como sendo gluten-free se este apresentar uma 

concentração de glúten inferior a 20 mg/kg, existe variedade suficiente nas reações dos 

indivíduos que apresentam estes distúrbios para levantar a questão se este valor será 

o mais aceitável [6]. No entanto, não existe um valor de tolerância máximo de glúten 

para doentes com estes distúrbios, sendo que este poderá estar sujeito à sensibilidade 

individual de cada um [19]. Como a tolerância à ingestão de glúten difere entre doentes 

celíacos, torna-se, como foi dito, impossível definir um valor que defina a quantidade 

máxima que é seguro ingerir, havendo pacientes cuja mucosa intestinal não recupera 

mesmo com valores tão pequenos como 1 mg por dia [20]. Para além disso, os testes 

atualmente disponíveis podem ainda não ser os mais fiáveis na medição de certos 

péptidos imunorreativos presentes em géneros alimentícios [6]. Uma dieta isenta de 

glúten completamente restritiva pode ser complicada de se seguir e apresentar grandes 

desafios. A ainda baixa disponibilidade de produtos que respeitam rigorosamente estas 

exigências pode implicar uma dieta pobre ou levar a que alguns doentes se sujeitem a 

alguns dos efeitos secundários do consumo de glúten, como as dores abdominais [16]. 
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2. O caso da cerveja 

O consumo de vinho e cerveja é parte central da vida e cultura europeia, bem 

entranhado nas vivências sociais e tradições culturais que acabam, de certa forma, por 

definir a dieta de muitos europeus [21]. Resultados disponibilizados pela WHO (World 

Health Organization) mostraram que, de 1960 a 2010, fizeram-se notar alterações no 

consumo de bebidas alcoólicas em Portugal, sendo que a contribuição do vinho para o 

consumo total per capita desceu 39 % e o de cerveja aumentou 29 % [21]. No ano de 

2017, em Portugal, segundo os dados mais recentes disponibilizados pela FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations) [22], das calorias consumidas 

diariamente por cada indivíduo 71 kcal vieram de bebidas alcoólicas. Ainda em Portugal, 

agora referente ao ano de 2018, consumiram-se, per capita, 51 l de cerveja, segundo 

os dados estatísticos disponibilizados pela organização The Brewers of Europe [23]. 

Estima-se, ainda, que cerca de 69 % desse consumo tenha sido efetuado fora de casa. 

Também se produziram cerca de 6758000 hl de cerveja em território português e 

consumiram-se um total de 5271000 hl, segundo estes dados consultados. 

A cerveja é uma das mais apreciadas bebidas tradicionais, produzida mundialmente, e 

uma bebida de eleição na maior parte das diferentes culturas [24]. Evidências históricas 

colocam a origem da cerveja na antiga Babilónia, há cerca de 8000 anos, se bem que 

apareceram agora evidências que esta podia já estar a ser produzida na Amazónia, 

2000 anos antes disso [25]. Se tivermos em conta a legislação portuguesa, podemos 

afirmar que cerveja é toda a bebida obtida por fermentação alcoólica com recurso a 

leveduras do género Saccharomyces, de um mosto preparado a partir de malte de 

cereais, mais usualmente a cevada, e outras fontes alternativas de amido, ao qual foi 

adicionado lúpulo e água potável [26]. Tradicionalmente, a cerveja é feita com cevada 

mas muitos outros grãos podem ser usados, como o trigo, o arroz e o milho [8]. Na 

indústria cervejeira é ainda comum substituir-se parte do malte de cevada por fontes 

alternativas de amido, os chamados adjuntos, que para além de fornecerem uma fonte 

de amido, são também responsáveis por conferir aroma, gosto e outros benefícios [27]. 

Na Tabela 1, apresenta-se um pequeno resumo esquemático das diferentes etapas do 

processo de produção da cerveja e uma pequena explicação dos principais 

acontecimentos que as caracterizam. 

A cerveja é também uma bebida de elevado interesse a nível nutricional: é uma fonte 

de energia rápida (as substâncias são rápida e facilmente absorvidas pelo corpo), é 

facilmente digerível, constitui uma importante fonte de vitaminas, potássio, magnésio, 

fósforo e outros elementos, tendo ainda uma pressão osmótica semelhante à do sangue, 
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sendo uma bebida isotónica [28]. A experiência sensorial relacionada com o seu 

consumo é um complexo processo que começa bastante antes desta ser bebida – a 

aparência da cerveja, a mistura de aromas e sabores que constroem o perfil da cerveja, 

o conteúdo alcoólico e a própria textura são tudo contributos que constituem essa 

experiência, quer ela seja vivida por alguém profissionalmente treinado ou 

simplesmente por um ocasional consumidor de cerveja [27]. Não obstante, existem pelo 

menos três diferentes condições que podem afetar os indivíduos que consomem esta 

bebida: reações alérgicas, reações autoimunes e reações semelhantes a estas 

sintomaticamente, mas que não são nem causadas por respostas alérgicas nem 

autoimunes [6]. 

Tabela 1 - Etapas do processo de fabrico da cerveja, adaptado do livro “Reatores Biológicos: fundamentos e 
aplicações” [26] 

Etapas do Processo Cervejeiro 

Maltagem Brassagem Fermentação 

• Molha 

• Germinação 

• Secagem/Estufagem 

A maltagem serve, de uma 

forma muito geral, para 

produção e ativação de 

enzimas que serão 

essenciais na transformação 

dos açúcares presentes na 

cevada em açúcares mais 

simples, que podem ser 

fermentados pelas 

leveduras. 

 

• Moagem  

• Empastagem 

• Filtração  

• Ebulição 

• Clarificação 

Esta etapa 

compreende as 

operações que 

permitem a hidrólise 

do amido do malte, 

de proteínas e outros 

componentes 

celulares. No final, 

obtém-se um mosto 

rico em açúcares e 

aminoácidos. 

• Fermentação 

• Maturação 

• Filtração 

• Acondicionamento 

Nesta última etapa, são 

fermentados os açúcares 

presentes no mosto, 

permitindo a produção de 

etanol. Os passos após a 

fermentação propriamente 

dita permitem-nos chegar 

à cerveja acabada que 

depois será 

consumida/comercializada. 

 

Sendo que o malte usado na produção de cerveja é produzido a partir de cevada ou 

trigo, este irá conter as prolaminas que estão associadas aos distúrbios de saúde 

mencionados anteriormente. Cerca de 75 % das proteínas presentes na cevada são 
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glúten [29]. Este grupo de proteínas é degradado ao longo do processo de maltagem e 

durante as primeiras etapas do fabrico da cerveja; porém, sobrevivem pequenos 

péptidos [8], que se mantêm estáveis mesmo na presença de certas enzimas 

proteolíticas, e variações na temperatura e pH transversais a todo o processo, sendo, 

então, transferidos para a cerveja final [10]. Estas substâncias têm um papel relevante 

na formação e estabilização da espuma, no processo de turvação da cerveja, e na 

manutenção do corpo da mesma [10]. Em particular, o indesejado aparecimento de 

turvação, pelo menos, na sua grande parte, é atribuído às interações dos átomos de 

hidrogénio presentes nas prolinas das hordeínas. Endoproteases específicas, como a 

Brewers Clarex® (DSM), são aplicadas no processo cervejeiro pela sua capacidade de 

clivar estas proteínas nos tais locais problemáticos. Recentemente, esta sua 

funcionalidade parece ter encontrado um novo uso no fabrico de cervejas sem glúten – 

a sua capacidade de clivar as hordeínas permite garantir que os péptidos reativos, 

responsáveis por algumas das reações adversas, não estão presentes, pelo menos em 

número significativo, no produto final [6]. 

Uma vez que um dos objetivos principais da maltagem e da brassagem é a precipitação 

e modificação do conteúdo proteico, é possível produzir cerveja com baixo teor de glúten 

apenas com estes processos [11]. A quantidade final de glúten numa cerveja está, 

geralmente, três ordens de magnitude abaixo da quantidade presente no malte inicial, 

quer isto dizer que considerando que se tem 100 % no malte inicial, temos, 

aproximadamente, menos de 0,11 % no produto final. Esta diminuição é devida à 

precipitação de proteínas durante a empastagem, a fermentação e por adsorção durante 

a estabilização da cerveja [29]. Todavia, apesar da quantidade de glúten de algumas 

das cervejas disponíveis no mercado estar abaixo dos limites definidos pelo Codex 

Alimentarius, os supracitados 20 ppm, é preciso haver cuidado, uma vez que a 

sensibilidade ao glúten é bastante diferente de doente para doente e a própria 

quantidade de glúten pode variar de lote para lote, até dentro do mesmo estilo de cerveja 

[24]. Para cervejas de malte de cevada convencionais, a quantidade de glúten presente 

pode ser bastante variável, indo de <20 a 1500 mg/kg [7].  

Pode discutir-se que a cerveja não é um constituinte essencial na dieta de cada um, 

porém, cada vez é mais aceite que a nutrição compreende mais que a mera satisfação 

das necessidades fisiológicas pessoais [16]. O consumo de cerveja estende-se um 

pouco por todo o mundo, com a América do Norte a ter um consumo per capita anual 

de cerca de 80 kg e a União Europeia de 70 kg, segundo os dados da FAO para o ano 

de 2017 [30]. É perfeitamente compreensível que os consumidores com sensibilidade 
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ao glúten tentem procurar um produto que seja praticamente indistinguível das cervejas 

convencionais, por razões tão simples como pressão social ou a mera vontade de os 

poder experimentar [31]. Isto demonstra a necessidade de se produzirem cervejas que 

possam ser consumidas por aqueles que possuem restrições alimentares, 

proporcionando-lhes assim um bem-estar e vida social o mais próximos do normal 

possível [16]. Tendo em conta que, como já foi visto, certas proteínas presentes no malte 

de cevada são nocivas para algumas pessoas, existem várias estratégias que permitem 

à indústria cervejeira criar produtos que atendam às necessidades desta secção do 

mercado [31]. Estas estratégias estão brevemente descritas na Figura 3. 

Em alguns países, como o Japão, têm sido estudadas e praticadas alternativas na 

produção de cerveja, substituindo o malte mais comummente usado por outras matérias 

primas [27]. Na generalidade, consideram-se como sendo cervejas as bebidas 

alcoólicas que são produzidas com grãos que não contêm glúten, como o sorgo e o 

arroz, uma vez que estas matérias primas contêm amido e outros carboidratos que 

podem servir de substrato para a fermentação alcoólica [32]. A maioria da cerveja sem 

glúten encontrada no mercado é produzida por um pequeno número de pequenos 

produtores locais, geralmente especializados neste tipo de bebida [16]. Dada a diferente 

natureza e composição destas matérias primas, é de esperar que a cerveja resultante 

tenha diferenças não só em aspetos organoléticos, mas também nas suas propriedades 

físicas e químicas.  

 

Figura 3- Estratégias disponíveis para produção de cerveja apta a ser consumida por doentes celíacos ou intolerantes 
ao glúten [29]. 

 

Estratégias disponíveis para a 

produção de uma cerveja (ou produto 

cerveja-like) apta para consumo por 

doentes celíacos:

Maximizar a eliminação 

de proteínas específicas 

e produtos da 

degradação destas, 

quer antes ou durante o 

processo cervejeiro 

Utilizar matérias primas 

alternativas

Desenvolver cervejas 

ersatz que utilizem 

matérias que não 

contenham proteínas
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Existem já alguns trabalhos, e até algumas cervejas disponíveis no mercado, que 

exploram a via enzimática, ou seja, o processo de fabrico é semelhante ao de uma 

cerveja convencional, mas são utilizadas enzimas que irão degradar o glúten presente. 

A prolil-endopeptidase (PE) é uma enzima capaz de hidrolisar ligações que envolvam o 

aminoácido prolina, o que significa que, em teoria, é capaz de degradar sequências 

peptídicas responsáveis pelas reações notadas na doença celíaca [29]. O tratamento 

proteolítico com esta enzima é, como já aqui se mencionou, usado na indústria 

cervejeira para impedir a turvação da cerveja - dada a sua especificidade para o 

substrato, ligações peptídicas com resíduos de prolina, a enzima permite que se 

hidrolisem proteínas que normalmente se ligariam a polifenóis, formando um precipitado 

coloidal [11]. Como também já foi abordado, a sensibilidade da fração proteica do glúten 

rica em prolinas à atividade desta enzima, e de outras semelhantes, permite que se 

recorra ao seu uso para o fabrico de cervejas isentas de glúten. 

A prolil-endopeptidase do Aspergillus niger (AN-PEP) é uma enzima que tem vindo a 

ser usada com sucesso na produção de variados alimentos sem glúten, entre eles a 

cerveja, encontrando-se ativa num intervalo de pH de 2 a 8, e que cliva proteínas no 

grupo carboxílico dos resíduos de prolina [7]. A aplicação da enzima exógena PE 

consegue, sem implicação na estabilidade da espuma, garantir uma cerveja sem glúten 

após aplicação aquando da fermentação ou no produto final [11]. 

Com o mesmo objetivo em mente, através de germinação otimizada, já foi produzido 

malte de cevada com alta atividade de peptidases, com o objetivo de se retirar um 

extrato enzimaticamente rico capaz de degradar o glúten no mosto. Fontes enzimáticas 

deste tipo têm várias vantagens quando comparadas com fontes exógenas, como a não 

necessidade de recorrer a ferramentas de engenharia genética, o facto da fonte da 

enzima já ser naturalmente uma fonte segura alimentar, ou o facto de já se conhecer 

bem o processo germinativo, facilitando assim todo o trabalho [7]. O estudo de Knorr et 

al. [7] demonstrou que tanto cervejas tratadas com extrato enzimático como as tratadas 

com AN-PEP podem ser consideradas como sendo cervejas sem glúten porque a 

concentração deste no produto final é inferior a 20 mg/kg. 

Apesar disto, parece pouco provável que se consiga, pelo menos com a informação 

atual, assegurar a remoção total de proteínas tóxicas de um malte de cevada ou trigo 

para obtenção de uma cerveja completamente isenta de possíveis proteínas nocivas 

[31]. No ponto 4 deste Capítulo explora-se, mais aprofundadamente, a outra via 

alternativa relevante para a produção de cerveja sem glúten. 
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3. Metodologias de análise 

Quando se fala na análise do glúten em matrizes alimentares, um dos pontos cruciais é 

a disponibilidade de uma metodologia eficiente e suficientemente sensível para a 

deteção do mesmo quer em produtos não processados quer em matrizes alimentares 

processadas [14]. A complexidade química das prolaminas faz com que estas sejam 

particularmente difíceis de quantificar - a deteção destas, que sabemos poderem ser 

tóxicas para doentes celíacos e não só, tem sido conseguida principalmente por recurso 

a ensaios imunológicos cuja especificidade está relacionada com interações entre a 

proteína e o respetivo anticorpo [33].  

Segundo a informação que consta no Codex Alimentarius [34], a determinação 

quantitativa do glúten deve ser feita recorrendo a ensaios imunológicos ou outro método 

que tenha sensibilidade e especificidade comprovada igual ou superior. Apesar disto, o 

método oficial para deteção de glúten é o ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA 

do inglês enzyme linked immunosorbent assay) que usa o anticorpo R5 (Método 

Mendez). ELISA é uma técnica onde as proteínas alvo são reconhecidas por um 

anticorpo, ou grupo de anticorpos, específico, provocando uma alteração de cor do 

ensaio, causada pela reação entre uma enzima e o anticorpo, na presença de um 

substrato. A presença de alergénios é, então, detetada visualmente e pode depois ser 

quantificada, recorrendo a uma curva de calibração apropriada [35]. Os kits ELISA da 

marca RIDASCREEN®, tanto o ELISA Sandwich como o ELISA Competitive, ambos 

baseados no anticorpo R5, mas divergentes na forma de ligação entre os compostos 

reativos, são bastante usados na deteção das prolaminas nocivas. Este anticorpo é 

capaz de reconhecer diversos pequenos epítopos nas moléculas das prolaminas, sendo 

que o ELISA Sandwich  precisa da presença de, pelo menos, dois epítopos para 

conseguir fazer a deteção [20]. Quando as prolaminas presentes na cerveja são 

parcialmente hidrolisadas, os fragmentos resultantes podem ter um ou mais destes 

epítopos. Por consequência, os fragmentos que apenas contêm um epítopo não são 

detetados por este kit, o que leva uma determinação incompleta, ao contrário do kit 

ELISA Competitive que necessita apenas de um epítopo [20]. Estes ensaios são 

capazes de quantificar, de forma fiel, glúten ou no seu estado nativo ou que tenha sofrido 

aquecimento. Contudo, ainda apresentam falta de sensibilidade para hordeínas, as 

prolaminas da cevada, podendo sobre ou subestimar a quantidade destas, e não 

parecem conseguir, com a necessária precisão, quantificar glúten que tenha sofrido 

hidrólise [2]. 
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Figura 4 - Kit ELISA Sandwich, da marca RIDASCREEN®, para a quantificação de glúten em géneros alimentícios [36]. 

 

Quando se escolhe um ensaio para a determinação de glúten em produtos fermentados, 

como é o caso da cerveja, é preciso ter em consideração dois aspetos principais, ambos 

já referidos: primeiro, alguns dos kits disponíveis são capazes de detetar e quantificar 

eficazmente proteínas do trigo mas falham com proteínas da cevada; depois, muitos dos 

ensaios não conseguem determinar com precisão proteínas que tenham sido 

hidrolisadas parcialmente durante o processamento, devido à quantidade de epítopos 

que os fragmentos apresentam [16]. Durante todo o processamento envolvido na 

produção de cerveja, as proteínas presentes sofrem extensos processos de hidrólise e 

isto pode afetar a forma como reagem com o anticorpo dos ensaios imunológicos a que 

são sujeitas [33]. Para além disso, existem diferentes variedades de cevada e estas 

divergem na sua composição proteica, o que torna bastante difícil conseguir medir 

exatamente a quantidade de prolaminas por ensaios imunológicos, dada a natureza 

complexa destas proteínas que pode resultar em diferenças nas interações com os 

anticorpos [33]. Dificuldades na análise da quantidade de glúten presente numa cerveja 

demonstram que é necessário desenvolver metodologias bastante mais sensíveis e 

eficazes para este efeito [7]. 

Existem, ainda, outros métodos para a deteção de alergénios em matrizes alimentares, 

como a reação em cadeia da polimerase (PCR do inglês polymerase chain reaction), 

que começou a ser usada mais recentemente com produtos geneticamente modificados 

[35]. Com o PCR, o alvo de estudo não são as proteínas mas sim o DNA do organismo 

que contém o alergénio, sendo esta técnica usada para análise de produtos já 

finalizados, enquanto que a técnica ELISA é recomendada para a quantificação do 

alergénio a ser estudado [35]. 
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As prolaminas também têm sido estudadas usando eletroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE): esta técnica permite agrupar as prolaminas por tamanho, no caso da 

cevada estes grupos chamam-se hordeínas B, C, D e γ [33]. Estas proteínas podem ser 

detetadas por immunoblotting usando o anticorpo anti-gliadina. Também o HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) pode ser usado para o estudo da presença de 

prolaminas, no entanto, estes ensaios são utilizados para análises qualitativas, e não 

quantitativas [33]. 

Dada a heterogeneidade dos péptidos do glúten envolvidos nas reações adversas 

comuns à doença celíaca, resultando em diversidade na composição química, ainda 

não foi possível listar e caracterizar todos os epítopos capazes de causar dano, o que 

complica  bastante a sua quantificação [16]. A existência de um método analítico rápido, 

específico e sensível, capaz de determinar estes compostos é fundamental na testagem 

de alimentos considerados sem glúten [10]. 

 

4. Substitutos da cevada 

Mesmo que o processamento e a degradação enzimática sejam capazes de destruir 

proteínas do glúten, continua sempre a haver o risco de presença de pequenos péptidos 

tóxicos, e é por isso que bebidas produzidas a partir de malte de cevada podem estar 

sempre associadas a algum grau de toxicidade [37]. Grande parte dos responsáveis da 

indústria cervejeira preferem ser cautelosos quando questionados sobre as suas 

cervejas no contexto da intolerância ao glúten, e geralmente aconselha-se que estas 

não sejam consumidas, visto que a grande maioria das cervejas disponíveis são 

produzidas a partir de malte de cevada ou trigo [13]. Neste sentido, a maltagem de 

cereais sem glúten ou pseudocereais é de grande interesse, especialmente para 

indivíduos que manifestam intolerância ao glúten.  

Como já foi referido anteriormente, na indústria cervejeira é frequente substituírem-se 

certas quantidades de malte de cevada por outras fontes alternativas de amido, os 

chamados adjuntos, capazes de contribuir para o perfil sensorial e de atribuir outras 

propriedades interessantes à cerveja [27]. Usam-se cereais alternativos à cevada para 

a produção de cerveja, principalmente em países, geralmente tropicais, onde a 

produção do malte de cevada fica dificultada, quer pela escassez deste cereal nessas 

localizações quer pelo elevado preço da sua importação [38]. Apesar disto, o 

conhecimento sobre as potencialidades de outros cereais e pseudocereais na produção 

de cerveja é ainda limitado [16].  
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Para produzir cervejas alternativas, que possam, então, ser consumidas por doentes 

celíacos, pode recorrer-se ao uso de cereais, filogeneticamente distantes da cevada, 

trigo e centeio, ou pseudocereais, não pertencentes à família Poaceae, não estando, 

portanto, taxonomicamente próximos dos cereais que contêm glúten [16]. Em termos de 

estrutura química e comestibilidade, as sementes destes últimos são semelhantes aos 

cereais [39]. Contudo, estes substitutos têm geralmente temperaturas de gelatinização 

superiores ao intervalo de temperatura ótimo para a atividade da β-amílase [16], enzima 

sacarificante que origina principalmente o dissacarídeo maltose [26], obrigando ao 

reajuste de certos procedimentos e aplicação de enzimas exógenas. 

Parece ser possível maltar tudo aquilo que seja capaz de germinar, contudo, é o sabor 

final da cerveja produzida que parece ser o verdadeiro desafio [31]. Apresentam-se, a 

seguir, alguns dos substitutos da cevada mais usados e estudados. 

 

4.1. Aveia 

A grande maioria das pessoas intolerantes ao glúten é capaz de tolerar o consumo de 

aveia (Avena sativa), porém, existem alguns indivíduos que não são capazes de o fazer 

[16]. Por causa disto, ainda existe muita discussão em torno da inclusão, ou não, da 

aveia na dieta de doentes celíacos [40]. Ainda mais, muitos dos produtos disponíveis no 

mercado contendo aveia estão contaminados com trigo, centeio ou cevada, 

representando assim um perigo para estes doentes [41]. Não obstante, a capacidade 

de tolerância da aveia de alguns celíacos abre portas a novos produtos e bebidas, 

principalmente se tivermos em consideração os benefícios para a saúde que o consumo 

de aveia traz [42]. 

Geralmente procura-se que um cereal que vai ser usado para o fabrico de cerveja 

contenha uma quantidade proteica modesta e alto teor de amido e atividade enzimática, 

sendo também importante uma baixa quantidade de β-glucanos [40]. A aveia é rica em 

proteína, lípidos e β-glucanos, e mais pobre em amido que a cevada, pelo que o seu 

uso na cerveja apresenta vários desafios [40]. Ela é responsável por conferir 

cremosidade e oleosidade e a sua elevada quantidade de óleos e gorduras causa vários 

problemas no seu processamento, quer na maltagem quer nos processos posteriores 

[43]. O mosto resultante tem menor percentagem de produtos fermentescíveis do que é 

usual, pelo que isto leva à produção de uma cerveja com teor mais baixo de álcool que 

a produzida com cevada [40]. A análise sensorial às cervejas produzidas com aveia 

revela um gosto característico a bagas, uma fraca estabilidade da espuma, mas, em 
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contrapartida, uma melhor capacidade de resistir à degradação organolética [40]. 

É relevante referir que existem já algumas cervejas que contêm aveia na sua 

composição, quer maltada ou por maltar, usada principalmente com o papel de adjunto 

ou como contributo no perfil sensorial [42]. Um exemplo de estilo de cerveja já conhecido 

que recorre ao uso de aveia como uma das matérias primas é a Oatmeal Stout [44]. 

 

4.2. Arroz 

Uma fonte de nutrientes barata e livre de glúten é o arroz (Oryza glaberrima ou Oryza 

sativa), composto por cerca de 80 % de amido, que apesar da sua elevada temperatura 

de gelatinização é frequentemente usado como adjunto na produção de cerveja [16]. 

Aparece muito em lagers de estilo americano ou japonês [43] e existem já algumas 

bebidas alcoólicas produzidas a partir do arroz, como o Zutho e o sake [16]. 

Na generalidade, o arroz não traz grandes contributos para o perfil sensorial, produzindo 

cervejas que podem ser pouco interessantes neste aspeto. No entanto, esta 

neutralidade torna-o num bom adjunto, apesar de poder contribuir para alguma dryness 

(ausência de doçura), acentuando o aroma/gosto do lúpulo [43]. É possível fazer-se uma 

cerveja de arroz, sem off-flavors, que se poderá comparar a uma lager em aroma e 

gosto, mas de cor muito pálida e com uma espuma que colapsa rapidamente [45]. Este 

tipo de cerveja poderá ter interesse do mercado para pessoas que procurem um produto 

mais leve, livre de glúten. É ainda relevante referir que, aquando do processo de 

empastagem, o amido presente no malte de arroz não consegue degradar-se por 

completo em açucares solúveis, uma condição necessária para a produção de cerveja 

[45], o que resulta numa diminuição da velocidade de filtração, turvação durante o 

processo fermentativo e alguns dos já referidos defeitos no perfil sensorial do produto 

final [45].  

 

4.3. Sorgo 

Existem vários tipos de sorgo, sendo Sorghum bicolor o geralmente cultivado, alguns 

mais passíveis de serem usados na produção de cerveja que outros. A cerveja de sorgo 

é comummente consumida em países africanos, com um paladar adocicado, podendo 

também ser um pouco azeda, mais viscosa que a cerveja convencional e a sua cor pode 

variar bastante [16]. Este grão também é muito usado na produção de cervejas típicas 

de certas regiões tropicais, cervejas estas que apresentam elevado valor nutricional [38]. 
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Foi ainda, durante a II Guerra Mundial, usado como adjunto na produção de cerveja 

lager convencional [46]. 

O sorgo contém uma elevada quantidade de taninos e o seu uso está a associado a 

cervejas muito turvas, conhecidas até como “cervejas opacas” em alguns países 

africanos, apesar de nos últimos anos estes países já conseguirem produzir cervejas 

lager mais claras a partir deste grão [43]. 

Usando sorgo, parece improvável conseguirem-se obter cervejas com as mesmas 

propriedades que aquelas formuladas a partir de malte de cevada, porém estas 

diferenças em carácter podem ser uma oportunidade de mercado para encontrar novos 

consumidores [46]. 

 

4.4. Millet (milho painço ou milhete) 

Existem variados tipos de millet, como o finger millet (Eleusine coracana) e o pearl millet 

(Pennisetum glaucum), ambos com propriedades semelhantes às do sorgo, no sentido 

em que têm as paredes celulares do endosperma bastante resistentes e elevada 

temperatura de gelatinização [16]. Ainda pouco testado no que toca à produção de 

cerveja, o uso deste substituto parece ainda pouco viável a nível económico, pelo menos 

para já [16]. Contudo, já é usado para a produção de uma cerveja tradicional em 

Moçambique, chamada uphutsu, e outras bebidas com baixo teor alcoólico, 

principalmente consumidas em certas cerimónias [47].  

O pearl millet é um cereal encontrado em África, cultivado em locais secos [48], que 

pode ser usado na produção de cervejas com características semelhantes a cervejas 

produzidas com sorgo [47]. De facto, parece até que o malte de pearl millet tem um 

melhor potencial para a produção de cerveja lager que o sorgo, e pode ainda ser 

benéfico na substituição deste na produção de cervejas opacas. Para além disso, se no 

futuro se mostrar como uma boa alternativa ao malte de cevada e ao malte de sorgo, 

poderá  aumentar a disponibilidade de malte para a produção de cerveja nas zonas do 

globo onde abunda, permitindo assim que o processo de fabrico de cerveja seja feito 

nesses locais a custos mais baixos [48]. Estudos demonstraram que o mosto obtido com 

milhete apresenta uma gravidade específica e extrato inferiores ao obtido com malte de 

cevada, mas que isto não impede a produção de uma cerveja aceitável. Ainda assim, o 

pequeno tamanho do grão pode ser um entrave ao seu processo de maltagem dadas 

as características das máquinas onde este processo é levado a cabo, levando a grandes 

perdas de matéria prima [48].  
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4.5. Quinoa 

A quinoa (Chenopodium quinoa) é um grão extremamente nutritivo, com um elevado 

teor proteico e de ácidos gordos essenciais, que ainda se encontra pouco explorado nas 

suas capacidades para uso na produção de cerveja [16]. As suas sementes possuem 

uma grande quantidade de amido, podendo ser usadas para desempenhar o mesmo 

papel que certos cereais, sem a contrapartida de conter glúten na sua composição [49]. 

Contudo, o seu uso para a produção de cerveja pode obrigar à adaptação de alguns dos 

passos do processo [24]. O malte de quinoa mostra ter uma quantidade insuficiente de 

enzimas hidrolíticas, e o seu uso pode obrigar a que se recorra a enzimas exógenas 

[50]. 

Kordialik-Bogacka et al. [50] estudou a substituição de percentagens até 30% de malte 

de cevada por quinoa não maltada, percebendo que mesmo sem o uso de enzimas 

exógenas os resultados foram positivos, tendo até uma influência positiva no perfil 

sensorial da cerveja produzida. Por outro lado, a necessidade de remoção da casca, de 

modo a evitar excessivo amargor, apresenta-se como um problema na medida em que 

este processo pode danificar a semente e trazer também problemas sérios ao produto 

final. 

Deželak et al. [24] mostrou que a cerveja produzida com malte de quinoa apresentou 

uma aparência bastante distinta, de cor quase preta, não muito típica de cerveja, com 

uma espuma acinzentada. Caracterizou-se ainda por um aroma a noz e alguma 

adstringência, o que pode, obviamente, representar um entrave ao seu consumo. No 

entanto, o seu baixo teor alcoólico e interessantes propriedades nutritivas poderão ser 

fatores atrativos, contornando alguns destes problemas.  

 

4.6. Buckwheat (trigo-sarraceno) 

O trigo-sarraceno é um pseudocereal, cultivado tradicionalmente na Ásia e em certas 

regiões da Europa, apesar de ser possível cultivá-lo em variadas regiões do mundo, e 

que apresenta variados benefícios para a saúde, como a presença de importantes 

antioxidantes [51]. Fagopyrum cymosum, Fygopyrum esculentum e Fygopyrum 

tartaricum são os três tipos de trigo-sarraceno existentes, sendo o segundo o de maior 

relevância económica, perfazendo cerca de 90% da produção total [39]. 

Pode ser maltado, porém, as características biológicas que o separam da cevada são 

responsáveis pelas diferenças encontradas entre os processos de maltagem de ambos 

[52]. Apresenta uma atividade enzimática inferior ao que se verifica com a cevada, 
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contudo o seu manuseamento é relativamente simples e o processamento é na sua 

grande parte muito semelhante ao da cevada [24]. Dito isto, já se conseguiu obter a 

partir deste um malte de boa qualidade para ser usado na produção de cervejas sem 

glúten [49]. A cerveja resultante da fermentação do malte de trigo-sarraceno é 

comparável à de cevada convencional, o que demonstra que este pseudocereal tem 

bastante potencial para substituir esta na produção de cerveja, agradando a 

consumidores que procurem que a sua cerveja sem glúten tenha um perfil mais 

semelhante ao de uma cerveja tradicional [24]. Phiarais et al. [53] demonstrou que, após 

análise sensorial, uma cerveja feita apenas a partir de malte de trigo-sarraceno foi 

avaliada de forma satisfatória a nível de odor, sabor, sensação na boca e amargor. 

Em microcervejeiras, é um dos grãos mais usados para a produção de cerveja sem 

glúten, muitas vezes adicionado como um adjunto não maltado [51]. 

 

4.7. Milho  

O milho (Zea mays) é a terceira cultura mais cultivada no mundo, sendo bastante rico 

em nutrientes. É relativamente barato, e é frequentemente usado como adjunto na 

produção de cerveja, sendo que já foi produzida cerveja com malte de milho com 

resultados satisfatórios em diversos parâmetros [16]. Confere um sabor suave, muito 

característico, principalmente quando usado como adjunto em cervejas com perfis de 

sabor delicados, no entanto, tal como no caso do arroz, o seu uso é maioritariamente 

pelo contributo na produção de álcool [43]. 
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Motivação 

A cerveja, uma bebida milenar, é consumida um pouco por todo o mundo, chegando 

mesmo a ser considerada a bebida de eleição em alguns países. Apesar dos seus 

princípios de formulação continuarem semelhantes aos dos seus primórdios, nas 

últimas décadas, o processo cervejeiro sofreu grandes alterações, muito devido aos 

avanços tecnológicos e científicos, que permitiram a industrialização deste processo. 

Tal permite a produção, em grande escala, de uma bebida de elevada e consistente 

qualidade, com maior durabilidade. Adicionalmente, mudanças nas preferências e 

exigências dos consumidores têm moldado o mercado cervejeiro, sendo, portanto, 

necessário uma adaptação e inovação por parte dos produtores de cerveja. Em 

particular, é crucial garantir a versatilidade da cerveja, assegurando assim que esta 

continua a ser amplamente consumida, independentemente das possíveis restrições 

alimentares de cada um. 

Tendo em conta esta problemática, parece de enorme relevância realizarem-se 

trabalhos onde sejam explorados os fatores determinantes do consumo desta bebida, 

para que os produtores possam conhecer melhor os seus consumidores e possam 

melhor adequar a sua oferta às exigências destes. Sendo igualmente importante o 

desenvolvimento de novos produtos, de modo a garantir que esta indústria se mantém 

viva e atrativa e garantindo que diferentes tipos de consumidores, motivados por 

diferentes fatores, conseguem com igual facilidade encontrar aquilo que procuram.  

 

Objetivos 

O trabalho executado focou-se na identificação de fatores que levam à inibição do 

consumo da cerveja e no desenvolvimento de um novo produto, uma cerveja sem 

glúten, cuja presença em grande parte das cervejas disponíveis constitui em particular 

um fator inibidor de consumo. 

Quanto ao seu plano de trabalhos, e em detalhe, este projeto foi dividido em duas 

componentes distintas que se complementam, tendo dois principais objetivos. Um deles 

foi estudar e determinar elementos influenciadores dos níveis de consumo desta bebida 

à escala local, tendo sido igualmente desejável compreender de forma exaustiva a 

perspetiva do consumidor, com vista a determinar possíveis soluções para alguns dos 

entraves subjacentes ao seu consumo. Paralelamente, pretendeu-se criar a referida 

cerveja sem glúten, com recurso a matérias primas que pudessem substituir o malte de 

cevada, que é a principal matéria prima usada no fabrico da cerveja responsável pela 
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presença de glúten no produto final, contornando assim alguns desses possíveis fatores. 

 

Estrutura 

No geral, este trabalho dividiu-se em duas tarefas principais, aqui descritas. 

 

Tarefa 1: Identificação dos principais fatores inibidores do consumo de cerveja 

Um dos principais objetivos deste trabalho foi estudar os fatores que levam à inibição 

do consumo da cerveja, recorrendo a resultados obtidos por inquéritos realizados numa 

dada amostra populacional. Esta tentou ser o mais heterogénea possível, com 

indivíduos de diferentes faixas etárias, sexo, classe social, entre outros, e que tivessem 

hábitos de consumo contrastantes. Pretendeu-se, junto desta, determinar as causas 

subjacentes à variação nos hábitos de consumo. Foi com base nas respostas obtidas 

que depois se efetuou uma análise aprofundada de modo a compreender qual a 

natureza dos referidos fatores inibidores.  

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com o Doutor Rui Poínhos, da Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que orientou várias 

etapas do processo.  

 

Tarefa 2: Ensaios de produção com matérias primas alternativas à cevada 

Na presente tarefa, e tal como anteriormente referido, pretendeu-se executar o 

desenvolvimento de uma cerveja sem glúten recorrendo ao uso de matérias primas 

alternativas, que pudessem substituir o malte de cevada. Para tal, foi necessário estudar 

estas diferentes matérias primas, realizando ensaios onde se testou a viabilidade das 

mesmas. Estas foram selecionadas tendo em conta conhecimento prévio sobre a arte 

cervejeira disponibilizado pelo Super Bock Group e pela pesquisa em bibliografia 

pertinente.  

 

O que se segue é uma breve apresentação da estrutura desta tese, dividida em 4 

principais Capítulos, cujas breves descrições a seguir se apresentam. 

 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta-se aqui uma breve e geral contextualização 
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bibliográfica do tema a desenvolver, a motivação para a realização deste projeto e, 

ainda, os objetivos da tese. 

 

Capítulo 2 – Identificação dos principais fatores inibidores do consumo de 

cerveja: O foco deste Capítulo é a Tarefa 1. Nele descreve-se, sucintamente, toda a 

metodologia envolvida, com a devida análise dos resultados referentes a esta parte do 

trabalho e a discussão do seu significado neste contexto. 

 

Capítulo 3 – Ensaios de produção de mosto com matérias primas alternativas à 

cevada:  Neste Capítulo descreve-se toda a metodologia referente à Tarefa 2, com 

descrição de todo o trabalho prático realizado. Apresentam-se ainda os resultados, com 

a devida análise e discussão. 

 

Capítulo 4 – Conclusões: No Capítulo final sumariza-se todo o trabalho, apresentando 

os principais resultados de ambas as Tarefas com as respetivas conclusões, ideias 

finais e ainda perspetivas futuras.   
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Capítulo 2 – Identificação dos principais 

fatores inibidores do consumo de cerveja 

1. Metodologia 

Como já foi referido, um dos objetivos deste trabalho foi tentar descobrir mais acerca 

dos inibidores do consumo de cerveja, à escala local, tendo sido igualmente desejável 

compreender melhor a perspetiva do consumidor, por forma a determinar possíveis 

soluções para alguns dos entraves subjacentes ao seu consumo. Ter conhecimento 

sobre os determinantes de consumo da cerveja é de grande relevância, uma vez que 

ajuda as empresas a melhor delinear técnicas de marketing, dando também importantes 

informações às autoridades de saúde [21]. 

Esta pesquisa aprofundada era essencial para se perceber mais sobre a restrição ou 

inibição do consumo, identificando os principais fatores inibidores e percebendo mais 

sobre a sua natureza (questões de saúde, questões sociais, etc.). 

Antes de se descrever a metodologia aplicada na obtenção destas respostas, é 

relevante referir que a decisão de produzir uma cerveja sem glúten não esteve 

dependente dos resultados obtidos no estudo que se apresenta neste Capítulo. Quer 

isto dizer que já tinha sido previamente definido, de acordo com o que foi discutido com 

o Super Bock Group, que este seria o produto que se pretendia produzir. Ou seja, ele 

não foi uma consequência deste estudo, mas foi, sim, desenvolvido em paralelo. Sabia-

se já que a intolerância ao glúten era um fator inibidor e o objetivo era, portanto, produzir 

uma cerveja que pudesse ser consumida por estes indivíduos. É por esta razão que, 

como se poderá constatar a seguir, foram incluídas questões referentes ao glúten nos 

questionários, permitindo que deste modo se obtivessem não só informações sobre os 

fatores inibidores, mas também fosse possível ter uma perceção prévia da opinião e 

possível aceitação do consumidor a um produto deste género. 

Como já referido, esta parte do projeto foi desenvolvida com o apoio do Professor Rui 

Poínhos, da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto, cujo envolvimento compreendeu o apoio na preparação dos questionários e no 

tratamento de resultados, que se encontram devidamente detalhados no fim deste 

Capítulo.  

Definiu-se, a princípio, que a forma mais adequada para obter os resultados pretendidos 

com este estudo seria recorrendo a um grupo focal. Dado o objetivo do trabalho, as 
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perguntas seriam, obviamente, centradas nos hábitos de consumo da cerveja, incluindo-

se também outras questões que pudessem ser relevantes para o trabalho final. Nesse 

sentido, foi desenvolvido um guião para as entrevistas a conduzir, guião esse que pode 

ser consultado nos Anexos (Anexo I). O trabalho de Gómez-Corona et al. [54] serviu 

como guia para algumas das questões que se encontram neste guião. Este e todos os 

outros materiais desenvolvidos para a recolha de respostas neste estudo foram 

desenvolvidos seguindo as recomendações do Professor Rui Poínhos. 

Devido à pandemia que afetou o país, e o mundo, antes de ser possível avançar com o 

grupo focal, tornou-se necessário mudar de estratégia. Por esta razão, decidiu-se que, 

tendo em conta as limitações que foram impostas, as respostas iriam ser recolhidas 

antes à distância, por via de questionários online. Isto porque se entendeu que conduzir 

um grupo focal por videoconferência não seria de todo uma opção viável dada a 

dificuldade acrescida de moderar um grupo nessas condições, a acrescentar ao possível 

impacto que as mesmas teriam nos resultados. 

Adaptou-se, então, o guião para o formato de um questionário, que pode ser consultado 

nos Anexos (Anexo II). Este primeiro questionário, ao qual se deu o nome de 

Questionário Preliminar, foi feito e distribuído usando o Google Forms, e tinha como 

objetivo aferir quais as diferentes possibilidades de resposta para cada questão 

colocada. Isto permitiu a transformação das perguntas de desenvolvimento, incluídas 

no guião inicial, em perguntas de escolha múltipla, usando as possibilidades de resposta 

que foram recolhidas, e deste modo facilitando a interpretação de resultados. Significa 

isto que as respostas obtidas neste primeiro questionário serviram o único propósito de 

auxiliar na construção do Questionário Principal cujos resultados seriam efetivamente o 

material de análise para este estudo.  

Este último pode também ser consultado nos Anexos (Anexo III). As opções de escolha 

múltipla que se encontram neste questionário surgem então, como foi explicado, após 

análise das respostas obtidas para a mesma questão do Questionário Preliminar. 

Algumas das respostas que se obtiveram para determinadas perguntas foram 

agrupadas numa só opção por serem de equivalente significado, e as opções foram 

organizadas de modo a facilitar a sua compreensão por parte dos participantes. Foi, 

sempre que se justificou, incluída a opção “Outras” para que os participantes que não 

se revissem em nenhuma das opções previstas pudessem responder. Cada um dos 

questionários foi dividido em quatro secções distintas, como mostra a Tabela 2. Na 

primeira, o objetivo era a caracterização da amostra. Na segunda, as perguntas eram 

referentes aos hábitos de consumo. As secções seguintes eram relacionadas com 
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inovação na indústria cervejeira e com a problemática do glúten, respetivamente. Ambos 

os questionários eram anónimos.  

A amostragem do primeiro questionário foi uma amostragem de conveniência. O 

primeiro questionário foi divulgado a um pequeno grupo de colegas da Universidade do 

Porto, ao quais se pediu que partilhassem esse questionário também com um pequeno 

grupo de pessoas, se possível, de diferente faixa etária. A partilha deste decorreu até 

se considerar que a variedade de respostas era suficientemente representativa, sinal 

disto foi o aparecimento de sucessivas respostas repetidas em todas as questões. O 

segundo questionário foi divulgado numa multitude de plataformas, e-mail dinâmico dos 

alunos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, LinkedIn e Facebook, dada 

a necessidade de se obter um número elevado de respostas. Os resultados dos 

questionários bem como a sua análise e descrição da amostra populacional encontram-

se mais à frente neste Capítulo. 
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Tabela 2 - Questões, divididas pelas respetivas secções, presentes no questionário online 

Secção Questões 

1 – Caracterização 

da amostra 
Sexo; Idade; Peso (kg); Altura (cm); Escolaridade. 

2 – Hábitos de 

consumo 

1. Com que frequência costuma beber cerveja? 

2. Que tipos de cerveja costuma consumir? 

3. Em que situações costuma consumir cerveja? 

4. Existem ocasiões ou razões especiais que associe ao 

consumo de cerveja? 

5. Por favor, indique os principais motivos que a/o levam 

a não consumir ou a restringir o consumo de cerveja. 

3 – Inovação na 

Indústria 

Cervejeira 

6. Costuma provar ou tem curiosidade em provar as 

novas cervejas que aparecem no mercado? 

7. Que tipos de cerveja ou quais as características de 

novas cervejas que gostaria de encontrar no mercado? 

4 – Glúten 

8. Sabe o que é o glúten? 

9. Qual a sua opinião sobre novos produtos isentos de 

glúten que substituem aqueles que contêm glúten 

naturalmente na sua composição? 

10. Qual a sua opinião sobre uma cerveja sem glúten? 

11. Consumiria uma cerveja sem glúten se ela estivesse 

disponível no mercado? 
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2. Questionário Preliminar 

A recolha das respostas referentes ao Questionário Preliminar foi feita entre o dia 9 de 

julho e o dia 25 de agosto de 2020 e participaram nesta etapa do projeto quarenta e 

quatro participantes (n=44). A seguir apresentam-se os resultados referentes às 

variáveis que permitiram a caracterização da amostra. Para caracterização desta foi 

perguntado aos participantes o sexo, idade, peso, altura e escolaridade.  

Refere-se, mais uma vez, que as respostas recolhidas neste questionário serviram para 

a construção do Questionário Principal, que pode ser consultado nos Anexos, pelo que 

a sua análise não será incluída neste Capítulo. Apenas as respostas do Questionário 

Oficial serão apresentadas na sua totalidade e devidamente discutidas. Clarifica-se, 

ainda, que todas as respostas obtidas para cada questão do Questionário Preliminar 

foram consideradas e incluídas nas opções de resposta que se encontram no 

Questionário Oficial. Quando se justificou, algumas dessas respostas foram agrupadas 

numa só alínea por serem de equivalente significado, como anteriormente mencionado. 

Tabela 3 – Caracterização da amostra por sexo 

 n Percentagem (%) 

Feminino 21 48 

Masculino 23 52 

TOTAL: 44 100 

 

Para a variável idade, a média e desvio-padrão calculados foram, respetivamente, de 

36 e 12.  

Para a variável peso (apresentada em kg), a média e desvio-padrão calculados foram, 

respetivamente, de 70 e 14. Usando os valores das variáveis peso e altura foi calculado 

o Índice de Massa Corporal (IMC) de cada individuo, usando a fórmula que a seguir se 

apresenta. A média e desvio-padrão destes resultados foram, respetivamente, 24 

(considerado um valor representativo de peso normal) e 3,9. 

IMC=
Peso (kg)

Altura (m)2
 

Por fim, apresentam-se os resultados obtidos para a variável escolaridade. As opções 

de resposta eram Ensino Básico (1º ao 9º ano atuais, 1º ao 5º antigos), Ensino 

Secundário (10º, 11º e 12º atuais, 6º e 7º antigos) ou Ensino Superior (Licenciatura, 
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Mestrado ou Doutoramento).  

 

 

Figura 5 – Caracterização da amostra por grau de escolaridade. 
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3. Questionário Principal: Resultados e Discussão 

A recolha de respostas referente a este questionário foi feita entre o dia 29 de setembro 

e o dia 9 de outubro de 2020, tendo respondido ao questionário seiscentos e vinte e oito 

pessoas (n=628). Este questionário foi feito no Google Forms e partilhado com os alunos 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto através do e-mail institucional, no 

LinkedIn e no Facebook. De seguida, apresenta-se a caracterização da amostra 

populacional usada neste estudo e, depois, os resultados referentes a cada uma das 

questões, com a devida discussão do seu significado no presente contexto. 

 

Caracterização da amostra 

No que diz respeito à variável sexo, apresentam-se na Tabela seguinte os resultados 

obtidos. 

Tabela 4 - Caracterização da amostra por sexo 

 n Percentagem (%) 

Feminino 341 54,3 

Masculino 287 45,7 

TOTAL: 628 100,0 

 

Para a variável peso (medida em kg), a média e desvio-padrão calculados foram, 

respetivamente, de 68 e 26. Usando os valores das variáveis peso e altura foi calculado 

o IMC de cada participante, cuja fórmula foi referida anteriormente. A média e desvio-

padrão dos resultados foram, respetivamente, 24 e 10. Este valor médio de IMC está 

dentro do intervalo de valores de massa corporal considerados normais. 

A representação gráfica da distribuição dos participantes por idades apresenta-se no 

diagrama de extremos e quartis que se segue, na Figura 6. Como é possível observar, 

os dados são assimétricos e não são normalmente distribuídos. A normalidade da sua 

distribuição foi testada usando o programa SPSS. A sua assimetria mostra-nos que 

grande parte dos participantes neste questionário são bastante jovens, possivelmente 

causado pela grande adesão dos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto ao pedido de participação, dado já ser prática partilhar-se no e-mail institucional 

pedidos semelhantes. A existência de vários extremos é explicada pela escassez de 

participantes de idades mais avançadas, possivelmente devido ao facto deste 
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questionário ter sido partilhado por via eletrónica. 

 

Figura 6 – Caracterização da amostra por idade. 

 

Tabela 5 - Informação auxiliar para interpretação do diagrama de extremos e quartis referente à variável idade 

Valor Mínimo 18 

1º Quartil 20 

Mediana 22 

3º Quartil 32 

Valor Máximo 76 

 

Por fim, apresentam-se os resultados obtidos para a variável escolaridade. As opções 

de resposta eram Ensino Básico (1º ao 9º ano atuais, 1º ao 5º antigos), Ensino 

Secundário (10º, 11º e 12º atuais, 6º e 7º antigos) ou Ensino Superior (Licenciatura, 

Mestrado ou Doutoramento).  No que diz respeito a esta variável, dos seiscentos e vinte 

e oito participantes (n=628), 0,8 % apenas concluíram o Ensino Básico (n=5), 23,1 % 

concluíram o Ensino Secundário (n=145) e 76,1 % concluíram o Ensino Superior 

(n=478). 
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Com que frequência costuma beber cerveja? 

Nesta questão, de escolha múltipla, era pedido aos participantes que escolhessem, de 

entre as opções que eram dadas, a que mais se aproximava da sua frequência de 

consumo de cerveja. As opções dadas eram: “Pelo menos, 1 vez por dia”; “2 a 6 vezes 

por semana”; “1 vez por semana”; “2 a 3 vezes por mês”; “Nunca ou menos de 1 vez por 

mês”. Na Figura 7 apresentam-se os resultados referentes a esta questão. Observando 

estes resultados pode aferir-se que 42,8 % dos participantes consome cerveja, pelo 

menos, semanalmente (n=269). Contudo, 37,4 % nunca a consome, ou fá-lo menos de 

1 vez por mês (n=235).  

 

Figura 7 - Frequência do consumo de cerveja. 

 

Que tipos de cerveja costuma consumir? 

Na questão 2 era pedido aos participantes que indicassem os tipos de cerveja que 

costumam consumir. Das opções que eram apresentadas, era possível a escolha de 

várias: “Cerveja Lager ou "Branca" (por exemplo: Super Bock®, Sagres®, etc.)”; 

“Cerveja Preta (por exemplo: Sagres® Preta, Super Bock® Stout, etc.)”; “Cerveja Sem 

Álcool”; “Cerveja Artesanal”; “Cerveja Internacional”; “Outras”; “Nenhuma”.  Estas duas 

últimas opções serviam para os participantes que consumiam outras cervejas que não 

se enquadravam em nenhuma das categorias apresentadas e para aqueles que não a 

consomem, respetivamente. Dos seiscentos e vinte e oito que responderam ao 

questionário (n=628), 23,7 % escolheram a opção “Nenhuma” (n=149) e 4,6 % 

escolheram a opção “Outras” (n=29). A cerveja Lager ou “Branca” é a mais consumida, 

com 70,1 % dos participantes a selecionar esta opção (n=440). Segue-se um gráfico 

que compila a informação sobre os estilos de cerveja consumidos que aqui se discutiu. 
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Figura 8 - Consumo de cerveja por estilo. 

 

Em que situações costuma consumir cerveja? 

O objetivo da questão 3 era perceber quais as situações em que os participantes que 

consomem a cerveja o fazem. De entre as opções de resposta apresentadas, era pedido 

que se escolhessem todas as que cada participante considerasse que eram verdade. 

Estas eram: “Às refeições”; “Como refresco (verão, dias quentes, etc.)”; “Momentos de 

lazer e descontração”; “Momentos de socialização (saídas com amigos, eventos 

familiares, etc.)”; “Festividades (casamentos, batizados, aniversários, celebrações, 

etc.)”. Foram ainda incluídas as opções “Outras” e “Não consumo cerveja” para aqueles 

que não se viam representados em nenhuma das opções e para os que não consomem 

cerveja, respetivamente.  

Existia, ainda, a questão 3.1, onde era pedido aos que selecionassem a opção “Outras” 

que indicassem quais. Aqui as opções alternativas mencionadas foram: durante o 

estudo e/ou trabalho; durante provas e/ou degustações; após esforço físico; em 

momentos de ansiedade e/ou depressão; em festas específicas (por exemplo: Queima 

das Fitas). 

Dos seiscentos e vinte e oito participantes (n=628), 22,9 % responderam “Não consumo 

cerveja” (n=144) e 2,1 % responderam “Outras” (n=13). A maior parte costuma consumir 

cerveja em momentos de socialização, 68,5 % (n=430), e/ou em momentos de lazer e 

descontração, 54,3 % (n=341). Analisando estes resultados, repara-se que a maioria 

dos participantes consome cerveja na presença de outros e que o faz em momentos 

geralmente associados a alguma descontração. No gráfico seguinte, apresentam-se os 

resultados obtidos. 
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Figura 9 - Consumo de cerveja em situações específicas. 

 

Existem ocasiões ou razões especiais que associe ao consumo de cerveja? 

Na questão 4 era pedido aos participantes que indicassem se, no seu entendimento, 

existiam ocasiões ou razões especiais que associassem ao consumo de cerveja. As 

opções de resposta era “Sim” ou “Não”. Esta questão pretendia aferir se, para a 

generalidade dos consumidores, o consumo de cerveja está, ou não, intrinsecamente 

ligado a determinadas ocasiões que ditam, ou não, o seu consumo.  

 

Figura 10 – Capacidade de associação do consumo de cerveja a determinadas ocasiões. 
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era de escolha múltipla e os participantes podiam escolher todas as opções que 

considerassem verdadeiras. As opções eram: “Às refeições”; “A acompanhar 

determinados pratos ou tipos de comida”; “Final da tarde”; “Fins de semana”; “Condições 

atmosféricas favoráveis”; “Estar numa esplanada”; “Momentos de descontração”; 

“Momentos de socialização”; “Convívio com determinadas pessoas (por exemplo: 

colegas de trabalho, amigos específicos, etc.)”; “Celebrações”; “Festivais de verão”. 

Havia, ainda, a opção “Outras” para aqueles que ou não se reviam em nenhuma das 

opções ou tinham outras opções de resposta para além das disponíveis. A esta questão, 

que não era de resposta obrigatória, responderam quatrocentos e dezasseis 

participantes (n=416). 

Responderam com a opção “Outras” 2,6 % dos participantes (n=11). Para estes, era 

pedido que na questão 4.2 identificassem quais. Aqui, mencionaram-se as seguintes 

situações: durante a preparação de refeições, em jogos de futebol e outros desportos, 

e em eventos relacionados com cerveja (Festivais de Cerveja, por exemplo).  

 

Figura 11 - Situações que os participantes do questionário associam ao consumo de cerveja. 
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Por favor, indique os principais motivos que a/o levam a não consumir ou a 

restringir o consumo de cerveja. 

Esta era uma das questões mais importantes do inquérito, pois avaliou diretamente os 

fatores inibidores do consumo de cerveja, que como foi anteriormente mencionado, era 

um dos principais objetivos deste estudo. Era pedido aos participantes que indicassem 

os principais motivos que os levavam a restringir ou eliminar o consumo da cerveja, 

escolhendo, de entre as opções de resposta dadas, todas aquelas que eram verdadeiras 

no seu entendimento. As opções eram: “Sabor”; “Aroma (cheiro)”, “Energia (calorias)”; 

“Ser uma bebida alcoólica”; “Razões médicas (medicação, intolerâncias, etc.)”; 

“Respostas fisiológicas ao seu consumo (diurese, sensação de inchaço, etc.)”; 

“Responsabilidades cívicas/legais (condução sob o efeito de álcool, etc.)”; 

“Responsabilidades familiares (ter filhos, etc.)”; “Responsabilidades profissionais”; 

“Temperatura ambiente”; “Prefiro outras opções nas mesmas situações.”. Foram, ainda, 

incluídas as opções “Outras”, para todos os que tinham motivos alternativos aos que 

apareciam nas opções de resposta, e “Nenhum motivo restringe o meu consumo” para 

aqueles participantes cujo consumo não é limitado por nenhum motivo em particular. 

 

Figura 12 - Fatores de inibição do consumo de cerveja. 
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Dentro da amostra, 14 % dos participantes selecionaram a opção “Nenhum motivo 

restringe o meu consumo” (n=86). Dentro destes oitenta e seis, sete selecionaram 

também outras opções de resposta (n=7) pelo que se considera que identificam a 

presença de fatores de inibição no seu consumo de cerveja e não são, portanto, 

considerados neste grupo. Procurou-se, então, perceber se este conjunto da amostra 

(n=79) tinha alguma característica diferenciadora. De entre o conjunto de pessoas que 

selecionou esta resposta, 61 % eram do sexo masculino (n=48) e 71 % terminaram o 

Ensino Superior (n=56), características semelhantes ao encontrado na análise da 

amostra total. A análise da variável “idade” neste grupo mostrou também resultados 

muito semelhantes aos da amostra total, pelo que não se consegue mostrar uma 

correlação entre a idade e a ausência de fatores de inibição. Novamente, sublinha-se 

que isto pode dever-se ao elevado número de participantes mais jovens, impedindo que 

se consiga ter uma representação real de todas as faixas etárias. Ainda dentro deste 

grupo, percebeu-se que 68,4 % dos participantes consumia cerveja pelo menos uma 

vez por semana (n=54), somando todos os que selecionaram as opções “Pelo menos, 

1 vez por dia”, “2 a 6 vezes por semana” e “1 vez por semana” na questão 1. Ainda, 15,2 

% dos participantes deste grupo nunca consome cerveja, ou fá-lo menos de uma vez 

por mês (n=12). Nota-se, então, que a incapacidade de identificar fatores inibidores 

pode ser tanto devida à prática de um consumo meramente movido pela vontade do 

indivíduo ou então por uma já ausência de consumo desta bebida à partida.  

Dos que apenas identificaram um único fator de inibição (n=138), 23 % identificaram 

responsabilidades cívicas/legais como sendo o único fator inibidor (n=31), 20 % o sabor 

(n=28), 16 % o facto de ser uma bebida alcoólica (n=22) e, também, 16 % a preferência 

por outras opções nas mesmas situações (n=22). Foi ainda possível perceber que 65,4 

% dos participantes reconheceram a existência de múltiplos fatores inibidores (n=411), 

querendo isto dizer que escolheram mais que uma opção de resposta, identificando 

assim que para si existem dois ou mais fatores que inibem o seu consumo de cerveja. 

Responderam com a opção “Outras” 2,7 % dos participantes (n=17). Para estes existia, 

ainda, a questão 5.1 onde era pedido que identificassem os outros fatores de inibição 

que eram relevantes para si. Nesta questão, não foram encontradas respostas 

relevantes para o estudo. 

Consegue-se com esta análise identificar que a presença de álcool na cerveja é um dos 

principais fatores inibidores, quer seja pela sua simples presença na cerveja quer pelos 

seus efeitos conjugados com a legislação existente em torno do seu consumo. Também 

os “gostos” pessoais têm importante peso, quando se repara na prevalência dos fatores 
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sabor e preferência de outros produtos em semelhantes ocasiões. 
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Costuma provar ou tem curiosidade em provar as novas cervejas que aparecem 

no mercado? 

O objetivo desta questão era perceber se, de um modo geral, os participantes costumam 

provar as novas cervejas que chegam ao mercado ou se têm, pelo menos, curiosidade 

de o fazer. Era-lhes pedido que respondessem “Sim” ou “Não” conforme isto se 

aplicasse ou não a eles. Dos seiscentos e vinte e oito participantes (n=628), 52,1 % 

costumam provar as novas cervejas que aparecem no mercado ou têm, pelo menos, 

curiosidade de o fazer (n=327). 

 

Que tipos de cerveja ou quais as características de novas cervejas que gostaria 

de encontrar no mercado?  

Nesta questão, era pedido aos participantes que identificassem aquilo que gostariam de 

encontrar em novos produtos, ou seja, que características valorizam mais na cerveja. 

Era-lhes possível a seleção de todas as opções de resposta com as quais se 

identificassem. As opções de resposta eram: “Teor alcoólico mais baixo”; “Uso de novas 

matérias primas”; “Sabores diferentes, fora do habitual”; “Menos amargor”; “Menor teor 

energético ("menos calorias")”; “Mais leve”. Eram, ainda, incluídas as opções “Outras”, 

para todos os que tivessem respostas alternativas às apresentadas, “Não sei. / Não 

tenho opinião.” para aqueles que não soubessem identificar fatores diferenciadores 

relevantes em novos produtos, e “Já estou satisfeita/o com o que há” para os que 

consideram que o mercado já responde, atualmente, às exigências dos consumidores. 

 

Figura 13 - Respostas referentes a características relevantes de novos produtos. 
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Dos seiscentos e vinte e oito participantes que responderam ao questionário (n=628), 

51,1 % refere a importância de novos sabores, fora do que já se encontra no mercado, 

como característica de interesse em novos produtos (n=321).  

Para 21,0 % dos participantes não foi possível a identificação de características da 

cerveja que fossem, no seu entender, cruciais em novos produtos (n=132). Dentro da 

amostra populacional deste estudo, 15 % referiu já estar satisfeito com a oferta do 

mercado (n=92). Selecionaram a opção “Outras” apenas 2,4 % dos participantes (n=15). 

Para estes estava disponível a questão 7.1 onde lhes era pedido que identificassem 

características alternativas que não constassem nas possibilidades de resposta da 

questão 7. Aqui, a maior parte das respostas esteve relacionada com a necessidade de 

existirem no mercado opções de outros estilos de cerveja. 
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Sabe o que é o glúten? 

Aqui o objetivo era simples, perceber se os participantes sabiam o que era o glúten. 

Deste modo, era possível ter uma ideia prévia se estes estariam familiarizados com ele 

e, consequentemente, com toda a problemática a nível de saúde que lhe está associada. 

Mais uma vez, as opções de resposta eram “Sim” e “Não”. Com estes resultados é 

possível notar que a grande maioria da amostra conhece esta mistura proteica. Contudo, 

é preciso ressalvar que a maioria dos participantes neste questionário concluiu o Ensino 

Superior e é, portanto, de certa forma, expectável que possam estar mais familiarizados 

com estas temáticas. Significa isto que este resultado poderá não ser uma 

representação fiel da população em geral. 

 

Figura 14 – Conhecimento dos participantes sobre o glúten. 

 

Qual a sua opinião sobre novos produtos isentos de glúten que substituem 

aqueles que contêm glúten naturalmente na sua composição? 

Com esta questão pretendia-se perceber o que é que os participantes achavam dos 

produtos isentos de glúten, procurando entender se sabiam o seu propósito e se 

existiam, de certa forma, ideias pré-concebidas em relação a estes. Na questão 9 era 

possível selecionar todas as opções de resposta que fossem consideradas verdadeiras. 

As possibilidades eram: “É benéfico para todas as pessoas”; “É essencial para doentes 

celíacos”; “É importante para a expansão de certos produtos”; “É apenas adequado para 

intolerantes ao glúten”; “Preocupa-me que se alterem as características do produto”; “É 

moda”. Existiam, ainda, as opções “Outras” e “Não sei. / Não tenho opinião.”. Esta 

questão não era de resposta obrigatória, participantes que respondessem “Não” na 

questão anterior tinham a possibilidade de não responder a esta. 
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Dos seiscentos e vinte e dois que responderam a esta questão (n=622), 15 % dos 

participantes revelaram não ter opinião sobre o assunto (n=92). Apenas 2 participantes 

responderam “Outras”, mas as respostas apresentadas na questão 9.1 eram 

semelhantes às opções de resposta anteriormente apresentadas. 

 

Figura 15 - Opinião dos participantes sobre produtos isentos de glúten. 
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a preocupação que este produto seja significativamente mais caro que a cerveja 

convencional. 

 

Figura 16 - Opinião dos participantes sobre uma cerveja sem glúten. 

 

Consumiria uma cerveja sem glúten se ela estivesse disponível no mercado? 

Na última pergunta do questionário, era pedido aos participantes que indicassem se 

considerariam, ou não, consumir um produto deste género. Só lhes era possível 

selecionar uma opção, aquela com que mais se identificavam. As possibilidades de 

resposta eram: “Sim, para experimentar”; “Sim, mas apenas se tivesse algum elemento 

diferenciador para além do não ter glúten”; “Talvez”; “Não tenho particular interesse”; 

“Não sei / Não tenho opinião”; “Não consumiria”. Os resultados foram divididos entre 

aqueles que responderam favoravelmente, e os que não. 

 

Figura 17 - Respostas favoráveis ao consumo de uma cerveja sem glúten. 
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Dos participantes que responderam favoravelmente ao consumo de uma cerveja sem 

glúten (n=375), a maioria concluiu o Ensino Superior (n=292), a média de idades foi de 

28 e o desvio-padrão calculado foi de 11. Dentro do conjunto destes participantes, 54 % 

(n=204) eram do sexo feminino. Estes valores são muito semelhantes aos encontrados 

na análise às características da amostra populacional total, pelo que não podem ser 

retiradas conclusões sobre estes indivíduos no que toca a estes aspetos. 

Existiram participantes que não se mostraram nem favoráveis nem desfavoráveis ao 

consumo de uma cerveja sem glúten, 21,7 % revelaram não ter particular interesse em 

fazê-lo (n=136), e 5,3 % não tinham opinião sobre este assunto ou não sabiam como 

responder (n=33). 

De entre os participantes, apenas 13 % afirmaram que não consumiriam um produto 

deste género (n=84). Dos que selecionaram esta resposta, a maioria também concluiu 

o Ensino Superior (n=65), pelo que o nível de escolaridade, que pode influenciar a 

perceção da importância de produtos como este, não parece ser um fator influenciador 

do consumo de uma cerveja sem glúten. O cálculo da média e desvio-padrão para a 

variável “idade” nestes indivíduos também mostrou que este grupo é muito semelhante 

aos que se mostraram favoráveis ao consumo deste produto. É, no entanto, importante 

referir que as características da dispersão de idades da amostra de participantes, 

referidas anteriormente, podem não permitir encontrar estas diferenças, ou seja, apesar 

de não se encontrarem diferenças significativas entre estes grupos não se pode afirmar 

que elas não existem. É, ainda, relevante referir que 64 % dos indivíduos eram do sexo 

feminino (n=54), o que parece contrariar, de certa forma, a ideia de que os indivíduos 

do sexo feminino são mais favoráveis ao consumo deste tipo de produtos. Contudo, 

estes tipos de conclusões necessitam de estudos mais aprofundados para serem 

validadas. 

Quando se comparou as respostas obtidas nesta questão com as obtidas na questão 8, 

reparou-se que a falta de conhecimento sobre o glúten não parece impedir a 

possibilidade de consumo. Aliás, 41 % das pessoas que afirmaram não saber o que é o 

glúten (n=41), demonstraram interesse em consumir uma cerveja sem glúten (n=17). 

Comparou-se ainda as respostas desta questão com as respostas das questões 9 e 10. 

Percebeu-se que 45 % dos participantes (n=38) que responderam que não consumiriam 

uma cerveja sem glúten (n=84) conseguiam perceber a importância deste produto e a 

sua necessidade. A maioria, 77 % (n=60), também se mostrava recetiva ao 

aparecimento, no geral, de produtos sem glúten no mercado. Podemos inferir, então, 

que a decisão de não consumir uma cerveja sem glúten não está necessariamente 
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relacionada com a falta de conhecimento sobre a relevância de produtos como este. 
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Capítulo 3 – Ensaios de produção de mosto 

com matérias primas alternativas à cevada 

Neste Capítulo é detalhado todo o processo referente à Tarefa 2, cujo objetivo, como já 

foi referido anteriormente, foi o desenvolvimento de uma cerveja isenta glúten. Por 

motivos de força maior, também já mencionados, foi necessário adaptar o plano de 

trabalho inicial. Neste sentido, refere-se que o objetivo principal desta Tarefa passou a 

ser testar a viabilidade das matérias selecionadas numa eventual produção de cerveja. 

Para tal, foram analisados os mostos produzidos por elas. A seguir, apresentam-se as 

diferentes etapas do processo, com descrição da metodologia usada, resultados e 

respetiva discussão. 

1. Seleção da matéria prima  

O primeiro passo foi a seleção da matéria prima que iria ser usada em substituição da 

cevada. Foi, então, analisada bibliografia relevante para se entender o estado da arte e 

o que já vem a ser desenvolvido neste âmbito. O ponto 4 do Capítulo 1 apresenta um 

resumo da informação mais relevante que resultou dessa pesquisa. 

Percebeu-se rapidamente que nem todas as matérias primas estudadas seriam uma 

opção viável para este projeto e, depois de ser apresentada a pesquisa ao grupo de 

trabalho no Super Bock Group, excluíram-se as matérias primas com pouco interesse: 

• A aveia foi excluída como substituto por várias razões. As dificuldades que o 

seu manuseamento em contexto cervejeiro apresenta, bem como as 

características organoléticas que pode conferir à cerveja foram os principais 

motivos para esta exclusão. Como foi referido, alguns dos indivíduos 

intolerantes ao glúten apresentam também intolerância às proteínas da aveia. 

Com isto em mente, a possibilidade de alguns dos potenciais consumidores 

serem excluídos por reação adversa foi decisiva, dado que isto iria contra aquilo 

que se procura com o desenvolvimento deste produto. 

•  O arroz e o milho, apesar de matérias primas relativamente baratas, foram 

excluídos por produzirem cervejas possivelmente pouco interessantes a nível 

sensorial, como refere a literatura. 

• O sorgo foi excluído por estar associado a cervejas muito turvas e escuras, cujo 

perfil sensorial também não se encontrava dentro dos parâmetros pretendidos. 

• Foram, ainda, apresentadas reservas quanto ao uso da quinoa, tanto pelo seu 
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elevado custo económico como pelas dificuldades no seu manuseamento. 

Contudo, considerou-se possível, numa fase inicial, o seu uso como adjunto, 

se assim se justificasse. 

Concluiu-se, então, que tanto o trigo-sarraceno como o milhete seriam as duas opções 

mais viáveis. Deu-se preferência ao trigo-sarraceno, dado que já se tem vindo a obter 

resultados satisfatórios e consistentes no seu uso na produção de cerveja. No entanto, 

achou-se, também, que o milhete poderia ter potencial e que o seu uso também deveria 

ser testado. Sentiu-se a necessidade de verificar se estas conclusões estavam em 

concordância com o que se pode encontrar no mercado atualmente. Ou seja, aferir que 

matérias primas já são efetivamente utilizadas pelas cervejeiras focadas na produção 

de cervejas sem glúten.  

Com isto em mente, e de modo a completar o trabalho de investigação, fez-se uma 

breve pesquisa de mercado, de modo a melhor conhecer o que já se encontra acessível 

ao consumidor e aquilo que parece ter mais sucesso. Aí reparou-se que, no mercado 

português, aquilo que está disponível para este tipo de consumidores são quase 

unicamente cervejas convencionais às quais se aplicou o método enzimático para 

remoção do glúten, descrito em detalhe no Capítulo 1. Decidiu-se então estender a 

pesquisa a nível internacional. 

Existem algumas cervejeiras americanas que se dedicam, muitas delas exclusivamente, 

à produção e comércio de cervejas sem glúten, feitas a partir de matérias primas 

alternativas. Dentro dessas, destacaram-se a Glutenberg [55] e a Holidaily Brewing Co. 

[56]. Depois de consultar a informação disponibilizada nos respetivos websites, onde foi 

possível não só encontrar a oferta de produtos disponível, bem como a sua composição 

e outras informações relevantes, percebeu-se que quase todas as cervejas, dos mais 

variados estilos, usavam como matérias primas o milhete e o trigo-sarraceno, quase 

sempre com ambos maltados, quer em conjunto quer individualmente. Estes resultados 

vieram corroborar a validade das conclusões a que se tinha chegado com a análise da 

pesquisa bibliográfica. 

Para além disto, foi ainda possível provar tanto a Glutenberg Blonde como a Glutenberg 

American Pale Ale, o que permitiu ter, pelo menos, uma pequena ideia do que esperar 

de um perfil sensorial de cervejas com estas matérias primas. A primeira é uma cerveja 

do estilo blonde, feita com milhete e milho, enquanto que a segunda, uma APA, é feita 

com milhete e trigo-sarraceno.  

Depois destas pesquisas, decidiu-se que se iria trabalhar com malte de trigo-sarraceno 
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e malte de milhete, sendo que a utilização de ambos e as proporções de cada um, bem 

como o possível uso de outros adjuntos, estariam dependentes da escolha do estilo de 

cerveja que se pretenderia produzir.  

 

2. Ensaios: metodologia e observações 

Novamente, por motivos externos, foi necessário um novo ajuste do plano de trabalhos. 

Dada a impossibilidade de realizar estes ensaios presencialmente nos edifícios do 

Super Bock Group, foi instalada uma Braumeister de 20 l, da marca SPEIDEL®, num 

dos laboratórios do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto para a realização destes. A Figura 18 mostra uma Braumeister 

muito semelhante à utilizada, disponível no website da marca [57], para melhor ilustrar 

as condições em que foram realizados os ensaios. 

 

Figura 18 - Braumeister de 20 l. 

 

Realizar os ensaios num equipamento como este ditou que os volumes de mosto com 

que se iria trabalhar seriam inferiores aos inicialmente planeados. Isto implicou também 

que a quantidade de matéria prima necessária seria inferior. Apesar disto ser benéfico, 

principalmente a nível económico, impossibilitou a compra de quantidades adequadas 

de malte destas matérias primas. Por esta razão, e uma vez que a maltagem das 
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mesmas em contexto laboratorial não seria praticável, decidiu-se comprar as matérias 

primas na sua forma não maltada e recorrer à aplicação de enzimas exógenas. É 

relevante sublinhar que a maltagem é um processo de extrema importância na produção 

de cerveja porque o malte é a fonte de enzimas essenciais, entre elas as enzimas 

diastáticas que são responsáveis pela degradação dos açúcares complexos em 

açucares fermentescíveis, já para não falar da influência deste processo nas 

características aromáticas, entre outros fatores [58]. É geralmente recomendado o uso 

de pequenas quantidades de malte de cevada quando se usam matérias primas não 

maltadas para fornecimento enzimático. Contudo, neste caso, como se pretendia 

recorrer apenas a matérias primas isentas de glúten, esta hipótese foi posta de parte. 

O trigo-sarraceno e o milhete foram adquiridos num hipermercado na quantidade 

necessária para a realização dos ensaios. Para garantir a adequada porosidade das 

matérias primas durante a empastagem, permitindo que o mosto conseguisse circular 

bem entre os grãos, foi discutida a utilização de cascas de arroz, prática bastante usada 

na produção de cervejas com elevada quantidade de cereais alternativos à cevada que 

contêm mais β-glucanos e proteínas que esta e, portanto, mais difícil é a apropriada 

circulação do líquido pelos grãos. Também se mostrou impossível a aquisição de 

quantidades apropriadas de casca de arroz e, por causa disso, comprou-se antes trinca 

de arroz procurando-se o mesmo efeito. 

Para os cálculos da matéria prima a utilizar usou-se a fórmula que de seguida se 

apresenta, retirada do livro “How to Brew” de John J. Palmer [59]. 

 

eficiência =  
massa do extrato

massa máxima possível do extrato

=
(volume do mosto × densidade da água × % extrato no mosto)

massa do malte × rendimento máximo

=
(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 × 𝑆𝐺) × º𝑃

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 × % 𝐹𝐺𝐷𝐵
 

 

Em que SG representa a gravidade específica, ºP representa os graus Plato (unidade 

de concentração do extrato) em percentagem e % FGDB que representa o extrato 

máximo em peso seco (Fine Grind Dry Basis). A fórmula foi rearranjada para permitir o 

cálculo da massa de malte em kg. 
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𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑘𝑔 = 

=  
[(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑙 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑚 𝑙 𝑘𝑔⁄ × 𝑆𝐺) × º𝑃]

% 𝐹𝐺𝐷𝐵 × % 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Usando esta fórmula chegou-se às quantidades de matéria prima necessárias para a 

realização dos ensaios. Começou por se considerar um rendimento de extração 

(eficiência) de 80 % e a necessidade de preparar um mosto com extrato original de 11 

ºP. Foi considerado o volume de mosto de 21 l por ser esse valor que vem referido no 

livro de instruções da Braumeister quando se utiliza um volume inicial de água de 23 l. 

Usou-se a tabela apropriada para conversão de valores SG para ºP. Os valores de % 

FGDB usados foram retirados de artigos no caso do trigo-sarraceno [53] e no caso do 

milhete [48], e foi usado o valor teórico de 80 % para o malte Pale Ale, usado como base 

de comparação nos ensaios. No caso das matérias primas entende-se que esses 

valores teóricos representam o extrato no malte e não na matéria prima não maltada. 

Contudo, comparou-se esses valores com os apresentados no rótulo de cada 

embalagem referentes à percentagem de açúcares em 100 g de matéria prima, e dada 

a semelhança entre estes assumiu-se que o erro expectável nos cálculos não traria 

problemas significativos. Consideraram-se ainda os valores de humidade das mesmas 

fontes bibliográficas para fazer os devidos acertos na massa a utilizar. 

Depois de calculadas as quantidades de matéria prima, calculou-se também a 

quantidade de trinca de arroz a utilizar, que deve estar entre os 10 e os 15 %. Utilizou-

se 15 % do valor obtido para cada matéria prima a testar. 

Refere-se ainda a utilização de cloreto de cálcio e cloreto de zinco, doseados seguindo 

as indicações do rótulo. O cloreto de cálcio foi adicionado principalmente para controlar 

o pH, para além de todas as outras vantagens que a sua aplicação traz. O cloreto de 

zinco foi adicionado pela sua importância no processo fermentativo. O cloreto de cálcio 

foi adicionado de início e o cloreto de zinco foi adicionado no início da ebulição, tal como 

recomendado. Foi usada resina de lúpulo, adicionada logo no início da ebulição com o 

intuito de apenas se influenciar o amargor e não o perfil aromático. Deste modo, 

possibilitando a obtenção de uma ideia mais realista do perfil organolético conferido 

pelas matérias primas a testar. Procurou-se atingir os 20 IBUs (International Bitterness 

Unit) e o doseamento foi feito conforme o recomendado na embalagem. 

Considerou-se que as enzimas cuja adição seria mais relevante no processo eram as 

enzimas diastáticas, responsáveis pela degradação do amido. Utilizaram-se nos 
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ensaios a α-amílase, Malts L Classic (DSM), e a β-glucanase, Filtrase NL Fast (DSM). 

Estas foram adicionadas logo de início, aquando da adição da matéria prima, e 

doseadas conforme a recomendação da embalagem. Infelizmente, apenas se teve 

acesso às enzimas disponíveis a nível industrial, pelo que não foi possível obter β-

amílase a tempo do seu uso nos ensaios, e apenas se contou com a que poderia existir 

naturalmente no grão. 

De seguida, foi delineado o programa de empastagem adequado, que se apresenta na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Programa de empastagem e ebulição 

 Tempo (min) Temperatura (ºC) 

Rest da β-glucanase 15 40 

Rest das enzimas 

proteolíticas 
15 52 

Rest da β-amílase 30 63 

Rest da α-amílase 15 70 

Mash out 5 78 

Ebulição 60 100 

 

Este programa de empastagem foi delineado tendo em conta que a matéria prima não 

se encontrava maltada e era, portanto, essencial dar tempo às enzimas para que 

pudessem atuar na sua plenitude e transformar ao máximo os açúcares e proteínas 

presentes no grão “cru” [60].  

O Anexo IV mostra um exemplo de planificação de ensaio usado nos ensaios realizados. 
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Ensaio #1: Ensaio teste 

Definiu-se que seria importante realizar um ensaio teste para familiarização com o 

funcionamento da Braumeister e para se identificarem possíveis problemas e pontos 

críticos, no caso de existirem, e dessa forma, otimizar-se o processo, garantindo que os 

resultados seriam maioritariamente descritivos das propriedades das matérias primas.  

Neste ensaio, foi usado Malte Pale Ale alemão (Weyermann), que iria depois ser usado 

como controlo na comparação com os ensaios das matérias primas selecionadas, e este 

foi moído imediatamente antes do ensaio usando o moinho de cereais disponível no 

laboratório. Foram utilizados 23 l de água, conforme o sugerido pela marca do 

equipamento para quantidades semelhantes de malte. É importante referir que antes da 

ebulição os grãos foram deixados a escorrer durante alguns minutos, não se recorrendo 

a quantidades de água adicionais, o chamado sparging, por se considerar que não 

estavam reunidas as condições para tal no local onde foram realizados os ensaios.  

Os restantes ingredientes foram devidamente doseados conforme as informações 

disponibilizadas pela respetiva marca. Refere-se, ainda, que se seguiu exatamente o 

exemplo de planeamento que pode ser consultado no Anexo IV, à exceção da adição 

das enzimas. Significa isto que foi cumprido o mesmo programa de empastagem e se 

adicionou também a trinca de arroz. 

Durante o ensaio foram recolhidas as seguintes informações por se considerar que eram 

relevantes fatores de comparação: 

 pH – Foi medido o pH da água após adição do malte com tiras pH. O resultado 

obtido foi de 5,5, valor em conformidade com o que era esperado e dentro dos valores 

ótimos para o processo de empastagem.  

 Volume de empastado e respetiva SG – Este valor permitiu contabilizar as 

perdas de água ao longo do processo, por absorção dos cereais, e acompanhar o 

rendimento da extração. O volume de empastado foi de 22 l e a SG de 1.032, 

aproximadamente 8 ºP. Este valor de SG foi obtido recorrendo ao uso do densímetro 

disponível no laboratório. 

 Volume de mosto e respetiva SG – No fim da ebulição, tinha-se pouco mais de 

20 l de mosto e a SG era de 1.040, aproximadamente 10 ºP. 

Com estas informações foi calculada a eficiência do ensaio, usando a fórmula acima 

descrita e foram identificados os possíveis pontos críticos a resolver antes dos restantes 

ensaios. Obteve-se uma eficiência de 65 %, que se considerou satisfatória. Este valor 
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de eficiência serviu para corrigir os cálculos feitos anteriormente para as quantidades 

de matéria prima a utilizar. Também se percebeu que o moinho não funcionava 

devidamente e que alguns dos grãos passavam inteiros enquanto outros demasiado 

moídos. Concluiu-se que a problemática moagem do cereal poderá ter sido um fator de 

grande impacto na eficiência. 
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Ensaio #2: Malte Pale Ale 

Este ensaio, cujo objetivo foi o uso dos seus resultados como controlo para comparação, 

decorreu de forma semelhante ao anterior. A única alteração terá sido uma mais 

controlada moagem dos cereais e a sua posterior passagem por duas peneiras, de 

modo a descartar os grãos inteiros e os demasiado moídos. No entanto, refere-se que 

os cálculos efetuados com o valor de eficiência obtida no Ensaio #1 revelaram a 

necessidade de uma maior quantidade de matéria prima. Dado a possibilidade de não 

haver matéria prima suficiente, ajustou-se o volume de mosto para os 17 l, mas 

mantendo os 11 ºP como o valor de extrato original a obter. Apresentam-se, de seguida, 

as observações feitas ao longo do ensaio. 

Tabela 7 - Ingredientes e respetivas quantidades usados no Ensaio #2 

Ingredientes Quantidade 

Água 20 l 

Malte Pale Ale 3,85 kg 

Cloreto de Cálcio 2 g (em 200 ml de água) 

Solução Cloreto de Zinco 4 ml 

Lúpulo 2,78 ml de resina 

Trinca de Arroz 385 g 

 

Tabela 8 - Observações feitas no Ensaio #2 

 Observações 

pH 
Depois da adição do malte, obteve-se 

um pH de, aproximadamente, 5. 

Volume de empastado e respetiva SG 

O volume de empastado obtido foi de 

17-18 l e a respetiva SG de 1.042 (10.5 

ºP). 

Volume de mosto e respetiva SG 
O volume pós-ebulição era de 15 l e a 

SG de 1.050 (12.4 ºP). 

 

Estes resultados foram considerados bastante satisfatórios. Contudo, notou-se que os 
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volumes tanto de empastado como de mosto eram inferiores aos que eram esperados. 

Isto foi causado por perdas de água acidentais e pelo uso de uma razão de grão para 

água superior à usada no Ensaio #1.  
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Ensaio #3: Milhete 

Este ensaio decorreu nos moldes do anterior. Contudo, o milhete adquirido dispensou a 

moagem pré-empastagem. Neste ensaio, já foram adicionadas as enzimas exógenas 

na quantidade adequada. Refere-se ainda que a quantidade superior de água usada 

neste ensaio e no seguinte se deve à necessidade de respeitar a razão mínima de 4 

l/kg, ou seja, 4 l de água por cada kg de matéria prima não maltada. Pretendeu-se obter 

um mosto de 17 l com uma OG (gravidade original) de 11 ºP. 

Neste ensaio, reparou-se que o pH após adição da matéria prima era ligeiramente 

superior ao observado quando se usou o malte. Esta diferença era expectável e 

considerou-se que este valor era aceitável para prosseguir sem adição complementar 

de reguladores de pH. 

Observou-se que o mosto obtido era muito pouco aromático e claro. O milhete absorveu 

muita água, deixando os grãos suaves ao toque e bastante gelatinosos. Percebemos 

ainda que se deu degradação dos constituintes do grão, mas que esta degradação terá 

sido insuficiente. 

Tabela 9 - Ingredientes e respetivas quantidades usados no Ensaio #3 

Ingredientes Quantidade 

Água 22 l 

Milhete 5,25 kg 

Cloreto de Cálcio 2,2 g (em 220 ml de água) 

Solução Cloreto de Zinco 4,4 ml 

Lúpulo 2,78 ml de resina 

Trinca de Arroz 525 g 

Malts L Classic (DSM) 2,10 g 

Filtrase NL Fast (DSM) 840 mg 
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Tabela 10 - Observações feitas no ensaio #3 

 Observações 

pH 
Depois da adição do milhete, obteve-se 

um pH de, aproximadamente, 6. 

Volume de empastado e respetiva SG 
O volume de empastado obtido foi de 16 

l e a respetiva SG de 1.010 (~2.6 ºP). 

Volume de mosto e respetiva SG 
O volume pós-ebulição era de 14 l e a 

SG de 1.012 (3.1 ºP). 
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Ensaio #4: Trigo-Sarraceno  

Este ensaio decorreu em total semelhança com o anterior, excetuando a necessidade 

de moagem dos grãos de trigo-sarraceno. Pretendeu-se obter um mosto de 17 l com 

uma OG (gravidade original) de 11 ºP. 

Observou-se que o mosto obtido era rosado e mais aromático que o anterior. O 

empastado obtido era muito gelatinoso, com uma consistência semelhante a xarope que 

se colava aos dedos e às superfícies. Neste sentido, foi adicionado 1,5 l de água antes 

da ebulição. Durante a ebulição, diminuiu bastante a viscosidade, como era de esperar, 

e o volume aumentou consideravelmente. Esta viscosidade poderá ser devida à elevada 

concentração de β-glucanos. Parece, portanto, ser necessário o uso de mais enzima ou 

o aumento do tempo passado no patamar de atuação desta. 

Com estas observações pareceu interessante colocar este mosto a fermentar. Foi 

fermentado no recipiente de fermentação da Braumeister. A levedura semeada foi a 

BRY-97 American West Coast Ale Yeast e o seu doseamento foi feito seguindo as 

indicações do fabricante. Foi escolhida uma levedura do tipo ale dada a incapacidade 

de regular a temperatura ambiente no local de realização destes ensaios. Depois de 

verificado o estado do processo fermentativo, reparou-se que apesar de ter sido 

produzido álcool, estava presente um cheiro característico de contaminações por outros 

microrganismos, pelo que não se procedeu ao envio de amostras para o laboratório. 

 

Tabela 11 - Ingredientes e respetivas quantidades usados no Ensaio #4 

Ingredientes Quantidade 

Água 22 l 

Trigo-sarraceno 5,17 kg 

Cloreto de Cálcio 2,2 g (em 220 ml de água) 

Solução Cloreto de Zinco 4,4 ml 

Lúpulo 2,78 ml de resina 

Trinca de Arroz 517 g 

Malts L Classic (DSM) 2,01 g 

Filtrase NL Fast (DSM) 830 mg 
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Tabela 12 - Observações feitas no Ensaio #4 

 Observações 

pH 
Depois da adição do milhete, obteve-se 

um pH de, aproximadamente, 5,5. 

Volume de empastado e respetiva SG 
O volume de empastado obtido foi de 14 

l e a respetiva SG de 1.025 (~6.3 ºP). 

Volume de mosto e respetiva SG 
O volume pós-ebulição era de 12 l e a 

SG de 1.030 (7.5 ºP). 

 

  



FCUP 

Cerveja sem glúten: da pesquisa dos fatores inibidores do consumo ao desenvolvimento de um novo produto 

57 

 

3. Resultados das análises ao mosto obtido nos ensaios e respetiva 

discussão 

Para testar a viabilidade das matérias primas selecionadas, o trigo-sarraceno e o 

milhete, foram realizados testes analíticos, em semelhança aos que são habitualmente 

aplicados ao mosto de malte de cevada. Estes testes foram realizados no laboratório da 

empresa Super Bock Group e seguiram as metodologias descritas na Analytica EBC, 

conforme os procedimentos oficiais em vigor aplicados na empresa. Foi analisado o 

extrato, a atenuação e os FAN (Free Amino Nitrogen) no mosto. Mediu-se ainda a cor e 

o pH. Não são incluídos os métodos neste Relatório porque, além de se tratar de 

métodos oficiais, estas análises foram realizadas por técnicos de laboratório.  

Após cada ensaio foi recolhido cerca de 500 ml a 1 l de mosto que foram depois 

enviados para o laboratório do Super Bock Group para serem analisados. Estes frascos 

para análise foram guardados no frigorífico antes do envio para garantir a sua 

conservação e foram enviados para análise, o mais tardar, no dia seguinte. 
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Tabela 13 - Resultados das análises ao mosto obtido nos diferentes ensaios 

Análise 
Unidades 

de medida 

Resultados  

Teste 

Malte Pale 

Ale 
Milhete 

Trigo-

sarraceno 

Extrato 

(p/p) 
% P 9,93 12,43 3,23 7,61 

Extrato 

(p/v) 
% (p/v) 10,31 13,03 3,27 7,83 

pH - 5,80 5,72 6,20 6,49 

Cor EBC 12,3 14,1 3,3 37,0 

Extrato 

Aparente 

Limite 

% (p/v) 2,22 3,08 1,21 3,91 

Atenuação 

Real Limite 
% 64 62 51 41 

Azoto 

Aminado 

Livre 

mg/l 168 214 36 
Não 

disponível1 

 

 

 

 

 
1 Um problema com a análise impossibilitou a obtenção dos resultados deste parâmetro. 
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Quanto ao extrato, as Tabelas apresentam este parâmetro em duas unidades distintas. 

A primeira corresponde à quantidade de açúcar em 100 g de mosto, e a segunda é a 

quantidade de açúcar em 100 ml de mosto. A diferença entre os resultados deve-se ao 

facto de o mosto não ter densidade igual a 1. Para efeitos de comparação serão usados 

os resultados referidos em g de açúcar por 100 g de mosto, equivalente ao valor de ºP.  

Como é possível verificar, os resultados dos dois primeiros ensaios são bastante 

satisfatórios e refletem um processo de empastagem e ebulição bem-sucedido. O valor 

superior que se encontra no Ensaio #2 estará relacionado com a otimização que se fez 

em relação ao Ensaio #1 e que permitiu melhorar a eficiência. Os resultados que 

encontramos no milhete e no trigo-sarraceno eram, de certa forma, expectáveis. O facto 

das matérias primas não serem maltadas significa que a degradação do grão é muito 

menos eficiente - a maltagem permite a solubilização dos constituintes do grão, a sua 

ausência implica que muitos dos açúcares estão inacessíveis às enzimas. Para além 

disso, a falta de β-amílase também terá tido grande impacto na ineficaz degradação dos 

açúcares. Contudo, é importante referir que o trigo-sarraceno teve resultados 

consideravelmente mais satisfatórios que o milhete. Isto era de certa forma esperado, 

visto que a literatura refere que este último produz mosto com inferior extrato que o que 

se costuma pretender. 

Com estes resultados levanta-se a hipótese se a realização de ajustes no programa de 

empastagem, como o aumento do intervalo de tempo de certas etapas ou a aplicação 

de maior quantidade de enzimas, respeitando sempre o recomendado pelo fabricante, 

poderiam ter possibilitado melhores resultados. Em alternativa, também se poderiam ter 

realizado ensaios comparativos onde se usava uma percentagem de malte em conjunto 

com as matérias primas não maltadas, dessa forma testando a eficiência do uso de 

milhete e trigo-sarraceno não maltado com atuação de enzimas do malte versus atuação 

das enzimas exógenas como as aqui usadas. O emprego de enzimas exógenas 

costuma servir apenas como auxiliar para otimização dos processos em contexto 

industrial, uma vez que o seu custo elevado impossibilita o seu uso em produções de 

menor escala. Também a utilização destas duas matérias primas no mesmo ensaio, em 

diferentes proporções, poderia ter resultado numa melhor eficiência de extração. 

O valor do pH é de enorme relevância para todo o processo, afetando desde a atividade 

enzimática à sobrevivência da levedura. A maltagem dos cereais permite que, depois 

da sua adição, a água de empastagem atinja um valor de pH perto do intervalo ótimo, 

entre 5,2 e 5,5. Como se pode constatar, tanto no caso do milhete como no do trigo-

sarraceno, o valor obtido é superior, uma vez que esta matéria prima não estava 
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maltada. Isto pode ter afetado a atividade enzimática, reduzindo assim a capacidade de 

conversão. 

As condições de maltagem têm grande influência na cor do malte, e este, 

consequentemente, influencia a cor do mosto e da cerveja final. Matérias primas não 

maltadas não terão desenvolvido os compostos responsáveis pelas alterações de cor 

que se notam após o processo de maltagem, e é, portanto, expectável que a cor do 

mosto obtida esteja longe da que se vê no mosto obtido com o malte. No caso do trigo-

sarraceno, em particular, a cor do mosto é bastante mais escura que o obtido com malte. 

Isto poderá tornar este pseudocereal mais indicado para a produção de estilos de 

cerveja caracterizados por cores mais escuras. 

A atenuação é, de forma resumida, a percentagem de extrato original que foi convertida, 

por via fermentativa, em CO2 e álcool. O extrato aparente é a leitura obtida após 

fermentação no densímetro. É chamado de aparente porque tem em consideração a 

presença de álcool, que origina uma leitura no densímetro enviesada, dado que este 

instrumento pretende medir a quantidade açúcares em água, e não numa solução 

alcoólica, com inferior densidade que a anterior. A atenuação real é, portanto, a 

atenuação calculada com o valor de extrato real, e não aparente, tendo em conta o 

enviesamento da leitura do densímetro.  

Os resultados obtidos vão de encontro com o que era esperado, o milhete e o trigo-

sarraceno teriam obrigatoriamente valores menos satisfatórios porque não só 

começavam com um valor de extrato original inferior ao pretendido como se suspeitava 

que os açúcares contidos no mosto não seriam maioritariamente os açúcares mais 

relevantes para o processo fermentativo. A insuficiente conversão dos açúcares teve 

como consequência um processo fermentativo pouco eficiente por ausência de 

quantidade apropriada de açucares fermentescíveis.  

Os FAN são utlizados pela levedura para alimentação e crescimento. Cereais não 

maltados têm quantidades inferiores de FAN, podendo até terem quantidades 

insuficientes dada a escassez de proteínas solúveis onde as peptidases podem atuar, 

como se observou no caso do milhete. 

A realização dos ensaios em duplicado era importante, principalmente no caso das 

matérias primas que pretendíamos, efetivamente, avaliar, porque poderiam ter 

demonstrado melhor a veracidade dos resultados aqui obtidos. Principalmente porque 

conseguiriam indicar se existiram, ou não, falhas no processo.  
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Capítulo 4 – Conclusões 

Como foi referido anteriormente, a cerveja é uma bebida amplamente consumida e é, 

portanto, relevante estudar-se a fundo a sua produção e o seu desempenho no 

mercado. Para satisfazer as necessidades de indivíduos intolerantes ao glúten, é 

necessário estudar alternativas à cerveja convencional. 

Como foi possível constatar nos resultados obtidos com o questionário realizado, os 

principais fatores de inibição do consumo desta bebida são a presença de álcool e as 

preferências pessoais de cada indivíduo. Foi ainda notória a associação do consumo de 

cerveja a momentos de socialização, o que vem sublinhar a importância do 

desenvolvimento de cervejas aptas a ser consumidas por aqueles que apresentam 

intolerância ao glúten, para mitigar o impacto da sua condição de saúde em aspetos 

gerais da sua vida, como as suas vivências sociais. 

Seria importante aplicar testes estatísticos mais específicos aos resultados do 

questionário bem como uma procura mais aprofundada de padrões de resposta para se 

perceber se existem, de facto, características comuns aos indivíduos que referem 

determinados fatores de inibição do consumo. Uma amostra mais representativa poderá 

mostrar mais informação bem como trazer ao de cima outros fatores inibidores que 

poderão não ter sido tidos em conta.  

A condução deste estudo num grupo focal, mesmo que complementado com o 

questionário, poderia também ter produzido outro tipo de respostas igualmente 

relevantes. Este tipo de abordagem poderia permitir perceber melhor o porquê da 

presença de certos fatores inibidores e a forma como se manifestam bem como a sua 

prevalência no dia a dia. Num futuro trabalho, a conjugação das duas abordagens bem 

como a obtenção de uma amostra maior e mais representativa podem ser benéficos no 

estudo dos fatores que inibem o consumo deste tipo de bebidas. 

No que diz respeito à Tarefa 2, e aos ensaios realizados, sobressai, principalmente a 

importância do processo de maltagem dos cereais e outras matérias primas que se 

usam no fabrico de cerveja, dado que a explicação para muitos dos resultados obtidos 

passa pela ausência desta etapa. Os resultados obtidos nos Ensaios #3 e #4 

possivelmente teriam sido mais fortemente indicativos da viabilidade do uso do milhete 

e do trigo-sarraceno se estes estivessem, então, maltados.  

Sublinha-se, ainda, que num futuro trabalho seria importante realizar mais que um 

ensaio com cada uma das matérias primas, fazendo variar algumas das condições, para 
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se ter uma ideia mais concreta das propriedades do milhete e do trigo-sarraceno e, deste 

modo, perceber a melhor maneira de os usar.  

Ainda é necessário investigar mais detalhadamente as matérias primas alternativas à 

cevada e a melhor forma de as utilizar. Algumas delas poderão dar o seu contributo 

como adjuntos enquanto outras poderão ser mais indicadas para substituição do malte, 

desta forma produzindo uma cerveja mais consistente, cujas características consigam 

ser apreciadas por um maior número de pessoas. No contexto deste estudo, o trigo-

sarraceno parece ter originado resultados mais satisfatórios que o milhete e por isso 

sugere-se o seu uso como substituto do malte de cevada, usando o milhete como 

adjunto. 
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Anexo I – Guião para o grupo focal 

Antes da entrevista será entregue, em papel, um pequeno questionário para efeitos de 

caracterização da amostra, onde se perguntará: 

• Sexo; 

• Idade; 

• Peso; 

• Altura. 

Responder a este questionário será opcional, haverá uma opção “prefiro não 

responder”. 

 

Guião 

“Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e agradecer por concordarem em participar 

nesta investigação. O meu nome é [nome] e esta/e é [nome da/o assistente]. A nossa 

função é guiar a discussão e tomar algumas notas. 

Durante esta discussão gostaríamos de conversar convosco sobre o consumo de 

algumas bebidas. Queremos conhecer as vossas opiniões, não há respostas certas ou 

erradas; apenas queremos saber o que pensam. Gostaríamos de recordar que a vossa 

participação é voluntária e de lembrar que as discussões serão gravadas, mas todos os 

pormenores serão tornados anónimos. Queríamos pedir que se respeitem uns aos 

outros, falando, por favor, um de cada vez e permitindo que o outro exprima a sua 

opinião. Isto permite-nos não só ter uma discussão mais enriquecedora, mas também 

torna possível a transcrição desta discussão e a sua posterior análise. 

Finalmente, esperamos que todos gostem de participar nesta discussão. Vamos 

começar por nos apresentar ao grupo…” 

 

Introdução 

Gostaríamos de começar a discussão por conhecer os vossos hábitos alimentares, mais 

precisamente que preocupações têm com os alimentos e bebidas que consomem. 

E, mais especificamente, relativamente a bebidas alcoólicas. O que costumam beber? 

O que vos leva a escolher determinada bebida? Há dias em que esses hábitos são 

diferentes? 
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Cerveja: Determinantes/Inibidores do consumo 

Gostaríamos agora de concentrar a discussão no consumo de cerveja. 

• Costumam beber cerveja? 

• Se sim, em que situações? Existem ocasiões ou razões especiais para o 

consumo de cerveja? 

• O que vos leva a consumir cerveja? Quais são as características que mais 

apreciam? 

• E o que vos leva a não consumir cerveja ou a restringir a quantidade que 

consomem? 

• O que pensam sobre as cervejas sem álcool? É um produto que costumam 

consumir? Se sim, porquê? Se não, porquê? [nota: estas questões deverão ser 

colocadas uma de cada vez, sendo que se houver informação suficiente na 

resposta à primeira, elimina-se a necessidade de perguntar as seguintes] 

 

Cerveja: Diversidade 

Gostaríamos agora de falar um pouco sobre novos produtos e diversidade na indústria 

da cerveja e da vossa própria experiência enquanto consumidores. 

• O que acham sobre as novas cervejas que têm aparecido no mercado? Têm 

provado ou tido curiosidade em provar? 

• E relativamente a novos produtos? Que tipos de cerveja ou quais as 

características de novas cervejas gostariam de encontrar no mercado? 

 

Glúten 

Gostaríamos agora de abordar um assunto mais específico, o glúten, começando por 

saber se estão familiarizados com o que é o glúten. 

• Sabem em que tipo de alimentos encontramos o glúten?  

• A cerveja contém glúten? [nota: após a questão, clarificar que sim, pois é 

produzida a partir de cevada] 

• Qual a vossa opinião sobre novos produtos isentos de glúten que substituem 

aqueles que têm glúten na sua composição naturalmente?  

• E qual a vossa opinião sobre uma cerveja sem glúten? Comprariam/consumiriam 
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uma cerveja sem glúten mesmo que não tenham intolerância ao glúten? Se sim, 

porquê? Se não, porquê?  

 

Preparação para a Finalização 

• Há mais alguma coisa que gostassem de acrescentar ao que disseram? Alguma 

questão que tenham ainda? 

 

Esclarecimentos, Encerramento e Agradecimentos 

Informar os participantes de que a discussão está a acabar, e.g. “Estamos a chegar ao 

final da discussão.” 

Perguntar como é que os participantes se estão a sentir, e.g. “Gostaria de lhes perguntar 

como se sentem acerca da discussão e seus conteúdos.” 

Agradecer aos participantes pelo seu tempo e contribuição. 
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Anexo II – Questionário Preliminar  

Nota introdutória: Este questionário pretende reunir informação sobre o consumo de 

cerveja. Não existem respostas certas ou erradas, pretende-se apenas reunir opiniões. 

Agradece-se, desde já, a sua participação neste estudo. O questionário é 

completamente anónimo. 

 

Secção 1 

Sexo: 

• Feminino 

• Masculino  

 

Idade: 

 

Peso (kg): 

 

Altura (cm): 

 

Escolaridade: 

• Ensino Básico (1º ao 9º ano atuais, 1º ao 5º antigos) 

• Ensino Secundário (10º, 11º e 12º atuais, 6º e 7º antigos) 

• Ensino Superior (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) 

 

Secção 2 

1. Costuma beber cerveja com que frequência? (Escolher a opção que mais se 

aproxima da realidade.) 

• Diariamente 

• Semanalmente 

• Mensalmente 

• Raramente 
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• Nunca 

2. Que tipos de cerveja costuma consumir? (Escolher todas as opções que se 

adequam aos seus hábitos.) 

• Cerveja Lager ou “Branca” (Super Bock®, Sagres®, etc.) 

• Cerveja Preta (Sagres® Preta, Super Bock® Stout, etc.) 

• Cerveja sem álcool  

• Cerveja artesanal  

• Cerveja internacional  

• Outras  

• Nenhuma 

2.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

3. Em que situações costuma consumir cerveja? 

4. Existem ocasiões ou razões especiais para o consumo de cerveja? Se sim, 

quais? (As ocasiões ou razões especiais podem referir-se, por exemplo, a certas 

datas ou horas do dia, determinadas refeições, companhia de pessoas 

específicas, celebrações, ...) 

5. Por favor, indique os principais motivos que a/o levam a não consumir ou a 

restringir o consumo de cerveja. 

 

Secção 3 

6. Costuma provar ou tem curiosidade em provar as novas cervejas que aparecem 

no mercado? 

• Sim 

• Não 

7. Que tipos de cerveja ou quais as características de novas cervejas que gostaria 

de encontrar no mercado? 

 

Secção 4 

8. Sabe o que é o glúten? 

• Sim 

• Não 

9. Qual a sua opinião sobre novos produtos isentos de glúten que substituem 

aqueles que contêm glúten naturalmente na sua composição? (Se respondeu 
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“Não” na pergunta anterior, poderá não responder a esta questão.) 

10. Qual a sua opinião sobre uma cerveja sem glúten? 

11. Consumiria uma cerveja sem glúten se ela estivesse disponível no mercado? 

Porquê? 
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Anexo III – Questionário Principal  

Nota introdutória: Este questionário pretende reunir informação sobre o consumo de 

cerveja. Não existem respostas certas ou erradas, pretende-se apenas reunir opiniões. 

Agradece-se, desde já, a sua participação neste estudo. O questionário é 

completamente anónimo. 

 

Secção 1 

Sexo: 

• Feminino 

• Masculino  

 

Idade: 

 

Peso (kg): 

 

Altura (cm): 

 

Escolaridade: 

• Ensino Básico (1º ao 9º ano atuais, 1º ao 5º antigos) 

• Ensino Secundário (10º, 11º e 12º atuais, 6º e 7º antigos) 

• Ensino Superior (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) 

 

Secção 2 

1. Com que frequência costuma beber cerveja? (Escolher a opção que mais se 

aproxima da realidade.) 

• Pelo menos, 1 vez por dia 

• 2 a 6 vezes por semana 

• 1 vez por semana  

• 2 a 3 vezes por mês 
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• Nunca ou menos de 1 vez por mês 

2. Que tipos de cerveja costuma consumir? (Escolher todas as opções que se 

adequam aos seus hábitos.) 

• Cerveja Lager ou “Branca” (por exemplo: Super Bock®, Sagres®, etc.) 

• Cerveja Preta (Sagres® Preta, Super Bock® Stout, etc.) 

• Cerveja sem álcool  

• Cerveja artesanal  

• Cerveja internacional  

• Outras  

• Nenhuma 

3. Em que situações costuma consumir cerveja? (Escolher todas as opções que 

são verdade para si.) 

• Às refeições 

• Como refresco (verão, dias quentes, etc.) 

• Momentos de lazer e descontração 

• Momentos de socialização (saídas com amigos, eventos familiares, etc.) 

• Festividades (casamentos, batizados, celebrações, etc.) 

• Outras 

• Não consumo cerveja. 

3.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

4. Existem ocasiões ou razões especiais para o consumo de cerveja?  

• Sim 

• Não 

4.1. Se disse sim, quais? (Escolher todas as opções que são verdade para si.) 

• Às refeições 

• A acompanhar determinados pratos ou tipos de comida 

• Final da tarde 

• Fins de semana  

• Condições atmosféricas favoráveis  

• Estar numa esplanada 

• Momentos de descontração  

• Momentos de socialização  

• Convívio com determinadas pessoas (por exemplo: colegas de trabalho, 

amigos específicos, etc.) 
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• Celebrações 

• Festivais de verão 

• Outras 

4.2. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

5. Por favor, indique os principais motivos que a/o levam a não consumir ou a 

restringir o consumo de cerveja. (Escolher todas as opções que são verdade 

para si.) 

• Sabor 

• Aroma (cheiro) 

• Energia (calorias) 

• Ser uma bebida alcoólica  

• Razões médicas (medicação, intolerâncias, etc.) 

• Respostas fisiológicas ao seu consumo (diurese, sensação de inchaço, 

etc.) 

• Responsabilidades cívicas/legais (condução sob o efeito de álcool, etc.) 

• Responsabilidades familiares (ter filhos, etc.) 

• Responsabilidades profissionais 

• Temperatura ambiente 

• Prefiro outras opções nas mesmas situações. 

• Outras 

• Nenhum motivo restringe o meu consumo. 

5.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

 

 

Secção 3 

6. Costuma provar ou tem curiosidade em provar as novas cervejas que aparecem 

no mercado? 

• Sim 

• Não 

7. Que tipos de cerveja ou quais as características de novas cervejas que gostaria 

de encontrar no mercado? (Escolher todas as opções que são verdade para si.) 

• Teor alcoólico mais baixo 

• Uso de novas matérias primas 
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• Sabores diferentes, fora do habitual 

• Menos amargor 

• Menor teor energético (“menos calorias”) 

• Mais leve 

• Outras 

• Já estou satisfeita/o com o que há. 

• Não sei. / Não tenho opinião. 

7.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

 

Secção 4 

8. Sabe o que é o glúten? 

• Sim 

• Não 

9. Qual a sua opinião sobre novos produtos isentos de glúten que substituem 

aqueles que contêm glúten naturalmente na sua composição? (Escolher todas 

as opções que são verdade para si.) 

• É benéfico para todas as pessoas. 

• É essencial para doentes celíacos. 

• É importante para a expansão de certos produtos. 

• É apenas adequado para intolerantes ao glúten. 

• Preocupa-me que se alterem as características do produto. 

• É moda. 

• Outras 

• Não sei. / Não tenho opinião. 

9.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

10. Qual a sua opinião sobre uma cerveja sem glúten? (Escolher todas as opções 

que são verdade para si.) 

• Sou a favor. 

• É positivo para todas as pessoas. 

• Benéfico para doentes celíacos e/ou intolerantes ao glúten. 

• Preocupa-me que não seja tão boa. 

• Outras 

• Não tenho opinião. 
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• Não tenho interesse. 

10.1. Se respondeu “Outras” na questão anterior, por favor, diga quais. 

11. Consumiria uma cerveja sem glúten se ela estivesse disponível no mercado? 

• Sim, para experimentar. 

• Sim, mas apenas se tivesse algum elemento diferenciador para além do 

não ter glúten. 

• Talvez. 

• Não tenho particular interesse. 

• Não sei. / Não tenho opinião. 

• Não consumiria. 
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Anexo IV – Folha de Ensaio (exemplo) 

22 l de água 

5.25 kg de milhete 

525 g de trinca de arroz 

2.2 g (em 220 ml) de cloreto de cálcio 

4.4 ml de cloreto de zinco (preparar solução de 4.17 g num l de água desionizada, dando 

uma solução de 2 mg de zinco por ml) 

2.78 ml de lúpulo 

2.10 g de Malts L Classic (DSM) 

840 mg de Filtrase NL Fast (DSM) 

 

Empastagem (Procedimento) 

Adicionar o cloreto de cálcio à água de empastagem. 

Verificar o pH após adição do malte. 

Adicionar as enzimas. 

1. 40 ºC (15 min) 

2. 52 ºC (15 min) 

3. 63 ºC (30 min)  

4. 70 ºC (15 min)  

5. 78 ºC (5 min)  

Ler a gravidade. 

6. Ebulição (60 min) 

Adicionar o lúpulo e o cloreto de zinco no início desta etapa. 

 

OG pretendida: 11 ºP 

Volume de mosto pretendido: 17 l   
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