
 

 

Resumo 

Este projecto foi desenvolvido na empresa Unicer Bebidas, S.A, no Centro de Produção 

de Cerveja de Leça do Balio, tendo como objectivo a melhoria da turvação total na Super 

Bock, a optimização da regeneração do PVPP e a regularização do teor de SO2 da cerveja. 

 Estudaram-se os parâmetros principais que influenciam a turvação total duma cerveja. 

Concluiu-se que a sorção dos polifenóis no filtro PVPP não ocorria de acordo com o previsto. 

Verificou-se que a concentração da solução aquosa de NaOH usada na regeneração do PVPP 

tinha uma concentração muito inferior à de referência, em cerca de 50 % a 70 % em massa. 

Decidiu-se desta forma corrigir a concentração de soda no tanque de alimentação. Por outro 

lado, conclui-se ser necessário aumentar a concentração do tanque de alimentação de PVPP, 

de forma a diminuir a turvação total da cerveja. A reutilização do PVPP foi optimizada, 

eliminando as perdas identificadas. No final destas alterações, verificou-se que a turvação 

total da cerveja passou a estar dentro dos limites de qualidade pretendidos.  

 A regularização do teor em SO2 da cerveja foi efectuada corrigindo a forma como é 

feita a análise de qualidade e o local de adição de KMS (metabissulfito de potássio) – usado 

para aumentar a concentração de SO2 da cerveja. Desta forma foi possível obter um controlo 

mais rigoroso da concentração em SO2 e um maior controlo na sua correcção. 

 Todas as recomendações deste projecto de desenvolvimento foram implementadas em 

fábrica, traduzindo a importância do trabalho realizado e das suas conclusões.  
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Abstract 

This project was developed at Unicer Bebidas, S.A., a major beverage company, in the 

Leça of the Balio site, targeting the improvement of Super Bock beer haze, the optimal 

regeneration of the PVPP and beer SO2 content. 

It was studied of the principal parameters that influence the beer haze. It was 

concluded that the adorption of the polyphenols in the PVPP filter was not following the 

expected path. One checked that the concentration of the aqueous solution of NaOH used in 

the regeneration of the PVPP had a much smaller concentration than it was supposed to, less 

around 50 % to 70 % in mass. It was than decided to correct the concentration of soda at the 

feed container. On the other hand, it was concluded to increase the concentration of PVPP at 

the PVPP feed tank aiming to reduce the beer haze. 

The reuse cycle of the PVPP was optimized, removing the identified losses. After 

implementing these improvements one checked that the total perturbation of the beer and 

concluded to be inside the specified limits. 

The regularization of the SO2 content in the beer was accomplished correcting the way 

the quality analysis was performed and the location of KMS addition (potassium metabisulfite) 

– used to increase the concentration of SO2 in the beer. It was then possible to obtain a more 

rigorous control of the SO2 concentration and a better control. 

All the recommendations of this project were implemented in factory. This self-

explains the importance of the project for the company and the quality of the results and 

conclusions obtained. 
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