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RESUMO 

 

A cerveja é a bebida mais popular no Brasil, iniciando sua produção no ano de 1654. Entre 2014 

a 2018 ocorreu um grande salto em estabelecimentos que fabricam a bebida. Ela é uma bebida 

fermentada que demanda tempo para ficar pronta. Uma maneira de acelerar esse processo é a 

produção por meio de fermentação contínua utilizando a levedura norueguesa Kveik. A 

fermentação contínua se define por um processo de alimentação com uma vazão constante, 

diminuindo o tempo morto do processo e resultando em aumento na produtividade. Além disso, 

não necessita de tanques de grandes volumes, economizando, assim, espaço no ambiente 

reduzindo os custos. A produção será realizada em um beerpub - fábrica que produz e 

comercializa seu produto no próprio local. O presente trabalho apresentou resultado positivo 

em relação a utilização dessa técnica de fermentação, diminuindo os custos de produção e 

aumentando o rendimento, apresentando um payback de 17,7 meses.  

 

Palavras-chave: Cerveja. Fermentação Contínua. Levedura. Kveik. Payback. Vazão.  

 

 

BEERINGÁ BREWERY - BREWPUB WITH CONTINUOUS FERMENTATION 

PROCESS PERFORMED BY KVEIK YEAST 

 

ABSTRACT 

 

Beer is the most popular beverage in Brazil, starting its production in 1654. Between 2014 and 

2018 there was a great leap in establishments that manufacture the beverage. It is a fermented 

beverage that demands time to be ready. One way to accelerate this process is the production 

through continuous fermentation using the Norwegian yeast Kveik. Continuous fermentation is 

defined by a feeding process with a constant flow, decreasing the dead time of the process and 

resulting in increased productivity. In addition, it does not require large volume tanks, thus 

saving space in the environment and reducing costs. The production will be done in a beerpub 

- factory that produces and sells its product on site. The present work presented positive results 

in relation to the use of this fermentation technique, reducing the production costs and 

increasing the yield, presenting a payback of 17.7 months. 

 

Keywords: Beer. Continuous Fermentation. Flow. Kveik. Payback. Yeast. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A história da cerveja no Brasil inicia-se no ano de 1654 quando Mauricio de Nassau 

realizava uma expedição holandesa a serviço da Companhia das Índias Orientais. Sua comitiva 

trazia muitos artistas e cientistas, abrindo vários empreendimentos em todo o país, entre eles a 

primeira cervejaria. No entanto, a cerveja desapareceu do país quando os holandeses deixaram 

o Brasil, levando as receitas e equipamentos, apagando a bebida da história por cerca de 150 

anos.  

Esta bebida retornou ao país apenas no ano de 1808 com à vinda da família real 

portuguesa. Foi a partir desse ano, que os comerciantes estrangeiros, principalmente os ingleses, 

se alocaram no Brasil, exportando a cerveja. Até 1850, existem poucos relatos de cervejarias 

em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas regiões de imigração alemã no Rio Grande do Sul, 

produzidas de forma artesanal. Já na década de 1870 a 1880, surgiram as primeiras cervejarias 

industrializadas: a Companhia Cervejaria Brahma do Rio de Janeiro e Companhia Antarctica 

Paulista. (SANTOS, 2003). 

     Nos últimos anos, principalmente entre 2014 e 2018, nota-se um grande crescimento 

no mercado cervejeiro do Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) houve um aumento de 91%, sendo que de 356 estabelecimentos em 

2014, saltou para 900 em 2018 (MARCUSO; MÜLLER, 2019), e 1000, em 2019 (MELZ, 2019, 

on-line).   Isto vem acontecendo devido ao fato desta bebida poder ser preparada por qualquer 

pessoa sem habilitação específica, podendo ser produzida em casa – processo denominado 

“homebrewing” – e, aos poucos, aprimorando suas receitas. 

Segundo a legislação brasileira vigente – Lei n° 8918/94 (Lei das Bebidas) e o Decreto 

n° 2314/97 (Regulamento da Lei de Bebidas) – define cerveja como:  

 

 

Art . 64. Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro 

oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de 

lúpulo. 

§ 1º O malte de cevada usado na elaboração de cerveja e o lúpulo poderão ser 

substituídos por seus respectivos extratos. 

§ 2º Parte do malte de cevada poderá ser substituído por cereais maltados ou não, e 

por carboidratos de origem vegetal transformados ou não. 

 

 

A etapa de fermentação do processo pode ser considerada a mais importante, pois 

ocorre a conversão dos açucares do mosto (solução em água potável de compostos resultantes 
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da degradação enzimática do malte) em etanol e dióxido de carbono, pela levedura (KUNZE, 

2004). Entretanto, a bebida só é classificada como cerveja se sua composição do extrato 

primário for igual ou superior a 55% de malte de cevada e, no máximo, 45% de adjuntos 

cervejeiros.  

A etapa de fermentação da cerveja é um dos processos mais demorados. Devido ao 

tanque ficar parado com produto, cervejeiros se desafiaram a estudar métodos para acelerar este 

processo. A fermentação normalmente ocorre de forme descontínua, e uma forma de acelerar 

esta etapa é utilizar uma fermentação de forma contínua. Dessa maneira é possível aumentar a 

produção devido à redução de tempos mortos ou não produtivos (SCHMIDELL, 

WILLIBALDO 2001). 

     O processo de fermentação contínua, como o próprio nome diz, se dá por uma 

alimentação de produto de forma contínua, mantendo uma vazão constante. O volume da reação 

também se mantém constante pela retirada contínua de caldo fermentado. Destacam-se como 

vantagens em relação ao processo de fermentação descontínua: aumento da produtividade, 

reduzindo os tempos mortos; caldo fermentado obtido de uma forma uniforme, facilitando as 

operações da recuperação de produtos de interesse; menor necessidade de mão de obra; 

possibilidade de associação com outras operações contínuas na linha de produção; facilidade 

no emprego de controles avançados (SCHMIDELL, WILLIBALDO 2001). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto para uma cervejaria 

Brewpub, um estilo bar de cultura americana, sendo a cerveja produzida por fermentação 

contínua, diferenciando dos processos convencionais de produção de cerveja que acontecem 

por meio de fermentação de forma descontínua.  

Para realizarmos a fermentação contínua, será a utilizada a levedura de origem 

norueguesa, que recebe o nome de Kveik, com tempo de fermentação de 48 horas. Com outros 

tipos de leveduras, essa ação pode durar entre 7 e 10 dias. Outra vantagem do processo de 

fermentação contínua é a capacidade de fermentar açúcares como a maltotriose, deixando assim 

o perfil da cerveja mais límpida e com baixos residuais, além de maiores tolerâncias ao etanol, 

altas temperaturas, congelamento e secagem (BRANDÃO, LUCIANA 2019). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE ESTILO E NEGÓCIO 
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Um brewpub é uma cervejaria que fabrica e produz seu produto no mesmo local, 

podendo-se estabelecer em áreas comerciais criando unidades de produção de cerveja locais, 

com a possibilidade de atingir um grande público. Esse ambiente é oriundo do mercado 

americano, vendendo cervejas próprias e pratos no próprio local. A maior vantagem é não pagar 

imposto por substituição tributária pela cerveja consumida no mesmo local de fabricação 

(FREITAS, CARLOS 2019). 

Segundo Carlos Freitas, esse modelo é bem atrativo do ponto de vista financeiro. O 

marketing é bem diferente de cervejarias destinadas a atender o mercado de prateleiras. Para 

um brewpub não é necessário investimento em transporte para entrega e em equipe comercial 

para avaliar pontos de venda e escoar o produto. Outra vantagem é a possibilidade de vender 

uma cerveja mais fresca sem há necessidade de pasteurização como as que são industrializadas, 

eliminando o risco de deterioração causada pelo transporte e variações de temperaturas. Além 

disso, promove uma experiência diferenciadas ao público, trazendo uma harmonização entre 

pratos e cervejas, além da visualização do local da produção a partir do salão de serviços. 

No entanto, deve-se observar a complexidade da gestão de bares e restaurantes, 

atentando-se ao ambiente de serviço ao público e capacitação da equipe para atendimento ao 

consumidor. 

Algumas leis especificas determinam definições regionais. O fato de ser um 

zoneamento urbano é uma variável importante para sua implantação, já que algumas leis 

municipais específicas têm como interesse incentivar o mercado local para esse tipo de negócio. 

Algumas variáveis abordadas por essas leis são: volume máximo de produção, área ocupada, 

horário de funcionamento, tipos de comercialização permitidas e características de 

envasamento. Os estabelecimentos que se enquadram nessas leis costumam atingir vantagens 

para licenciamentos municipais e autorização para sua instalação em zonas não industriais 

(FREITAS, CARLOS 2019). 

A cidade de Maringá é a terceira maior em população no estado do Paraná, tendo em 

uma média 430.157 habitantes, ficando atrás apenas de Curitiba com 1.948.626 habitantes e 

Londrina com 573.377. O empreendimento se localizará no município de Maringá, por ser uma 

cidade universitária, e a terceira maior em população dentro do estado do Paraná, à vista disso 

atrair todos os anos diversas pessoas de várias regiões do Brasil. Maringá também é conhecida 

pelo seu mercado de cervejarias artesanais, sendo sede da Cervejaria Cathedral, produtora da 

cerveja eleita a melhor do Brasil por 3 anos consecutivos (2018, 2019 e 2020), resultado obtido 

pelo Concurso Brasileiro de Cervejas, sendo de grande influência para a cervejas artesanais de 

toda cidade. 
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Com base em uma pesquisa levantada pelo próprio autor com pessoas da cidade de 

Maringá, verificou-se que o gênero de pessoas que apreciam diferentes estilos de cerveja está 

equilibrado entre homens e mulheres em uma faixa etária de 18 a 30 anos, sendo possível atingir 

um grande público. Por meio dessa pesquisa, também foi decidido o estilo de cerveja a ser 

produzido sendo a mais votada a Weissbier e American Pale Ale (APA).  

Como negócio teremos um Brewpub com capacidade média de produção de 1.400 

litros mensais. Esse volume será dividido em dois estilos de cerveja, ambas da família ale, sendo 

1.100 litros de Weissbier e 300 litros de American Pale Ale (APA). Esses estilos foram 

levantados pela pesquisa, conforme demonstrado no gráfico abaixo (Fig.1). 

 

Fonte: O autor,2020. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO  

 

Podemos dividir o processo de fabricação de cerveja em 4 etapas: preparo do malte, 

brassagem, fermentação e maturação. 

O malte é a cevada maltada e fonte de açúcares fermentáveis para produção da cerveja, 

sendo a matéria-prima essencial para o processo. Temos dois tipos de malte, o base e os 

especiais, sendo que o primeiro fornece os açúcares fermentáveis para a cerveja e o segundo 

determina a cor e auxiliam no sabor e aroma. Após a escolha dos maltes a serem utilizados, é 

necessário fazer a moagem dos mesmos, para quebrar os grãos e expor seu endosperma rico em 

amido, para as enzimas atuarem durante o processo da brassagem. A moagem pode ser feita por 

moinhos de rolos ou discos. 

A etapa de brassagem nas indústrias é realizada com um equipamento chamado 

tribloco, que consiste em três tanques sendo uma tina de mostura, uma de clarificação e outra 

de fervura. Primeiramente, é adicionado água quente (temperatura varia dependendo da rampa 

de aquecimento) na tina e colocado o grão maltado. A partir desse ponto temos o mosto preparo, 

e nessa etapa as enzimas são ativadas ocorrendo a conversão do amido em açúcares 
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fermentáveis. Já na clarificação, fazemos a recirculação do mosto com os o bagaço do malte 

contido na tina, a fim de deixar o mosto mais límpido. Em seguida, é realizada a lavagem dos 

grãos com água em torno de 78°C para extrair o máximo de açúcares fermentáveis possível. 

Por fim, é realizada a fervura, que é o mosto é esterilizado, eliminando os microrganismos e 

outras substâncias indesejáveis que podem interferir no sabor e aroma. Nessa etapa de fervura 

também definimos nosso amargor, sabor e aroma, por meio da adição de lúpulo no mosto 

durante determinado tempo (KUNZE,2004). 

Após o final da fervura, o mosto é resfriado por trocadores de calor e podemos iniciar 

a etapa de fermentação, na qual é inoculado a levedura que irá consumir os açúcares 

fermentáveis e produzir etanol, gás carbônico (CO₂) e alguns subprodutos. Em processos mais 

comuns, a fermentação ocorre de forma descontínua, nesse trabalho será executado o processo 

de fermentação contínua. 

Por fim, temos a maturação na qual ocorre o refinamento da cerveja. Esta é a etapa que 

se aperfeiçoa os sabores e o aroma da cerveja, eliminado também sabores indesejáveis como, 

por exemplo, o Diacetil. Essa etapa também auxilia na clarificação da cerveja, pois a queda 

progressiva da temperatura auxilia a decantação das leveduras ainda contidas.  

Segue abaixo um fluxograma simplificado do processo produtivo de fabricação de 

cerveja, apresentado na figura 2. 

 

Fonte: O autor,2020 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO PROCESSO 

 

RECEBIMENTO DO MALTE

MOAGEM DO MALTE

MOSTURAÇÃO

FERVURA

FERMENTAÇÃO

MATURAÇÃO

ENVASE

CÂMARA FRIA
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O processo de fabricação de cerveja será dividido em recepção de matéria prima, 

moagem de grãos, mosturação, fervura, fermentação, maturação e envase. 

O processo de fermentação contínua será realizado com a levedura Kveik, cujo tempo 

de fermentação é inferior ao das leveduras convencionais. Porém, ressalta-se que esse 

organismo a ser utilizado só é possível com cervejas da família ale, por ser de alta fermentação. 

 

2.3.1 MATÉRIA-PRIMA 

 

O ingrediente base de fabricação de cerveja é o malte de cevada, porém, antes de 

pronto para sua utilização, este grão passa por um processo de malteação (maceração, 

germinação e secagem ou torrefação). A cevada é o cereal mais utilizado devido às suas 

características, como possuir um grande teor de amido e baixo teor de proteínas. Isso fornecerá 

aminoácidos e açucares para que a cerveja fermente. A casca de cevada também é fundamental 

para a filtração do mosto e possui as enzimas essenciais para o processo cervejeiro, sendo elas: 

amilases, proteases e glucanases. Ressalta-se que o tipo de malte utilizado influenciará bastante 

na cor da cerveja. 

O fornecedor de malte para o projeto do brewpub será a Agrária Malte, por ser o maior 

fornecedor do Brasil. Com a chegada do malte, ele será descarregado e armazenado em um 

local seco, livre de umidade para melhor preservação do grão até a sua utilização para dar início 

ao processo. 

 

2.3.2 MOAGEM DOS GRÃOS 

 

A moagem dos grãos será feita por um moinho de 2 rolos de aço carbono, tendo um 

motor de 1 Cv (Cavalo) e capacidade de moer um total de 120 kg/h. Esse valor de vazão mássica 

escolhido foi definido a partir do balanço de massa, calculado a fim de atender a demanda. A 

moagem é de suma importância. Deve-se ter o grão triturado para expor o endosperma, mas 

não muito, pois as cascas devem permanecer inteiras para auxiliar na filtração 
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Tabela 1. Moinho de 2 Rolos 

 

Capacidade 120Kg/h 

Potência 1 Cv 

Rendimento 0,9 
 

Fonte: Mec Bier Microcervejarias.2020. 

 

2.3.3 MOSTURAÇÃO E FERVURA 

 

A etapa de mosturação e fervura é conhecida como brassagem e será realizada por um 

equipamento que se dá o nome de tribloco, tendo capacidade de produção de 300 litros. Sua 

vantagem é a combinação de quatro tanques com diferentes funções, resultando as bateladas 

produzidas em um menor tempo. A unidade produtora do mosto é equipada com um sistema de 

controle semiautomático, sendo operado através de um painel de controle, que comanda a 

bomba, agitador e as rampas de aquecimento. O sistema de aquecimento é feito por uma 

resistência elétrica “encamisada”. 

O tribloco é composto por tanques de brassagem,  filtragem, fervura e água quente 

com capacidade útil de 300 litros. Também têm um painel de comando, uma pá agitadora com 

um motor redutor, um inversor de frequência, uma bomba sanitária inox com potência 1 Cv 

(Cavalo), um conjunto de placas brasadas para o resfriamento do mosto como uma vazão de 

200 L/h (litros/hora) e, por fim, um aerador de mosto.  
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Tabela 2. Tribloco 

 

Equipamento Material Aquecimento Volume 
Útil 

CV 

Tanque de Mosturação 
Aço Inox 

304 Resistência Elétrica 300L 1 

Tanque de Filtragem 
Aço Inox 

304 Resistência Elétrica 300L 1 

Tanque de Fervura 
Aço Inox 

304 Resistência Elétrica 300L 1 

Tanque de Água Quente 
Aço Inox 

304 Resistência Elétrica 300L 1 
 

Fonte: Mec Bier Microcervejarias.2020. 

 

Tabela 3. Conjunto de placas brasadas. 

 

Material 
Aço Inox 

304 

Vazão 200L/h 

Temperatura de 
sáida 10°C a 12°C 

                                          Fonte: Mec Bier Microcervejarias.2020. 

 



12 

 

Ao fim da brassagem, o mosto será enviado para tanques pulmões e dará início a 

alimentação contínua para a etapa de fermentação. Teremos dois tanques, um para cada estilo 

a ser produzido. Caso a produção seja uma Weissbier, será transferido para o tanque que tenha 

um volume de 300 litros, e para a American Pale Ale o envio será para o tanque pulmão com 

capacidade de 100 litros. Esses volumes foram calculados a partir do balanço de massa para 

atingir a demanda, produzindo bateladas semanalmente. 

 

2.3.4 FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO 

 

No estilo da cerveja Weissbier o tanque fermentador terá um volume de 100 litros, 

sendo um tanque cilindro cônico, formato com o objetivo de não reter produto na parede; 

válvula de controle de pressão interna com sistema anti-vácuo; cintas de refrigeração no corpo 

e no cone, para circulação de água gelada; porta de inspeção pro contrapressão; pressão de 

trabalho de 2Kg/cm²; sistema de refrigeração com compressor hermético; válvulas termostática 

do compressor; chave magnética de proteção; controlador e indicador digital de temperatura; 

entrada para Dry Hop. Sua alimentação acontecerá de forma continuamente com uma vazão de 

entrada de 1,91L/h (litro/hora) e a mesma vazão de saída alimentando o tanque para a 

maturação. 

Para a cerveja APA o fermentador será do mesmo o estilo da Weissbier, mudando 

apenas seu volume, sendo de 50 litros. A alimentação ocorrerá da mesma forma também, porém 

alterando sua vazão, no valor de 0,52 L/h (litros/hora) para entrada e saída. 

Ao fim do envio do mosto fermentado para o próximo tanque, podemos dar início a 

etapa de maturação da cerveja. Teremos uma disponibilidade de 2 tanques para cada estilo, para 

enquanto um aguarde o término, já se tem outro livre para começar o envio de mais uma 

batelada.  Os tanques de maturação terão às mesmas utilidades que os de fermentação alterando 

seus volumes, para a cerveja Weissbier os volumes dos tanques terão 300 litros e para APA um 

volume de 100 litros. 

A etapa de maturação de ambas as cervejas será monitorada em uma temperatura de 

12°C por um período de 15 dias. Após esse tempo de espera para o refino de cerveja, será 

envasada em barris e disponibilizadas para consumo no local.  

Ao final da etapa de maturação, a quantidade de cerveja produzida de cada tipo de 

cerveja será envasada em barris de 50 litros e armazenados em uma câmara fria até estarem 

prontos para serem servidos. 
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Fig 3. Tanques de maturação 

 

Fonte: Mec Bier Microcervejarias.2020. 

 

2.4 UTILIDADES 

 

Terminado todas as etapas do processo de fabricação da cerveja, para realizar a 

produção de um próximo lote, será realizado a sanitização dos tanques utilizados. O termo 

utilizado para este processo em indústrias de alimentados é clean in place, sendo abreviado 

como “CIP”. Esse processo de lavagem se inicia com a passagem de uma solução de Hidróxido 

de Sódio (Soda), responsável pela remoção de incrustações e matéria orgânica e, após essa 

passagem, os tanques são enxaguados com água, sendo controlado do pH de entrada, pois, dessa 

forma, quando o valor do pH de saída for igual ao de entrada, concluímos o final do enxague. 

A continuação do CIP após a passagem de soda é passar uma solução de ácido peracético, 

responsável pela esterilização dos tanques, tendo-se o mesmo princípio do enxágue de soda, ou 

seja, chega-se ao fim igualando o pH de entrada e saída. Terminado o processo de CIP, para 

uma maior certeza que o CIP foi eficiente, é realizado análises microbiológicas da água de 

saída.  

 

 

2.5 BALANÇO DE MASSA  

 

Para os cálculos do balanço de massa na produção da cerveja do tipo Weissbier 

levaremos em questão um total de 1.100 litros por mês, sendo dividido em 4 receitas de 275 

litros. Será utilizado na etapa de mosturação 0,08 kg/L de malte Pilsen, 0,08 kg/L de malte de 

Trigo e 0,008 kg/L de malte Melanoidina, resultando em um total por receita de 22 kg para os 

dois primeiros e 2,2 kg para o último. Na etapa da fervura, em questão ao lúpulo será 0,25 g/L 
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de Herkules no total 68,75 g por receita. Por fim, na fermentação, será uma quantidade de 0,92 

g/L de levedura Kveik, sendo assim 253 g para cada receita realizada. 

Levando em conta a cerveja do tipo American Pale Ale (APA) será uma produção de 

300 litros por mês, dividido em 4 receitas de 75 L. Na etapa de mosturação será utilizado 0,225 

kg/L de malte Pale Ale sendo um total de 16,875 kg por receita e 0,025 kg/L de malte Carared 

resultando no total de 1,875 kg para cada receita. Na fervura, será utilizado 1,25 g/L de lúpulo 

Columbus, ao todo 93,75 por receita e 1 g/L de Cascade, ou seja, 75 g para cada receita. Por 

fim, na fermentação será 0,92 g/L da levedura Kveik, totalizando 69 g por receita. Segue abaixo 

uma tabela para melhor visualização desses dados. 

Tabela 4. Balanço de Massa 

RECEITA 

BRASSAGEM FERMENTAÇÃO 

MALTE 

QUANTIDADE 
DE MALTE 

(kg/L) 
MALTE 

(kg/Receita) LUPULO 

QUANTIDADE 
DE LUPULO 

(g/L) 
LUPULO 
(g/Receita) 

LEVEDURA 
KVEIK (g/L) 

LEVEDURA 
(g/Receita) 

APA 
Pale Ale 0,225 16,875 Columbus 1,25 93,75 

0,92 69 
Carared 0,025 1,875 Cascade 1 75 

Weissbier 

Pilsen 0,08 22 

Herkules 0,25 68,75 0,92 253 Trigo 0,08 22 

Melanoidina 0,008 2,2 

Fonte: O autor, 2020. 

A quantidade de água a ser utilizada na etapa de mosturação em cada receita é 

calculado em uma proporção de 3 litros para cada quilo de malte, portanto, para a receita da 

APA será utilizado 56,25 litros e para Weissbier 138,6 litros. Já para a lavagem dos grãos o 

cálculo a ser considerado é 1,5 vezes a quantidade de água utilizada na mostura. Dessa forma, 

a receita da APA resultará em uma quantidade de 84,375 litros e para Weissbier 207,9 litros. 

 

2.6 DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

 

Para dimensionar os equipamentos, foi tomado como base a produção de um volume 

de venda mensal de 1.400 litros, para atender à demanda a câmara fria deverá estocar 28 barris 

de 50 litros por mês, ou seja, 7 barris por semana. Como os tanques precisam de limpeza após 

o uso, foi considerado tempo de CIP, que levará em torno de 2 horas. O objetivo dessa 

consideração é para não afetar no volume final de cerveja ao fim do mês e ambos os tanques 

foram estipulados um headspace de 10%. 
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Em questão da brassagem, que é a etapa de mosturação, clarificação e fervura, o 

volume dos tanques contido no tribloco foi calculado para serem de 300L para Weissibier e 

82,5L para APA, visando produzir semanalmente e como será utilizado o mesmo equipamento 

para a produção de ambas as receitas, para a escolha da compra foi considerada o volume maior. 

Após essa etapa, o mosto será enviado para tanques pulmão em um volume de 206L e 60L que 

alimentará o fermentador de forma contínua a uma vazão de 1,91L/h e 0,45L/h, esses valores 

deverão permanecer o mesmo para todo processo contínuo. Os volumes dos tanques de 

fermentação foram calculados para terem, respectivamente, 105,9L e 24,8L, sendo alimentados 

continuamente por 6 dias e enviando aos tanques de maturação com volumes estipulados de 

300L e 82,5L. 

Como não é possível encontrar em mercado certos volumes exatos dos tanques para a 

produção, será mostrado na tabela abaixo a capacidade de cada tanque, sendo que foram 

estipulados da forma mais próxima possível dos valores calculados, alguns sendo um valor 

menor calculado com consideração ao headspace e outros menor, mas não afetando na demanda 

estipulado no projeto. 

Tabela 5. Volume de tanques 

EQUIPAMENTO VOLUME (L) QUANTIDADE 

TRIBLOCO  300 1 

TANQUE PULMÃO WEISSBIER 300 1 

TANQUE PULMÃO APA 100 1 

TANQUE DE FERMENTAÇÃO WEISSBIER 100 1 

TANQUE DE FERMENTAÇÃO APA 50 1 

TANQUE DE MATURAÇÃO WEISSBIER 300 2 

TANQUE DE MATURÇÃO APA 100 2 
Fonte: O autor, 2020. 

 

2.7 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Primeiramente, a empresa precisa ter gestores altamente capacitados e qualificados 

para criar uma empresa competitiva, com boa qualidade e lucrativa, tendo total 

comprometimento com a qualidade dos seus produtos. O maior desafio é superar os fatores que 

possam interferir no decorrer dos anos, como fatores mercadológicos, tecnológicos e políticos, 

que possam impactar de forma negativa no crescimento da empresa. 

Para a empresa ter sucesso financeiro, os fatores que estão diretamente relacionados 

são aceitação de seu produto para os consumidores, seu nome ser de influência no mercado e 

também uma boa aparência e ambiente.  
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2.7.1 FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Um tópico importante a considerar para análise de viabilidade econômica é a folha de 

pagamento, levaremos em consideração o salário de cada funcionário junto com o direito de 

1/3 de férias e 13º salário, foram considerados para à elaboração da tabela valores mensais 

apenas para fins de cálculos para à análise do lucro mensal. Segue uma tabela para melhor 

visualização das despesas anuais em relação a folha de pagamento. 

Tabela 6. Folha de Pagamento 

Função 
N° 

Funcionários Salário 
Total por 

Cargo/mês 
13°Salário 

(Gasto Mensal) 

1/3 Férias 
(Gasto 

Mensal) FGTS/mês  
Operador de Caixa 1  R$ 1.251,00   R$1.251,00   R$ 104,25   R$ 34,75   R$ 100,08   

Garçom 3  R$ 1.314,00   R$3.942,00   R$ 328,50   R$ 109,50   R$ 315,36   

Faxineira 1  R$ 1.045,00   R$1.045,00   R$ 87,08   R$ 29,03   R$ 83,60   

Cozinheiro 2  R$ 1.313,00   R$2.626,00   R$ 218,83   R$ 72,94   R$ 210,08   

Segurança 1  R$ 1.305,00   R$1.305,00   R$ 108,75   R$ 36,25   R$ 104,40   

Operador de 
Produção 2  R$ 1.813,00   R$3.626,00   R$ 302,17   R$ 100,72   R$ 290,08  

 

CUSTO TOTAL/MÊS  R$ 16.431,38   

Fonte: O autor, 2020. 

  

2.7.2 INVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

 

Para o levantamento de viabilidade econômica da instalação de brewpub é necessário 

realizar o estudo financeiro do investimento inicial dos equipamentos que serão utilizados no 

processo de produção. Abaixo será apresentado uma tabela com os valores dos equipamentos. 
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Tabela 7. Investimento de Equipamentos 

EQUIPAMENTO VALOR QUANTIDADE TOTAL POR EQUIPAMENTO 

MOINHO DE MALTE  R$ 6.500,00  1  R$ 6.500,00  

TRIBLOCO 300L  R$ 68.200,00  1  R$ 68.200,00  

TROCADOR DE CALOR  R$ 13.500,00  1  R$ 13.500,00  

TANQUE PULMÃO WEISSBIER 300L  R$ 17.900,00  1  R$ 17.900,00  

TANQUE PULMÃO APA 100L  R$ 10.900,00  1  R$ 10.900,00  

TANQUE FERMENTAÇÃO WEISSBIER 100L  R$ 10.900,00  1  R$ 10.900,00  

TANQUE FERMENTAÇÃO APA 50L  R$ 9.800,00  1  R$ 9.800,00  

TANQUE MATURAÇÃO WEISSBIER 300L  R$ 17.900,00  2  R$ 35.800,00  

TANQUE MATURAÇÃO APA 100L  R$ 10.900,00  2  R$ 21.800,00  

CÂMARA FRIA  R$ 30.500,00 1  R$ 30.500,00 

TOTAL  R$ 225.800,00  
 

Fonte: O autor, 2020. 

 

2.7.3 CUSTOS DE MATÉRIA PRIMA 

 

Neste tópico será apresentado uma tabela com os custos de matéria prima a ser 

utilizado para a produção da cerveja, como os valores de maltes, lúpulos e leveduras fornecidos 

pela distribuidora Agrária da Malte. 

Tabela 8. Custos de Matéria Prima 

MATÉRIA PRIMA DESPESA MENSAL 

MALTE PALE ALE  R$              652,73  

MALTE CARARED  R$              114,08  

MALTE PILSEN  R$              726,00  

MALTE TRIGO  R$           1.059,52  

MALTE MELANOIDINA  R$              108,42  

LÚPULO COLUMBUS  R$              101,09  

LÚPULO CASCADE  R$                 24,10  

LÚPULO HERKULES  R$                 59,42  

LEVEDURA KVEIK  R$           1.540,00  

TOTAL  R$           4.385,35  
Fonte: O autor, 2020. 

 

 

2.7.4 PAYBACK 
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Para o cálculo de payback foi considerado os valores calculados pelas tabelas 

anteriores, da folha de pagamentos, investimento de equipamentos e custos de equipamentos. 

A cerveja no local será vendida em copos de 300 mL no valor de R$7,20 e em copos de 500 

mL no valor R$12,00. Assim, com a venda de todos 1400 L de cerveja produzidas terá um 

retorno de R$33.600,00, em cima desse valor foi calculado o lucro mensal e o payback. 

Levando em consideração valor de R$16.431,38 sendo das despesas mensais com folha de 

pagamentos e R$ 4.385,35 com a matéria prima, teremos um lucro de R$12.783,23 por mês. 

Segue abaixo uma tabela para melhor visualização desses dados. 

Tabela 9. Despesas e Lucros 

DESPESA MENSAL 
COM FOLHA DE 
PAGAMENTO  

DESPESA 
MENSAL COM 

MATÉRIA 
PRIMA 

RETORNO 
CERVEJA 
VENDIDA 

LURO 
MENSAL 

 

 

R$16.431,38 R$4.385,35 R$33.600,00 R$12.783,28  

Fonte: O autor, 2020. 

 

Com os valores de investimento inicial e lucro mensal, é possível calcularmos o nosso 

paybak, ou seja, o tempo de retorno para cobrir os custos iniciais e começarmos a ter lucro 

(retorno financeiro do capital investido). Para isto, basta dividirmos o valor de investimento 

inicial pelo lucro mensal, que resultará em um total de 17,7 meses ou 1,47 anos, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 10. Payback 

LUCRO 
MENSAL 

INVESTIMENTO 
INICIAL  

R$ 12.783,28 R$ 225.800,00  

Payback  

17,7 Meses  

1,47 Ano  

Fonte: O autor, 2020. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado para o desenvolvimento da Cervejaria Beeringá, foi possível 

compreender satisfatoriamente todos os mecanismos para à produção de cerveja com uma 

mudança no processo da fermentação contínua, ao elaborar um projeto com uma grande 

quantidade de informações para possíveis futuros investidores. 
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Foi optado o estado do Paraná, e particularmente a cidade de Maringá para implantar a 

cervejaria, pelo fato de ser um local que é bem conhecido pelas suas cervejas, atraindo assim, 

um excelente público consumidor. 

Levando em conta a forma de produção por meio da fermentação contínua, observou-

se uma redução nos tempos mortos do processo impactando diretamente no aumento na 

produtividade, além de não ser necessário um espaço amplo para sua produção, devido a 

utilização tanques menores, diminuindo assim, os investimentos monetários iniciais.  

Considerando à análise econômica, percebe-se que, apresentou um resultado positivo, 

mostrando-se economicamente viável tanto para o empreendimento quanto para o 

empreendedor, devido a apresentar um baixo payback, sendo de 17,7 meses. 
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APÊNDICE A – MEMORIAL DE CÁLCULOS 

 

Os cálculos realizados para balanço de massa, como explicado anteriormente, são 

realizados de todas as partes do processo a fim de chegar na quantidade desejada de produto 

final por mês. Foi tomado como base para cálculos, ambas as receitas em escala home brew 

para 20 litros e dimensionadas para escalas industriais, sendo em unidade universal de quilo de 

insumo por litro de produto final. Cada quantidade de insumos já foi especificada no tópico de 

balanço de massa.  

Respeitando a relação apresentada por Himmelblau e Riggs (2012), foi usado a seguinte 

fórmula para relação de cálculos: 

Σ Entrada = Σ Acúmulo + Σ saída 

 

 

 


