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Resumo 

Tanto as rampas de brasagem para ativação enzimática 

no processo de mosturação, quanto o aquecimento do 

mosto, são fundamentais para um bom resultado final da 

cerveja. O seguinte trabalho tem por objetivo simular o 

aquecimento e o controle de temperatura das rampas por 

meio do Excel® visando prever o comportamento e 

otimizar o processo ao comparar com os dados 

experimentais obtidos. 

Introdução  

O controle de temperatura durante os processos de 

mosturação da cerveja são de fundamental importância 

para que a qualidade final do produto seja a melhor 

possível. Para tal se faz necessário compreender os 

mecanismos de transferência de calor e os fatores que 

os influenciam (PALMER, 2017). 

Para realizar a simulação do aquecimento das rampas 

de brassagem, foram assumidos valores iniciais de 

temperatura, e foi estimado o tempo necessário para o 

aquecimento. Durante as rampas, sabendo o valor final 

da temperatura desejada estipulou-se o tempo para o 

controle da mesma. Posteriormente foi realizada a 

produção de cerveja para obtenção dos dados 

experimentais. 

Material e Métodos 

 Foi utilizada a ferramenta Visual Basic for Applications 
(VBA) do Excel® para estimar o tempo de aquecimento 
necessário para atingir as temperaturas desejadas para 
as rampas de brasagem, bem como programar o 
controle da temperatura durante as mesmas. 
Inicialmente descoberto a taxa de calor fornecido pela 
chama (Q) que aquece a panela com o mosto, através 
da Equação (1), que utiliza os valores fornecidos da 
massa do liquido (ml) e da capacidade calorífica do 
liquido (Cpl), em seguida utilizou-se da Equação (2) para 
prever a temperatura final da rampa no intervalo de 
tempo fornecido. 

(1)  
 

(2)  
 
Experimentalmente, durante as etapas de brassagem 
foram levantados dados de temperatura durante o 
aquecimento e durante as rampas, visando fornecer 

dados de comparação com modelo teórico. O valor de 
(Q) experimental foi obtido através da Equação (1) 
utilizando a primeira variação de temperaturas em cada 
etapa. O valor das taxas calor também foi obtido por 
ajustes com os dados de temperatura do mosto.   

Resultados e Discussão 

Os valores de (Q) obtidos nas simulações de 

aquecimento das rampas e os ajustes experimentais 

foram de: 

Aquecimento (Q) s/ ajuste (w) (Q)c/ ajuste (w) 

1 2952 2745 

2 1911,7 1824,8 

3 1672,8 1946,9 

4 1454,6 816,5 

 
Os valores de (Q) obtidos na simulação das rampas e os 
ajustes experimentais foram de: 
Rampa (Q) s/ ajuste (w) (Q) s/ ajuste (w) 
1 (a 46°C) -304,1 -43,1 
2 (a 55°C) -819,3 354 
3 (a 62°C) -334,5 -323 
4 (a 72°C) -573,5 -727 
 
Observa-se que as simulações de aquecimento tiveram 
valores próximos dos obtidos experimentalmente, já no 
caso das simulações das rampas os resultados obtidos 
não foram condizentes, sendo necessário considerar 
outros fatores no método de simulação e de coleta de 
dados. 

Conclusão ou Conclusões 

O modelo de simulação programado para prever o tempo 

de aquecimento é um método eficiente, já o modelo 

programado para as ações de controle de temperatura 

não foi uma metodologia eficiente e não é praticável. 
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