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Resumo 

A etapa de resfriamento na produção de cerveja 

é importante para a qualidade do produto final. O 

trabalho simulou a etapa de resfriamento por meio do 

Excel® visando otimizar o processo e comparar os 

cálculos teóricos com os dados experimentais. 

Introdução  

A preocupação no resfriamento do mosto 

cervejeiro é a permanência na temperatura ótima de 

crescimento microbiano. Para diminuir o tempo de 

processo, deve-se compreender o mecanismo de 

transferência de calor (PALMER, 2006). 

O resfriamento foi simulado utilizando um 

trocador de calor do tipo serpentina de alumínio. Foi 

estimado o tempo mínimo para que se atinja 

temperaturas seguras por meio da taxa de calor 

transferido. Foram obtidos dados experimentais da 

produção de cerveja para comparação. 

Material e Métodos 

Foi utilizado o Visual Basic for Applications (VBA) 

do Microsoft Excel® para estimar a temperatura do 

mosto após 100 minutos de resfriamento. O coeficiente 

global de transferência de calor (U) foi ajustado para as 

diferentes situações. Considerando que o coeficiente é 

constante na etapa a qual corresponde, é possível 

calcular a taxa de transferência de calor (Q) para cada 

tempo pela Equação 1, onde MLDT é a média 

logarítmica das diferenças entre temperaturas do mosto 

e as da água na entrada e saída da serpentina. Com a 

taxa, calculou-se a temperatura final do mosto por meio 

de um balanço de energia, no qual o módulo da taxa de 

calor perdido pelo mosto é igual ao recebido pela água 

(SCHMIDT, 2004). 

Q = A*U*MLDT    (1) 

Experimentalmente, as temperaturas do mosto e 

da água de saída do trocador foram registradas em duas 

situações: a água de resfriamento à temperatura 

ambiente (entre 27 e 28°C) e água fria obtida de um 

refrigerador (21°C). Foi calculada a taxa de calor em 

cada instante de tempo e o tempo total levado para que o 

mosto se encontrasse em 26°C.  

Resultados e Discussão 

Baseado nos cálculos e dados experimentais, foi 

elaborado um gráfico do comportamento da temperatura 

do mosto ao longo do tempo de resfriamento: 
 

Gráfico 1. Variações no comportamento da temperatura do mosto. 

 
Foram ajustados os valores do coeficiente global 

(U) com água à 27°C (TmT), que apresentou U de 237,8 
W/m²L, e água à 21°C (tmF), com U de 116,1 W/m²K. A 
diferença resulta da vazão das torneiras que forneceram 
a água, pois a torneira por onde saiu água à 27°C 
apresentava maior vazão. O indicador TmM indica 
mudança da temperatura da água de arrefecimento, 
utilizando incialmente água à 27°C até que o mosto 
atingisse 32°C e, após isso, água a 21°C para que a 
temperatura final do mosto chegasse a 26°C.  

A taxa de transferência de calor ao longo da 
etapa sofre diminuição gradativa, pois a diferença entre 
as temperaturas do mosto e da água e o MLDT são 
reduzidos. Observa-se que a curva que mais apresentou 
variação de temperatura, chegando à menor temperatura 
final, foi a curva que representa a mudança. 

Conclusão ou Conclusões 

Apesar de obter o menor valor de coeficiente 

global, a água à 21°C causa maior diferença entre as 

temperaturas do mosto e da água de resfriamento, 

possibilitando atingir temperaturas ainda menores no 

mosto. Pode-se concluir que a mudança de água à 

temperatura ambiente para água fria é o melhor método 

para otimização do resfriamento do mosto.  
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