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RESUMO: Entre os alimentos ditos funcionais, ricos em compostos antioxidantes 

podem-se incluir as cervejas. Em  sua  composição  registram-se  os  compostos  

polifenólicos, relacionados com a presença do lúpulo e do malte. Os  compostos  

fenólicos  apresentam elevada atividade  antioxidante,  sendo  responsáveis  pela  

inibição  e  prevenção  de  doenças  cardiovasculares, câncer   e  processos  

neurodegenerativos.  O  objetivo  do  trabalho  foi  caracterizar e quantificar   os  

Compostos Fenólicos  totais  presentes em cervejas artesanais e artesanais 

vendidas comercialmente.  Todas  as  amostras  apresentaram  teor  de fenólicos  

dentro  da  faixa  citada  na  literatura para cervejas do tipo ale e pilsen.  A 

caracterização das cervejas pelos testes químicos revelou a presença de flavonóis e 

flavonas, além de ácidos fenólicos.  Todas as amostras apresentaram teores de 

álcool dentro da faixa de 3 a 5%. O  perfil cromatográfico  revelou a presença de 

pelo menos 4 diferentes compostos fenólicos presentes.  

PALAVRAS-CHAVE: vinhos artesanais, compostos fenólicos, flavonoides, 

resveratrol. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A palavra cerveja provém do latim bibere, e tem como significado “beber”. No Brasil, 

as preferidas são as mais claras e leves, como a Pilsen. A cerveja - segundo o artigo 

36 do decreto n° 6.871, de 4 de junho de 2009, que regulamenta a lei n° 8.918 de 14 

de julho de 1994 - 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.  

Compostos fenólicos são caracterizados por possuírem uma ou mais hidroxilas 

ligadas a um anel benzênico, estando dentro do grupo dos álcoois estes compostos 

divergem das características dos demais do grupo por serem mais ácidos e por isso 

oxidarem com maior facilidade (DALL et al., 2014). Os compostos fenólicos podem 

também ser chamados de polifenóis (quando possuem mais de uma hidroxila). Por 

agirem como agentes redutores, sequestradores de radicais livres, inibidores da 

lipoxigenase e até mesmo como quelante de metais (sequestrante de metais), os 

compostos fenólicos são indicados para prevenção de algumas doenças como: 

câncer, doenças cardiovasculares, catarata etc. por serem doenças que 

provavelmente são causadas pela presença de radicais livres. Em virtude da 



presença de compostos como o xantohumol e isoxantohumol (possuem atividade 

antioxidante comparável ao resveratrol do vinho), o lúpulo é responsável por grande 

parte das propriedades antioxidantes da cerveja. Há estudos que mostram que o 

efeito da cerveja na redução da coagulação sanguínea, bem como aumento do 

colesterol benéfico (high density lipoprotein, HDL) e, consequentemente, proteção 

cardíaca, é similar ao do vinho, quando observadas pessoas que bebem 

moderadamente, sendo que um consumo equilibrado equivale a no máximo 

500mL/dia. Os polifenóis presentes na cerveja provêm essencialmente da casca de 

cevada malteada e do lúpulo (FREITAS, 2006). 

Objetivo  

Estudar os aspectos químicos e a atividade antioxidante dos compostos fenólicos 

presentes em cervejas artesanais e artesanais vendidas comercialmente. 

Metodologia 

A presença de compostos fenólicos, incluindo flavonoides e taninos, foi realizada 

através de reações químicas de Shinoda, Taubouk e Pew , além de testes de 

complexação e precipitação com cloreto férrico, cloreto de alumínio , gelatina e 

acetato de chumbo (FERRAZIN; GUEDES, 2015), além de caracterização físico 

química do pH e teor alcoólico. A concentração de  polifenóis  totais  foi  

determinada   pelo  método  colorimétrico   descrito  por  Singleton  e  Roni(1968),  

empregando-se  reagente  de  Folin –Denis,  e  as  concentrações  determinadas 

utilizando-se  curva  analítica  estabelecida  com  soluções  de  concentração  

conhecida  de  ácido  tânico 

 

Desenvolvimento 

Quatro cervejas artesanais e quatro cervejas artesanais vendidas comercialmente 

foram avaliadas, codificadas como A, B, C, D, E, F, G e H. Os  resultados  foram  

expressos pela  média  de  três  determinações,  em  porcentagem  da  

concentração  de  fenóis  totais  frente  à  concentração  inicial  de  leitura  das  

amostras,  mais  ou  menos  os  desvios-padrões. Esses dados foram analisados 

estatisticamente em nível de segurança de 95%.   

 

Resultados Preliminares 



Na Tabela 1 estão resumidos os valores de pH e teor alcoólico e na Tabela  2  os 

resultados da caracterização pelos testes  de  Shinoda,  Taubouk,  ,Pew,   com 

gelatina e   com acetato de chumbo.  

 
Tabela 1.  Valores de pH e teor alcoólico das amostras de cervejas artesanais e artesanais 
comerciais. 

Amostras 

variáveis 

A B C D E F G H 

pH 3,2 3,7 3,5 3,8 3,5 3,5 3,6 3,4 

Teor de 

álcool % 

4,0 4,5 4,3 4,0 3,8 4,0 4,2 3,9 

 
 
Tabela 2.  Resultados dos testes para presença de flavonoides e taninos. 
 

Amostras 

Reagentes 

A B C D E F G H 

Shinoda ma ma ma ma ma ma ma ma 

Taubouk fam fam fam fam fam fam fam fam 

Pew cver cver cver cver cver cver cver cver 

Gelatina 

(precipitado) 

++ ++ + + ++ + + + 

PbCH3COOH + + + + + + + + 

Ma=marrom aver.; fam=fluorescência amarela; cver=cor vermelha.  

Os resultados preliminares revelam que as cervejas artesanais apresentam 

compostos fenólicos e taninos, em consequência da presença do lúpulo e malte. Os 

valores de pH e teor alcoólico estão dentro dos encontrados na literatura7. 
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