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Resumo 
 
 
 
 
 
CALDEIRA, Izabel Moraes. Estudo da influência das medidas de Steeping 
Index nos resultados de FAN e β-Glucanos na produção de malte. 2016. 62f. 
Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) – 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2016. 

 

 

Atualmente, o setor cervejeiro em janeiro/2016 têm se mostrado bastante 
promissor com o aumento do PIB do agronegócio no Brasil de 1,79% com relação 
a janeiro/2015. Isto se reflete na produção de grãos como o da cevada, que é uma 
das principais matérias-primas para a produção de cerveja. O malte é obtido 
através de três principais processos: maceração, germinação e secagem. É de 
extrema importância que haja um controle da qualidade deste malte através da 
análise de seus parâmetros de qualidade do malte. Neste contexto, propôs-se a 
implementação de uma nova análise chamada de Steeping Index (SI), que será 
realizada em diversas produções das maltarias da Cooperativa Agrária 
Agroindustrial, que atualmente produz em torno de 350.000 toneladas de malte 
por ano. Estes dados serão correlacionados com os fatores numéricos de Free 
Amino Nitrogen (FAN), β-Glucanos, grau de maceração, uso de ácido giberélico e 
temperatura. Foi possível observar que o índice de modificação do endosperma, 
realizado pela medida de Steeping Index, sofreu um decréscimo conforme o 
aumento de horas de germinação aplicado durante a produção. Notou-se também, 
que os valores de SI influenciam diretamente nos valores das medidas de FAN e 
β-glucanos, fazendo com que quanto menor o valor de SI, maior será o valor do 
FAN e menor o valor de β-glucanos. Observou-se também, que a adição de ácido 
giberélico faz com que o processo germinativo do grão sofra uma aceleração, 
podendo reduzir o valor de Steeping Index. Por fim, podemos concluir que estas 
novas medidas de Steeping Index realizadas na empresa, são de grande valia 
para o bom desenvolvimento das produções, fazendo com que haja possibilidade 
de estudo no êxito das aplicações e otimizações de tempo e aditivos durante a 
produção de malte e confirmando assim, ótimas modificações endospérmica 
perante o grão da cevada e seu processo de germinação. 

 

 

Palavras-chave: cevada; malte; steeping index; FAN, beta glucanos; engenharia 

de materiais.  
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Abstract 

 

 

CALDEIRA, The influence of Steeping Index measures the results of FAN and Beta 
– glucans in malt production. 2016. 62f. Completion of course work (Bachelor of 
Engineering Materials) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico , Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2016 . 
 

 

Currently, the brewing sector in January / 2016 has been very promising with the 
increase of the agribusiness GDP in Brazil of 1.79% in relation to January / 2015. 
This is reflected in the production of grains such as barley, which is one of the main 
raw materials for brewing. Malt is obtained through three main processes: 
maceration, germination and drying. It is extremely important that there is a quality 
control of this malt through the analysis of its malt quality parameters. In this 
context, it was proposed to implement a new analysis called the Steeping Index 
(SI), which will be carried out in several maltreatments of Agroindustrial Agricultural 
Cooperative, which currently produces around 350,000 tons of malt per year. 
These data will be correlated with the numerical factors of Free Amino Nitrogen 
(FAN), β-Glucans, degree of maceration, use of gibberellic acid and temperature. 
It was possible to observe that the index of modification of the endosperm, realized 
by the measurement of Steeping Index, decreased by the increase of hours of 
germination applied during the production. It was also observed that the SI values 
directly influence the values of the FAN and β-glucan measurements, making the 
lower the SI value, the higher the FAN value and the lower the β-glucan value. It 
was also observed that the addition of gibberellic acid causes the germination 
process of the grain to accelerate and may reduce the value of Steeping Index. 
Finally, we can conclude that these new measures of Steeping Index carried out 
in the company, are of great value for the good development of the productions, 
making possible to study in the success of the applications and optimizations of 
time and additives during the production of malt and confirming, as well, excellent 
endospermic modifications to the grain of the barley and its germination. 

 

 

 

Key-words: barley; malt; steeping index; FAN; beta glucans; materials 
Engineering.  
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1 Introdução 

Atualmente, há uma grande demanda na produção de grãos no país. Segundo o 

acompanhamento da safra brasileira de grãos (CONAB, 2015), a safra de 2015/16 poderá 

atingir entre 210,3 a 213,5 milhões de toneladas. O crescimento poderá representar um 

acréscimo de até 1,7% com relação à safra anterior. Com relação à cevada, houve uma 

redução de área plantada e um aumento de produtividade, que resultam numa produção 

9,6% maior que a safra passada. 

Na região Sul do Brasil, após o relato de chuvas abaixo da média em agosto de 2015, 

precipitações foram favoráveis para repor a umidade do solo e fazendo com que as culturas 

de inverno, como a cevada, sejam favorecidas, como podemos observar na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: Precipitação pluviométrica acumulada decendial em setembro/15.  
Fonte: Inmet (2015) apud CONAB (2015). 

 

Nesta figura, podemos verificar  através da cor verde no mapa, que as regiões Sul do 

Brasil foram caracterizadas por possuírem a maior precipitação pluviométrica em 

setembro/2015 o que por sua vez, como já citado, favorece o desenvolvimento das culturas. 

Conforme levantamento do relatório Focus do Banco Central, houve um acúmulo de 

1,79% com relação ao PIB brasileiro do agronegócio de janeiro a maio com igual período de 

2015. Mesmo com a macroeconomia em decréscimo de 3,27% no PIB Brasileiro, o ramo 

agrícola obteve alta de 2,73% (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA 

APLICADA - ESALQ/USP, 2016). Logo, o agronegócio representa uma boa parte do 

faturamento anual do país, do qual influencia diretamente no comportamento econômico do 

mesmo. 
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A cevada (Hordeum vulgare sp.) é considerada um dos cinco mais importantes cerais 

cultivados no mundo. Ela possui diversas aplicações, como o uso para rações, forragem 

verde e industrialização de bebidas (cerveja e destilado), do qual representa a maior 

destinação da cevada (VIEIRA E BRAZ, 2009). Com uma quantidade média anual de 

aproximadamente 140 milhões de toneladas, a produção do cereal está concentrada nas 

regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte (DE MORI; MINELA, 2012). 

Em um cenário nacional, temos que 91% da cevada plantada são de cultivares BRS, 

dos quais se identificam por serem materiais provenientes do programa de melhoramento 

genético liderado pela Embrapa. O Brasil fornece matéria-prima para somente 43% da 

necessidade da indústria brasileira para produção de malte, caracterizando 300 mil 

toneladas/ano de cevada. Com isto, torna-se necessário importar cerca de 400 mil toneladas 

de cevada por ano e assim completar a produção industrial de 1,3 milhão de toneladas de 

malte (EMBRAPA, 2016). Impulsionados pela ascensão no mercado de cervejas artesanais 

no Brasil, obtemos um aumento nos números de cervejarias registradas pela Embrapa dos 

quais subiram de 320 para 397 no país, entre os meses de abril e maio de 2016.  

A região Sul do país representa o maior produtor de cevada. No estado do Paraná 

houve maior concentração da área de cultivo, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Podemos observar na figura a seguir estes dados: 

 

Figura 2: Cultivo de cevada na região Sul. 
Fonte: Embrapa Trigo, 2012. 

 

No período de 2007-2011, 55,0% da área de cultivo concentrou-se no Paraná (62,6% 

da produção), 42,4% no Rio Grande do Sul (34,9% da produção) e 2,6% em Santa Catarina 

(2,5% da produção) (EMBRAPA TRIGO, 2012).  

55%
42%

3%

Cultivo de Cevada

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina
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Na figura 3 a seguir, segundo pesquisa do Sistema Estratégico de Inteligência da 

Embrapa com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), podemos 

observar a quantidade de cevada produzida em Guarapuava (PR), do qual é o estado que 

possui maior produção da matéria-prima no Estado do Paraná (AGROPENSA, 2016). 

 

Figura 3: Gráficos de Produção e área colhida de cevada no município de Guarapuava-Paraná.  
Fonte: Agropensa, 2016. 

 

Dentre os tipos de cevada existentes, somente aquela com características para a 

produção de cerveja é cultivada comercialmente no Brasil (SLEIMAN, 2006). 

Em todo o mundo, o maior uso de cevada é para fins de malte, mais especificamente 

para a indústria cervejeira. Durante a malteação, o grão da cevada sofre um processo de 

germinação natural incompleta do qual envolve uma série de sintetização de enzimas, 

fazendo com que a parede do endosperma sejam degradas e os grânulos de amido sejam 

liberados a partir da matriz do endosperma em que estão inseridos (GUPTA et al, 2010). 

Estas degradações que causam alterações estruturais e bioquímicas dos componentes do 

endosperma são denominadas modificação do endosperma (GUNKEL et al, 2002 apud 

GUPTA et al, 2010).  

Existem três principais processos para garantir tais modificações (GUPTA, 2010):  

 Maceração (molhagem do grão): esta etapa é responsável por garantir uma 

boa absorção de água pelos grãos, ou seja, fornece água necessária para o 

embrião começar a se desenvolver através da ativação enzimática, 

aumentando de 35-45% o valor inicial da umidade do grão; 
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 Germinação: inicia-se o crescimento do embrião e desenvolve-o, através de 

uma formação e ativação de enzimas, controlada por diversos fatores como 

temperatura, tempo, umidade, relação O2/CO2 e/ou ácido giberélico. A 

intensidade do uso de tais fatores influencia, na formação enzimática e no grau 

de modificação do endosperma.  

 Secagem: esta etapa ocasiona a interrupção da germinação, onde o potencial 

enzimático e modificação desejada do endosperma já foram atingidos, fazendo 

com que haja uma estabilidade do produto e umidade em torno de 4-5% 

dependendo do tipo de malte obtido. Ocorre também, um aumento de volume 

do grão da cevada de 13 a 14% devido à absorção de água, do qual é perdido 

após a degerminação (retirada de radícula).  

Sendo assim, durante o processo de malteação, ocorre a produção e ativação de 

enzimas capazes de quebrar as cadeias de amidos e proteínas do grão, fornecendo 

substrato solúvel e aminoácidos, os quais são indispensáveis para a posterior produção de 

cerveja (TANCREDO, 2015). 

Um fator muito importante posterior ao processo de malteação, é a análise dos 

parâmetros de qualidade do malte, pois fornece informações importantes sobre as etapas do 

processo de malteação, bem como a influencia que os mesmo terão na qualidade do malte 

final e, por conseguinte na produção da cerveja. 

Existem duas especificações de qualidade: parâmetros de qualidade de grãos da 

cevada e parâmetros de qualidade do malte. Os parâmetros de qualidade dos grãos são 

usados pelas maltarias no momento da compra de grãos, enquanto os parâmetros de 

qualidade de malte são utilizados por fabricantes de cerveja (GOVERNMENT OF WESTERN 

AUSTRALIA – DEPARTAMENT OF AGRICULTURE AND FOOD, 2016). 

A medida de Steeping Index é uma análise do grão da cevada, que quantifica a 

absorção de água no grão pelo processo, ou seja, o quanto este grão está sendo hidratado 

pelo processo. Dependendo destes resultados, pode ocorrer uma influência direta em outros 

parâmetros do malte, como os valores de FAN e β-glucanos. 

Com este enfoque, objetivou-se realizar um estudo de implantação e verificação da 

influência das medidas de Steeping Index durante o processo de malteação na empresa, da 

qual não era realizado anteriormente, e com isto realizar uma relação entre as medidas de 

FAN e β-glucanos. Pensa-se, que esta variação nos valores obtidos, influencie diretamente 

em alguns dos ensaios de controle e consequentemente interfira na qualidade do malte. 



16 
 

1.1 Cooperativa Agrária Agroindustrial 

A Cooperativa Agrária Agroindustrial é uma cooperativa localizada no distrito de Entre 

Rios, no interior de Guarapuava, no estado do Paraná. 

Ela foi fundada em 1951, quando mais de 500 famílias imigrantes de Suábios do 

Danúbio vieram recomeçar suas vidas na colônia, e fizeram da agricultura sua fonte de 

renda, pois esta era a principal atividade desenvolvida por eles no Sul da Alemanha. Porém, 

devido a conflitos da Segunda Guerra Mundial e a origem alemã, obrigaram os mesmos a 

deixarem suas casas em 1944 e virem para o Sul do Brasil. 

Uma cooperativa é a união de trabalhadores ou profissionais diversos, que se 

associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de pessoas, desde que os interesses 

individuais em produzir, comercializar ou prestar um serviço, não sejam conflitantes com os 

objetivos gerais da cooperativa (CRÚZIO, 2005). 

A cooperativa então surge a partir de uma iniciativa de uma instituição humanitária, 

chamada “Ajuda Suíça na Europa”, do qual desenvolveu um projeto para que estas famílias 

pudessem se reestabelecer no local onde se refugiaram. Logo, Michael Moor, engenheiro 

agrônomo, mais sua comissão entraram em terras paranaenses e construíram a Cooperativa 

Agrária e a comunidade de associados em Entre Rios. Podemos observar a seguir na figura 

4 e 5, algumas das fotografias registradas na época: 

 

 

Figura 4: Imigrantes suábios trabalhando na agricultura.  
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 
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Figura 5: Produtores agrícolas trabalhando na colheita. 
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 

 

O cooperativismo possui importância significativa na economia brasileira, sendo um 

sistema capaz de alinhar o desenvolvimento humano ao sustentável, devido aos seus 

princípios universais de origem e de evolução (NINAUT; MATTOS,  2007). 

A Agrária então instituiu a partir da agricultura, cadeias produtivas completas de 

diferentes culturas, como soja, milho, trigo e cevada. As mesmas são produzidas por 

cooperados que entregam sua matéria-prima para a Cooperativa, que por sua vez, recebe 

estes grãos. 

Ela possui uma forte missão de desenvolver, produzir e comercializar produtos 

agroindustriais e serviços, auxiliados pela tecnologia e com uma qualidade superior 

empregada, visando a satisfação do cliente, respeitando-os a partir dos princípios de 

cooperativismos e meio ambiente. Logo, prioriza diversos valores como: ética, inovação, 

respeito, comprometimento e trabalho em equipe. Podemos observar a seguir, na figura 6, a 

sede administrativa da Agrária: 
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Figura 6: Sede Administrativa da Cooperativa Agrária Agroindustrial. 
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 

 

Sendo assim, desde que o cooperado entrega sua matéria-prima, a cooperativa 

possui a responsabilidade de tornar dos mesmos, produtos com referência de mercado e 

para isso possuem pesquisas agrícolas, realizadas pela FAPA (Fundação Agrária de 

Pesquisa Agropecuária) até os processos finais de industrialização e carregamento. 

A Agrária é dividida em diferentes commodities por meio de unidades de negócios que 

são associadas com relação à cultura da qual utilizam. São elas: Agrária Malte, Agrária 

Farinhas, Agrária Nutrição Animal, Agrária Sementes, Agrária Óleo e Farelo e Agrária Grits 

e Flakes. 

Com relação à logística, possui uma grande recepção de grãos produzidos pelos 

cooperados até a expedição de produtos finais, que são divididos em três unidades de 

armazenamento da cooperativa: Vitória (Figura 7), Guarapuava e Pinhão. As mesmas 

possuem certificação de segurança em alimentos ISO 22.000.  
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Figura 7: Cooperativa Agrária Agroindustrial sede Vitória. 
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 

 

Vale salientar ainda, que a cooperativa possui lagoas de efluentes próprias para 

abastecimento de água nas produções, estrutura logística arquitetada e laboratório interno 

próprio, do qual é responsável pelas principais análises das etapas de produção de todos os 

commodites. 

Em números, a Cooperativa Agrária Agroindustrial possui em torno de 600 

cooperados, 1500 colaboradores e R$ 2,5 bilhões de faturamento total em 2015 

(COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL 2016). 

 

1.2 Agrária Malte 

A Agrária Malte está em funcionamento desde 1981 com sua primeira maltaria, na 

sede de Vitória, no distrito de Entre Rios. Na figura 8, podemos observar o princípio das 

obras de construção da Agrária Malte: 
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Figura 8: Início das construções da Agrária Malte.  
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 

 

Atualmente, a mesma detém certa de 25% de todo market share do mercado brasileiro 

de malte e faz dela a maior indústria do segmento no país. Logo, é a maior maltaria comercial 

do Brasil e a 17ª maior do mundo. A seguir, na figura 9, podemos observar uma vista aérea 

da indústria de Malte. 

 

Figura 9: Vista aérea da Agrária Malte.  
Fonte: Site Cooperativa Agrária Agroindustrial, 2016. 

 

No momento, a Agrária Malte passa por ampliações, com a criação da Maltaria III, da 

qual vai elevar em 125.000 toneladas ao ano de produção e teve sua inauguração oficial em 

outubro/2016. Logo, passa a situar-se ente as maiores e mais modernas maltarias do mundo 
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e busca aprimoramento constante baseado em pesquisas agrícolas em instituições do Brasil 

e Alemanha. 

Conta-se, com a produção de cevada cervejeira produzida com primor por seus 

cooperados para a produção de malte. Possui também o apoio da FAPA e de agrônomos da 

cooperativa; o cultivo ocorre nas estações de inverno e primavera, com plantio em junho e 

colheita em novembro. Além disso, possui uma equipe altamente qualificada que busca a 

qualificação desejada do malte, com diferentes formações em Weihenstephan, VLB e 

Doemens, na Alemenha, para os mestres cervejeiros e malteiros. 

Têm-se dados da utilização de malte de cevada e que 87% está destinado à cerveja, 

7% para destilados e 6% para o extrato de malte (NOHEL, 2016). 

A Agrária Malte possui um vasto catálogo de produtos a oferecer para seus clientes. 

Dentre todos os produtos destacam-se: malte pilsen, maltes especiais, lúpulo, fermento e 

etc. 

Possuem ainda, uma Cervejaria Experimental, da qual é uma iniciativa inovadora no 

Brasil e que tem por objetivo auxiliar os clientes no desenvolvimento de suas produções, 

realizando o aperfeiçoamento dos produtos. Para isto, disponibiliza os insumos e a equipe 

técnica da Agrária Malte (COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL, 2016). 
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2 Revisão Bibliográfica 

O Brasil é o 25° país a consumir mais cerveja no mundo, com 68,3 litros por pessoa a 

cada ano (REVISTA EXAME, 2014).  

A cerveja é definida, conforme a legislação brasileira, como sendo uma bebida 

caracterizada por fermentação alcoólica feita por água potável e mosto provindo de malte de 

cevada, com ação de levedura e adição de lúpulo. As cervejas poderão ser denominadas: 

Pilsen, Export, Lager, Dortmunder, Munchen, Bock, Malzbier, Ale, Stout,  Porter, Weissbier, 

Alt e outras denominações internacionalmente reconhecidas que vierem a ser criadas, 

observadas as características do produto original (BRASIL, 2009). 

O processo de fabricação da cerveja envolve a obtenção de diversas matérias-primas, 

as quais vão conferir ao produto diferentes aromas, sabores e cores. Estes processos de 

fabricação são importantíssimos, pois possibilitam que os sistemas biológicos do 

processamento aconteçam, como por exemplo, o grau de teor alcoólico (PORTO, 2011). 

As etapas de malteação consistem em: maceração, germinação e secagem das quais 

serão explicadas posteriormente. A malteação pode ser realizada em diferentes cereais, 

como por exemplo: cevada, trigo, centeio, aveia, triticale, milho, arroz e etc. Logo, a 

malteação pode ser caracterizada por um processo controlado de germinação, do qual é 

executado num curto período de tempo em instalações próprias, conduzidos pelo homem 

(NOHEL, 2016). 

2.1 Cevada 

A cevada é a matéria-prima primordial empregada no processo de malteação para 

a fabricação de cervejas. É ela que fornecerá o sabor e cor final da cerveja, fatores que 

dependem em grande parte da cor adquirida pelos grãos durante o processo de maltagem 

(ROCHA, 2014). 

Para a produção de malte, utilizam-se dois tipos de cevada:  

-Duas fileiras (Hordeum distichum- cereal de primavera, com características 

achatas, possui menos proteínas, mas maior facilidade de malteação); 

-Seis fileiras (cereal de inverno, com características cilíndricas, maior quantidade 

de proteínas, porém, com menos estabilidade na malteação da cevada ). Podemos observar 

os diferentes tipos de cevada na figura 10 a seguir: 
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Figura 10: Cevada de duas e seis fileiras, respectivamente. 
Fonte: Charles Brenson, 2016. 

 

Segundo Cruz (2006), a cevada de duas fileiras torna-se um cereal mais atrativo 

para o fabrico de cerveja devido a alguns fatores encontrados, como: elevado conteúdo em 

amido, elevada taxa de formação de enzimas e elevada resistência mecânica no processo, 

entre outras. 

O grão da cevada é comporto por três principais partes: embrião, corpo farinhoso 

(endosperma, tecido de reserva) e envoltório. Possui uma composição química de: umidade 

14,5%, amido 54,0%, outras substâncias 12,0%, proteínas 9,5% e fibras 5,0%. A umidade 

aceitável é menos que 12% para ser considerado seguro para o armazenamento da cevada 

(NOHEL, 2016).  

Através da figura 11, podemos observar a morfologia do grão da cevada através 

do corte de seção: 
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Figura 11: Corte de secção do grão da cevada.  
Fonte: CAMUNBEER. 2015. 

 
 

Podemos observar que o embrião está localizado na parte dorsal inferior do grão. 

Ele é parte vital do grão, pois através dele será possível a ocorrência da germinação e assim 

o surgimento de uma nova planta. 

Já o corpo farinhoso, é composto pelas grânulos de amido e pela camada de 

aleurona. 

 Os grânulos de amido são o cerne do corpo farinhoso, o qual é consumido 

parcialmente durante a germinação. Os espaços entre os grãos de amido estão relacionados 

com uma matriz endospérmica, que contêm proteína. Esta porção de matriz pode ser muito 

densa ou completamente ausente. No entanto, a densidade de matriz não nos permite tirar 

conclusões efetivas sobre a malteabilidade da cevada (KUNZE, 2006). 

  Na figura 12, podemos observar uma microscopia eletrônica de varredura dos 

grânulos de amido. 
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Figura 12: Microscopia eletrônica de varredura dos grânulos de amido no grão da cevada. 
Fonte: NOHEL, 2016. 

  

 

Os grânulos de amido podem estar envoltos por hemiceluloses. O espaço que 

sobra entre estas células, é preenchida por substâncias proteicas e gomosas (NOHEL, 

2016). Os pequenos grânulos de amido influenciam sobre as propriedades de malteação da 

cevada e a qualidade do malte produzido (KUNZE, 2006). 

A figura 13 nos traz a estrutura da parede dos grânulos de amido e como eles são 

constituídos. 

 

Figura 13: Estrutura da parede celular dos grânulos de amido. 
Fonte: NOHEL, 2016. 

 

A camada de aleurona é responsável por envolver o corpo farinhoso e o embrião, 

produz importantes enzimas e é formada por proteínas, lipídios, ácidos orgânicos e sais 

minerais (NOHEL, 2016). Na figura 14, podemos analisar uma microestrutura de varredura 

eletrônica da camada de aleurona: 
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Figura 14: Microestrutura eletrônica de varredura da camada de aleurona do grão de cevada. 
Fonte: NOHEL, 2016. 

A cevada, conforme especificação da legislação brasileira, previsto pela Portaria 

Ministerial N° 191, do Ministério da Agricultura, a cevada é dividida em grupos e tipos, 

conforme sua finalidade e qualidade (BRASIL, 1975).  

Segundo o art. 2, desta mesma portaria, O fim da cevada será ordenada em duas 

classes; 

 Cevada cervejeira (apropriada para malteação); 

 Cevada forrageira (inapropriada para malteação). 

Dados de 2007 nos trazem que cerca de 83% da cevada produzida seja forrageira 

e somente 13% seja de cevada cervejeira, da qual é a utilizada para malteação (NOHEL, 

2016) 

Conforme o art. 3, da portaria N° 191, tem-se a classificação da cevada cervejeira  

quanto à sua qualidade em três tipos: 

 Tipo 1: grãos com poder germinativo igual ou superior a 96%, que fiquem 

retidos em peneiras de 2,5mm e de no mínimo 80%; 

 Tipo 2: grãos com poder germinativo igual ou superior a 94%, que fiquem 

retidos em peneiras de 2,5 mm e de no mínimo 70%.  

 Tipo 3: grãos com poder germinativo de 92%, retidos em peneiras de 2,5 

mm e de no mínimo 50%. 

Industrialmente, a cevada é classificada com relação ao seu diâmetro ponta-a-

ponta do grão em três ordens: 1° lote: > 2,5mm, 2° lote: 2,2 até 2,5mm e Refugo: < 2,2mm 

(NOHEL, 2016). 
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Existem diferentes variedades de cevadas divididas em nacionais ou importadas, 

que são criadas e produzidas conforme especificações agronômicas que prioriza os 

interesses dos agricultores e leva em consideração diversos fatores como caracterizações 

climáticas, especificações físicas e etc. Denominadas conforme os produtores, temos como 

exemplo as seguintes variedades de cevada: Shakira, Scrabble, MP 1012, Scarlett, Andreia, 

Umbrella, Traveller, BRS BRAU, BRS ELIS, ANA01. 

Sendo assim, a cevada é o principal ingrediente para a cerveja, entretanto, precisa 

ser malteada para poder adquirir características desejadas, que são atingidas através do seu 

desenvolvimento durante o processo de malteação. 

2.1.1. Composição da cevada e malte 

Conhecer a composição química do grão da cevada é algo muito importante, pois 

para se ter controle de produção, armazenamento e exportação, deve-se conhecer as 

propriedades do produto do qual se trabalha. 

O grão de cevada possui em torno de 65-68% de amido, 10-17% de proteína, 4-

9% em β-glucano, 2-3% de lipídios, e 1,5-2,5 % de minerais (QUINDE, 2004). 

A seguir, podemos observar o quadro de valores para as composições de cevada 

comparadas aos valores de composição do malte: 

 

Quadro 1: Composição do grão de cevada e malte.  
Fonte: CEREDA, 1985 apud NAKABASHI, 2014. 

Características Cevada Malte 

Massa do grão (mg) 32-36 29-33 

Umidade (%) 10-14 4-6 

Amido (%) 55-60 50-55 

Açúcares (%) 0,5-1,0 8-10 

Nitrogênio Total (%) 1,8-2,3 1,8-2,3 

Nitrogênio Solúvel (% de N total) 10-12 35-50 

Poder diastático, °Lintner 50-60 100-250 

α-amilase, unidades de dextrina traços 30-60 

Atividade Proteolítica  traços 15-30 
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Podemos observar que há uma relativa perca de massa de grão da cevada para 

o malte, com a redução de aproximadamente 50% no valor da umidade e aumento 

considerável de α-amilase. Estas características são necessárias para a posterior utilização 

do malte na produção de cerveja, com as devidas atribuições de sabor, cor, densidade e etc. 

2.2 Malteação da Cevada 

A malteação é responsável por caracterizar o principal uso econômico da cevada 

que é destinada para a produção de cerveja (AGEITEC – EMBRAPA, 2016). 

A produção do malte consiste em uma germinação artificial do grão da cevada, 

sob condições controladas de temperatura e umidade em um determinado período de tempo. 

Objetiva-se assim, a produção e ativação de enzimas que agirão no grão, fazendo com que 

confiram menor massa molecular e consequentemente receba uma melhor ativação dos 

sistemas biológicos do processo de fabricação da cerveja, como fornecer a possibilidade de 

fermentação alcoólica (PORTO, 2011). 

O processo produtivo de malteação da cevada passa basicamente por 5 etapas: 

 Recepção da Cevada; 

 Acondicionamento da Cevada para o Armazenamento; 

 Malteação (Maceração, Germinação e Secagem); 

 Degerminação; 

  Armazenamento do Malte. 

Na etapa de recepção da cevada, ocorre uma amostragem e análise para certificação 

de qualidade. Esta etapa é realizada no recebimento da cevada do produtor, armazenador 

ou exportador.  

No acondicionamento da cevada ocorre uma pré-limpeza destes grãos, para remover 

matérias estranhas e impurezas. Em seguida, ela é levada para redução da umidade através 

de uma breve secagem, para preservação do poder germinativo e redução do período de 

dormência do grão. Após, é levada para o armazenamento, limpeza e classificação por 

espessura do grão da cevada (NOHEL, 2016). 

A etapa de maceração consiste na lavagem e hidratação do grão, para permitir que o 

grão passe por condições aeróbicas. Posteriormente, é realizada a etapa de germinação, a 

qual é responsável pela formação e ativação enzimática e modificação das substâncias de 

reserva de grão. Por fim, na secagem, ocorre a interrupção da germinação, a formação de 

substâncias corantes e aromatizantes, removendo aromas indesejáveis e permitindo o 
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armazenamento e transporte de malte. No tratamento deste malte, após a etapa de secagem, 

é realizada a retirada das radículas, fazendo com que o peso do grão seja reduzido, por 

exemplo: 100 kg de cevada se tornam 160 kg de malte verde, porém após a degerminação 

este valor decresce para 80 kg de malte seco degerminado (NOHEL, 2016). 

Podemos observar, através da figura 15, como é realizada cada etapa de malteação 

da cevada através de um fluxograma do processo: 

 

 

 

Figura 15: Fluxograma do processo de malteação.  
Fonte: NOHEL, 2016. 
 

 Logo, a malteação consiste numa etapa inicial de umidificação dos grãos da 

cevada (maceração), seguido da ativação do sistema enzimático do grão do qual age na 

reserva do amido, fazendo com que haja um fornecimento de carbono e consequentemente 

um bom desenvolvimento embrionário (BOULTON, 2006). 

 

2.2.1 Ácido Giberélico  

Existente na morfologia da cevada, dentro do corpo farinhoso do grão, na camada 

da aleurona, o ácido giberélico é responsável por induzir importantes enzimas que modificam 

o endosperma do grão em germinação (NOHEL, 2016).  Logo, o grão por si próprio já produz 

este ácido, para iniciar assim o processo de modificação do endosperma. Entretanto, pode-
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se adicionar uma maior quantidade de ácido giberélico durante o processo de maceração ou 

de germinação.  

Preferencialmente, ele pode ser adicionado ao processo de maceração em 

período úmido, porém ainda pode ser adicionado durante a germinação. Ele funciona como 

um ativador ou regulador no processo de germinação do grão, fazendo com que as 

condições de germinação sejam potencializadas e ocorra uma incrementação de formação 

enzimática. Utiliza-se geralmente o ácido em cevadas que possuem dificuldade de 

modificação do endosperma ou ainda quando se precisa reduzir o tempo de germinação.  

Logo, para estimular a formação de enzimas podem-se adicionar soluções de 

ácido giberélico durante o processo (KUNZE, 1999). 

2.2.2 Temperatura 

A temperatura é dos fatores que influenciam diretamente na absorção da água 

nos grãos. Ele possui relação direta com reações bioquímicas que regulam o metabolismo 

necessário para que se inicie o processo de germinação, logo, sobre a porcentagem e 

velocidade do processo (CARVALHO et al. 2000) 

 Esperasse que quanto mais quente a água for, com um controle determinado de 

temperatura, em uma faixa de 20-30°C (BORGES et al. 1993), mais acelerado será o 

processo de absorção de H2O pela semente, do mesmo modo que temperaturas menores 

tendem a reduzir a velocidade de germinação. Obviamente, existe um controle necessário 

desta temperatura, para que não haja um cozimento do grão, logo o aumento de temperatura 

deverá ser sútil para que o mesmo venha a contribuir para a aceleração da germinação.  

Sendo assim, existe uma temperatura ideal para que ocorra uma melhor 

porcentagem de germinação em um menor espaço de tempo (NASCIMENTO, 2000). 

2.3 Parâmetros de Qualidade do Malte 

Os parâmetros de qualidade do malte são muito importantes para serem 

observadas as devidas características do processo de malteação e sua real eficácia. A partir 

de diversos métodos e medidas, obtêm-se dados que vão caracterizar qualitativamente este 

malte e fornecer a qualidade que o mesmo terá na produção da cerveja. 

A qualidade do malte está diretamente atrelada à composição, germinação e 

produção de enzimas pelo grão, dos quais irão degradar amido, proteína e constituintes 
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celulares do endosperma (MUNCK, 1991 apud LIZARAZO, 2003). Ou seja, as características 

intrínsecas da cevada (estrutura do grão, teor de proteínas e β-glucanos) e o processo de 

malteação adotado influenciam na qualidade final do malte (NOHEL, 2016). 

Com relação à composição química, os parâmetros de qualidade do malte, são 

dados pelas características das fibras e proteínas. A hidratação do endosperma, por 

exemplo, está diretamente relacionada às etapas posteriores para produção de cerveja, 

influenciando no sabor, cor e etc.  

Logo, a qualidade do malte relaciona-se à quantidade e atividade das α-amilases, 

β-amilase, β-glucanases e etc. 

 

2.4 Principais análises realizadas no malte  

Para observar a qualidade e característica do malte produzido, a partir dos 

parâmetros de qualidade do malte, podem ser realizados controle de qualidade manual, 

medidas mecânicas e medidas técnico mecânicas (KUNZE, 2006). 

Dentre os de qualidade manual podemos citar as análises do malte para calor, 

sabor, odor, aroma, brilho e etc. Dentre os testes mecânicos, podemos destacar os testes 

de classificação, massa de mil grãos, massa helectrolítica, vitreosidade, friabiidade, 

capacidade de germinação etc. E quanto às análises químico-técnicas salienta-se o poder 

diastático, nitrogênio solúvel, índice de Kolbach, Free Amino Nitrogen, Steeping Index e β-

glucanos. As três últimas análises serão melhores explicadas posteriormente, para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

2.5 Steeping Index (SI) 

A medida de Steeping index é característica por fornecer informações sobre a 

qualidade de maceração, a partir da observação de hidratação do endosperma. 

Consiste em uma simples análise a partir dos grãos da cevada durante o processo 

de germinação, posterior à maceração.  

São realizados testes durante os dias de germinação, observando-se os 

processos os quais a produção se encontra.  
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Possui-se uma amostra representativa de 100 grãos dos quais são inseridos em 

200 ml de água fervendo durante 30 segundos. Após isto, retiram-se os grãos da água e 

realiza-se um corte transversal na parte central do grão e a partir disto, avalia-se a 

translucidez do endosperma (HARIRI et al, 2004). Sabe-se que quando mais translúcido o 

grão for, mais o endosperma estará hidratado e mais o grão haverá absorvido água. 

Podemos observar a seguir, como são classificados os montantes: (ACTIA FRANCE, 2016)  

 A = completamente translúcido (100%) 

 B = 3 4⁄  translúcido (75%) 

 C = 1 2⁄  translúcido (50%) 

 D = 1 4⁄  translúcido (25%) 

 

A partir disto, pode-se calcular o valor de SI (Steeping Index) através da seguinte 

equação 1: 

                                           SI=A+2B+3C+4D                                                                         (1) 

 

Com isto, chega-se a uma faixa de índices associados à seguinte classificação: 

de 100 (excelente) até 400 (com pouca hidratação). 

Esta análise é influenciada por processos enzimáticos que ocorrem após o 

processo de malteação. Nesse período, acontecem desdobramentos enzimáticos das 

substâncias estruturais do endosperma em substância de baixo peso molecular, que dão a 

oportunidade de abrir espaços dos quais é preenchido pela absorção de água no grão da 

cevada.  

Logo, quanto mais ativa enzimaticamente for a cevada, maior será sua 

capacidade de absorção de água. Este exame por fim, analisa a possibilidade do grão da 

cevada absorver água com um mínimo de tempo (KUNZE, 2006). 

 

2.6 Free Amino Nitrogen (FAN) 

Esta medida permite determinar a concentração de aminoácidos livres no meio 

aquoso (mosto). O mosto é característico por ser o meio de crescimento fermentável 

contendo açúcares (frutose, sacarose, glucose, maltose e etc), compostos nitrogenados 
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(aminoácidos, peptídeos, proteínas e etc), vitaminas, sais minerais e outros constituintes 

(LEKAS et al, 2005).  

O FAN, representa a parcela nitrogenada de baixo peso molecular, dos quais 

durante o processo de fermentação ocorre uma absorção dos aminoácidos do mosto 

(KUNZE, 1999) (TSCHOPE, 1999). 

A medida é realizada pelo processo de Espectrofometria e é expressa em 

(mg100g). 

 

2.7 β-Glucanos 

Os β-glucanos são fibras e encontram-se principalmente nas paredes celulares 

da cevada, na camada da aleurona e sub-aleurona, com valores em torno de 4% - 5% e 3,8% 

- 7,9% respectivamente. Caracterizam-se por serem polímeros solúveis em água e bases 

diluídas, com estrutura linear, unidos por ligações glicosídicas β(1,4) e β(1,3) (LAJOLO et al, 

2001). 

Quando o β-glucano entra em solução, condensam-se moléculas que formam 

pontes de hidrogênio e formam assim associações, que são filamentos finos formados por 

micelas, dispostos em forma antiparalela (KUNZE, 2006). 

Ocorrem através do desdobramento de substâncias de reserva das paredes 

celulares, e possuem sua decomposição através das seguintes enzimas: β-

glucanasolubiase, endo-β-glucanase, exo-β-glucanase (NOHEL, 2016). 

Estes polímeros estão diretamente relacionados à viscosidade do mosto e como 

ele irá se comportar nas etapas de filtração do processo de fabricação da cerveja. Os valores 

recomendados devem ser abaixo de 220 ppm (ZSCHOERPER, 2009). 

Esta medida é realizada pelo processo de Espectrofometria e sua unida é 

expressa em (mg/l). 

2.8 Grau de Maceração 

O grau de maceração é determinado pela umidade resultante do grão da cevada 

macerada. Ele é expresso em porcentagem e traz a quantidade de água absorvida pelo grão 

durante a maceração (KUNZE, 1999).  

Pode ser obtido através da seguinte equação (2) (NOHEL, 2016): 
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𝐺𝑀 =  
(á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜+á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎)×100

 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                   (2) 

2.9 Steeping Index X Grau de Maceração 

Nestas duas medidas, observamos que ambas fornecem a relação de água x 

tempo de maceração, porém devemos salientar a diferença entre elas. A partir de 30-33%, 

o processo enzimático (germinativo) se dá início. 

No grau de maceração a umidade do grão é fornecida, como citada anteriormente, 

ou seja, fornece a quantidade de água absorvida pelo mesmo. Já no caso do Steeping Index, 

fornece o quanto que o endosperma já se desdobrou enzimaticamente, abrindo espaço para 

a ocupação de água em seus vazios. Logo, o quanto que já foi transferido de água para o 

grão e o quanto o mesmo já foi absorvido pelo seu endosperma, indicando o índice de 

modificação do mesmo. Logo, podemos ver que as análises possuem semelhantes 

aplicações, porém objetivam diferentes resultados e análises. 

2.10 Relações entre Steeping Index / FAN / β-Glucanos 

Existem relações diretas entre as medidas de Steeping Index, FAN e β-Glucanos 

devido ao fato de estarem correlacionadas quimicamente e estatisticamente. Espera-se que 

quanto menor for o valor obtido pelo índice de maceração (SI), os β-Glucanos nas paredes 

celulares serão reduzidos, devido à degradação da parece celular. Já os valores de FAN, 

terão suas proteínas quebradas (aminoácidos livres), deixando o nitrogênio livre (NH2) para 

o consumo deste pelo fermento no processo de fabricação da cerveja.  

 

 

 

3 Objetivos 

Primeiramente, objetivou-se implementar e realizar análises de medidas de 

Steeping Index de diferentes produções de malteação de cevada realizadas pela Maltaria I, 

II e III da Cooperativa Agrária Agroindustrial. 
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 Com isto, pretende-se correlacionar os valores de SI com quantidades obtidas 

através de outras duas análises realizadas pelo laboratório: FAN e β-Glucanos.  Escolheu-

se estas duas medidas e espera-se observar como o SI influencia nos valores das mesmas. 

Também deseja-se avaliar se a presença ou não do ácido giberélico na produção, 

influencia nestas medidas e no processo de germinação, verificando a temperatura da água 

que os mesmos se encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Materiais e Métodos 

Foram analisadas diferentes produções nas três maltarias constituintes da Agrária 

Malte em Entre Rios/PR para as medidas de Steeping Index. 

Utilizou-se diferentes variedades do grão da cevada denominadas como: A, B, C, 

D, E, F e G. Entretanto, estas variedades serão identificadas por siglas, para mantermos o 
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sigilo industrial de escolha e utilização do tipo de grão. Esta matéria-prima é armazenada em 

silos da própria empresa. 

Observaram-se também as temperaturas da água e a utilização de ácido 

giberélico na produção, o qual é responsável por ajudar e acelerar o processo de 

germinação. Por fim, foram apresentados os respectivos valores do Grau de maceração do 

grão. 

Na maltaria I, realizou-se por produção, uma coleta de análise diária durante 3 

dias de decorrentes de germinação, totalizando então, três resultados de Steeping Index por 

produção, podendo-se assim, analisar o decréscimo dos valores de SI perante o aumento 

de hidratação do grão. 

Já nas maltarias II e III, foram realizadas uma coleta diária por 4 dias de 

germinação, totalizando 4 análises de SI por produção.  

Algumas das produções sofreram contratempos quanto à conclusão dos testes de 

Steeping Index. Isto se deve ao fato do laboratório não possuir funcionários fora do período 

comercial e aos finais de semana, ocasionando uma interrupção nos resultados e não 

obtenção de algumas etapas. 

Salienta-se que todas as medidas de SI, FAN, β-glucanos e Grau de Maceração, 

foram realizados por profissionais do Laboratório próprio da Cooperativa Agrária 

Agroindustrial.  

Podemos observar a seguir na figura 16, um explicativo do processo desde a 

captação da amostra até a mesma ser levada ao laboratório, da qual posteriormente será 

realizada a medida de Steeping Index. 
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Figura 16: Diagrama do processo de análise de Steeping Index. 
Fonte: O autor. 

 

Primeiramente, a amostra é colhida das caixas de germinação, as quais são 

caracterizadas por serem o segundo passo do processo de malteação após a maceração. 

Após isto, são levadas ao laboratório onde é iniciada imediatamente o processo 

de análise. Isto se deve ao fato de que o tempo influencia diretamente na hidratação do grão, 

atuando na absorção de água dos mesmos, desde que foram retirados da caixa até o 

momento da análise. 

Em seguida, são fervidos 200 ml de água para realizar a hidratação homogênea 

do grão e com isto, adiciona-se 100 grãos de malte verde á água e aguarda-se 30 segundos 
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em fervura. Após, com um cortador de grãos, corta-se 1 por 1 dos 100 grãos e pode-se assim 

realizar a análise de hidratação do endosperma e classificar os grãos nas categorias citadas 

anteriormente, ou seja: de 0 à 25%, de 26% à 50%, de 51% à 75% e de 76% à 100%. 

Por exemplo, na figura 17 a seguir, podemos observar um processo de 

classificação dos meios grãos. Pode-se analisar que nesta produção, há uma predominância 

de grãos com 0-25% de hidratação do endosperma, seguido por dois grãos com classificação 

de 26-50% e um grão com 100% de hidratação. Isto se deve ao fato, desta produção estar 

recém no início de seu processo de germinação, logo, ainda não obteve a absorção 

necessária de água para hidratar respectivamente seu endosperma.  

 

Figura 17: Análise de classificação dos grãos. 
Fonte: O autor. 

Logo, realizaram-se diversas análises de diferentes produções por um período 

determinado de tempo, a fim de compará-las posteriormente com os valores obtidos das 

análises de FAN e β-Glucanos, ambos realizados pelo laboratório central da Cooperativa 

Agrária Agroindustrial. 

 

5 Resultados e Discussões 

Para avaliação e entendimento dos todos os resultados obtidos, será necessário 

apresentá-los em três diferentes frentes de discussão. Primeiramente, iremos apresentar 
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todas as produções analisadas, independentemente do número de análises que foram 

obtidas durante a produção. 

Em seguida, destacaremos quantas horas de germinação as produções possuem 

no momento em que cada coleta foi efetuada e quais os valores referentes para o Steeping 

Index. Apresentaremos somente, as produções que obtiveram o número escolhido de 

análises, referente à maltaria que se apresenta, ou seja: para a Maltaria I: três análises, para 

a Maltaria II e III: quatro análises. 

Após isto, realizaremos uma correlação entre os valores obtidos para as medidas 

de FAN, β-glucanos e SI. Por fim, baseados nos melhores resultados obtidos através do item 

anterior, poderemos observar a influência da presença da adição de ácido giberélico na 

produção, bem como a temperatura que se encontra a água utilizada na mesma. 

5.1 Dados Gerais Coletados  

A seguir, na tabela 1, 2 e 3, apresentaremos todas as amostras coletadas na 

Maltaria I, II e III respectivamente, durante o período analisado, bem como as seguintes 

informações da produção referente: número de produção, tipo de cevada, programa de 

maceração, horas referentes de germinação no momento de cada coleta e resultados de 

Steeping Index. 

Tabela 1: Resultados de Steeping Index para produções de malte na Maltaria I. 

Produção Origem/Variedade Programa SI * SI** SI*** SI**** 

1000173 A 2+2+1 392 163 133 n/r 

1000174 A 2+2+1 397 256 103 n/r 

1000175 A 2+2+1 386 237 147 n/r 

1000177 B 3+2+1 397 272 136 n/r 

1000178 B 3+2+1 374 119 n/r n/r 

1000179 C 3+2+1 384 273 n/r n/r 

1000187 A 2+2+1 336 157 132 n/r 

1000188 A 2+2+1 384 115 137 n/r 

1000190 A 2+2+1 298 203 140 n/r 

1000191 A 2+2+1 391 110 n/r n/r 

1000192 A 2+2+1 282 219 n/r n/r 

1000193 C 3+2+1 374 n/r n/r n/r 

1000194 C 3+2+1 397 n/r n/r n/r 

1000199 B 2+2+1 295 199 192 n/r 

1000200 B 2+2+1 390 105 159 n/r 

1000201 A 2+2+0,5 262 136 116 n/r 
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1000202 A 2+2+0,5 393 156 172 n/r 

1000203 D 1,5+2+0,5 305 192 232 n/r 

1000204 D 1,5+2+0,5 395 120 262 n/r 

1000205 B 1,5+2+0,5 320 189 n/r n/r 

1000206 B 2+2+1 396 108 n/r n/r 

1000208 B 2+2+2 389 n/r n/r n/r 

1000213 D 2+2+0,5 374 196 n/r n/r 

1000214 D 2+2+0,5 396 159 n/r n/r 

1000215 D 3 388 130 n/r n/r 

1000216 D 2+2+0,5 398 137 n/r n/r 

1000217 A 1,5+2+0,5 174 141 115 n/r 

1000218 E 2+2+1 381 142 124 n/r 

1000219 E 2+2+1 304 107 n/r n/r 

1000220 E 2+2+1 396 267 n/r n/r 

1000227 E 2+2+1 357 140 n/r n/r 

1000228 D 2+2+1 396 120 n/r n/r 

1000230 D 2+2+1 395 158 n/r n/r 

1000233 E 2+2+1 356 130 n/r n/r 

1000234 D 2+2+1 388 119 n/r n/r 

1000241 D 2+2+1 294 135 120 n/r 

1000242 D 2+2+1 398 292 196 n/r 

1000243 D 2+2+1 360 105 106 n/r 

1000245 D 2+2+1 389 173 120 n/r 

1000246 D 2+2+1 344 132 n/r n/r 

1000247 D 2+2+1 387 125 n/r n/r 

1000248 D 2+2+1 380 n/r n/r n/r 

1000253 E 2,5+2+1 301 147 129 n/r 

1000254 F 2+2+1 386 148 109 n/r 

1000256 F 2,5+2+1 385 122 107 n/r 

 

 

Tabela 2: Resultados de Steeping Index para produções de malte na Maltaria II. 

Produção Origem/Variedade Programa SI * SI** SI*** SI**** 

2000092 C 2+10+1+3 394 358 168 n/r 

2000093 C 2+10+1+3 394 292 200 225 

2000094 B 2+10+1+3 388 344 119 n/r 

2000095 C 2+10+1+3 361 142 143 n/r 

2000098 B 6+6+2+1 352 170 127 n/r 

2000099 B 2+10+1+3 390 280 193 195 

2000101 B 3+7+1+3 274 173 n/r n/r 

2000104 B 5+6+2+1 390 117 102 n/r 

2000105 B 5+6+2+1 374 153 105 108 

2000106 B 5+6+2+1 385 186 110 100 
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2000107 B 5+6+2+1 365 128 108 n/r 

2000110 C 3+7+1+3 397 159 140 160 

2000111 B 5+6+2+1 373 n/r n/r n/r 

2000113 B 5+6+2+1 306 106 n/r n/r 

2000114 C 3+7+1+3 388 114 103 n/r 

2000117 D 4+3+2+2 370 142 105 105 

2000119 B 3+7+1+2 392 117 105 n/r 

2000120 B 4+3+2+1 372 252 n/r n/r 

 

Tabela 3: Resultados de Steeping Index para produções de malte na Maltaria III. 

Produção Origem/Variedade Programa SI * SI** SI*** SI**** 

3000032 C 3+3+2+2 372 323 108 106 

3000033 C 3+3+2+2 335 215 130 122 

3000034 A 4+3+2+2 394 330 158 n/r 

3000035 A 4+3+2+2 384 281 136 n/r 

3000036 A 4+3+2+2 372 154 152 n/r 

3000037 A 4+3+2+2 199 165 n/r n/r 

3000038 A 4+3+2+2 360 165 163 122 

3000039 A 4+3+2+2 383 284 166 126 

3000040 B 5+3+2+2 383 254 101 n/r 

3000041 B 5+3+2+2 380 124 n/r n/r 

3000042 B 5+3+2+2 380 n/r n/r n/r 

3000045 E 4+3+2+2 363 277 114 105 

3000046 E 5+3+2+2 358 293 123 41 

3000047 D 5+3+2+2 372 172 104 n/r 

3000050 D 5+3+2+2 362 191 100 n/r 

3000052 D 5+3+2+2 284 116 n/r n/r 

3000053 C 4+3+2+1 310 286 n/r n/r 

3000056 E 5+3+2+2 377 201 108 100 

3000057 E 5+3+2+2 378 192 112 n/r 

3000058 E 5+3+2+2 383 173 101 n/r 

3000060 E 5+3+2+2 392 130 n/r n/r 

3000061 B 4+2+2+1 364 106 n/r n/r 

 

Onde: SI* refere-se à primeira amostra coletada de produção de malte para análise de 

Steeping Index, SI** para a segunda amostra coletada da produção de malte para análise de 

Steeping Index e assim sucessivamente, sendo que foi realizada uma coleta por dia. 

Deve-se salientar que a coluna ‘Programa’, refere-se ao programa de maceração 

destinado a cada produção e que varia conforme a especialidade da cevada e sua 

necessidade de hidratação do grão, das quais são definidas pela pessoa responsável pelo 
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processo. Os resultados de Steeping Index que possuem ‘n/r’, referem-se a produções dos 

quais não foram possíveis desenvolver a análise devido estar fora do horário comercial do 

laboratório e assim não possuir laboratorista responsável para realizá-lo.  

Os resultados de Steeping Index apresentados foram calculados conforme 

Equação 1 (p.30) e serão analisados posteriormente. 

 

5.2 Resultados de SI X Tempo de Germinação 

A seguir, nas tabelas 4,5 e 6, apresentaremos os tempos de germinação dos quais 

se encontravam os grãos no momento em que foram coletadas as amostras e em seguida 

os respectivos resultados de Steeping Index obtidos, pela Equação 1 (p.30) como 

anteriormente citado.  

Ressalta-se, que serão apresentados somente os resultados das produções das 

quais se realizaram todas as coletas diárias, totalizando três resultados para a Maltaria I e 

quatro resultados para a Maltaria II e III. 

 

Tabela 4: Resultados de Steeping Index X Tempo de Germinação para a Maltaria I 

Produção Origem TG SI* SI* 
TG 

SI** 
SI** 

TG 

SI*** 
SI*** SI**** 

1*173 A 9:00 392 31:00 163 54:00 133 - 

1*174 A 8:30 397 20:00 256 40:30 103 - 

1*175 A 8:30 386 25:00 237 66:30 147 - 

1*177 B 7:30 397 30:30 272 50:30 136 - 

1*187 A 14:00 336 38:18 157 61:25 132 - 

1*188 A 4:10 384 28:28 137 51:35 115 - 

1*190 A 2:00 298 24:35 203 51:04 140 - 

1*199 B 19:30 295 44:13 199 61:55 192 - 

1*200 B 04:30 390 29:27 159 52:25 105 - 

1*201 A 17:27 262 40:15 136 65:00 116 - 

1*202 A 05:00 393 27:40 172 52:30 156 - 

1*203 D 03:00 305 27:00 232 52:30 192 - 

1*204 D 04:25 395 29:00 262 53:00 120 - 
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1*217 A 10:50 174 38:00 141 61:10 115 - 

1*218 E 03:30 381 29:30 142 52:30 124 - 

1*241 D 08:30 294 32:06 135 56:20 120 - 

1*242 D 01:00 398 22:00 292 46:00 196 - 

1*243 D 05:30 360 29:50 105 54:00 106 - 

1*245 D 05:30 389 30:00 173 53:20 120 - 

1*253 E 19:00 301 43:00 147 67:00 129 - 

1*254 F 07:45 386 31:34 148 55:45 109 - 

1*256 F 08:35 385 32:41 122 58:33 107 - 

1*257 B 01:20 385 25:11 139 48:38 126 - 

 

 

Tabela 5: Resultados de Steeping Index X Tempo de Germinação para a Maltaria II 

Produção Origem 
TG 

SI* 
SI* 

TG 

SI** 
SI** 

TG 

SI*** 
SI*** TG 

SI**** 

SI**

** 

2*93 C 00:27 394 24:35 292 48:00 225 72:40 200 

2*99 B 08:40 390 31:30 280 56:45 193 79:35 195 

2*105 B 00:35 374 25:12 153 52:30 105 71:20 108 

2*106 B 03:30 385 27:00 186 45:00 110 69:00 100 

2*110 C 11:20 397 35:00 159 82:00 160 106:15 140 

2*117 D 00:25 370 24:15 142 48:50 105 72:00 105 

2*122 B 03:30 390 27:35 272 51:26 145 75:00 121 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Resultados de Steeping Index X Tempo de Germinação para a Maltaria III 

Produção Origem 
TG 

SI* 
SI* 

TG 

SI** 
SI** 

TG 

SI*** 
SI*** 

TG 

SI**** 
SI**** 
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3*32 C 15:40 372 34:52 323 59:18 108 83:00 106 

3*33 C 11:00 335 35:06 215 59:00 130 85:00 122 

3*38 A 5:35 360 30:40 165 53:40 163 78:00 122 

3*39 A 6:30 383 29:00 284 54:00 166 77:00 126 

3*45 E 1:40 363 21:50 277 49:00 114 68:30 105 

3*46 E 0:15 358 27:50 293 47:00 123 72:00 106 

3*56 E 8:05 377 32:10 201 56:00 108 80:10 100 

3*63 C 1:40 380 25:45 143 49:30 101 73:00 101 

 

Podemos verificar que há um desvio padrão considerável entre as horas de 

germinação das quais se encontram a primeira coleta, ocasionando discrepância entre os 

valores obtidos. Isto se deve ao fato do horário de carregamento da caixa, a qual pode ser 

durante o período noturno, fazendo com que haja diferença na hora da coleta das caixas que 

carregam durante o dia.  

Pensando em seguir um parâmetro de análise, para a apresentação dos 

resultados a seguir, foram analisadas através de um gráfico de discrepância, quais análises 

estavam mais próximas entre si e quais deveriam ser desconsideradas por apresentarem um 

desvio médio padrão elevado. Para isto, foi considerado o tempo de germinação que a 

produção se encontrava durante a primeira coleta. 

A seguir, através dos gráficos de discrepância por maltaria, plotados e analisados 

visualmente por uma média de horas, nas figuras 18, 19 e 20, podemos observar quais 

amostras encontram-se dentro da faixa da qual será considerada as análises. 

Para a Maltaria I, na figura 18, consideraremos a faixa destacada de amostras 

utilizadas, nos tempos de 00:00 à 09:00 horas de germinação para a primeira coleta de 

Steeping Index, logo as produções 1*187, 1*199, 1*201, 1*217, 1*253 serão descartadas 

para análise dos resultados. 
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Figura 18: Faixa de produções utilizadas para obtenção de resultados da Maltaria I. 

 

Já na Maltaria II, através do gráfico de dispersão representado na figura 19, 

podemos observar uma faixa de amostras com tempos de 00:00 à 06:30 horas de 

germinação, das quais serão utilizadas. As produções 2*99 e 2*110 serão descartadas. 

 

Figura 19:Faixa de produções utilizadas para obtenção de resultados da Maltaria II. 

 

E por fim, na Maltaria III, podemos analisar quais amostras estarão com seus 

horários de germinação próximos, caracterizando a faixa de produções analisadas de 0 à 

08:30 de germinação, sendo as produções 3*32 e 3*33 descartadas. 
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Figura 20: Faixa de produções utilizadas para obtenção de resultados da Maltaria III. 

 

Com base nas tabelas anteriores, podemos obtemos os gráficos por maltaria, com 

os respectivos tempos de germinação e os valores correspondentes para cada análise de 

Steeping Index realizada, ressaltando que para a Maltaria I teremos três pontos de SI e para 

as Maltarias II e III quatro pontos.  
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Figura 21: Resultados de Steeping Index para a Maltaria I. 
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Nesta figura, temos as informações dos três resultados de SI e os respectivos 

tempos de germinação que a produção se encontrava no momento da coleta. Podemos 

claramente observar que com o passar das horas de germinação, ocorre um decréscimo no 

valor do SI, fazendo com que o grão absorva mais água, aumentando seu índice de 

modificação do endosperma. 

Também verificamos que as produções 1*203 e 1*242 estão se comportando 

diferente das demais produções, isto explica-se por algum problema no andamento da 

produção, que pode ser explicado pela escolha do programa de maceração, temperatura da 

passagem de água e adição de ácido giberélico. 

A seguir, na figura 22, apresentamos o gráfico com os resultados de Steeping 

Index para a Maltaria II. 
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Figura 22: Resultados de Steeping Index para a Maltaria II. 

 

Observamos que o comportamento de SI com relação às produções e suas 

respectivas horas de germinação se mantem no padrão dos dados anteriores da Maltaria I, 

ou seja, conforme aumenta-se as horas de germinação, maior transferência de água para o 

grão e menor o valor de SI. Na produção 2*93, também podemos observar que a mesma 
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possui um comportamento diferenciado das demais produções sisso se explica pelos mesmo 

motivos anteriormente abordados, dos quais encontram-se em algum erro no programa de 

produção. 

Na figura 23, obtemos os dados de SI referentes à Maltaria III, com seus 

respectivos tempos de germinação. 
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Figura 23: Resultados de Steeping Index para a Maltaria III. 

 

Com relação aos resultados de SI para a Maltaria III, o comportamento é 

semelhante às demais, com os valores de SI decrescendo conforme aumento no tempo de 

germinação.  

 

5.3 Análise de SI / FAN / β-glucanos 

A partir dos dados obtidos pelos itens anteriores, podemos determinar uma 

correlação entre três diferentes parâmetros da qualidade do malte: SI, FAN e β-glucanos e 

com isto analisar quais influências diretas que a medida de SI possui pelas demais. 
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Para isto, serão utilizados os últimos valores de SI obtidos, ou seja, o valor final 

do índice de maceração de cada produção. Observamos a seguir, as tabelas 7, 8 e 9 

referentes à maltaria I,II e III respectivamente, das quais nos trazem os valores obtidos para 

cada análise em cada uma das produções analisadas. 

 

Tabela 7: Valores de SI, FAN e B-glucanos obtidos por produção na Maltaria I. 

Produção SI (%) FAN (mg100g) 
Β-glucanos 

(mg/l) 

1*173 133 133 82 

1*174 103 158 109 

1*175 147 126 118 

1*177 136 127 141 

1*188 115 154 142 

1*190 140 155 137 

1*200 105 117 131 

1*202 156 106 151 

1*203 192 93 245 

1*204 120 95 232 

1*218 124 118 144 

1*241 120 124 209 

1*242 196 122 220 

1*243 106 148 123 

1*245 120 125 146 

1*254 109 132 90 

1*256 107 163 85 

1*257 126 167 94 

 

 

Tabela 8:  Valores de SI, FAN e B-glucanos obtidos por produção na Maltaria II. 

Produção SI (%) FAN (mg100g) 
Β-glucanos 

(mg/l) 

2*93 200 113 119 
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2*105 108 196 53 

2*106 100 195 70 

2*117 105 172 133 

2*122 121 121 148 

 

 

Tabela 9: Valores de SI, FAN e B-glucanos obtidos por produção na Maltaria III. 

Produção SI (%) FAN (mg100g) 
Β-glucanos 

(mg/l) 

3*38 122 118 101 

3*39 126 116 156 

3*45 105 118 97 

3*46 106 144 88 

3*56 100 111 88 

3*63 101 172 100 

 

A seguir, na figura 24, podemos observar o gráfico comparativo entre os valores 

obtidos de SI, FAN e β-glucanos das produções, na Maltaria I.  

 

Figura 24: Resultados de SI X FAN X B-GLUC – Maltaria I 
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Podemos observar no gráfico acima, que em 50% das produções, quanto menor 

o valor de Steeping Index, maior o valor obtido por FAN e menor o valor de β-glucanos com 

relação ao FAN. Espera-se que quanto mais produções analisadas, esta porcentagem seja 

maior, tornando esta afirmativa válida para um grupo considerável de amostras. Logo, nas 

demais produções do qual esta afirmativa não se aplica, podemos dizer que pode ter ocorrido 

alguma variação na escolha do processo de produção feita sob orientação do cliente, para 

que tais valors serjam obtidos, ou ainda, que possa ter ocorrido algum erro no processo de 

produção. 

Isto se deve ao fato de quanto menor o valor do SI, as paredes celulares possuem 

suas estruturas quebradas, fazendo com que haja uma redução de viscosidade e com isto 

ocorre o aumento do FAN, com suas proteínas quebradas e aminoácidos, ocasionando uma 

degradação mais rápida com aumento de Nitrogênio, ou seja, ocorre uma determinada 

gelatinização do amido. 

A seguir, nas figuras 29 e 30, podemos observar que há uma repetição de 

comportamento nas Maltarias II e III.  

 

 

Figura 25: Resultados de SI X FAN X B-GLUC – Maltaria II. 
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Figura 26: Resultados de SI X FAN X B-GLUC – Maltaria III. 

 

Algumas produções contrariam com seus valores, pelo fato de outros fatores 

externos influenciarem nos resultados finais como, por exemplo: tipo da espécie da cevada, 

adição ou não de ácido giberélicos, horas de maceração e etc. 

 

5.4 Adição de ácido giberélico, determinação da temperatura e Grau de maceração 

Conforme falado anteriormente, sabe-se que dependendo da especificação da 

receita da produção, a adição de ácido giberélico é realizada ou não. Isto é definido conforme 

as especificações da cevada, geralmente em grãos que possuem uma maior dificuldade de 

absorção de água ou então para realizar uma aceleração no processo de germinação. 

A seguir, podemos observar nas tabelas 10,11 e 12, quais produções possuem 

adição de ácido e a quantidade respectiva utilizada e qual temperatura que a mesma se 

encontra no momento da passagem de água da maceração. 

Trazemos também, os valores obtidos para o Grau de Maceração de cada 

produção, do qual é caracterizado pelo quanto de água que já foi absorvido pelo grão. 
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Tabela 10: Adição de ácido giberélico, temperatura e grau de maceração das produções na 
Maltaria I. 

Produção 
Ácido 

Giberélico (g) 
Temperatura (°C) 

Grau de 

Maceração 

(%) 

1*173 100 25,3 39,8 

1*174 250 19,7 41,8 

1*175 100 21,1 43,8 

1*177 0 20,1 40,8 

1*188 80 20,3 41,4 

1*190 253 20,5 40,9 

1*200 0 20,3 41,1 

1*202 0 18,8 41,5 

1*203 30 18,8 36,5 

1*204 30 20,3 39,0 

1*218 80 20,1 41,9 

1*241 0 19,1 36,5 

1*242 220 20,3 39,6 

1*243  220 14,9 43,1 

1*245  300 21,7 37,1 

1*254 0 21,0 39,6 

1*256 0 19,3 40,1 

1*257 0 23,1 40,6 

 

 

Tabela 11: Adição de ácido giberélico, temperatura e grau de maceração das produções na 
Maltaria II. 

Produção 
Ácido 

Giberélico (g) 
Temperatura (°C) 

Grau de 

Maceração (%) 

2*93 0 16,7 35,5 

2*105 400 14,2 40,8 

2*106 400 14,1 39,2 

2*117 550 24,2 43,4 
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2*122 0 14 40,0 

 

 

Tabela 12: Adição de ácido giberélico, temperatura e grau de maceração das produções na 
Maltaria III. 

Produção 
Ácido 

Giberélico (g) 
Temperatura (°C) 

Grau de 

Maceração (%) 

3*38 350 14,0 42,9 

3*39 0 20,2 41,2 

3*45 30 20,1 39,5 

3*46 30 22,0 42,1 

3*56 200 22,3 39,8 

3*63 350 19,7 38,8 

 

A seguir, nas figuras 27, 28 e 29, podemos observar detalhadamente os dados 

contidos na tabela e podemos comparar a influência da presença de ácido giberélico na 

produção, bem como sua temperatura e o grau de maceração obtido. 

 

Figura 27: Ácido giberélico, temperatura e Grau de Maceração nas produções da Maltaria I. 
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Figura 28: Ácido giberélico, temperatura e Grau de Maceração nas produções da Maltaria II. 

 

 

Figura 29: Ácido giberélico, temperatura e Grau de Maceração nas produções da Maltaria III. 
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terá obtido uma maior transformação do endosperma, ocasionando em um menor valor de 

SI. 

A seguir na tabela 13, podemos notar exemplos dentre as produções nas três 

maltarias, das quais percebemos a afirmativa acima:  

Tabela 13: Análise da adição de ácido giberélico em produções de malte 

Produção 
Última coleta 

(horas) 

Ácid. 

Gib. 

(g) 

SI FAN B-Gluc 

1*174 40:30 250 103 158 109 

1*175 66:30 100 147 126 118 

2*106 69:00 400 100 195 70 

2*122 75:00 0 121 121 148 

3*38 78:00 0 122 118 101 

3*45 68:30 30 105 118 97 

 

Conforme podemos analisar na tabela acima, há uma clara relação com o valor 

de Steeping Index e a adição de ácido giberélico. Na produção 1*174 possuímos menor valor 

de SI, tempo de germinação da caixa no momento da última coleta menor e adição maior de 

ácido giberélico com relação à produção 1*175. O mesmo podemos analisar na maltaria II, 

entre as produções 2*106 e 2*122, fazendo com que haja de fato uma influência da adição 

do ácido. 

Na maltaria III, podemos observar que embora possamos confirmar que a 

produção 3*45 possui um menor tempo de germinação da caixa no momento da última coleta 

relacionado à produção 3*38 e que seu valor de SI também seja menor, a adição de ácido 

foi bem menor, por isso, o valor de SI não possui tanta variância. Entretanto, outro fator a se 

destacar é a temperatura da qual utilizou-se a água na produção. Vimos que na produção 

3*38 passou-se a água em 14° C, já na produção 3*45 em 20,1°C. Sabemos que, a água em 

maior temperatura tende a favorecer a germinação do grão, o que também pode explicar a 

pouca interferência do ácido. 
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6 Conclusões 

Podemos observar que o estudo e implantação da técnica de Steeping Index no 

local de estudo foi de devida importância, para podermos analisar devidamente o 

comportamento de absorção de água pelo grão, bem como é dada a evolução da 

transformação do endosperma durante o processo. 

Também foi possível analisar a influência destas modificações do grão na 

evolução dos valores para as demais medidas de FAN e β-glucanos. A partir de alguns 

resultados, foi possível analisar os demais fatores que vinham à alterar os valores de SI, 

como a adição de ácido giberélico e da temperatura utilizada durante à produção. 

Percebemos que a evolução decrescente de SI foi claramente observado com o 

aumento do tempo aplicado durante a produção de malte na etapa de germinação e a partir 

disto, podemos determinar em torno de quantas horas de germinação a produção necessita 

para obter o valor desejável para o SI.  

Salientamos que tal medida não era antes realizada pela Cooperativa, logo, não 

haviam referências para analisar uma possível evolução de valores. Entretanto, podemos 

concluir que os valores obtidos são muito satisfatórios e que estão dentro do esperado para 

as produções, fazendo com que haja um êxito no programa de produção determinado e 

executado.  

Por fim, destacamos que a aplicação da medida de Steeping Index durante as 

produções de malte é de extrema importância, podendo otimizar processos e utilizações de 

aditivos durante o mesmo, podendo resultar em um ganho para a empresa aliada à uma 

ótima qualidade do malte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7 Trabalhos futuros e sugestões para a empresa 

Pode-se observar que é necessário uma continuidade na avaliação das produções 

perante os valores de Steeping Index, para assim, obtermos um maior conjunto de análises 

e determinarmos com maior exatidão as afirmações citadas com relação aos valores de 

Steeping Index e as demais análises. 

Ao longo desta pesquisa, também observamos outros fatores que seruam 

interessantes a serem estudados, como por exemplo a influência do programa de maceração 

escolhido bem como a espécie de cevada utilizada e perceber como isto reflete nos 

resultados de SI. 

Também notamos que poderíamos prosseguir as pesquisas de SI, 

correlacionando a mesma com outras medidas além de FAN e β-glucanos, e assim 

aprofundar quão importante é o estudo sobre o mesmo. 

Por fim, para o aprofundamente destes estudos, seria ideal o uso de modelagem 

matemática, para otimizarmos o tempo de pesquisa e obtermos respostas mais rapidamente 

do estudo das produções. 
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