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RESUMO – Spritzbier é uma boa alternativa de substituição do refrigerante para os 

que preferem bebidas gaseificadas, por não conter aditivos químicos, elaborada a 

partir de gengibre, lima ácida Tahiti e sacarose. Inoculado com Saccharomyces 

cerevisiae, foram monitoradas as variáveis do processo de fermentação pH, 

absorbância (540 nm), graduação alcoólica, proteínas totais pelo método de Bradford, 

açúcar redutor pelo método de DNS e dióxido de carbono utilizando manômetro. As 

amostras foram coletadas a cada duas horas em cultivos nas condições agitado e 

estático. Os valores de pH na condição agitada, 3,25 e na condição estática, 3,21 

permaneceram constantes em todo o período do cultivo. Para a concentração proteica 

final os valores foram de 0,12 g/L para o cultivo estático e 0,20 para o cultivo sob 

agitação. O consumo total de açúcar redutor nos cultivos estático e agitado foi, 

respectivamente, de 35 g/L e 38 g/L. A produção de álcool, no cultivo agitado, teve 

início duas horas antes quando comparado ao cultivo sem agitação. Isso repercutiu 

também na concentração final que foi 33% maior e a absorbância, teve como resultado 

para a condição sem agitação, 0,66, e para a condição com agitação, 0,76. Com os 

resultados das análises, é possível afirmar que a spritzbier é uma bebida que pode  

substituir os refrigerantes, pois, embora seja uma bebida fermentada por 

Saccharomyces cerevisiae, não é caracterizada como bebida  alcoólica devido ao baixo 

teor de álcool produzido e ainda apresenta fácil reprodução doméstica e baixo custo. 

  

1. INTRODUÇÃO  

Spritzbier é um tipo de bebida obtida através da fermentação, assemelha-se ao 

refrigerante, apresentando baixo ou nenhum teor alcoólico. Normalmente é produzida a partir 

da mistura do gengibre, limão, açúcar e água, podendo haver variações na receita, com 

substituições e acréscimos de ingredientes como, por exemplo, o uso do gengibre em pó 

substituindo o rizoma natural, a adição de fermento biológico seco para a produção de maior 

quantidade de CO2 e casca de abacaxi para alteração do sabor, e com isso variar a aparência, 

sabor e aroma do fermentado.  

Nos dias atuais há uma constante presença de refrigerantes e bebidas industrializadas 

na mesa dos brasileiros. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico de 2014, do Ministério da Saúde, mostra que os brasileiros 

consumiram 20% menos refrigerantes, comparados aos seis anos anteriores, entretanto apesar 



 

 

da queda no consumo, 21% dos entrevistados relataram ingerir refrigerantes cinco vezes por 

semana (Brasil, 2015). Estes dados são preocupantes por se tratar de uma bebida que 

apresenta em sua formulação grande quantidade de açúcar, conservantes, corantes, 

aromatizantes e sódio, e com isso está diretamente relacionada com as doenças crônicas não 

transmissíveis, como o diabetes, obesidade e hipertensão. 

A Spritzbier é uma boa alternativa de substituição do refrigerante para os que preferem 

bebidas gaseificadas, por não conter aditivos químicos. Antes do surgimento dos refrigerantes 

comerciais a bebida era consumida entre os descendentes alemães principalmente na região 

Sul do Brasil, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná (Godoi et al., 2009). 

Segundo noticiado no jornal O Diário de Canoas (2009), a bebida é refrescante, muito 

saudável, digestiva e revigora as forças físicas e mentais. O gás que se forma é proveniente de 

fermentação natural, podendo a bebida ser consumida por pessoa de qualquer faixa etária. Sua 

produção virou uma tradição entre as famílias de descendentes, uma vez que além de manter o 

consumo em casa, também foram responsáveis por transmitir sua receita entre as gerações. 

Por ser bem mais barata de produzir do que o vinho e a cerveja, o spritzbier ganhou espaço 

nos bailes e festivais de Kerb, principal festa da colônia alemã do Rio Grande do Sul e ainda 

hoje faz parte da tradição consumi-la durante estas festas.  

Diante disso, o presente estudo pretende monitorar a produção de Spritzbier a partir de 

um meio de cultivo composto por gengibre, lima ácida Tahiti e sacarose inoculado com 

Saccharomyces cerevisiae.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A produção e análises do fermentado foram realizadas no Laboratório de Tecnologia 

de Alimentos do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. O 

gengibre, as limas ácidas Tahiti, a sacarose e Saccharomyces cerevisiae, utilizados foram 

adquiridos em supermercados na cidade de Vitória de Santo Antão. 

Para a produção do fermentado, utilizou-se cinco ingredientes: gengibre, suco de lima 

ácida Tahiti, sacarose (90,0 g/L), Saccharomyces cerevisiae (0,02g/L) e água. O gengibre e a 

lima ácida Tahiti foram previamente higienizados e sanitizados em hipoclorito a 200 ppm por 

15 minutos. O gengibre foi descascado e cortado; a lima ácida Tahiti passou pelo processo de 

extração do suco utilizando um extrator de suco (Vitalex , modelo EP/EM/ES). A levedura 

(Saccharomyces cerevisiae), foi pesada na concentração de 0,02 g/L. O gengibre foi levado ao 

fogo com aproximadamente 30% de água do volume total por 15 minutos em fogo baixo. Em 

seguida, foi adicionado o suco de lima ácida Thaiti (0,5 – 3,0%) e a sacarose (5,0 – 10,0%) e 

mantido em repouso por 24 horas em temperatura ambiente em recipiente hermeticamente 

fechado. 

A bebida foi filtrada com auxilio de um filtro de café de plástico (Coamil) e 

armazenada em 25 tubos de vidro com rosca (47 ml) e em uma garrafa de polietileno (PET) 

de 250 ml. A garrafa foi previamente sanitizada com ácido peracético a 15% (Spartan, 

Paraceticfood), por 30 minutos enquanto que os tubos de vidro foram esterilizados em 

autoclave (Phoenix Lunerco,AV-75 plus) a 121
o
C por 20 min.  



 

 

40 ml do extrato para fermentação (em cada tubo) foi inoculado com 0,008 g de 

Saccharomyces cerevisiae. 12 tubos foram cultivados em condição estática e outros 12 tubos 

sob agitação em shaker (Marconi, modelo Ma563). Ambos conjuntos foram incubados a 25°C 

em estufa (Quimis, modelo Ma563) por 24 horas e cada tubo foi retirado para analises em 

intervalo de duas horas. 

As variáveis monitoradas foram pH em potenciômetro (Tecnal, modelo, Tec-3MP); a 

biomassa foi monitorada por espectrofotometria (540 nm) em espectrofotômetro (Thermo 

Fisher, G10S UV). A graduação alcoólica (
o
GL) foi determinada com ebuliômetro (Metallum, 

3300). A concentração proteica foi determinada pelo método de Bradford (1976); açúcar 

redutor pelo método do reativo de DNS (Miller, 1959). A variação de pressão durante o 

cultivo foi monitorada com um manômetro (0-200 kgf/cm
2
), adaptado a uma tampa de garrafa 

de polietileno (PET). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Figuras 1 e 2 são observados os perfis de absorbância, concentração proteica, 

concentração alcoólica e concentração de açúcar redutor durante o cultivo de Saccharomyces 

cerevisiae submetido à agitação de 500 rpm (Figura 1) e sem agitação (Figura 2).  

 

  
Figura 1- Cultivo de Saccharomyces 

cerevisiae em tubo sem agitação a 26 °C. 

Figura 2- Cultivo de Saccharomyces 

cerevisiae em tubo sob agitação de 500 rpm 

a 26 
o
C. 

 

Ambos cultivos tiveram pH inicial igual a 3,2 e não foi observada alteração 

significativa no período de cultivo. 

O consumo total de açúcar redutor nos cultivos estático e agitado foi, respectivamente, 

de 35 g/L e 38 g/L. As taxas de consumo da fonte de carbono durante o processo foram muito 

próximas, ou seja, 1,45 g/L.h para o cultivo estático e 1,60 g/L.h para o cultivo agitado.  

Os perfis de crescimento de Saccharomyces cerevisiae para as duas condições de 

cultivo, observados pela variação dos valores da absorbância do meio a 540nm, foram 

diferentes. Isso pode ser observado claramente nos valores finais das curvas de absorbância 

que foram, para a condição sem agitação, 0,66, e para a condição com agitação, 0,76. Essa 

diferença foi confirmada pelos perfis obtidos para concentração de proteína de levedura em 

que, para o cultivo estático, foi obtido um valor final de 0,12 g/L e, para o cultivo agitado, 



 

 

0,19 g/L. O cultivo em condição estática apresentou velocidade de crescimento de 0,016 h
-1

 

enquanto que, para a condição agitada, 0,15 h
-1

 na primeira etapa e 0,021 h
1
 na segunda etapa. 

A produção de álcool, no cultivo agitado, teve início duas horas antes quando 

comparado ao cultivo sem agitação. Isso repercutiu também na concentração final que foi 

33% maior. No cultivo estático, foi obtido um valor final de 0,1 g/L e, no cultivo agitado, 0,3 

g/L em 24 horas, o que caracteriza os fermentados de ambas condições como uma bebida não 

alcoólica, visto que os valores foram inferiores a 0,5 g/L  conforme regulamenta a lei Nº 

8.918, de 14 de julho de 1994 (Brasil,2009).  Caso fosse a intenção de produzir uma bebida 

alcoólica, o ensaios deveriam ser mantidos por mais tempo conforme estudos realizados por 

Cadengue et al. (2015), nos quais o gengibre foi fermentado por dez dias e alcançou um teor 

alcoólico de 2,62°GL.  

4. CONCLUSÕES 

 

Através do desenvolvimento e monitoramento do fermentado pode se obter resultados 

satisfatórios, visto que apenas a temperatura e condição agitação (agitado e não agitado) 

foram controladas. A bebida atingiu o objetivo geral proposto, sendo caracterizada como uma 

bebida fermentada não alcoólica, que pode ser substituída por refrigerante, de fácil 

reprodução doméstica e baixo custo, podendo despertar interesse de adultos e crianças por 

inúmeros benefícios a saúde conferidos por ingredientes presentes em sua formulação. 

 

5. REFERÊNCIAS 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem., v. 

72, p. 248, 1976. 

BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 6.871, de 4 de junho 2009. Regulamenta a Lei nº 8.918, de 

14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a 

inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas. Brasília, Diário Oficial 

[da] União, 4 de junho de 2009. 

CADENGUE, T. P. N.; SILVA, J. H. F.; GOMES, G. M. S.; RIBEIRO, D. S.; BAUER, L. C. 

Cinética De Produção E Caracterização Do Fermentado Alcóolico De Abacaxi Com 

Gengibre E Limão. Higiene Alimentar, v. 29, p. 4352-4358, 2015. 

DIÁRIO DE CANOAS. Feira Agroecológica apresenta spritzbier. 2009. Disponível em: 

<http://www.diariodecanoas.com.br/ivoti/18610/feira-agroecologica-apresenta-

spritzbier-nesta-quarta-feira.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 

GODOI, E. P.; MENEZES, M. A.; MARIN, R. A. (Org.). Diversidade do 

campesinato: expressões e categorias. São Paulo: Unesp, 2009. 2 v. Disponível 

em:<http://www.iicabr.iica.org.br/wpcontent/uploads/2014/03/Diversidade_do_campesi

nato_vol2.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2017. 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 

Analytical Chemistry, Washington, v. 31, n. 3, p. 426-428, 1959 

http://www.diariodecanoas.com.br/ivoti/18610/feira-agroecologica-apresenta-spritzbier-nesta-quarta-feira.html
http://www.diariodecanoas.com.br/ivoti/18610/feira-agroecologica-apresenta-spritzbier-nesta-quarta-feira.html

