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Resumo 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto de um sistema 

automatizado de brassagem, baseado no sistema HERMS (Heat Exchanged Recirculating 

Mash System), abrangendo também as demais etapas quentes do processo de produção 

de cerveja e adaptado para uma produção artesanal. Para tal, inicialmente é realizada 

uma contextualização histórica do processo de produção de cerveja, assim como uma 

revisão bibliográfica das principais etapas do processo de produção. 

A partir dessa revisão realizada é feito um aprofundamento na etapa de interesse 

do projeto e do sistema HERMS, no caso a brassagem. São descritas todas as técnicas 

possíveis de serem utilizadas nesta etapa e também apresenta a importância de um 

controle de temperatura devido à ativação das diversas enzimas na brassagem.  

Com toda revisão bibliográfica acerca do processo de produção de cerveja já 

realizada é apresentado um esquemático do projeto HERMS, explicando cada etapa de 

seu funcionamento, indicando os componentes elétricos deveriam estar funcionando. 

Feito isso, é apresentado o projeto de automatização do HERMS proposto, 

demonstrando os diagramas de força e comando. Além deles, também é realizado o 

fluxograma PID para facilitar o entendimento de funcionamento do projeto como um 

todo. 

Por fim é apresentada uma análise dos principais componentes necessários para 

implementação do projeto, descrevendo a importância de cada escolha e também uma 

estimativa dos valores dos equipamentos necessários. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: HERMS, E-HERMS, cerveja artesanal. 
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Abstract 

This work consists in the development of a project of an automated system of 

mashing, based on the system HERMS (Heat Exchanged Recirculating Mash System), 

also covering the other hot stages of the production process of artisan beer and adapted 

for an homebrew production. To do so, a historical context of the brewing process is 

initially carried out, as well as a bibliographical review of the main stages of the 

production process. 

From this review carried out is given a thorough in the stage of interest of the 

project and the HERMS system, in the case the mashing. All the possible techniques to be 

used in this step are described and also the importance of a temperature control due to 

the activation of the different enzymes in the brew. 

With a bibliographical review about the brewing process already performed, a 

schematic of the HERMS project is presented, explaining each stage of its operation, 

including which electrical components should be working. After this, the proposed 

HERMS automation project is presented, demonstrating the force and command 

diagrams. In addition, the PID diagram is also performed to facilitate the understanding 

of the operation of the project as a whole. 

Finally, an analysis of the main components needed to implement the project is 

presented, describing the importance of each choice and also an estimation of the values 

of the necessary equipment. 

 

KEYWORDS: HERMS, E-HERMS, craft beer.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Introdução do tema e contextualização 

Há registros de que na época da construção das primeiras cidades, por volta de 

6000 a.C., a produção de bebidas fermentadas a base de cereais já era bem estabelecida. 

Isto implica que o surgimento das bebidas precursoras da cerveja pode ser colocado 

entre os milênios 6 e 9 a.C., já que este último marca o início da cultura de cereais 

(Morado, 2009). A partir da Idade Média, a produção de cerveja deixou de ser uma 

atividade familiar para se tornar um ofício. Os mosteiros tiveram grande importância no 

desenvolvimento e documentação de técnicas de produção, como, por exemplo, a 

conservação a frio da bebida. Durante a Renascença, a introdução de conceitos do 

capitalismo e a crescente urbanização afetaram as técnicas de produção, trazendo 

principalmente um aumento do volume produzido. Por volta do ano 1400, o lúpulo 

passou a ser mais amplamente utilizado, devido a suas propriedades conservativas. 

Durante os séculos seguintes, a produção de cerveja passou por modificações oriundas 

de diversas mudanças comportamentais e avanços tecnológicos (Morado, 2009).  

Através destes avanços, a produção de cerveja em escala industrial se consolidou 

e teve forte crescimento até o início do século XX, quando movimentos de repressão ao 

consumo do álcool ganharam força. Em 1918, entrou em vigor nos Estados Unidos uma 

emenda, denominada “Lei Seca”, que proibia o consumo e a produção de bebidas 

alcoólicas em todo o território do país. Por herança deste período, a produção caseira de 

cerveja manteve-se proibida nos Estados Unidos até 1979 (Mosher, 2004). Na segunda 

metade do século XX, a permissão da produção caseira de cerveja nos Estados Unidos e a 

criação de movimentos como o CAMRA (Campaign for Real Ale), no Reino unido, 

impulsionaram uma revitalização da cultura cervejeira, proporcionando a retomada de 

estilos tradicionais e a criação de produtos novos (Morado, 2009). Desde então, 
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pequenas indústrias tem produzido cervejas que podem ser classificadas como 

artesanais.  

O hobby de produção caseira de cerveja tem crescido em grandes proporções nos 

últimos anos, inclusive no Brasil. Apesar de compartilhar a mesma experiência 

degustativa, o processo de produção caseira é relativamente mais simples. 

Equipamentos são improvisados, etapas do processo são eliminadas e um controle 

adequado das etapas é negligenciado. A Brassagem (do francês “Brassage” – ato de 

produzir cerveja) é a etapa que exige tempo e recursos do cervejeiro, além de ter 

enorme influência no produto final (Morado, 2009). Assim, à medida que o usuário 

ganha experiência com o hobby, naturalmente busca aprimorar sua técnica e 

equipamento, de forma a produzir cervejas melhores com maior facilidade, muitas vezes 

através de melhorias no processo de Brassagem. 

O processo de produção de cerveja tem etapas muito sensíveis de controle de 

temperatura, tempo, vazão ou massa, que acabam por exigir uma dedicação longa e 

constante do produtor, que, por sua vez, está passível de erro. O desenvolvimento de 

instrumentação trouxe grande melhoria ao processo, tradicionalmente, a etapa de 

brassagem era realizada através da técnica de Decocção, a utilização de termômetros 

permitiu que o mosto passasse a ser aquecido uniformemente até que o patamar de 

sacarificação desejado fosse atingido, simplificando consideravelmente este processo. 

No caso da brassagem, o controle de temperatura e automação de algumas etapas 

é altamente relevante, visto que é um processo lento, pode ser muito impreciso se exigir 

do produtor que controle a temperatura e todas as etapas apenas através do 

monitoramento manual. Com tecnologias cada vez mais funcionais e baratas de soluções 

em microprocessamento, é extremamente válida a execução automatizada do processo 

de brassagem artesanal. 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo inicial deste trabalho é entender as etapas de fabricação de cerveja 

artesanal, com ênfase na etapa de brassagem. Dentro das possíveis opções de realização 

da etapa de brassagem, o objeto de estudo será o sistema HERMS e sua abrangência para 

as demais etapas da produção de cerveja artesanal. 
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O objetivo final é o desenvolvimento de um projeto automatizado de um sistema 

HERMS adequado para todas as etapas quentes do processo de produção de cerveja, da 

brassagem até o resfriamento, por meio de um painel de controle que contemple todos 

os acionamentos necessários para as bombas e resistências elétricas utilizadas no 

projeto. 

1.3. Metodologia do trabalho 

A realização de um projeto de automatização de um sistema HERMS artesanal 

requer, primeiramente, um entendimento por completo das etapas de produção de 

cerveja artesanal, com foco na etapa de brassagem que é a principal “etapa quente” do 

processo de produção de cerveja. É também necessário um apresentação do 

esquemático do projeto e os diagramas de força e comando e Fluxograma PID para um 

melhor entendimento do funcionamento da automatização do sistema HERMS. Dessa 

forma a metodologia do trabalho foi dividida da seguinte maneira: 

1. Revisão bibliográfica das etapas de fabricação da cerveja, com enfoque na etapa 

de brassagem: como se da o cozimento; detalhes das faixas de temperaturas 

necessárias; efeitos do processo no sabor da cerveja. 

2. Revisão bibliográfica do sistema HERMS, considerando uma abordagem mais 

ampla, além da etapa de brassagem; 

3. Construção do projeto esquemático de um sistema HERMS adequado para 

produção de cerveja artesanal; 

4. Revisão bibliográfica sobre acionamentos, automatização e instrumentação 

industrial para um melhor entendimento em como automatizar a planta 

escolhida do sistema HERMS artesanal;  

5. Construção do projeto de automatização do sistema HERMS escolhido, 

contemplando os diagramas de força e comando e Fluxograma PID; 

6. Estudo sobre os componentes mais adequados para uma produção artesanal de 

cerveja via sistema HERMS. 

1.4. Organização do texto 

O trabalho está organizado em 7 capítulos, incluindo este capítulo introdutório, 

com a introdução ao trabalho e a relevância do tema. 
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No capítulo 2 é apresentada uma breve descrição das principais etapas de 

fabricação cerveja artesanal, essencial para contextualização e entendimento do 

trabalho. 

No capítulo 3 é feito uma descrição aprofundada sobre a etapa de brassagem por 

ser o foco do projeto. Além disso, apresenta qual sistema será utilizado. 

No capítulo 4 é apresentado o esquemático do projeto HERMS completo, 

contemplando além da etapa de brassagem as demais etapas quentes do processo de 

cerveja até o resfriamento.  

 No capítulo 5 é apresentado o projeto de automatização do sistema HERMS 

adotado neste trabalho. Neste capítulo são demonstrados os diagramas de força e 

comando e Fluxograma PID. 

No capítulo 6 é apresentada uma análise dos principais componentes necessários 

para realização do projeto, incluindo o preço atual destes componentes. 

No capítulo 7 é apresentada as considerações finais do trabalho, descrevendo os 

principais pontos desenvolvidos para uma posterior implementação do projeto. 
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Capítulo 2 

Etapas de Fabricação da Cerveja 

As etapas de fabricação de cerveja artesanal diferem muito pouco da fabricação 

industrial, a diferença é que algumas etapas da produção industrial os cervejeiros 

artesanais fazem com um sistema mais simples ou pulam devido à complexidade, custo e 

tempo necessários para realizá-las, como exemplo a escolha o malte. As produções 

artesanais focam nas etapas que dão o aroma e sabor para a cerveja. Este capítulo 

descreve brevemente as principais etapas de fabricação da cerveja. 

2.1. Malteação 

A primeira etapa da produção de cerveja tem a função de iniciar o processo de 

germinação dos grãos dos cereais, visando a escolha dos sabores, cores e aromas da 

cerveja de acordo com o tipo de malte escolhido.  Para germinar os grãos, eles são 

umedecidos, e logo no início do processo, são secos e torrados.  

Devido à dificuldade e complexidade em atingir o ponto exato da germinação, a 

maioria dos cervejeiros artesanais compram o cereal já maltado para a produção da 

cerveja. A Figura 2.1 demonstra vários tipos de maltes. 

 

Figura 2.1 Vários tipos de maltes (ATITUDE - Cerveja Artesanal, 2010). 
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2.2. Moagem 

Moagem é o processo de moer o malte com o intuito de separar o endosperma do 

grão de sua casca, pois ambos vão desempenhar papéis fundamentais para as próximas 

etapas. 

A casca servirá com uma camada filtrante natural ajudando no processamento e 

clarificação do mosto.  É preciso evitar a trituração intensa da casca dependendo do tipo 

da cerveja, pois quanto menor o tamanho das cascas maior é o tempo de contato das 

mesmas com a água durante as etapas de brassagem e filtragem, sofrendo maior tempo 

de ação das enzimas, o que pode culminar na extração de substâncias impróprias ao 

paladar. Além disso, as cascas pequenas serão problemas para filtragem. 

O endosperma, também conhecido como sêmolas, é a parte interna do grão 

basicamente constituído de amido, que quando expostas à ação enzimática da 

brassagem produzirá o açúcar desejado no processo. É preciso evitar a trituração 

intensa para não obter problemas de entupimentos (stuck sparge) nas etapas 

posteriores de filtragem e recirculação. Quanto mais fina a moagem mais rapidamente o 

endosperma sofrerá ação das enzimas e mais facilmente será a produção do amido, 

aumentando a eficiência da produção. 

No resultado de uma moagem satisfatória os grãos devem terminar fragmentados 

em cascas inteiras (em torno de 30%), sêmolas nem pequenas nem grandes demais (em 

torno de 55%) e uma pequena parte esfarinhada (em torno de 12%) e nenhum grão 

inteiro/intacto (Henrik Boden - Cerveja Caseira, 2009). 

Alguns cervejeiros artesanais optam por comprar o grão já moído para evitar a 

compra de mais um equipamento para moer os grãos ou inventar alguma parafernália 

que consiga suprir essa etapa, entretanto, alguns cervejeiros alertam que comprar o 

grão moído não é uma boa escolha devido ao tempo que fica exposto à umidade durante 

a viagem, podendo iniciar a conversão de forma inadequada, resultando num processo  

de baixo rendimento. A Figura 2.2 apresenta um moedor de grãos, malte inteiro e malte 

moído pronto para ser utilizado na fabricação da cerveja.  
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Figura 2.2 Moedor, malte e malte moído. (Charles Brenson Bier, 2016). 

2.3. Mostura ou Brassagem 

Também conhecido como cozimento, a função dessa etapa é viabilizar a atuação 

enzimática que deve, dentre outras funções, converter o amido dos grãos em açúcares 

fermentáveis (maltose e glicose) ou não fermentáveis (dextrinas), é considerada a etapa 

mais importante da parte “quente” do processo de fabricação de cerveja caseira. Existem 

várias maneiras de se realizar uma brassagem, a mais utilizada entre os cervejeiros 

caseiros no Brasil é o método com várias rampas de temperatura. A etapa de brassagem 

e suas técnicas relacionadas são detalhadas no “Capítulo 3: Brassagem Detalhada”. A 

Figura 2.3 demonstra a realização da brassagem em uma produção artesanal.  

 

Figura 2.3 Realização da brassagem (bomGourmet, 2015). 

2.4. Clarificação: Recirculação, lavagem e filtragem 

Dependendo da técnica utilizada, parte dessa etapa pode ser realizada na etapa 

de brassagem. A primeira parte dessa etapa consiste na separação do bagaço do mosto 
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para extrair os açucares, assim como na brassagem, e retirar as cascas e partes 

indesejáveis dos grãos. Os dois métodos principais utilizados para recirculação e 

lavagem são batch sparging e fly sparging. Batch sparging é o método mais comum entre 

os cervejeiros americanos e se utiliza um cooler com torneira e uma panela bazooka. O 

método mais comum entre cervejeiros artesanais brasileiros e também utilizado na 

indústria é o fly sparging, pode ser feito com uma panela com fundo falso.  

A recirculação começa imediatamente após a brassagem, para que a temperatura 

do mosto não diminua bastante. Repetidamente é retirado o mosto filtrado e recolocado 

na panela até se atingir um mosto mais livre de sedimentos com uma cor mais clara. 

A lavagem pelo método fly sparging consiste em distribuir a vazão da água sobre 

o mosto de forma delicada e igual por toda a superfície para não se criar veios. A 

temperatura da água da lavagem é preciso estar entre 75ºC e 79ºC. “Abaixo de 75° 

perde-se eficiência na extração enquanto acima de 80°C ocorre a liberação de taninos 

que são responsáveis por um sabor ruim, adstringente, na cerveja.” (Henrik Boden - 

Cerveja Caseira, 2009). Além disso, o método fly Sparging consiste em retirar o mosto 

lavado na mesma vazão em que se adiciona água para lavagem, dessa forma para cada 

litro de água adicionado é retirado 1 litro de mosto para a próxima etapa de fervura 

A filtragem em uma produção artesanal é somente a separação dos grãos e 

sedimentos do mosto (clarificação), já em um processo industrial envolve processos 

físico-químicos, removendo substâncias químicas que não podendo ser observadas a 

olho nu. A filtragem resulta numa cerveja mais limpa e que não se turvará, mesmo 

depois de engarrafada. Após a filtragem pode ser utilizado um densímetro para medir a 

pre-boil density, densidade do mosto antes da fervura, para verificar se o nível de OG (original 

gravity), densidade inicial do mosto antes da etapa de fermentação, está nos níveis 

esperados para poder ajustar o tempo de fervura. A Figura 2.4 demonstra a técnica fly 

sparging sendo realizada. 
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Figura 2.4 Técnica Fly Sparging (Cerbreja Artesanal, 2008). 

2.5.  Fervura 

Essa etapa consiste basicamente em ferver o mosto resultante da filtragem e 

pode levar de 60 a 120 minutos. Com a fervura ocorre a esterilização do mosto, 

eliminando contaminações previamente ocorridas. Durante o processo ocorre a 

evaporação de substâncias indesejadas que podem causar sabores e aromas ruins, 

também evapora uma grande quantidade de água, acarretando um aumento da 

densidade inicial (OG) do mosto, logo é possível atingir um determinado OG desejado 

aumentando ou diminuindo o tempo ou a intensidade da fervura. Para expelir as 

substâncias indesejadas e também para evitar o boil-over (mosto sobe e vaza da panela) 

é aconselhado realizar a fervura com a tampa da panela aberta. 

Durante o processo de fervura ocorre também a caramelização de alguns 

açúcares (reação de maillard) e a adição de lúpulo e especiarias. Após o início da fervura 

são adicionados os lúpulos de amargor, durante a fervura ocorre a isomerização dos 

alfá-ácidos do lúpulo que definem o IBU (Internacional Bitter Units) da cerveja, medida 

que define o amargor da cerveja, quanto maior o IBU, maior a chance da cerveja ser 

amarga, dependendo da quantidade e dos tipos de açúcares extraídos. Para evitar a 

evaporação completa dos aromas, controla-se o tempo de fervura dos lúpulos 

aromáticos e especiarias para controlar o IBU da cerveja.  

Este processo forma um aglomerado de proteínas e restos de partículas que não 

são desejadas (trub). Para evitar que ocorra a transferência desse aglomerado para a 

etapa de fermentação, ao final da fervura pode ser realizado um movimento forte e 

circular (whirpool) para decantar o trub no centro da panela, através de uma pequena 
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bomba conectada à panela de fervura ou manualmente, como acontece na maioria das 

produções artesanais. A Figura 2.5 demonstra a etapa de fervura em uma produção 

artesanal de cerveja. 

 

Figura 2.5 Panela de fervura (Condado da Cerveja, 2015). 

2.6.  Resfriamento 

Essa etapa consiste em resfriar o mosto para diminuir as possibilidades de 

contaminação, esfriar o material sólido (trub) proveniente da fervura para decantar no 

fundo da panela e para atingir uma temperatura de ação das leveduras. As leveduras em 

temperaturas altas não conseguem sobreviver e em temperaturas mornas tendem a 

produzir sabores indesejados.  

Quanto maior o tempo de resfriamento maior a probabilidade de contaminação 

do mosto. Para atingir a temperatura de inoculação da levedura e diminuir o tempo de 

um resfriamento natural os principais métodos de resfriamento são: Chiller de imersão, 

chiller de contra fluxo e chiller de placas. A Figura 2.6 demonstra o resfriamento de uma 

produção artesanal de cerveja sendo realizado através da técnica de chiller de imersão. 

 

Figura 2.6 Chiller de imersão (Cardene Bier, 2011). 



 
 

11 
 

2.7.  Fermentação 

Essa etapa consiste na fermentação dos açúcares pelas leveduras transformando-

os em álcool e CO2. Existem dois tipos básicos de fermentos: Ales e Lagers, e para cada 

um inúmeras variedades que proporcionam características específicas, em geral 

relacionadas ao aroma desejado na cerveja.  

As fermentações Ale, de alta fermentação (top fermented, receberam esse nome 

porque as leveduras agem no topo do mosto), trabalham a temperaturas de 15°C a 23°C 

e as fermentações Lager, de baixa fermentação (bottom fermented, recebem esse nome 

porque as leveduras afundam no tanque), trabalham a temperaturas de 8°C a 15°C e 

geralmente demoram mais que as Ale (Missão Sommelier, 2012). 

A fermentação se divide em três fases: 

1. Lag time: O fermento começa a se adaptar ao mosto e a capturar o 

oxigênio e aminoácidos presentes para poder iniciar a fase de 

crescimento. 

2. Crescimento exponencial: O fermento começa a consumir o açúcar do 

mosto e produzir álcool e CO2, inicia também o crescimento exponencial 

da população do fermento. 

3. Fase estacionária: O crescimento do fermento desacelera e começa a 

sedimentar no fundo do recipiente usado como fermentador. 

Para a etapa de fermentação normalmente é utilizado um air lock, que serve para 

liberar o CO2 produzido. A Figura 2.7 demonstra dois recipientes com air lock para 

realizar a etapa de fermentação em uma produção de cerveja artesanal. 

 

Figura 2.7 Etapa de Fermentação (Henrik Boden - Cerveja Caseira, 2009). 
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2.8. Maturação 

Essa etapa consiste na consolidação dos sabores e aromas, fundamental para a 

cerveja atingir seu equilíbrio. 

A maturação complementa a etapa da fermentação e é geralmente feita em duas 

etapas: quente e fria. A etapa quente é a excitação extra das leveduras via temperatura 

(aumenta-se a temperatura) para que elas possam se alimentar de subcompostos da 

fermentação primária, além de evitar o aparecimento de diacetil principalmente nas 

cervejas do tipo Lager. Já a etapa fria a abaixa-se a temperatura e aos poucos as 

leveduras vão se decantando ao fundo do recipiente, com a temperatura mais baixa e 

ausência de “alimentos” para a levedura, o processo de fermentação vai se encerrando e 

o que sobrou flocula, acontecendo uma clarificação da cerveja. 

Durante a etapa de maturação também é possível a adição de novos ingredientes 

para aperfeiçoar o sabor e aroma desejado na cerveja. A técnica mais utilizada é o dry-

hopping, que consiste na adição do lúpulo diretamente no maturador com o objetivo de 

intensificar o aroma. Muitas das vezes essa etapa é desconsiderada pelo cervejeiro 

caseiro e o envase ocorre diretamente após a fermentação. A Figura 2.8 demonstra a 

etapa de maturação em uma produção de cerveja artesanal, é possível verificar as 

leveduras decantadas no fundo do recipiente. 

 

Figura 2.8 Etapa de Maturação (Lamas Blog, 2013). 
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2.9. Envase 

Essa etapa consiste em engarrafar, enlatar ou guardar a cerveja em barril, 

dependendo da preferência ou facilidade do fabricante para realizar o envase. Para 

realização do envase é necessário estar muito atento à limpeza e sanitização 

(esterilização) dos recipientes que serão utilizados, pois a presença de bactérias pode 

alterar o sabor da cerveja. A quantidade de CO2 também é verificada nesta etapa, a 

principal técnica entre os cervejeiros artesanais para a produção de gás é o priming, o 

qual consiste na adição de açúcares na cerveja e engarrafar, o levedo vivo que ainda está 

presente na cerveja consome o açúcar adicionado e produz mais álcool e gás carbônico, a 

desvantagem desse método é o sedimento criado no fundo da garrafa pela reprodução 

das leveduras. As indústrias de cervejas optam por utilizar gás artificial, pois evitam o 

sedimento e o tempo para produção de gás (A Primer on Priming, 1995), além de 

realizarem a pasteurização e filtragens excessivas para removerem e matarem as 

leveduras quase que por completo. 

 Entretanto, diversos cervejeiros artesanais realizam o envase diretamente da 

fermentação devido à falta de equipamento, apenas se atentam para sanitização dos 

recipientes a serem envasados. A Figura 2.9 demonstra uma máquina utilizada para 

cravar tampinhas em garrafas, muito utilizada em produções artesanais de cerveja. 

 

Figura 2.9 Máquina de tampar garrafas (Condado da Cerveja, 2015). 
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Capítulo 3 

Brassagem Detalhada 

A etapa de brassagem é possível ser manipulada de certa forma para criar um 

caráter desejável no mosto e na cerveja. As principais técnicas dessa etapa são: Infusão, 

Decocção e Rampas de temperatura. Este capítulo demonstra as técnicas de brassagem 

de uma forma mais aprofundada por ser a etapa de atuação do sistema HERMS, além de 

também demonstrar a relação das principais enzimas no processo de brassagem.  

3.1. Infusão  

Este é o método mais simples da brassagem e consiste em mesclar todo o malte 

moído com água quente para obter uma temperatura do mosto entre 65,5°C e 70°C, 

dependendo do estilo da cerveja (Palmer, 2006). A temperatura da água de infusão varia 

dependendo da relação de água e grãos usada para a brassagem, em geral ela está um 

pouco acima da temperatura do mosto. Quase todo software utilizado para fabricar 

cerveja, como o beersmith, faz esse cálculo, mas também é possível encontrar vários 

links na internet que realizam esse o cálculo de infusão da água, como o: 

http://www.tastybrew.com/calculators/infusion.html. Para manter uma temperatura 

estável é recomendado que a etapa seja realizada em um recipiente com isolante 

térmico. 

3.2. Decocção  

Este método ao invés de realizar infusões de água quente, uma parte do mosto é 

separada em outro recipiente onde é fervida e volta a ser adicionada ao mosto principal. 

Primeiramente a adição do mosto separado eleva a temperatura do mostro principal 

para o próximo descanso, depois o processo de fervura divide as moléculas de amido do 

grão não convertido e produz um maior grau de extração nos maltes, por fim o processo 

http://www.tastybrew.com/calculators/infusion.html
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possibilita uma característica de um malte mais seco. Esse procedimento pode ser 

simples, duplo ou triplo conforme quantas vezes for repetido. 

3.3. Rampas de temperatura  

Este método consiste em usar uma fonte de calor para esquentar o mosto em 

várias rampas de temperatura, sendo cada faixa de temperatura responsável por uma 

atuação enzimática diferente, dessa forma é possível personalizar a cerveja com mais 

facilidade. Esse método pode ser realizado de três formas diferentes: aquecimento 

direto, RIMS (Recirculating Infusion Mash System) e HERMS (Heat Exchange 

Recirculation Mash System), sendo que para o projeto será adotado o sistema HERMS. 

3.3.1. Gelatinização 

O grão quando sofre o processo de malteação tem seu amido decomposto 

(gelatinizado) em carboidratos menores (amilose e amilopectina) e se sujeitam 

normalmente à ação enzimática durante a brassagem. Os grãos não malteados, no 

entanto, além de não possuírem enzimas, precisam ser gelatinizados para que essa 

quebra inicial aconteça, caso contrário eles sequer se solubilizam em água. A Figura 3.1 

ilustra os quatro estágios de conversão do amido. 

 

Figura 3.1 Estágios de conversão do amido (Homini Lupulo, 2011). 
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3.3.2. Enzimas 

São várias as enzimas que atuam na brassagem, cada qual com uma função 

específica, cabendo ao cervejeiro criar a melhor situação possível em termos de ph e 

temperatura para seus objetivos. As enzimas responsáveis pela sacarificação são: beta-

amilase, alfa-amilase e a limite-dextrinase (essa menos atuante no processo). Juntas elas 

são responsáveis pela conversão do amido em maltose e açúcares menores, chamado de 

sacarificação, durante a etapa da brassagem. 

Essas enzimas servem basicamente para quebrar as longas cadeias de 

carboidratos em pedaços menores, principalmente maltose, que possam ser convertidos 

em álcool e CO2 mais adiante durante a etapa de fermentação, a Figura 3.2 ilustra de 

uma forma simplificada como ocorre a ação de cada enzima nas cadeias de carboidratos. 

 

Figura 3.2 Enzimas de conversão do amido (Homini Lupulo, 2011). 

As enzimas beta amilases cortam a cadeia sempre pela sua ponta separando dois 

elos, ou seja, duas moléculas de glicose (maltose) por vez. As alfa amilases por outro 

lado são mais fortes e podem cortar a corrente em qualquer ponto (menos na ligação 

central) gerando tanto carboidratos grandes (dextrinas) como pequenos (como glicoses 

sozinhas e maltoses). Já as limite-dextrinases cortam justamente aquele ponto central 

que nem as betas nem as alfa amilases conseguem. Cada enzima possui uma faixa de 

atuação ideal de pH e de temperatura, mas continuarão ativas fora desses limites, 

entretanto, serão destruídas à medida que a temperatura aumenta acima dessa faixa. A 

Tabela 3.1 descreve os principais grupos de enzimas como suas funções e faixas de 

atuação. 
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Tabela 3.1 Principais grupos enzimáticos e funções (Palmer, 2006) 

Enzima 
 

Temperatura 
ideal 

Escala de PH 
 

pH ideal 

Fitase 30–65 °C 5.0-5.5 Reduz o pH da mostura 
Debranching 35-45 °C 5.0-5.8 Solubilização de amidos 
Beta Glucanase 35-45 °C 4.5-5.5 Melhor quebra da goma 
Peptidase 45-55 °C 4.6-5.3 Produz amido livre de Nitrogênio 

Protease 45-55 °C 4.6-5.3 
Quebra proteínas grandes que 
formam nuvens 

Beta Amilase 55-65 °C 5.0-5.5 Produz maltose 

Alfa Amilase 67-72 °C 5.3-5.7 
Produz uma variedade de 
açúcares, incluindo a maltose 

 

As rampas de temperatura servem para privilegiar a atuação de cada uma dessas 

enzimas, sendo que o método utilizado nas rampas definirá algumas características da 

cerveja, como: teor alcoólico, se a cerveja será um pouco mais encorpada ou seca e 

também se o mosto ficará mais ou menos fermentável. A Figura 3.3 demonstra a ação 

enzimática típica na brassagem. 

 

Figura 3.3 Faixas de ação enzimáticas típicas na brassagem (Palmer, 2006). 
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3.4. Mash Out 

Etapa que tem como única função parar a atuação das enzimas e preparar o 

mosto para a filtragem/lavagem. Terminado o tempo de brassagem, a temperatura do 

mosto é elevada até cerca de 75-79ºC durante alguns minutos para inativar as enzimas 

que estavam convertendo os amidos. A maioria das receitas para realização de cerveja 

caseira já contam com essa faixa de temperatura dentro das rampas de temperatura.  

3.5. Brassagem via HERMS 

A sigla HERMS significa "heat exchange recirculation mash system", ou Sistema de 

troca de calor por recirculação do mosto. Este sistema consiste em realizar a brassagem 

por meio de duas panelas, sendo uma panela que funciona como reservatório de água e é 

aquecida, a outra panela coloca-se o mosto. O sistema HERMS consiste em circular 

constantemente o mosto por uma serpentina de cobre imersa no reservatório de água 

quente e ter controle total da temperatura durante a brassagem. Como o aquecimento é 

feito por troca térmica, é um sistema que permite certo nível de automatização (Projeto 

Herms, 2011).  Além do ganho da automatização e controle deste sistema, o sistema 

HERMS é vantajoso em relação ao aquecimento direto, pois evita um efeito de 

sobreaquecimento dos açúcares do mosto. 
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Capítulo 4 

Sistema HERMS 

O sistema HERMS, por permitir certo nível de automatização, tem sua estrutura, 

usualmente, adaptada no que concerne à montagem para brassagem e ajustada para as 

demais “etapas quentes” do processo de produção de cerveja, algumas das vezes até a 

etapa de resfriamento.  

O projeto deste trabalho é um sistema HERMS completo que abrange da etapa de 

brassagem até a etapa de resfriamento, como pode ser visto na Figura 4.1. Composto por 

3 panelas, cada uma com sua função específica, 1 serpentina para recirculação do mosto, 

3 bombas, 1 chiller de placas para o resfriamento e 2 resistências elétricas. Além disso, o 

sistema conta com 3 controladores PID para controlar a temperatura de cada panela. A 

Figura 4.1 apresenta o sistema HERMS completo. 

 

Figura 4.1 Sistema HERMS completo. 

Os elementos que compõe a Figura 4.1 são descritos a seguir: 

 HLT (Hot Liquor Tank): Panela de água quente com serpentina 

 MLT (Mash/Lauter Tank): Panela de mosturação (brassagem) e filtragem 

com fundo falso 

 Boil Kettle: Panela de Fervura com fundo falso 

 R1-2: Resistências elétricas 
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 B1-3: Bombas elétricas 

 V1-6: Válvulas 

 Chiller: Chiller de placas responsável pelo resfriamento 

As etapas do sistema HERMS para realização da produção da cerveja, 

considerando que o malte já está moído e adequado para o processo, estão descritas a 

seguir. 

4.1. Etapa 1 

A primeira etapa do processo inicia-se colocando os grãos moídos na panela MLT 

e completando a panela HLT com água. Em seguida a água é aquecida por meio da 

resistência R1 até a temperatura desejada da primeira faixa de temperatura da receita 

adotada, sendo controlada pelo PID1, responsável pelo controle da temperatura da 

panela HLT. A Figura 4.2 ilustra a primeira etapa do processo. 

 

 

Figura 4.2 Primeira etapa do sistema HERMS. 

Nessa etapa, a resistência elétrica R1 e o controlador de temperatura PID1 

responsável pela panela HLT são acionados. 
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4.2. Etapa 2 

Atingida a temperatura desejada, a água da panela HLT é passada para a panela 

MLT, por meio da bomba B1 e serpentina, até atingir o volume de mosto desejado. Por 

fim, completa-se o volume de água na panela HLT para dar início à etapa de brassagem. 

O volume de água adicionado novamente à panela HLT é realizado manualmente, por 

uma fonte externa ao processo não apresentada nas figuras do sistema HERMS. A Figura 

4.3 ilustra a segunda etapa do processo. 

 

Figura 4.3 Segunda etapa do sistema HERMS. 

Nessa etapa, a resistência elétrica R1, o controlador de temperatura PID1 

responsável pela panela HLT e a bomba elétrica B1 são acionados e a válvula V1 é aberta 

para a passagem da água. 

4.3. Etapa 3 

A terceira etapa desse processo é responsável pela recirculação do mosto pela 

serpentina. A temperatura do mosto deve seguir as rampas de temperatura definidas 

pela receita adotada, sendo controlada pelo PID responsável pela panela MLT. A Figura 

4.4 ilustra a terceira etapa do processo. 
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Figura 4.4 Terceira etapa do sistema HERMS. 

Nessa etapa, o controlador de temperatura PID1 responsável pela panela HLT é 

desligado e a resistência elétrica R1, o controlador de temperatura PID2 responsável pela 

panela MLT e a bomba elétrica B1 são acionados. A válvula V1 é fechada e a válvula V2 é 

aberta para a passagem do mosto para a serpentina. 

4.4. Etapa 4 

A quarta etapa se inicia ao fim da brassagem. Após o mash out (última etapa da 

brassagem) o mosto é direcionado para a panela de Boil Kettle onde acontecerá a 

fervura. Simultaneamente, a água da panela HLT é bombeada para a panela MLT para 

realizar o fly sparging, que possui o objetivo de extrair os açúcares que ainda estão 

retidos/presos no bagaço do malte. A temperatura da água durante essa etapa deve ser a 

mesma do mash out para evitar a atuação das enzimas. 

O volume da panela do Boil Kettle pode ser definido tanto pelo próprio volume de 

mosto desejado ou pela densidade do mosto, pois esta influencia no teor alcoólico da 

cerveja. A Figura 4.5 ilustra a quarta etapa do processo. 
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Figura 4.5 Quarta etapa do sistema HERMS. 

Nessa etapa, o controlador de temperatura PID2 responsável pela panela MLT é 

desligado e a resistência elétrica R1, o controlador de temperatura PID1 responsável pela 

panela HLT e as bombas elétricas B1 e B2 são acionados. A válvula V2 é fechada e as 

válvulas V1 e V3 são abertas: V1 para passagem da água para a panela MLT e V3 para 

passagem do mosto para a panela Boil Kettle. 

4.5. Etapa 5 

Assim que o volume desejado da panela de Boil Kettle é atingido, a fervura do 

mosto se inicia. Essa etapa pode levar até 120 minutos de duração e é onde se adicionam 

o lúpulo e algumas especiarias para completar o aroma e sabor da cerveja. Além disso, 

utiliza-se a bomba B3 para realizar o whirpool, cuja técnica se resume em fazer um 

redemoinho forte na panela de fervura para o trub (sedimento composto por lúpulo, 

proteínas e resíduos do malte que passaram pela filtragem da Etapa 4) se decantar no 

centro da panela.  

Os grãos e água são retirados das panelas MLT e HLT, respectivamente. Por fim 

pode-se aproveitar o tempo da etapa de fervura para poder lavar os demais recipientes 

já utilizados nas etapas anteriores. A Figura 4.6 ilustra a quinta etapa do processo. 
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Figura 4.6 Quinta etapa do sistema HERMS. 

Nessa etapa, a resistência elétrica R1, o controlador de temperatura PID1 

responsável pela panela HLT e as bombas elétricas B1 e B2 são desligados. Já a resistência 

elétrica R2, o controlador de temperatura PID3 responsável pela panela Boil Kettle e a 

bomba elétrica B3 são acionados. As válvulas V1 e V3 são fechadas, e a válvula V5 é aberta 

para realização do whirpool. 

4.6. Etapa 6 

Terminado o tempo de fervura, inicia-se a etapa de resfriamento, em que o mosto 

é passado pelo chiller de placas para resfriar antes de iniciar a etapa de fermentação. A 

Figura 4.7 ilustra a sexta etapa do processo. 

 

Figura 4.7 Sexta etapa do sistema HERMS. 
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Nessa etapa, a resistência elétrica R2, o controlador de temperatura PID3 

responsável pela panela Boil Kettle e a bomba elétrica B3 são desligados. A válvula V5 é 

fechada, e a válvula V4 é aberta para passagem do mosto para o chiller de placas. Já 

válvula V6 controla a passagem de água fria pelo chiller de placas com o objetivo de 

resfriar o mosto. 

4.7. Etapas Finais 

O projeto deste trabalho abrange apenas até a etapa de resfriamento, mas, para 

fins de conhecimento o restante do processo de fabricação da cerveja artesanal é 

descrito. 

Após a saída do chiller de placas, o mosto é enviado para um balde fermentador 

(balde comum com um air lock embutido) para realização da etapa de fermentação. 

Nesta etapa são adicionados os fermentos que vão definir a temperatura exata de 

fermentação (baixa ou alta fermentação). Essa etapa pode ser realizada em um 

freezer/geladeira comum conectado a um controlador de temperatura. 

Por último, tem-se a etapa de envase da cerveja, na qual a cerveja proveniente da 

etapa de fermentação é colocada nos recipientes adotados, de acordo com a preferência 

do fabricante. 
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Capítulo 5 

Projeto de Automatização do HERMS 

A automação de um processo industrial ou até mesmo de um processo artesanal, 

como no caso deste trabalho, é a aplicação de técnicas, softwares e/ou equipamentos 

específicos em um determinado processo, com o objetivo de aumentar sua eficiência, 

maximizar a produção com um menor consumo de energia e/ou matérias primas, 

reduzir a interferência humana sobre esse processo e melhorar as condições de 

segurança, monitoramento e qualidade do produto final (Citisystems, 2016). 

Para o sistema HERMS escolhido neste trabalho é possível realizar diversas 

automatizações. Entretanto é necessário considerar que é um projeto com um viés 

artesanal, além de ser importante salientar que a produção de cerveja contará com um 

operador acompanhando todo o processo, devido às características peculiares de 

algumas etapas. 

O ponto crucial de automatização do projeto está no aquecimento do mosto. 

Como visto anteriormente, a realização da brassagem requer várias rampas de 

temperaturas para que as enzimas trabalhem de forma correta no momento exato. 

Sendo assim, com foco em um produto de melhor qualidade e também uma capacidade 

melhor de monitoramento e controle, foi feita a escolha de utilizar um controlador de 

temperatura PID por meio do aquecimento de uma resistência elétrica, ao invés de usar 

um termômetro analógico e esquentar as panelas em um fogão. Além do controlador, 

também foi escolhido um timer que ativa uma sirene de acordo com o seu temporizador, 

auxiliando o operador com as etapas de rampas de temperaturas, com o intuito de 

aprimorar a troca desses patamares da brassagem. 

O segundo ponto de automatização do projeto está na escolha de bombas 

elétricas. O próprio sistema HERMS já necessita de uma bomba para que ocorra uma 

melhor recirculação do mosto via serpentina, entretanto é possível realizar as demais 

etapas do processo de fabricação utilizando apenas a gravidade ou até mesmo trocando 

os líquidos de uma panela para outra manualmente. A escolha de bombas elétricas 
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também permite a utilização da técnica fly sparging, que resulta em uma perda menor de 

produto para cada produção. Além da técnica fly sparging, a utilização das bombas 

também permite uma melhor eficácia da técnica whirpool na etapa de fervura, que 

acarreta em uma melhor separação do líquido e partículas indesejáveis, clarificando 

melhor a cerveja. 

Com a utilização de bombas elétricas no projeto acrescenta-se um ponto de 

automatização, que seria a possibilidade de utilização de inversores de frequência para 

controlar a vazão das bombas. Entretanto, para o projeto em questão, a ativação das 

bombas é realizada através de chaves liga/desliga, e o controle de vazão, caso seja 

necessário, pode ser realizado pela abertura e fechamento das válvulas e também pelo 

estrangulamento das mangueiras, trocando-as por outras de bitolas menores. 

Por último, é possível automatizar a abertura das válvulas de cada panela e 

também a adição das especiarias e do próprio malte no momento correto, como pode ser 

visto em processos industriais. Porém, o projeto trata de um processo artesanal com um 

operador acompanhando todas as etapas, o que torna desnecessária a automatização 

desses pontos. 

Para uma complementação de como este sistema HERMS automatizado 

funcionará, são apresentados a seguir os diagramas de Força, Comando e o Fluxograma 

PID. O entendimento, definição e construção dos diagramas e fluxograma foram 

realizados com base em diversas apostilas do curso de Engenharia Elétrica (Silva, 2006) 

(Souza, 2009) (Bachur, 2005). Todos os pontos não automatizados podem servir de 

objeto de estudo para uma futura implementação neste projeto. 

5.1. Fluxograma PID 

O Fluxograma PID apresenta quais instrumentos de medição e dispositivos 

elétricos estão instalados e também os seus locais de instalação, além de demonstrar 

quais são os instrumentos que estão relacionados entre si compondo uma malha de 

controle. A Figura 5.1 apresenta o Fluxograma PID do projeto. Seus símbolos estão de 

acordo com a Norma ANSI/ISA-5.1-2009 (Instrumentation Symbols and Identification, 

2009). Para uma melhor visualização do Fluxograma é possível verificar a Figura 7.1 no 

Apêndice A. 
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Figura 5.1 Fluxograma PID. 

Os elementos que compõe a Figura 5.1 são descritos a seguir: 

 LG: Mostradores de nível de cada panela. 

 TE: Sensores de temperatura de cada panela. 

 LSH: Chave de nível alto composta por um sensor de nível. 

 TIC: Controladores de temperatura para cada panela. 

 TZ: Relés de estado sólido conectados logo após os controladores. 

 HS: Chaves manuais. 

 FV: Válvulas para controle de vazão. 

 P: Bombas elétricas. 

 R: Resistências elétricas. 

A seguir é realizada uma descrição do Fluxograma PID em função das etapas 

descritas do sistema HERMS no Capítulo 4, para um melhor entendimento da 

automatização neste trabalho. 

5.1.1. Etapa 1 

O controle da temperatura da água presente na panela HLT é realizado através da 

malha de controle 1. O sensor TE mede a temperatura da água e informa o controlador 
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de temperatura TIC, que aciona a resistência elétrica R1 por meio do relé de estado 

sólido TZ até a temperatura da água da panela HLT atingir o set point definido pelo 

operador. As chaves HS presentes na malha de controle 1 devem estar ligadas e 

selecionadas para a malha 1 para permitir o acionamento da resistência.  

5.1.2. Etapa 2 

Após a temperatura da água na panela HLT atingir o valor necessário, a válvula 

FV1 é aberta e a bomba P1 é ligada para passar água da panela HLT para a panela MLT. 

5.1.3. Etapa 3 

O controle da temperatura do mosto presente na panela MLT é realizado através 

da malha de controle 2. O sensor TE mede a temperatura do mosto e informa ao 

controlador de temperatura TIC, que aciona a resistência elétrica R1 por meio do relé de 

estado sólido TZ até a temperatura do mosto da panela MLT atingir o set point definido 

pelo operador. As chaves HS presentes na malha de controle 2 devem estar ligadas e 

selecionadas para malha 2 para permitir o acionamento da resistência. A válvula FV1 é 

fechada, e a válvula FV2 é aberta para permitir a recirculação do mosto através da 

serpentina, enquanto a bomba P1 é mantida em funcionamento. 

5.1.4. Etapa 4 

A válvula FV2 é fechada, a válvula FV3 é aberta e a bomba P2 é ligada para 

permitir a passagem do mosto da panela MLT para a panela Boil Kettle. A resistência R1 

volta a ser acionada pela malha de controle 1 para o controle de temperatura da água na 

panela HLT. 
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5.1.5. Etapa 5 

As válvulas são fechadas, e as bombas desligadas, enquanto as chaves manuais 

pertencentes às malhas de controle 1 e 2 também são desligadas. 

O controle da temperatura do mosto presente na panela Boil Kettle é realizado 

através da malha de controle 3. O sensor TE mede a temperatura do mosto e informa ao 

controlador de temperatura TIC, que aciona a resistência elétrica R2 por meio do relé de 

estado sólido TZ até atingir o set point definido pelo operador. A chave HS presente na 

malha de controle 3 deve estar ligada para permitir o acionamento da resistência R2. 

Além desta chave, o acionamento da resistência R2 depende da malha de controle 4, na 

qual há uma chave de nível alto LSH composta por um sensor de nível para impedir o 

boil over do mosto, que ocorre quando a fervura é tão intensa que o mosto eleva-se e 

vaza da panela, desativando a resistência caso o nível seja atingido. 

Durante a etapa 5 também é realizada a técnica whirpool através da abertura da 

válvula FV5 e acionamento da bomba P3. 

5.1.6. Etapa 6 

Por fim, a chave manual HS pertencente à malha de controle 3 é desligada e a 

válvula FV4 é aberta para dar início à etapa de resfriamento. 

5.2. Diagrama de Força 

O diagrama de força contempla principalmente a alimentação dos componentes 

do sistema e as proteções elétricas dos mesmos. A Figura 5.2 demonstra o diagrama de 

força do projeto. Para uma melhor visualização do diagrama é possível verificar a Figura 

7.2 no Apêndice A. 
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Figura 5.2 Diagrama de força. 

Pela Figura 5.2 pode ser visualizado que o circuito de força é alimentado por duas fases e 

também é apresentada a proteção elétrica de cada componente, onde: 

 Os fusíveis F0, o contator K0 e os relés de sobrecarga F1 realizam a 

proteção geral do circuito. O contator K0 também é o responsável por 

permitir a passagem de energia para o circuito. 

 Os fusíveis F2, o contator K1 e os relés de sobrecarga F3 realizam a 

proteção da bomba B1. O contator K1 também é o responsável por permitir 

a passagem de energia para a bomba B1. 

Analogamente, os fusíveis F4, o contator K2 e os relés de sobrecarga F5, e os 

fusíveis F6, o contator K3 e os relés de sobrecarga F7 realizam as mesmas 

funções, respectivamente, para as bombas B2 e B3. 

 O contato K4 habilita a passagem de energia para os controladores de 

temperatura PIDs (consequentemente para as resistências elétricas R1 e 

R2) e também para o Timer. 

 A chave seletora S1 serve para escolher qual controlador de temperatura, 

PID1 ou PID2, irá comandar a ativação da resistência elétrica R1, além de 

poder desligá-la. 
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 Os fusíveis F8 realizam a proteção da resistência elétrica R1, e o contator K5 

é o responsável por permitir a passagem de energia para a resistência 

elétrica R1. 

Analogamente, os fusíveis F9 e o contator K6 realizam as mesmas funções 

para a resistência elétrica R2. 

5.3. Diagrama de Comando 

O Diagrama de Comando demonstra principalmente como é realizado o 

acionamento dos componentes do sistema através das chaves, botoeiras e contatores 

presentes. A Figura 5.3 demonstra o Digrama de Comando do projeto. Para uma melhor 

visualização do diagrama é possível verificar a Figura 7.3 no Apêndice A. 

 

Figura 5.3 Diagrama de comando. 

Pela Figura 5.3 pode ser visualizado que o circuito de comando é alimentado por 

duas fases e também são apresentados os comandos para ativação dos contatores, sinais 

luminosos e sonoros, onde: 

 Os fusíveis F10 realizam a proteção geral do circuito. 
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 A botoeira S0 é o botão de emergência para desenergizar tanto o circuito 

de comando como o de força. 

 A botoeira S2 tem a função de energizar o contator K0, habilitando a 

energia para o circuito. O contato auxiliar do relé de sobrecarga F1 

desenergiza o contator K0 em caso de sobrecarga. 

 A chave S3 tem a função de energizar o contator K4 e ligar o sinal luminoso 

H0, mostrando que todos os controladores de temperaturas PIDs e o Timer 

estão ligados, além de habilitar a chave S4. 

 A chave S4 tem a função de ligar o sinal luminoso H1, mostrando que as 

bombas e resistências elétricas estão habilitadas para serem ligadas pelas 

respectivas chaves. 

 A chave S5 tem a função de ligar o contator K1 e o sinal luminoso H2, 

mostrando que a bomba B1 está em funcionamento. 

 A chave S6 tem a função de ligar o contator K2 e o sinal luminoso H3, 

mostrando que a bomba B2 está em funcionamento. 

 A chave S7 tem a função de ligar o contator K3 e o sinal luminoso H4, 

mostrando que a bomba B3 está em funcionamento. 

 A chave S8 tem a função de ligar o contator K5 e o sinal luminoso H5, 

mostrando que a resistência elétrica R1 está em funcionamento. 

 A chave S9 tem a função de ligar o contator K6 e o sinal luminoso H6, 

mostrando que a resistência elétrica R2 está em funcionamento. Entre a 

chave S9 e o contator K6 há um sensor de nível superior para impedir a 

passagem de energia caso o nível na panela Boil Kettle seja atingido, 

desligando a resistência elétrica R2 e evitando, assim, o boil over do mosto. 

 A saída de pulso ativa do Timer tem a função de energizar o contator K7, 

que tem a função de ligar o sinal sonoro H7. 

  



 
 

34 
 

Capítulo 6 

Componentes do Projeto 

Como visto nos capítulos anteriores de detalhamento do projeto são necessários 

diversos equipamentos. É extremante importante realizar uma análise dos principais 

componentes do projeto do sistema HERMS. Levando em conta que o projeto é para uma 

produção caseira de cerveja é importante verificar quais são os componentes mais 

adequados para o projeto de acordo com seu custo e material apropriado. Além da 

análise, este capítulo também demonstra um levantamento dos preços dos principais 

componentes a fim de verificar o valor estimado do projeto.  

6.1. Panelas 

O material da panela pode ser o aço inox ou o alumínio, que são os materiais 

comumente utilizados no processo. O mais indicado é o aço inox, pois possui uma liga 

mais forte, evitando a oxidação do metal, e é mais resistente que o alumínio, sendo mais 

resistente a arranhões e amassados, suportando uma maior variedade de sanitizantes 

para realizar a limpeza. Sua desvantagem é ser pior condutor de calor que o alumínio e 

também ser mais caro (Lamas Blog, 2016). Outra escolha necessária é o tamanho da 

panela, que vai de acordo com a preferência e necessidade do fabricante da cerveja. A 

panela de brassagem (MLT) deve ser grande o suficiente para conter a quantidade de 

grãos usada na receita acrescida de um volume de água de, pelo menos, duas vezes e 

meia o volume dos grãos. A panela de fervura, por sua vez, deve ser um pouco maior 

para evitar o boil over (GORONAH, 2015). No caso do projeto deste trabalho há um 

sensor de nível para desligar a resistência elétrica caso ocorra o boil over, o que dispensa 

a necessidade de uma panela maior. 

No caso do projeto foi escolhida para uma produção de cerca de 24 litros, uma 

panela de 32 litros feita de alumínio para todas as panelas (HLT, MLT e Boil Kettle), cujo 

preço atual no mercado é de R$83,00 (Mercado Livre - Panela 36l, 2017). São 
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necessárias 3 panelas no projeto, o que totaliza R$249,00. A Figura 6.1 demonstra a 

panela de alumínio. 

 

Figura 6.1 Panela de Alumínio (Mercado Livre - Panela 36l, 2017). 

6.1.1. Fundo Falso 

O fundo falso é uma espécie de filtro que mantém os grãos moídos separados do 

fundo da panela, criando uma camada filtrante intermediária, sem contato com o fundo 

da panela. De acordo com o projeto são necessários dois fundos falsos, na panela que 

realizada a brassagem (MLT) e na panela de fervura (Boil Kettle). O tipo de material 

também varia entre aço inox e alumínio.  

Para o projeto foram escolhidos 2 fundos falsos de alumínio com as medidas de 

acordo com a panela de 32 litros escolhida. Seu preço atual no mercado é de R$126,00, 

totalizando R$252,00 (Mercado Livre - Fundo falso, 2017). A Figura 6.2 demonstra o 

fundo falso sendo visto por cima e por baixo. 

 

Figura 6.2 Fundo Falso (Mercado Livre - Fundo falso, 2017). 
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6.1.2. Válvulas 

É necessário um determinado número de válvulas que devem ser instaladas nas 

panelas para controlar o fluxo de circulação do mosto e da água durante o processo de 

produção de cerveja. O material mais indicado é o aço inox pela facilidade com a 

sanitização, porém seu custo é elevado. Para o projeto foi escolhida uma válvula em 

latão zincado com suas conexões em inox, e custo atual de R$ 89,99 (Mercado Livre - 

Válvulas, 2017). No projeto são 5 válvulas, totalizando R$ 449,95. A Figura 6.3 

demonstra as válvulas que serão instaladas nas panelas. 

 

Figura 6.3 Válvula das panelas (Mercado Livre - Válvulas, 2017). 

 

6.1.3. Serpentina 

O material da serpentina utilizada para recirculação do mosto pode ser de 

alumínio, cobre ou aço inox. O aço inox é o mais indicado pela facilidade de sanitização. 

Para o projeto foi escolhida uma serpentina de 6 metros em aço inox, própria para o 

sistema HERMS, com preço atual de R$ 139,05 (Brew Metal, 2015). A Figura 6.4 

demonstra a serpentina adaptada para o sistema HERMS. 
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Figura 6.4 Serpentina para HERMS (Brew Metal, 2015). 

6.2. Mangueiras 

As mangueiras utilizadas em produção de cerveja têm como função carregar e 

descarregar levedura, mosto e outros materiais utilizados para a fabricação da cerveja. 

Por estarem presentes em todo o processo, é preciso ter um cuidado especial com a 

escolha das mangueiras. O produto final pode ser contaminado dependendo do tipo da 

mangueira, podendo causar doenças, muitas vezes graves. O material não pode ser de 

plástico, pois não suporta a temperatura em que o mosto é transportado e acaba 

liberando substâncias indesejáveis ao produto. A mangueira deve ser de ramo 

alimentício ou até mesmo de hospitais, recomendando-se ainda que seja atóxica e de 

silicone e que seja resistente a temperaturas altas, alta pressão e produtos de limpeza, 

principalmente soda cáustica para facilitar a limpeza. 

A mangueira escolhida para o projeto é uma mangueira de silicone atóxica 

própria para cerveja artesanal. O custo atual do metro é de R$ 24,90. O projeto prevê 

cerca de 6 metros de mangueira, o que totaliza R$ 149,40 (Mercado Livre - Mangueira, 

2017). A Figura 6.5 apresenta uma mangueira de silicone atóxica. 

 

Figura 6.5 Mangueira de silicone atóxica (Mercado Livre - Mangueira, 2017). 



 
 

38 
 

6.3. Resistência Elétrica 

A escolha do material da resistência elétrica também é muito importante.  As ligas 

de chumbo devem ser evitadas devido ao perigo de liberar substâncias tóxicas. Assim 

como os outros equipamentos o material mais indicado é o aço inox. Além da diferença 

do material, a resistência elétrica pode ser de baixa ou alta densidade. As resistências de 

baixa densidade possuem uma área de contato maior, conseguindo dissipar a mesma 

potência de forma espalhada. Consequentemente, a superfície da resistência de baixa 

densidade fica menos quente que uma resistência de alta densidade. A resistência 

elétrica que possui contato com o mosto, no caso da panela Boil Kettel, deve ser de baixa 

densidade, com o intuito de evitar a caramelização do mosto. Já para a panela com água 

(HLT), a resistência pode ser de alta densidade. 

Além disso, a escolha da potência também é necessária. Para a panela de fervura 

(Boil Kettle), são necessários por volta de 1000 watts para cada 10 litros. Enquanto que 

para a panela de recirculação do mosto com a serpentina, é necessário 50% da potência 

da panela de fervura, caso sejam do mesmo tamanho (Finkbeiner, 2014).  

Para o projeto foi escolhida uma resistência de 1500W para a panela com água 

(HLT) e outra de 2500W de baixa densidade para a panela de fervura (Boil Kettle), 

ambas feitas de aço inox e com tensão de alimentação de 220V. Os custos atuais, 

respectivamente, são R$ 24,90 (Mercado Livre - R1500W, 2017) e R$89,90 (Mercado 

Livre - R2500W, 2017), totalizando R$114,80. A Figura 6.6 demonstra as resistências 

elétricas de 1500W e 2500W, respectivamente, utilizadas no projeto. 

 

Figura 6.6 Resistências Elétricas (Mercado Livre - R1500W, 2017). 

6.4. Chiller 
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O resfriamento lento do mosto resulta na continuidade de geração de dimetil 

sulfeto, que é gerado com o aquecimento dos grãos durante a fervura e que, nesse ponto, 

não será mais evaporado, uma vez que a fervura acabou, podendo resultar em um sabor 

desagradável na cerveja. O ideal é que, após a fervura, o mosto seja resfriado o mais 

rápido possível de sua temperatura pós-fervura para uma temperatura abaixo de 26°C. 

 Pela eficiência no resfriamento, o chiller de placas é a técnica mais indicada para 

o processo, podendo ser encontrado com 10, 20, 30 e até 40 placas, sendo a escolha de 

acordo com a necessidade de cada projeto. Para este projeto, o chiller de 30 placas é 

suficiente, com custo atual é de R$ 649,00 (Mercado Livre - Chiller, 2017). 

Para poder diminuir o custo com o chiller de placas é possível fazer uma 

adaptação no projeto e fazer com que a saída da panela de fervura (Boil Kettle) passe 

pela serpentina para recircular o mosto, colocando água gelada no tanque de água 

(HLT). Apesar disso, no projeto atual isto não é implementado. A Figura 6.7 demonstra o 

chiller de placas. 

 

Figura 6.7 Chiller de Placas (Mercado Livre - Chiller, 2017). 

6.5. Controlador de Temperatura 

Para atingir os melhores resultados na produção de cerveja o controle de 

temperatura é essencial. A escolha do melhor controlador de temperatura vai de acordo 

com a necessidade de cada projeto e a preferência do fabricante. De acordo com as 

características das etapas de aquecimento da água na panela HLT e aquecimento do 

mosto na panela Boil Kettle, são necessários dois controladores simples para realizar o 

controle de temperatura dessas panelas.  

A brassagem por sua vez, realizada na panela MLT, tem uma característica mais 

complexa que as demais etapas, pois necessita de diversas rampas e faixas de 
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temperatura de acordo com a receita utilizada. Com isto o controle da temperatura se 

torna mais complexo, sendo necessário um controlador com funções de patamares e 

temporizador próprio, o que o torna mais caro. Por se tratar de um processo com um 

operador presente em todas as etapas, uma alternativa viável é utilizar o mesmo 

controlador escolhido para as outras panelas acrescido de um timer para auxiliar com os 

patamares de temperatura. 

Para este projeto foi escolhido o modelo Rex C100 da RKC Instrument. Seu custo 

atual, incluindo o relé de estado sólido SSR-40, é de R$ 159,90 (Mercado Livre - PID, 

2017), totalizando R$ 479,70. A Figura 6.8 demonstra o controlador de temperatura Rex 

C100 e também o relé de estado sólido. 

 

Figura 6.8 Controlador de Temperatura e Relé de Estado Sólido (Mercado Livre - PID, 2017). 

6.5.1. Timer 

Com a utilização de um termostato simples, para auxiliar na eficiência do controle 

da temperatura, é necessário um timer digital programável que possua uma saída de 

pulso para ativar um alarme/sinaleiro. Para o projeto foi escolhido o modelo BWT40 da 

Coel por possuir diversas programações e também uma saída de pulso programável de 

até 1 minuto, ideal para este processo. Seu custo atual é de R$125,00 (Mercado Livre - 

Timer, 2017). A Figura 6.9 demonstra o timer BWT40 da Coel. 
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Figura 6.9 Timer BWT40 (Mercado Livre - Timer, 2017). 

 

 

6.5.2. Sensor de temperatura 

As termoresistências, RTDs, são sensores de temperatura usados amplamente 

nos processos industriais e laboratoriais, por suas condições de alta estabilidade, 

repetibilidade, resistência à contaminação, menor influência de ruídos e altíssima 

precisão de leitura. O princípio de medição de temperatura utilizando termômetros de 

resistência se baseia na variação do valor da resistência elétrica de um condutor 

metálico em função da temperatura (PT100 Sensores, 2015). Tipicamente este sensor 

pode medir temperaturas de até 850 °C (National Instruments - Medições com RTDs, 

2016). Os elementos usualmente utilizados nos RTDs são o níquel (Ni), cobre (Cu) e a 

platina (Pt). Este último é o mais utilizado, devido à sua ampla faixa de temperatura, 

exatidão e estabilidade. Os valores típicos de resistência nominal para RTDs de filme fino 

de platina são: 100 e 1000 Ω (National Instruments - Medições com RTDs, 2016).  

Para o projeto foi escolhido um sensor PT100 com engate rápido para facilitar a 

montagem. Seu custo atual é de R$75,00 (Mercado Livre - PT100, 2017). É necessário 

um sensor para cada panela, totalizando R$225,00. A Figura 6.10 demonstra o sensor de 

temperatura PT100 com engate rápido. 
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Figura 6.10 Sensor de temperatura PT100 com engate rápido (Mercado Livre - PT100, 2017). 

6.6. Bombas Elétricas 

Como algumas etapas da produção de cerveja possuem altas temperaturas, 

chegando até cerca de 100°C, as bombas elétricas utilizadas para recirculação do mosto 

devem suportar essas altas temperaturas, além de serem adequadas para processos 

alimentícios. Apesar de alguns cervejeiros utilizarem bombas de plástico por serem 

muito baratas, elas não são adequadas, pois o plástico pode liberar algumas substâncias 

prejudiciais aos sabores da cerveja e até mesmo para a saúde do cervejeiro. 

Para o projeto, foram escolhidas bombas das marcas Chugger Pump, modelo 

CPSS-IN-2, adequadas para altas temperaturas e também para processos cervejeiros. 

Seu custo atual individual é cerca de R$500,00 (eBay, 2017), totalizando R$ 1500,00. A 

seguir estão descritas algumas características básicas das bombas: 

 Vazão máxima: 26,5 LPM (litros por minuto) 

 Potência de saída: 0,029 KW 

 Alimentação: 230V 50/60HZ 

 Não submersível 

 Corrente a plena carga: 1,9 A 

 Suporta líquido até 121°C 

 Materiais próprios para ramo alimentício, assegurados pela FDA (Food 

and Drug Admnistration) 

A Figura 6.11 demonstra a bomba CPSS-IN-2 da Chugger Pump, própria para a 

fabricação de cerveja artesanal. 
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Figura 6.11 Bomba elétrica modelo CPSS-IN-2 da Chugger Pump (eBay, 2017). 

6.7. Painel Elétrico 

Para compor a parte elétrica do projeto é necessário um painel elétrico, onde a 

maioria dos componentes elétricos visto nos diagramas de força e comando será 

colocada. Para o projeto foi escolhido um quadro elétrico com as dimensões 

300x300x200mm, com custo atual de R$99,90 (Mercado Livre - Painel Elétrico, 2017). A 

Figura 6.12 demonstra o painel elétrico. 

 

Figura 6.12 Painel Elétrico (Mercado Livre - Painel Elétrico, 2017). 

Os componentes elétricos de proteção e acionamentos vistos nos diagramas de 

força e comando, relés de sobrecarga, fusíveis e contatores, são extremamente 

importantes para a segurança, tanto dos equipamentos elétricos utilizados como as 

bombas e resistências elétricas, assim como para a segurança do operador do processo. 

O dimensionamento correto destes componentes, além de proteger a instalação e as 

pessoas, também torna o preço do projeto mais correto, evitando adquirir componentes 

elétricos fora da especificação e mais caros. A memória de cálculo do dimensionamento 

dos contatores, relés de sobrecarga e fusíveis pode ser encontrada no Apêndice B, onde 
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são detalhados todos estes componentes de acordo com os diagramas de força e 

comando. Nas seções a seguir é citado apenas o levantamento dos preços para cada 

equipamento dimensionado, com o intuito de estimar o preço total do projeto.  

6.7.1. Contatores 

De acordo com o dimensionamento dos contatores realizado no Apêndice B, para 

o projeto são necessários seis contatores CW07.10 com custo atual de R$42,50 (Mercado 

Livre - CW07, 2017), um contator CW27.20 com custo atual de R$30,00 e um contator 

CAW04.10 (Mercado Shops, 2017) com custo atual de R$29,00 (Mercado Livre - CAW04, 

2017). Todos os contatores resultam em R$314,00. A Figura 6.13 apresenta o contator 

CW07.10 da WEG. 

 

Figura 6.13 Contator CW07 da WEG (Mercado Livre - CW07, 2017). 

6.7.2. Relés de Sobrecarga 

De acordo com o dimensionamento dos relés de sobrecarga realizado no 

Apêndice B, para o projeto são necessários três relés de sobrecarga RW27 faixa 1,8A-

2,8A com custo atual de R$60,00 (Mercado Livre - RW27 (1,8-2,8), 2017) e um relé de 

sobrecarga RW27 faixa 15A-23A com custo atual de R$60,00 (Mercado Livre - RW27 

(15-23), 2017). Os relés totalizam em R$240,00.  A Figura 6.14 apresenta o relé de 

sobrecarga RW27 da WEG. 
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Figura 6.14 Relé de Sobrecarga RW27 da WEG (Mercado Livre - RW27 (1,8-2,8), 2017). 

6.7.3. Fusíveis 

De acordo com o dimensionamento dos fusíveis realizado no Apêndice B, para o 

projeto são necessários seis fusíveis de 4A, um fusível de 6A, um fusível de 10A e um 

fusível de 20A. Para ocupar menos espaço no quadro elétrico, todos eles podem ser um 

fusível padrão de vidro. O custo atual de cada fusível de vidro é de cerca de R$1,00 

(Mercado Livre - Fusível, 2017). Além disso, também é necessário um porta fusível para 

painel elétrico, custo atual de R$8,00 para dez fusíveis (Mercado Livre - Porta fusível, 

2017). A Figura 6.15 apresenta um fusível de vidro. 

 

Figura 6.15 Fusível de vidro (Mercado Livre - Fusível, 2017). 

6.7.4. Botoeiras, Chaves e Sinaleiros 

De acordo com os diagramas de força e de comando, além dos componentes de 

proteção e acionamentos, também são necessárias algumas botoeiras, chaves e 

sinaleiros para o funcionamento correto da instalação. A Tabela 6.1 a seguir apresenta 
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esses componentes com suas respectivas quantidades necessárias no projeto, preço e 

referência de mercado. 

Tabela 6.1– Lista de componentes do projeto 

Componente 
 

Quantidade 
 

Valor 
Unitário 

Total Referência 

Botoeira de emergência 
 

1 
 

R$ 9,53 
 

 
R$ 9,53 

 (Mercado Livre - 
Botão Emergência, 
2017) 

Chaves botoeiras liga/desliga 
 

7 
 

R$ 20,00 
 

 
R$ 140,00 

 (Mercado Livre - 
Chave liga/des, 
2017) 

Chave seletora três posições 
 

1 
 

R$ 12,34 
 

 
R$ 12,34 

 (Mercado Livre - 
Chave seletora, 
2017) 

Sinaleiros luminosos 
 

7 
 

R$ 15,00 
 

R$ 105,00  (Mercado Livre - 
Sinaleiro L, 2017) 

Sinaleiro Sonoro 
 

1 
 

R$ 14,00 
 

R$ 14,00  (Mercado Livre - 
Sinaleiro S, 2017) 

     
TOTAL   R$ 280,87  

 

Todas as botoeiras, chaves e sinaleiros resultam em R$280,87. A Figura 6.16 

apresenta alguns sinaleiros luminosos utilizados em painéis elétricos. 

 

Figura 6.16 Sinaleiros Luminosos (Mercado Livre - Sinaleiro L, 2017). 

6.8. Lista de Componentes 

Pesquisados e encontrados todos os componentes necessários para realização do 

projeto, conforme visto nas seções anteriores, a seguir é realizada uma listagem desses 

equipamentos para obter uma estimativa do preço total do projeto. A Tabela 6.2 

apresenta a lista de componentes do projeto. 

Tabela 6.2– Lista de componentes do projeto 



 
 

47 
 

Componente 
 

Quantidade 
 

Valor 
Unitário 

Total 

Panela 32 litros 3 R$ 83,00 R$ 249,00 
Fundo falso 2 R$ 126,00 R$ 252,00 
Válvulas 5 R$ 89,99 R$ 449,95 
Serpentina 1 R$ 139,05 R$ 139,05 
Mangueiras 6 R$ 24,90 R$ 149,40 
Resistência 1500W 1 R$ 24,90 R$ 24,90 
Resistência 2500W baixa densidade 1 R$ 89,90 R$ 89,90 
Chiller 1 R$ 649,00 R$ 649,00 
PID Rex C100 + SSR-40 3 R$ 159,90 R$ 479,70 
Timer 1 R$ 125,00 R$ 125,00 
Sensor de temperatura PT100 3 R$ 75,00 R$ 225,00 
Bombas elétricas 3 R$ 500,00 R$ 1500,00 
Painel elétrico 1 R$ 99,90 R$ 99,90 
Contator CW07 6 R$ 42,50 R$ 255,00 
Contator CW27 1 R$ 30,00 R$ 30,00 
Contator CAW04 1 R$ 29,00 R$ 29,00 
Relé de sobrecarga RW27 (1,8A-2,8A) 1 R$ 60,00 R$ 60,00 
Relé de sobrecarga RW27 (15A-23A) 1 R$ 60,00 R$ 60,00 
Fusíveis 14 R$ 1,00 R$ 14,00 
Porta fusível para painel elétrico 2 R$ 8,00 R$ 16,00 
Botoeira de emergência 1 R$ 9,53 R$ 9,53 
Chaves botoeiras liga/desliga 7 R$ 20,00 R$ 140,00 
Chave seletora três posições 1 R$ 12,34 R$ 12,34 
Sinaleiros luminosos 7 R$ 15,00 R$ 105,00 
Sinaleiro Sonoro 1 R$ 14,00 R$ 14,00 
    
TOTAL   R$ 5177,67 

 

Todos os componentes mencionados nas seções anteriores foram pesquisados de 

forma separada e em sites de pronta entrega, inclusive para o caso de produtos 

importados, como as bombas elétricas. Isso foi realizado dessa maneira apenas para ter 

uma estimativa do preço de cada componente e também do preço geral do projeto. 

Muitos desses equipamentos podem ser comprados de forma conjunta e com prazos 

maiores, o que acarretaria numa boa redução do custo. 

Pela Tabela 6.2 é possível verificar que o preço total do projeto é de R$5177,67. 

Uma alternativa para reduzir o custo é retirar a bomba B3, responsável por realizar a 

técnica whirpool e realizá-la manualmente com uma colher. Também é possível retirar o 

chiller de placas e fazer uma adaptação, passando o mosto proveniente da panela Boil 

Kettle por dentro da serpentina para resfriá-lo pela técnica de chiller de imersão, 
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colocando gelo na panela HLT. Com essas alternativas o custo reduziria R$ 1149,00, 

cerca de 20%, totalizando o projeto em R$4022,17. 

É importante lembrar que, para o processo completo de realização da cerveja, 

ainda é preciso acrescentar alguns equipamentos, como os baldes fermentadores com 

air lock, colheres grandes de plástico, termostato para realizar o controle da etapa de 

fermentação, medidor de pH, densímetro, engates rápidos para mangueiras, balança 

(lúpulo e malte), refratômetro, instrumento para envase da cerveja e o custo com os 

cabos elétricos para a instalação. Além disso, é necessário prever o custo, caso não haja, 

com um refrigerador para fermentação/maturação e armários para guardar 

equipamentos, insumos e sanitizantes. Esses componentes restantes gerariam mais uma 

despesa de cerca de 600 reais mais os custos com os insumos para cada receita. Sendo 

assim, é possível dizer que a estimativa do custo total para iniciar a produção de cerveja, 

contemplando este projeto e o restante dos equipamentos necessários, é de cerca de 

R$5700,00. Caso sejam utilizadas as alternativas para redução de custo, o preço final é 

de cerca de R$4600,00. 
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Capítulo 7 

Considerações Finais 

A fabricação de cerveja artesanal vem se difundindo cada vez mais no Brasil. 

Além deste fato, o trabalho reflete um interesse pessoal em querer produzir a minha 

própria cerveja artesanal futuramente. 

O processo de brassagem não é um processo de alta complexidade, entretanto foi 

importante um estudo sobre todas as etapas de fabricação da cerveja para melhor 

entendimento sobre como apenas a etapa de brassagem influencia no produto final, que 

é a cerveja pronta. A partir deste estudo foi possível perceber que a brassagem é 

considerada a etapa mais importante do “processo quente” de fabricação da cerveja, 

além disso, é a etapa de maior caráter subjetivo, pois define principalmente o sabor e 

aroma da cerveja.  

O processo de brassagem pode ser realizado de várias formas, a técnica escolhida 

para o projeto foi via sistema térmico HERMS, que consiste em um sistema de 

aquecimento indireto do mosto por uma serpentina passando por um reservatório de 

água. Como pôde ser visto no estudo aprofundado sobre brassagem, a escolha desse 

sistema foi devido ao sistema ser aquecido de forma indireta e também por possuir 

maior facilidade para automatização. Uma vez escolhida qual técnica seria utilizada para 

o projeto, foi possível perceber através das revisões bibliográficas realizadas e também 

de experiências com produtores artesanais que o sistema poderia ser adaptado para as 

demais “etapas quentes” do processo de produção de cerveja. 

A partir dessas decisões tomadas foi possível definir o esquemático do projeto 

físico a ser implementado, levando em conta diversos sistemas HERMS já montados por 

cervejeiros artesanais. Após uma descrição de cada etapa de funcionamento do projeto 

foi decidido os pontos mais importantes que era possível realizar uma automatização, 

sempre focando em uma produção artesanal. Após o projeto físico e o projeto de 

automação terminado, foi realizada uma análise profunda dos componentes mais 
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importantes do projeto, definindo assim qual seria a melhor escolha de acordo com as 

características e preço de cada componente. 

Por último, cabe salientar que este trabalho realizado trata-se de um projeto 

pessoal, ou seja, é possível encontrar diversos projetos semelhantes a esses com 

algumas modificações melhores ou piores, mas o intuito do projeto além de tentar 

atender o objetivo final de poder realizar uma brassagem completa automatizada via 

sistema HERMS também visa atender os meus próprios interesses, contemplando a 

minha condição de investimento no projeto e até mesmo a estética preferida, logo é 

possível realizar diversas mudanças que atendam melhor o interesse de cada fabricante. 

7.1. Oportunidades de melhoria 

Ao término deste trabalho foi possível perceber alguns pontos que podem ser 

estudados mais profundamente e também algumas oportunidades de melhoria. Para 

complementar o conteúdo do trabalho poderia ser realizado o levantamento do custo 

dos equipamentos restantes para a produção de cerveja, também poderia ser feito um 

estudo de comparação técnica e financeira com exemplos de projetos artesanais já 

existentes, e por fim, uma análise de payback do projeto com um viés voltado para a 

venda do produto final. 

Além desses pontos, ao longo da realização deste projeto surgiram alguns pontos 

interessantes que podem ser estudados com mais profundidade, como o controle de 

velocidade das bombas elétricas e a automatização das válvulas. Ambos os assuntos 

podem ser integrados em um estudo de vazão final das bombas, como também a 

utilização de um inversor de frequência para realizar o controle de velocidade das 

bombas. 

Por último, o próprio assunto deste trabalho poderia expandir para o estudo de 

um projeto de automatização de um processo inteiro de fabricação de cerveja artesanal, 

como arriamento de malte, lupulagem, intertravamento do controle das bombas para 

acionamento automático das mesmas no fly sparging. 
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7.2. Futuros passos 

Os próximos passos após o término deste trabalho é dimensionar, pesquisar e 

realizar o levantamento do restante dos equipamentos necessários, daí então ver a 

melhor maneira para poder compra-los, de acordo com a minha condição de 

investimento, para então, poder dar início a execução do projeto. 

Entrando em contato com várias pessoas que têm interesse em cerveja artesanal, 

muitas delas já pensaram em um dia começar a produzir sua própria cerveja, mas 

sempre encontrando diversas barreiras, de financeiras a falta de conhecimento para 

definir e construir o projeto. Espero que este trabalho possa contribuir para todos que 

tenham a curiosidade e vontade de iniciar sua própria produção de cerveja. 
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Apêndice A  

Fluxograma PID 

Este apêndice apresenta o Fluxograma PID e os diagramas de força e comando em uma escala maior. 

 

Figura A.1 Fluxograma PID. 
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Figura A.2 Diagrama de força.
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Figura A.3 Diagrama de comando. 
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Apêndice B  

Dimensionamento dos Contatores, Relés e Fusíveis 

Este apêndice apresenta o dimensionamento dos contatores, relés de sobrecarga 

e fusíveis presentes nos diagramas de força e comando deste trabalho, representados 

respectivamente pelas Figuras 5.2 e 5.3. Todos os cálculos foram baseados no manual de 

chaves de partida da WEG (WEG, 2006). 

B-1 Bombas elétricas 

Os dimensionamentos dos contatores K1, K2 e K3, relés de sobrecarga F3, F5 e F7 e 

fusíveis F2, F4 e F6, referentes à proteção e acionamento das bombas, estão 

demonstrados a seguir. 

Características das bombas: 

 Tensão de alimentação: 220V 

 Corrente nominal: 1,9A 

De acordo com a Tabela 3.1 do manual da WEG, a categoria de emprego dos 

contatores é a AC3, a qual é destinada para serviço normal de manobras de motores com 

rotor de gaiola e desligamento em regime. 

Para o contator acionar a bomba é necessário que ele suporte a corrente nominal 

de 1,9A da bomba. De acordo com a Tabela 3.2 do manual da WEG, o modelo adequado é 

o contator CW07. De acordo com os diagramas de força e comando é necessário apenas 

um contato Normalmente Aberto (NA), logo o modelo necessário é o CW07.10. 

A escolha dos relés de sobrecarga é de acordo com a faixa de corrente que circula 

no trecho onde está ligado. Pela Tabela 3.7 do manual da WEG o relé adequado é o 

RW27.1 com faixa de ajuste de 1,8A-2,8A. 

Supondo que o tempo de partida é de 1-2 segundos e a corrente de pico da bomba 

é de seis vezes o valor da corrente nominal, o que daria 11,4A, o fusível mais adequado é 

verificado na Figura 3.11 do manual da WEG, no caso o de 4A. Os fusíveis também devem 
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proteger os contatores e os relés de sobrecarga, de acordo com as Tabelas 3.8 e 3.9 do 

manual da WEG, o fusível de 4A está adequado para o contator CW07 e relé de 

sobrecarga RW27.1 (1,8A-2,8A). 

B-2 Resistência elétrica R1 

Os dimensionamentos do contator K5 e fusíveis F8, referentes à proteção e 

acionamento da resistência elétrica R1, estão demonstrados a seguir. 

Características da resistência R1: 

 Tensão de alimentação: 220V 

 Potência: 1500W 

 Considerando um fator de utilização de 85% da potência máxima, a 

corrente nominal que passa na resistência R1 é demonstrada pela Equação 

B.1, onde P é a potência da resistência elétrica, V a tensão de alimentação e 

I a corrente: 

0.85𝑃 = 𝑉𝐼 

0,85 ∗ 1500 = 220𝐼 

𝐼 = 5,78𝐴 

(B.1) 

 

De acordo com a Tabela 3.1 do manual da WEG, a categoria de emprego do 

contator é a AC1, a qual é destinada para cargas ôhmicas ou pouco indutivas. 

Para o contator acionar a resistência elétrica é necessário que ele suporte a 

corrente nominal de 5.78A da resistência R1. De acordo com a Tabela 3.2 do manual da 

WEG, o modelo adequado é o contator CW07. De acordo com os diagramas de força e 

comando é necessário apenas um contato Normalmente Aberto (NA), logo o modelo 

necessário é o CW07.10. 

Supondo que o tempo de partida é de 0-1 segundo e a corrente de pico da 

resistência é utilizando 100% da sua potência máxima, o que daria 6,8A, o fusível mais 

adequado é o de 6A, verificado na Figura 3.11 do manual da WEG. Os fusíveis também 

devem proteger o contator, de acordo com a Tabela 3.8 do manual da WEG, o fusível de 

6A está adequado para o contator CW07. 
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B-3 Resistência elétrica R2 

Os dimensionamentos do contator K6 e fusíveis F9, referentes à proteção e 

acionamento da resistência elétrica R2, estão demonstrados a seguir. 

Características da resistência R2: 

 Tensão de alimentação: 220V 

 Potência: 2500W 

 Considerando um fator de utilização de 85% da potência máxima, a 

corrente nominal que passa na resistência R2 é demonstrada pela Equação 

B.2, onde P é a potência da resistência elétrica, V a tensão de alimentação e 

I a corrente: 

0.85𝑃 = 𝑉𝐼 

0,85 ∗ 2500 = 220𝐼 

𝐼 = 9,656𝐴 

(B.2) 

 

De acordo com a Tabela 3.1 do manual da WEG, a categoria de emprego do 

contator é a AC1, a qual é destinada para cargas ôhmicas ou pouco indutivas. 

Para o contator acionar a resistência elétrica é necessário que ele suporte a 

corrente nominal de 9,656A da resistência R2. De acordo com a Tabela 3.2 do manual da 

WEG, o modelo adequado é o contator CW07. De acordo com os diagramas de força e 

comando é necessário apenas um contato Normalmente Aberto (NA), logo o modelo 

necessário é o CW07.10. 

Supondo que o tempo de partida é de 0-1 segundo e a corrente de pico da 

resistência é utilizando 100% da sua potência máxima, o que daria 11,36A, o fusível 

mais adequado é o de 10A, verificado na Figura 3.11 do manual da WEG. Os fusíveis 

também devem proteger o contator, de acordo com a Tabela 3.8 do manual da WEG, o 

fusível de 10A está adequado para o contator CW07. 

B-4 Contator K4 

O contator K4 é responsável por acionar os controladores de temperatura, relés 

SSR, timer e as resistências elétricas. Como as correntes necessárias para os 
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controladores, timer e relés SSRs são muito pequenas comparando com as correntes 

necessárias para as resistências elétricas, elas foram desconsideradas para o 

dimensionamento do contator. Além disso, foi considerado um fator de utilização de 

85% da potência máxima de cada resistência para a corrente nominal. 

Características dos componentes que o contator K4 aciona, desconsiderando 

controladores, timer e relés SSR: 

 Tensão de alimentação: 220V 

 Potência: 4000W (R1 +R2) 

 Considerando um fator de utilização de 85% da potência máxima das 

resistências, a corrente nominal que passa pelo contator K4 é demonstrada 

pela Equação B.3, onde P é a potência da resistência elétrica, V a tensão de 

alimentação e I a corrente: 

0.85𝑃 = 𝑉𝐼 

0,85 ∗ (2500 + 1500) = 220𝐼 

𝐼 = 15,453𝐴 

(B.3) 

 

De acordo com a Tabela 3.1 do manual da WEG, a categoria de emprego do 

contator é a AC1, a qual é destinada para cargas ôhmicas ou pouco indutivas. 

Para o contator acionar os equipamentos é necessário que ele suporte a corrente 

nominal de 15,453A, valor referente a todos os equipamentos citados. De acordo com a 

Tabela 3.2 do manual da WEG, o modelo adequado é o contator CW07. De acordo com os 

diagramas de força e comando é necessário apenas um contato Normalmente Aberto 

(NA), logo o modelo necessário é o CW4.10. 

B-5 Contator K7 

O contator K7 serve exclusivamente para acionar o sinaleiro sonoro H7, logo é 

considerado um contator auxiliar, que são usados para fins de comando, 

intertravamento e sinalização. 

De acordo com as Tabelas 3.4 e 3.5 do manual da WEG, a categoria de emprego do 

contator é a AC11, a qual é destinada para circuitos de comando em corrente alternada e 

o modelo é o CAW04, adequado para circuitos de 220V e suporta 6A. 
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B-6 Proteção e acionamento geral 

Os dimensionamentos do contator K0, relé de sobrecarga F1, e fusíveis F0, 

referentes à proteção e acionamento geral dos circuitos, estão demonstrados a seguir. 

Considerando uma operação normal, a situação com o máximo de equipamentos 

ligados ocorre com duas bombas elétricas e as duas resistências elétricas funcionando, 

sendo assim, as características do circuito são: 

 Tensão de alimentação: 220V 

 Corrente nominal: 19,236A 

Como os controladores, os relés SSRs e o timer necessitam de uma corrente muito 

menor que os demais equipamentos, eles foram desconsiderados para cálculo do 

dimensionamento da corrente nominal. Além disso, foi considerado um fator de 

utilização de 85% da potência máxima de cada resistência para a corrente nominal. 

Logo, a corrente nominal é dada pela soma das correntes nominais das bombas e 

resistências elétricas, já calculadas nas seções anteriores. A Equação B.4 apresenta o 

cálculo da corrente nominal. 

𝐼 = 𝐼𝐵1 + 𝐼𝐵2 + 𝐼𝑅1 + 𝐼𝑅2 

𝐼 = 1,9 + 1,9 + 5,78 + 9,656 

𝐼 = 19,236𝐴 

(B.4) 

 

De acordo com a Tabela 3.1 do manual da WEG, a categoria de emprego dos 

contatores é a AC3, a qual é destinada para serviço normal de manobras de motores com 

rotor de gaiola e desligamento em regime. 

Para o contator acionar a situação descrita acima é necessário que ele suporte a 

corrente nominal de 19,236A do circuito. De acordo com a Tabela 3.2 do manual da 

WEG, o modelo adequado é o contator CW27. De acordo com os diagramas de força e 

comando é necessário dois contatos Normalmente Aberto (NA), logo o modelo 

necessário é o CW27.20. 

A escolha dos relés de sobrecarga é de acordo com a faixa de corrente que circula 

no trecho onde está ligado. Pela Tabela 3.7 do manual da WEG o relé adequado é o 

RW27.2 com faixa de ajuste de 15A-23A. 
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Para cálculo do fusível é necessário supor o cenário com a corrente mais elevada. 

De acordo com o processo este cenário acontece quando há 1 bomba elétrica ligada, 2 

resistências elétricas ligadas (para cálculo do fusível será considerado 100% da potência 

máxima) e aciona-se a segunda bomba elétrica. Logo, a corrente de pico é dada pela 

soma das correntes nominais da bomba B1 e resistências elétricas R1 e R2, com a 

corrente de pico da bomba B2, todas já calculadas nas seções anteriores. A Equação B.5 

apresenta o cálculo da corrente de pico. 

𝐼 = 𝐼𝐵1 + 𝐼𝐵2 + 𝐼𝑅1 + 𝐼𝑅2 

𝐼 = 1,9 + 11,4 + 6,818 + 11,363 

𝐼 = 31,481𝐴 

 

(B.5) 

 

 

Nesta situação tem-se uma corrente de pico de 31,481A. Supondo que o tempo de 

partida da segunda bomba é de 1-2 segundos, o fusível mais adequado é verificado na 

Figura 3.11 do manual da WEG, no caso o de 20A. Os fusíveis também devem proteger os 

contatores e os relés de sobrecarga, de acordo com as Tabelas 3.8 e 3.9 do manual da 

WEG, o fusível de 20A está adequado para o contator CW27 e relé de sobrecarga RW27.2 

(15A-23A). 

B-7 Fusíveis de comando 

O dimensionamento dos fusíveis F10, referentes à proteção do circuito de 

comando está demonstrado a seguir. 

Para iniciar o cálculo dos fusíveis de comando é necessário verificar as potências 

aparentes de todos os contatores do circuito, as Tabelas 3.3 e 3.6 do manual WEG 

apresentam as potências de cada contator. A Tabela B.1 a seguir demonstra todos os 

contatores dos diagramas do projeto com suas respectivas potências. 
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Tabela B.1 – Potência dos contatores do projeto 

  
Contator ao ligar 

 (Pico) 
Contator ligado  

(Em regime) 

Contator 
 

Modelo 
 

Potência 
Ativa  
(W) 

Potência 
Reativa 

(Var) 

Potência 
Aparente 

(VA) 

Potência 
Ativa  
(W) 

Potência 
Reativa 

(Var) 

Potência 
Aparente 

(VA) 
K0 CW27 53.46 60.85 81 3.24 11.55 12 
K1 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K2 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K3 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K4 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K5 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K6 CW07 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 
K7 CAW04 16.57 10.27 19.5 2.47 4.91 5.5 

 

A primeira parte do cálculo dos fusíveis é necessário verificar a situação com 

mais contatores ligados em regime durante o processo. Isso ocorre quando apenas o 

contator K3, responsável pelo acionamento da bomba B3, está desligado. Com o cenário 

definido, é calculada a soma da potência aparente desses contatores, a Equação B.6 

demonstra esse cálculo, onde Sr é a somatória das potências aparentes em regime. 

𝑆𝑟 = 𝑃𝑘0 + 𝑃𝑘1 + 𝑃𝑘2 + 𝑃𝑘4 + 𝑃𝑘5 + 𝑃𝑘6 + 𝑃𝑘7 

𝑆𝑟 = (3,24 + 𝑗11,55) + 6 ∗ (2,47 + 𝑗4,91) 

𝑆𝑟 = 18,06 + 𝑗41,01 

𝑆𝑟 = 44,81 𝑉𝐴 

(B.6) 

Em seguida é determinada a corrente em regime. A Equação B.7 demonstra esse 

cálculo, onde Ir é a corrente em regime e Vc a tensão de comando do circuito. 

𝐼𝑟 =
𝑆𝑟

𝑉𝑐
 

𝐼𝑟 =
44,81

220
 

𝐼𝑟 = 0,204𝐴 

(B.7) 

Além da corrente em regime o fusível também deve suportar as correntes de pico 

do circuito de comando. A segunda parte do cálculo dos fusíveis deve-se verificar a 

situação com a maior corrente possível durante o processo. Isso ocorre quando há 1 

bomba ligada, 2 resistências elétricas ligadas e aciona-se a segunda bomba, o que 

significa que  K0, K1, K4, K5, K6 e K7 estão ligados em regime e aciona-se K2. Com o cenário 
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definido, é calculada a soma da potência aparente desses contatores, a Equação B.8 

demonstra esse cálculo, onde Sp é a somatória das potências aparentes de pico. 

𝑆𝑝 = 𝑃𝑘0 + 𝑃𝑘1 + 𝑃𝑘2 + 𝑃𝑘4 + 𝑃𝑘5 + 𝑃𝑘6 + 𝑃𝑘7 

𝑆𝑝 = (3,24 + 𝑗11,55) + (16,57 + 𝑗10,27) + 5 ∗ (2,47 + 𝑗4,91) 

𝑆𝑝 = 32,16 + 𝑗46,37 

𝑆𝑝 = 56,43 𝑉𝐴 

(B.8) 

Por fim, é determinada a corrente de pico. A Equação B.9 demonstra esse cálculo, 

onde Ip é a corrente de pico e Vc a tensão de comando do circuito. 

𝐼𝑝 =
𝑆𝑝

𝑉𝑐
 

𝐼𝑝 =
56,43

220
 

𝐼𝑝 = 0,256𝐴 

(B.9) 

 

Considerando que o tempo de acionamento da bomba é de 1-2 segundos, o fusível 

de comando mais adequado é verificado na Figura 3.11 do manual da WEG, cujo valor é 

de 2A. 
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