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Olá!
É com muita satisfação que apresentamos esta edição do 

“Guia de Automação para Cervejarias Artesanais: Benefícios e 
Soluções” desenvolvido especialmente pela Ultragaz em parceria 
com a Revista da Cerveja.  O material apresenta as principais 
oportunidades do uso de tecnologias de automação em cervejarias. 

Este segmento vem crescendo de forma acelerada no 
Brasil. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), só em 2020, em plena pandemia, 174 
novas fábricas foram inauguradas. No ano anterior, antes da 
crise sanitária, o número foi ainda maior: 320. Em uma década, o 
número de fábricas em operação cresceu dez vezes.

Este crescimento impulsionou também o desenvolvimento 
de novas tecnologias que otimizam o processo de produção de 
cerveja. Um dos principais benefícios de investir na automação é 
a padronização do produto, garantindo que o sabor original seja 
mantido a cada novo lote. Outras vantagens são o ganho de tempo 
e a economia de insumos.

Neste guia, além de se aprofundar sobre esses benefícios, 
você poderá conhecer uma solução inovadora focada na etapa 
de brassagem desenvolvida pela Ultragaz. Lançada com objetivo 
de contribuir com o desenvolvimento do segmento, a Ultragaz 
Cervejarias é acessível a empresas de pequeno e médio porte.

Esperamos que este material seja útil para seus negócios.
Boa leitura!

Ultragaz e Revista da Cerveja

Introdução1

3

M E N U



Benefícios  
da automação  
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Confiabilidade e padronização

Permite implantar controles de tempo, 
temperatura e transferência entre vasos 
para que as características da receita 
original sejam preservadas.

Velocidade

Gera ganho de tempo no processo de 
fabricação da cerveja, permitindo que o 
cervejeiro possa se dedicar mais a outras 
etapas importantes do negócio.

Produtividade

Possibilita reduzir perdas operacionais 
e otimizar o consumo de insumos, tanto 
matérias-primas quanto gás.

A automação em cervejarias tem diversos impactos positivos 
no processo produtivo e na qualidade do produto, entre os quais 
vale destacar:
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Diagnóstico de problemas

Sistemas automatizados auxiliam a 
detectar possíveis falhas durante o 
processo produtivo e a corrigir erros.

Flexibilidade

A automação não engessa a produção. 
A experiência do cervejeiro e a autoria 
da receita continuam sendo os grandes 
diferenciais. A tecnologia apenas permite 
o ajuste fino de parâmetros de processo, 
aperfeiçoando sua cerveja a cada produção.
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A produção de cerveja pode ser dividida em duas fases principais. 

A primeira é a brassagem, etapa quente onde ocorre a fervura do 
malte moído em diferentes temperaturas. A segunda é a adega, 
marcada pela fermentação, filtragem e armazenamento.

Confira no gráfico a seguir cada etapa que compõe o processo 
completo de preparação da cerveja.

1 2 3 4

5

6
7

89

10

11
12

1. Moagem
2. Mosturação
3. Clarificação ou 
filtragem do Mosto
4. Fervura
5. Separação do Trub 
(whirlpool)

6. Resfriamento
7. Fermentação
8. Maturação
9. Filtragem
10. Armazenamento
11. Envase
12. Pasteurização
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1. Moagem

O malte é o cereal germinadoque é moído para gerar 
amido, necessário ao processo de fermentação.

2. Mosturação

Adiciona-se água ao malte e essa mistura é cozida 
em temperaturas crescentes.

4. Fervura

Micro-organismos e aromas indesejados são 
eliminados, lúpulo é acrescentado conferindo 
amargor e aroma.

5. Separação do trub (whirlpool)

Proteínas aglutinadas são descartadas, o que 
confere brilho e suavidade ao sabor da bebida.

6. Resfriamento

Necessário para que a fermentação ocorra  
na temperatura certa.

3. Clarificação ou filtragem do mosto

O bagaço do malte é eliminado e o líquido é filtrado 
de acordo com a receita de cada cerveja.
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7. Fermentação

Levedo é acrescentado ao mosto formando álcool e 
gás carbônico.

8. Maturação

É uma fermentação secundária que tem período 
variável decisivo na definição do corpo da cerveja.

10. Armazenamento

Bebida repousa nos tanques à espera da etapa 
seguinte.

11. Envase

A cerveja sai dos tanques para garrafas, latas ou 
barris. A assepsia das instalações é decisiva para 
manter as características da bebida.

12. Pasteurização

As garrafas recebem um jato de água quente para
elevar a temperatura acima de 60ºC e eliminar as 
atividades microbiológicas existentes no líquido.

9. Filtragem

Leveduras restantes e partículas em suspensão 
são eliminadas para tornar a bebida límpida.
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Oportunidades
para automação
em cervejarias
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A automação para cervejarias é um processo descontínuo, 
assim como os utilizados nas indústrias têxtil e farmacêutica, 
que são mais complexos por depender de diferentes 
formulações/receitas que são produzidas por lotes ou bateladas.

A automação proporciona benefícios em todas as fases 
do processo de fabricação de cerveja, possibilitando ganhos 
especialmente na redução do tempo de produção e na garantia 
de padronização do produto.

É possível agregar automação em todo o processo de 
produção, nas áreas de brassagem, adega e também facilidades 
(responsável pelo controle de vapor, água, energia e ar 
comprimido, que tem impacto expressivo nos custos). Dessa 
forma, o controle de válvulas nas diversas etapas do processo 
passa ser feito de forma automática.
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A solução Ultragaz 
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A solução Ultragaz Cervejarias é uma tecnologia de automação 
destinada à etapa de brassagem, possibilitando melhor controle 
e padronização da produção, redução no consumo de insumos e 
redução do tempo dedicado à produção.

A solução permite o ajuste dos parâmetros do processo de 
produção de cada tipo de cerveja por meio do cadastro das 
receitas do mestre cervejeiro.

A customização dos sistemas de automação foi desenvolvida 
em parceria com cervejarias artesanais e buscou garantir uma 
interface amigável e de fácil compreensão para os cervejeiros.

Por ser modular, a solução se adequa às necessidades dos 
clientes, pois permite à cervejaria agregar automação a novas 
etapas gradativamente.

Painel de Controle Interface do sistema
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Confira a seguir o detalhamento da solução Ultragaz Cervejarias  
e qual é seu papel em cada etapa da brassagem:

Mosturação

Nesta etapa, que tem o objetivo 
de transferir o amido para a 
água, a solução atua no controle 
de temperatura do lastro e das 
rampas de aquecimento. Também 
realiza agitação e bombeamento 
automáticos, conforme cada receita.

Clarificação

Nesta fase, em que ocorre a 
remoção dos grãos de malte, a 
automação reduz o tempo de 
clarificação, possibilita o controle 
preciso da bomba por inversor de 
frequência e da água de lavagem, 
gerando aumento de rendimento.
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Fervura

Adicionar aromas é o objetivo desta etapa. Com a solução, 
há o controle integrado de rampas de aquecimento, 
bombeamento e resfriamento. A integração com a linha 
de vapor notifica o status da geradora.
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Caso de sucesso: 
Cervejaria BROWe
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A Cervejaria BROWe, com sede em São José dos Campos (SP), 
participou do desenvolvimento do protótipo da solução Ultragaz 
Cervejarias em 2018. A cervejaria estava iniciando a instalação e 
parametrização de equipamentos para iniciar a produção quando foi 
convidada a fazer parte do desenvolvimento do produto.

A empresa produziu três lotes de cervejas que tem em linha 
sem e com a solução. Os benefícios da automação em termos de 
produtividade e redução de consumo foram expressivos. 

Um processo que manualmente consumia 13 horas de trabalho 
passou a ser feito em 7h30 e houve uma redução de pelo menos 
5% no consumo de insumos já no primeiro lote, o que pode 
ser ampliado em produções posteriores. Além disso, registrou 
também redução do consumo de gás de 15%.

A automação na cervejaria nos trouxe 
confiabilidade, tranquilidade com a uniformização 
do produto e também tem possibilitado melhorar  
o preço praticado no mercado.”
Thales de Souza Faria, sócio e responsável técnico da BROWe.

Redução  
de 6h30  
de trabalho

Redução  
de 5%  
de insumos

Economia de  
15% no consumo 
de gás
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Clique abaixo para agendar uma conversa 
com um consultor Ultragaz.

Quer conhecer 
melhor a a solução 

Ultragaz Cervejarias 
e entender os 

benefícios que ela 
pode trazer para  

o seu negócio?

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-lavanderias 

