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EDITAL 3º CONCURSO ENGENHEIRO CERVEJEIRO 

Retificação 

1. O CONCURSO 

1.1 O Concurso Engenheiro Cervejeiro é uma realização do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC. 

1.2 A organização do CONCURSO é de exclusiva responsabilidade do CREA/SC através 
de uma Comissão Organizadora formada especialmente para este fim. 

1.3 Os alunos inscritos neste Concurso deverão produzir uma cerveja na instituição de 
ensino onde estão matriculados e elaborar um relatório técnico com a descrição de 
todo o processo de fabricação conforme item 6 deste Edital. 

1.4 O principal objetivo do Concurso é promover e incentivar o ensino e a pesquisa na 
área de fabricação de cervejas. 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

2.1 Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Química, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Cervejeira e Agronomia de Santa 
Catarina; além de estudantes regularmente matriculados nos cursos de Engenharia do 
Sistema Confea/Crea em Santa Catarina, desde que, 1 membro da equipe seja aluno 
de uma das 4 modalidades especificadas no item 2.3 deste edital. 

2.2 Cada equipe poderá ser formada por no máximo 2 estudantes da mesma 
instituição de ensino ou de diferentes instituições de ensino de Santa Catarina. 

2.3 Pelo menos um integrante da equipe obrigatoriamente deve ser aluno 
regularmente matriculado de um dos cursos de Engenharia Química, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Produção Cervejeira ou Agronomia de Santa Catarina. 

2.4 O concurso é válido somente para cursos de graduação em Engenharia do Sistema 
Confea/Crea de Santa Catarina cadastrados ou em processo de cadastramento no 
Crea-SC. 

2.5 Cada equipe deverá ter um professor responsável, podendo o professor se 
responsabilizar por mais de uma equipe na mesma instituição de ensino. 

2.6 Não poderá ser inscrita a mesma cerveja por equipes diferentes. Cada equipe deve 
elaborar sua própria cerveja. 

2.7 Cada equipe poderá inscrever apenas uma única cerveja. 

2.8 Cada aluno poderá integrar apenas uma única equipe. 
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2.9 O(s) curso(s) do(s) aluno(s) inscrito(s) deverá estar cadastrado no CREA-SC ou com 
o pedido de cadastramento em tramitação até a data de encerramento das inscrições. 
Informações para cadastramento de curso: https://portal.crea-
sc.org.br/institucional/instituicoes-de-ensino/  

3. SOBRE AS DATAS DO CONCURSO 

3.1 O cronograma do CONCURSO respeitará as seguintes datas: 
02/08/2019        Lançamento do Concurso com a Divulgação do Cronograma e 

Publicação do regulamento 

04/09/2019        Início do prazo para as inscrições 

25/09/2019        Término do prazo para as inscrições 

13/11/2019        Início do prazo para recepção das amostras, comprovante de 
matrícula e relatório técnico 

27/11/2019       Término do prazo para recepção das amostras, comprovante de 
matrícula e relatório técnico 

30/11/2019       Avaliação das amostras 

06/12/2019       Divulgação dos finalistas 

13/12/2019        Divulgação dos resultados 

16/12/2019          Início do envio das súmulas de avaliação e certificados 

3.2 A organização do CONCURSO se reserva ao direito de alterar as datas previstas no 

cronograma do CONCURSO, seja por motivos de força maior, ou ainda, para viabilizar a 

plena realização do CONCURSO. 
4. TIPOS E QUANTIDADE DE GARRAFAS ACEITAS   

4.1 Os participantes deverão enviar as amostras de cervejas acondicionadas em 
garrafas de vidro, volume mínimo da garrafa de 330 ml e máximo de 750 ml. 

4.2 Todas as garrafas deverão ser identificadas com etiqueta, contendo as seguintes 
informações: Nome da Equipe, Nome do Professor Responsável, Estilo da Cerveja, 
Curso, Universidade e Cidade de origem. 

4.3  Deverão ser encaminhadas 3 garrafas de qualquer volume estabelecido no item 
4.1. 

5. DOCUMENTOS 

https://portal.crea-sc.org.br/institucional/instituicoes-de-ensino/
https://portal.crea-sc.org.br/institucional/instituicoes-de-ensino/
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5.1 Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

5.1.1 Comprovante de Matrícula dos alunos atualizado pelo 
curso/universidade. 

5.1.2 Relatório Técnico do Processo descrevendo todas as etapas do processo 
de fabricação da cerveja inscrita conforme este edital. 

6. RELATÓRIO TÉCNICO DO PROCESSO 

6.1 Tão importante quanto a cerveja é o processo de fabricação da mesma. O controle 
de todas as etapas do processo é fundamental para o engenheiro atuar nesta área e 
este conhecimento dos estudantes de engenharia será avaliado através do Relatório 
Técnico do Processo. 

6.2 O Relatório Técnico do Processo deverá obrigatoriamente ser composto pelos 
seguintes itens: 

        6.2.1 Capa: Nome dos Integrantes da Equipe, Nome do Professor Responsável, 
Curso e Universidade. 

6.2.2 Folha de Apresentação: Endereço, telefone e e-mail dos integrantes da 
equipe e do Professor responsável do Curso ou da Coordenação do Curso; 

6.2.3 NÃO COLOCAR A IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS, CURSO E UNIVERSIDADE 
NO CORPO DO RELATÓRIO. A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER FEITA APENAS NA CAPA E 
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO. 

        6.2.4 Introdução: informações sobre história da cerveja, estilos de cervejas, 
escolas cervejeiras, tipos de fermentação, processo cervejeiro, estilo da cerveja 
escolhido com suas especificidades e demais conceitos técnicos que o grupo queira 
incluir; 

        6.2.5 Matérias-primas: informação sobre todos os ingredientes utilizados na 
formulação da receita com todas as suas informações técnicas. Por exemplo: Tipos de 
Maltes e adjuntos (se houver), tipo de levedura, tipo(s) de lúpulo(s) e qualquer outro 
ingrediente que foi adicionado na receita. Todos os ingredientes utilizados deverão 
conter informações de sua função e do porquê que estão sendo adicionados para 
produção da cerveja, além de informações sobre: Marca/fabricante, quantidade de 
cada matéria-prima - volume/peso, composição ou características químicas. Água: qual 
água foi utilizada e a quantidade. Foi realizado algum tratamento prévio? Maltes e 
adjuntos: como foi realizado o processo de moagem do malte? Ou o malte já foi 
comprado moído? Em qual lugar? Porque a escolha deste malte? Qual a função dos 
maltes, lúpulo e levedura?       

  6.2.6 Processo de Fabricação da Cerveja: deverá ser descrito detalhadamente 
todas as etapas do processo de fabricação da cerveja; incluir fotos das etapas da 
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produção da cerveja inscrita; quais equipamentos foram utilizados; incluir dados de 
Controle do processo, como por exemplo: Teste de Iodo (sacarificação), se foi feita 
rampa de temperatura e porquê, pH, medição de volume de caldeira cheia, medição 
de volume de apronte, medição de extrato de caldeira cheia, medição de extrato de 
apronte, medição de extrato ao longo da fermentação, medição de extrato no final da 
fermentação e no final da maturação.  

 6.2.7 Cálculos: cálculo de rendimento, taxa de evaporação horária e total, 
cálculo de IBU, grau de fermentação final aparente ao final da fermentação, grau de 
fermentação final aparente ao final da maturação e grau de fermentação final 
aparente forçado. 

        6.2.8 Conclusões: análise dos resultados, problemas e soluções encontradas 
durante o processo de fabricação, oportunidades de melhorias, se o sabor da cerveja 
ficou como esperado, se não ficou qual o possível problema e demais informações que 
a equipe quiser acrescentar. 

        6.2.9 Referências Bibliográficas utilizadas: incluir software, websites, livros, 
artigos e demais documentos usados para elaboração do trabalho. 

7. COMISSÃO AVALIADORA 

7.1 A Comissão Avaliadora do CONCURSO será inteira e exclusivamente selecionada 

pela Comissão Organizadora do mesmo, observando, preferencialmente, os seguintes 

critérios: 

a)                 profissionais da engenharia do ramo de produção de cerveja; 

b)                 profissionais com reconhecida capacidade técnica; 

c)                  membros do BJCP. 

7.2 Os membros da Comissão Avaliadora participarão de forma voluntária, devendo 

cumprir com as determinações da Comissão Organizadora. 
 

7.3 Todos os voluntários envolvidos na avaliação das amostras (juízes, organizadores e 

auxiliares) deverão portar-se de forma profissional e civilizada, observando os 

seguintes pontos: 

a)                 apresentar-se pontualmente em todas as seções de avaliação; 

b)                 preencher todas as fichas de avaliação de forma legível e mais completa 
possível; 
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c)                  não embriagar-se durante a avaliação das amostras; 

d)                 não fumar, não utilizar perfume, colônia, pós-barba, batom, protetor 
labial ou qualquer outra substância que possa interferir na capacidade de avaliação 
dos juízes e demais membros da Comissão Avaliadora; 

e)                 agir com postura ética e respeito aos membros da Comissão Avaliadora 
e, especialmente, às amostras de cerveja enviadas para avaliação; 

f)                   não atrapalhar a avaliação dos demais juízes. 

7.5 O juiz que comportar-se de forma contrária ao disposto neste regulamento será 
convidado a se retirar do recinto de avaliação das amostras. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA CERVEJA 

8.1 Os critérios de avaliação da cerveja respeitarão, impreterivelmente, os critérios 
recomendados pelo guia internacional de estilos de cervejas Beer Judge Certification 
Program - BJCP.  

8.2 A Comissão Avaliadora do CONCURSO receberá todas as amostras para avaliação 
sem qualquer informação sobre a procedência.  

8.3 Todas as amostras devem ser enviadas conforme definido neste regulamento. 

8.4 A Comissão Organizadora do CONCURSO irá codificar todas as amostras de tal 
forma que a Comissão Avaliadora tenha acesso apenas ao código de avaliação da 
amostra que, em nenhuma hipótese, coincidirá com o número de inscrição da referida 
amostra. 

8.5 A avaliação das amostras será dividida em seções e cada seção terá, no máximo, 12 
(doze) amostras, sendo que para cada seção de avaliação será designada uma mesa de 
juízes com, no mínimo, 2 (dois) juízes. 

8.6 Cada amostra será avaliada individualmente, conforme os critérios descritos neste 
regulamento. 

8.7 Serão realizados intervalos entre 2 (duas) seções consecutivas para descanso dos 
juízes. 
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8.8 Cada juiz avaliará as amostras que lhe couberem, conforme distribuição definida 

pela Comissão Organizadora. 
 

8.9 Os juízes atribuirão notas, em números inteiros, seguindo os seguintes critérios de 

pontuação (conforme modelo de súmula de avaliação do BJCP): 

8.10 Para as amostras de cerveja: 

a)                 de 01 (um) ponto a 12 (doze) pontos para aroma; 

b)                 de 01 (um) ponto a 03 (três) pontos para aparência; 

c)                  de 01 (um) ponto a 20 (vinte) pontos para sabor; 

d)                 de 01 (um) ponto a 05 (cinco) pontos para sensação na boca; 

e)                 de 01 (um) ponto a 10 (dez) pontos para impressão geral. 

8.11 A avaliação de cada juiz é dada pela soma de todos os pontos atribuídos, 
considerando os critérios acima, com um total de 50 pontos. 

8.12 Para uma mesma amostra a diferença na nota entre todos os juízes deve ser de 
no máximo 07 (sete) pontos, portanto, ao término da avaliação da amostra, os juízes 
debaterão as notas atribuídas e ajustarão suas avaliações, caso necessário. 

8.13 Ao término da avaliação da amostra os juízes definirão a nota de consenso da 
referida amostra. Esta nota será utilizada para definir quais amostras serão 
classificadas para a(s) próxima(s) etapa(s) de avaliação, se houver. A nota de consenso 
não precisa ser a média aritmética das notas atribuídas pelos juízes que avaliaram a 
amostra. 

8.14 A nota atribuída na(s) primeira(s) etapa(s) de avaliação não é determinante para o 
resultado final do CONCURSO, mas sim para determinar quais amostras serão 
avaliadas na(s) etapa(s) seguinte(s). 

8.15 A Comissão Organizadora se reserva ao direito de realizar mais de uma rodada 
classificatória em função do número final de inscrições válidas. 

8.16 Além do espaço destinado para a pontuação de cada quesito a ficha de avaliação 
contará com um espaço destinado para comentários e sugestões de melhorias. 
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8.17 O registro de comentários e sugestões de melhoria é facultativo, porém, 

fortemente recomendado. 

 

8.18 A identificação do juiz na ficha de avaliação é obrigatória. 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DO PROCESSO 

9.1 O Relatório será avaliado conforme as informações descritas no item 6 deste edital. 

9.2 A nota será de no máximo 50 pontos. 

9.3 Serão descontados pontos por informação incorreta ou falta de informação 

solicitada no item 6. 

10. ENDEREÇO PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS 

10.1 As amostras deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido no seguinte 
endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2125. Itacorubi. Florianópolis/SC CEP: 88034-001. 

11. ESTILO 

11.1 Deverá ser produzida uma cerveja nos estilos Catharina Sour, Saison ou Fruit 
Beer.  

11.2 Descrição técnica dos estilos segundo o BJCP-2015: 

X4 Catharina Sour 

Impressão geral: Uma Ale de trigo leve e refrescante com uma acidez lática limpa que 
é equilibrada com a adição de fruta fresca. O baixo amargor, corpo leve, teor alcoólico 
moderado e carbonatação moderadamente alta permitem que o sabor e aroma da 
fruta sejam o foco principal da cerveja. A fruta é normalmente, mas não sempre, de 
natureza tropical. 
Aroma: O caráter da fruta deve ser imediatamente perceptível e reconhecível em um 
nível médio a alto. Uma acidez láctica limpa deve ser detectável em um nível baixo a 
médio, dando suporte à fruta. O malte está tipicamente ausente, mas pode estar 
presente em um nível baixo dando suporte com um caráter de grão ou pão. Caráter 
limpo de fermentação é obrigatório. Sem notas selvagens ou funky, sem caráter de 
lúpulo, sem álcool intenso. 
Aparência: A cor pode variar conforme a fruta utilizada, mas normalmente é bastante 
clara. A limpidez pode variar de muito límpida a turva, dependendo do frescor da 
cerveja e do tipo de fruta usada.  Sempre efervescente. O colarinho é médio a alto com 
boa retenção, e varia de branco a tons coloridos dependendo da fruta utilizada. 
Sabor: Sabor de fruta fresca predomina, de nível médio a alto, com uma acidez láctica 
limpa dando suporte (de baixo a médio-alto, mas sempre perceptível). A fruta deve ter 
um caráter fresco e não parecer cozida, como geleia, ou artificial. O sabor de malte é 
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normalmente ausente, mas pode fornecer um baixo sabor de grãos ou de pão. No 
entanto, o malte nunca deve competir com a fruta ou acidez. Amargor de lúpulo é 
muito baixo, abaixo do limiar de percepção sensorial. Final seco com um retrogosto 
limpo, azedo e frutado. Não deve ter nenhum sabor de lúpulo, notas acéticas ou 
diacetil. Sabores selvagens (funky) de Brettanomyces são inadequados. 
Sensação de boca: Corpo baixo a médio-baixo. Carbonatação média a alta. 
Aquecimento alcóolico é inadequado.  Acidez é baixa a médio-alta, sem ser agressiva 
ou adstringente. 
Comentários: Se uma cerveja tipo Berliner Weisse fosse feita com fruta, ela deveria ser 
inscrita como uma Fruit Beer. Essa cerveja é mais forte e tipicamente apresenta fruta 
fresca. O método de acidificação na tina de fervura (kettle sour) permite a produção 
rápida da cerveja, então este é tipicamente um método de produção atual do estilo. 
Pode ser engarrafada ou enlatada, mas deve ser consumida enquanto fresca. 
História: Originária do estado brasileiro de Santa Catarina em 2015 como uma 
colaboração entre cervejeiros artesanais e cervejeiros caseiros para criar uma cerveja 
com ingredientes locais, bem adequada ao clima quente. O estilo se espalhou para 
outros estados no Brasil e em outros lugares, e é um estilo popular tanto 
comercialmente como em competições de cervejeiros caseiros. 
Ingredientes característicos: A composição de grãos é tipicamente malte Pilsen e trigo 
(maltado ou não-maltado), frequentemente em porcentagens iguais.  Acidificação na 
tina de fervura (kettle sour) é a técnica de produção mais comum usando alguma 
variedade de Lactobacillus, seguida de uma levedura Ale neutra. Adições de fruta pós-
fermentação são mais comuns, uma vez que é desejável um caráter de fruta fresca e 
não cozida. Uma ou duas frutas são mais comumente usadas, e são normalmente 
tropicais, porém qualquer fruta fresca pode ser usada. 
Comparação de estilos: Como uma Berliner Weisse mais forte, mas com fruta fresca. 
Menos ácida que Lambic e Gueze, a sem caráter de Brettanomyces. 
Estatísticas vitais 

IBU: 2–8 

SRM: 2–7 

OG: 1.039–1.048 

FG: 1.002–1.008 

ABV: 4%–5,5% 

Exemplos comerciais: Itajahy Catharina Araça Sour, Blumenau Catharina Sour Sun of a 
Peach, Lohn Bier Catharina Sour Jaboticaba, Liffey Coroa Real, UNIKA Tangerina, 
Armada Daenerys. 
Atributos do estilo: Craft-Style, Fruit, Sour, Specialty-Beer. 
Fonte: dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour 
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29A. Fruit Beer  
Fruit Beer é uma categoria de cervejas feitas com qualquer fruta ou combinação de 
frutas sob a definição desta categoria. Aqui é usada a definição de culinária, não a 
botânica - estruturas associadas às sementes, plantas carnudas que são doces ou 
ácidas e comestíveis na natureza. Os exemplos incluem frutas de semente (maçã, 
pêra, marmelo), frutas de caroço (cereja, ameixa, pêssego, damasco, manga, etc.), 
passas, frutas cítricas, frutas secas (tâmaras, ameixas, uvas passas, etc.), frutas 
tropicais (banana, abacaxi, goiaba, mamão, etc.), figos, romã e assim por diante. Isso 
não significa especiarias, ervas ou vegetais como definido na Categoria 30, 
especialmente frutas botânicas consideradas como produtos hortícolas de cozinha 
(legumes). Declarar o estilo base da cerveja. Se não for declarado o estilo base, a 
equipe sofrerá descontos na pontuação da cerveja. 
Impressão Geral: Uma união harmoniosa de frutas e cerveja, mas ainda reconhecível 
como uma cerveja. O caráter da fruta deve ser evidente, mas em equilíbrio com a 
cerveja, não tão intensa ao ponto de sugerir um produto artificial.  
Aroma: Os compostos aromáticos distinguíveis associados ao aroma das frutas 
declaradas devem ser perceptíveis, no entanto, tenha em conta que algumas frutas 
(por exemplo, framboesas, cerejas) têm aromas mais fortes e são mais distinguíveis 
do que outras (por exemplo, mirtilos, morangos). Permite uma gama de caráter de 
fruta e intensidade variando de sutil a intensa. Os aromáticos adicionais devem 
misturar bem com qualquer aromático que é apropriado para o estilo declarado da 
cerveja base.  
Aparência: Deve ser apropriada à base da cerveja e a fruta declarada. Para cervejas 
de cores mais claras com frutas que apresentam cores distintas, a cor da fruta deve 
ser perceptível. Note-se que a cor da fruta na cerveja é, muitas vezes mais clara do 
que a polpa da fruta e pode tomar diferentes tonalidades. Pode ter alguma turbidez 
ou ser límpida, apesar da turbidez ser geralmente indesejável. A espuma pode tomar 
algumas das cores da fruta.  
Sabor: Tal como acontece com o aroma, o caráter de sabor distinto associado com a 
fruta indicada deve ser perceptível e pode variar em intensidade de sutil a agressivo. 
O balanço da fruta com a cerveja subjacente é vital, e o caráter de fruta não deve ser 
tão artificial e/ou inadequadamente avassalador ao ponto de sugerir uma "bebida de 
suco de frutas" ou artificial. O amargor do lúpulo, seu sabor, os sabores de malte, o 
teor alcoólico e os subprodutos da fermentação, tais como ésteres, devem ser 
apropriados para a cerveja base e ser harmonioso e equilibrado com os sabores de 
frutas. Lembre-se que a fruta geralmente adiciona sabor e não dulçor à cerveja. 
Normalmente, o açúcar encontrado em frutas é totalmente fermentado e contribui 
para sabores mais leves e um final mais seco do que o esperado para a cerveja base 
do estilo declarado. No entanto, o dulçor residual não é necessariamente uma 
característica negativa, a menos que possua uma qualidade crua, sem fermentar.  
Sensação na Boca: Pode variar dependendo da cerveja base selecionada. Corpo e 
níveis de carbonatação devem ser apropriados para o estilo declarado da cerveja 
base. A fruta geralmente adiciona fermentáveis que tendem a desaparecer na 
cerveja; a cerveja resultante pode parecer mais leve do que o esperado para o estilo 
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da cerveja base declarada. As frutas menores e mais escuras têm uma tendência para 
adicionar taninos que tendem a sobrecarregar a cerveja base.  
Comentários: O equilíbrio geral é a chave para apresentar uma cerveja de frutas bem 
feita. A fruta deve complementar o estilo original e não sobrecarregar. Os atributos 
chave do estilo da cerveja subjacente será diferente com a adição de fruta; não 
espere na cerveja-base o gosto da mesma sem ser alterada. Julgar a cerveja baseado 
no prazer e equilíbrio da combinação resultante.  
Instruções de Entrada: O participante deve especificar um estilo de cerveja base, mas 
o estilo declarado não precisa ser um Estilo Clássico. O participante deve especificar 
o(s) tipo(s) de frutas(s) usada(s).  
Estatísticas Vitais: OG, FG, IBU, SRM e ABV irá variar dependendo dos delineamentos 
da cerveja base, mas a fruta, na maioria das vezes, vai se ver refletida na cor.  
Exemplos Comerciais: Bell’s Cherry Stout, Dogfish Head Aprihop, Ebulum Elderberry 
Black Ale, Founders Rübæus.  
Etiquetas: Specialty Beer, Frutada. 
 
25B. Saison  
Impressão Geral: Comumente uma ale belga clara, refrescante, muito atenuada, 
moderadamente amarga, de intensidade moderada e com um final muito seco. 
Normalmente altamente carbonatada, usando grãos cereais que não sejam cevada e 
especiarias opcionais para a complexidade, como complemento para o caráter 
expressivo do caráter da levedura, que é frutado, condimentado e não 
demasiadamente fenólico. As variações menos comuns incluem versões com menor 
ou maior conteúdo de álcool assim como versões mais escuras, com carácter 
adicional malte.  
Aroma: Muito aromática, com características frutadas, condimentadas e lupuladas 
evidentes. Os ésteres podem ser bastante elevados (moderados a altos), muitas vezes 
uma reminiscência de frutas cítricas, como laranjas ou limões. Os lúpulos são de 
baixos a moderados, muitas vezes condimentados, florais, terrosos ou frutados. As 
versões mais fortes podem ter uma ligeira nota picante e álcool (em baixa 
intensidade). As notas de especiarias são tipicamente de pimenta e pode ser alta a 
moderadamente forte (geralmente derivadas da levedura). A adição de ervas ou 
especiarias sutis complementares é admissível, mas não deve dominar. 
Normalmente, o caráter de malte é um pouco granulado e de baixa intensidade. As 
versões mais escuras e mais fortes terão o malte mais evidente com as versões mais 
escuras mostrando características associadas grãos com essa cor (tostado, biscoito, 
caramelo, chocolate, etc.).  
Aparência: As versões claras são muitas vezes de um tom laranja claro distinto, mas 
pode ser de douradas a âmbar (dourado ao âmbar-ouro é mais comum). As versões 
mais escuras podem variar de cobre para marrom escuro. Espuma de longa duração, 
densa e compacta, de cor branca ao marfim, resultando em uma característica do 
rendado belga (belgian lace) sobre a taça, à medida que desvanece. A transparência é 
de mínima a boa, apesar de uma turbidez não ser inesperada neste tipo de cerveja 
não filtrada. Efervescente.  
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Sabor: Sabores frutados e condimentados de médios-baixos a médios-altos, apoiados 
por um baixo a médio caráter de malte suave, muitas vezes com alguns sabores de 
grãos. O amargor é tipicamente moderado a elevado, mas a acidez pode estar 
presente em vez de do amargor (ambos não devem ser sabores fortes ao mesmo 
tempo). A atenuação é extremamente elevada, o que resulta em um final seco, 
característica essencial para o estilo; uma Saison nunca deve ter final doce. O frutado 
é, frequentemente, cítrico (laranja ou limão) e as especiarias são tipicamente picantes 
e apimentadas. Permite uma variedade de balanços nas características frutadas-
condimentadas; muitas vezes conduzidos através da seleção da levedura. O sabor de 
lúpulo é baixo a moderado, geralmente com um caráter picante ou terroso. O 
equilíbrio é feito pelo caráter frutado, picante, lupulado, com qualquer amargor ou 
acidez não se sobrepondo a esses sabores. As versões mais escuras terão mais 
características de malte, com uma variedade de sabores derivados de maltes escuros 
(tostado, pão, biscoito, chocolate, etc.) que suportam o caráter frutado-picante da 
cerveja (sabores torrados não são típicos). As versões mais fortes terão mais sabor de 
malte, em geral, bem como uma ligeira impressão de álcool. As ervas e especiarias 
são completamente opcionais, mas se estão presentes devem ser usadas com 
moderação e não em detrimento do caráter da levedura. O final é muito seco e o 
sabor é tipicamente amargo e condimentado. O amargor do lúpulo pode ser restrito, 
embora possa parecer acentuado devido aos altos níveis de atenuação.  
Sensação de Boca: Corpo leve a médio. A sensação de álcool varia com intensidade 
quase nula, na versão de mesa, a leve nas versões standard, e a moderada nas 
versões mais altas. No entanto, qualquer caráter de aquecimento deve ser bastante 
baixo. Carbonatação muito alta com uma qualidade efervescente. Tem suficiente 
acidez pungente na língua para equilibrar o final muito seco.  
Comentários: Há variações na intensidade e cor, mas todas elas têm características 
semelhantes, o caráter refrescante, são altamente atenuadas, secas, e com alta 
carbonatação. Não existe uma correlação entre a intensidade e a cor. O balanço pode 
mudar um pouco com variações na intensidade e cor, mas a semelhança familiar com 
a cerveja artesanal original deve ser evidente. As versões claras são provavelmente 
mais amargas e têm mais caráter de lúpulos, enquanto as versões mais escuras 
tendem a ter mais caráter de malte e dulçor, dando uma apresentação mais 
equilibrada. Versões mais fortes muitas vezes têm mais sabor de malte, riqueza e 
corpo, simplesmente por causa de sua maior densidade. Embora elas tendem a ser 
bem atenuadas, podem não ser percebidas tão secas como as Saisons de intensidade 
standard. O caráter de levedura Saison é uma necessidade, embora as versões mais 
maltadas e ricas tendem a mascarar esse caráter. Muitas vezes chamadas de 
Farmhouse Ales nos EUA, este termo não é comum na Europa, onde elas são apenas 
parte de um grupo maior de cervejas artesanais.  
História: Uma ale de provisão originalmente desenvolvido na Valônia, a parte da 
Bélgica que faz fronteira com a França, para consumo durante o período de cultivo da 
terra ativo. Originalmente um produto de menor teor de álcool, de modo a não 
debilitar os trabalhadores agrícolas, mas também existiam produtos de taberna com  
intensidade. Os produtos de maior intensidade e cores diferentes apareceram após a 
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Segunda Guerra Mundial. A Saison moderna mais conhecida, a Saison Dupont, foi 
produzida pela primeira vez na década de 1920. Originalmente um ale artesanal 
rústica, feita com ingredientes agrícolas produzidos em fazendas locais, agora 
produzidas principalmente em grandes cervejarias que ainda mantêm a imagem de 
suas origens humildes.  
Ingredientes Característicos: Normalmente, não é picante, com levedura, lúpulo e 
grãos fornecem a maior parte de suas características; embora especiarias são 
permitidas somente para fornecer uma natureza complementar. Maltes são típicos 
base continental, mas moagem geralmente contém outros grãos, como trigo, aveia, 
centeio ou espelta. Adjuntos como o açúcar e ou mel também pode servir para 
adicionar complexidade e final seco a cerveja. As versões mais escuras normalmente 
usam maltes mais ricos, mais escuros, mas não tipo torrado. Lúpulo dos varietais 
Saaz, East Kent Golding, ou Styrian são os mais comumente usados. Uma ampla 
variedade de ervas ou especiarias podem adicionar complexidade e singularidade, 
mas sempre devem combinar bem com o caráter de levedura e lúpulo.  
Brettanomyces não é típico para este estilo. 
Comparação de Estilos: De Intensidade Standard e cor clara (as variedades mais 
comuns), como uma Belgian Blond Ale mais altamente atenuada, lupulada e amarga, 
com um caráter mais forte da levedura. Se de Intensidade Super (mais alta )e cor 
clara, é semelhante a uma Tripel belga, mas na maioria das vezes com mais 
qualidades de grãos, rústica e às vezes com um caráter de levedura mais picante.  
Instruções de Entrada: O participante deve especificar a intensidade (de mesa, 
Standard, Super) e cor (claro e escuro).  
Estatísticas Vitais:  
OG: 1.048 – 1.065 (standard)  
FG: 1.002 – 1.008 (standard)  
IBUs: 20 – 35  
SRM: 5 – 14 (pálida) / 15 – 22 (oscura)  
ABV: 3.5 – 5.0% (de mesa)  
5.0 – 7.0% (standard) / 7.0 – 9.5% (super)  
Exemplos Comerciais: Ellezelloise Saison, Fantôme Saison, Lefebvre Saison 1900, 
Saison Dupont Vieille Provision, Saison de Pipaix, Saison Regal, Saison Voisin, 
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale.  
Etiquetas: Intensidade Standard, Cor Clara, Fermentação Alta, Europa Ocidental, 
Estilo Tradicional, Amarga.  
 

12. NOTA FINAL 

12.1 O Relatório Técnico do Processo corresponderá a 40% da média final. 

12.2 A Avaliação da Cerveja corresponderá a 60% da média final. 

13. CÁLCULO DA NOTA FINAL 
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13.1 O cálculo da nota final será realizado da seguinte forma: NF = NRT x 0,4 + NC x 0,6 
Sendo que NF = Nota Final; NRT = Nota Relatório Técnico e NC = Nota da Cerveja 

14. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

14.1 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

 a) Maior nota na Avaliação da Cerveja 

b) Maior nota do Relatório Técnico do Processo 

c) Maior nota no critério Impressão Geral  

d) Maior nota no critério Aroma da Cerveja 

e) Maior nota no critério Sabor da Cerveja 

15. PREMIAÇÃO 

15.1 A premiação do Concurso consiste em: 

a) Livros técnicos para a Biblioteca do curso da equipe campeã – no caso de 
alunos de diferentes instituições de ensino, os livros serão divididos um para cada 
instituição; 

b) A equipe campeã produzirá a sua cerveja em uma cervejaria local, Liffey 
Brewpub localizada na Pedra Branca, Palhoça, em data a ser definida por ambas as 
partes, podendo ser realizada até 31/07/2020. Não incluídos custos de deslocamento e 
hospedagem da equipe campeã. A equipe terá direito a 50 litros da cerveja produzida. 
Os demais 250 litros produzidos serão de livre comercialização da cervejaria 
patrocinadora; 

c) Escola Superior de Cerveja e Malte, que é especializada na formação 
profissional para o mercado cervejeiro e com sede em Blumenau, premiará os 
vencedores com 2 (dois) vouchers no valor de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e 
cinquenta reais) cada, equivalentes ao valor do curso de Aperfeiçoamento em 
Cervejeiro Artesanal – Home Brewer, podendo ser utilizado para qualquer outro curso 
da Escola Superior de Cerveja e Malte e válidos até 13/12/2020. Os vouchers são 
individuais, intransferíveis, não cumulativos entre si ou com demais promoções ou 
itens da política de desconto da ESCM e válidos apenas para a realização de cursos na 
sede da Instituição. 

e) Um Caneco de 1L e mais certificado para a equipe vencedora; 

 f) Um Caneco de 500ml e mais certificado para a equipe que ficar em 2º lugar; 

 g) Um Caneco de 300ml e mais certificado para a equipe que ficar em 3º lugar. 
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Parágrafo Único - Todos os participantes que cumprirem o estabelecido no 
edital receberão certificado de participação no 3º Concurso Engenheiro Cervejeiro do 
CREA-SC. 

16. DESQUALIFICAÇÃO 

16.1 Inscrições que não estiverem de acordo com as regras listadas neste regulamento 
serão desclassificadas.  

16.2 Cervejas inscritas porém não enviadas pela equipe, por qualquer motivo, serão 
também desclassificadas. 

16.3 Não envio de alguns dos documentos do item 5 também será motivo de 
desclassificação da equipe. 

17. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

17.1 Existem diversos livros que tratam sobre produção de cervejas, segue alguns 
títulos como sugestão: 

a) Cerveja Feita em Casa - Greg Hughes; 

b) Larousse da Cerveja – Ronaldo Morado; 

c) The Chemistry of Beer: The Science in the Suds – Roger Barth; 
d) How to Brew - John Palmer; 

e) Mastering Homebrew – Randy Mosher. 

f) Oxford Companion To Beer - Garret Oliver 

g) Beer Tasting – Randy Mosher 

h) Vamos Falar de Cerveja – Um Guia Completo – Melissa Cole 

i) Microbiologia da Cerveja – Carlos Henrique Silva 

17.2 https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Dúvidas e mais informações podem ser sanadas através do e-mail  
engenheirocervejeiro@gmail.com. 

18.2 Todos os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do concurso. 

Comissão Organizadora. 

https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
mailto:engenheirocervejeiro@gmail.com

