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Sistema de Monitoramento e Controle da Fermentação de Cervejas 

Alunos da Escola Politécnica da USP desenvolvem protótipo que permite controlar e monitorar a fermentação de 

cervejas, visando ajudar pequenos produtores e hobbyistas. O protótipo consiste em um dispositivo que controla a 
temperatura de fermentação e coleta informações relevantes ao processo, como temperatura, densidade e pH, que 

podem ser acompanhados em tempo real no site do projeto. 
 

Os graduandos José Henrique Leopoldo e Rafael Jardim, orientados pelo Prof. Dr. Carlos Cugnasca, desenvolveram o 

dispositivo que pode ser acoplado em fermentadores de pequeno porte, entre 20 e 50 litros, que são comumente 
utilizados por produtores artesanais na etapa de elaboração de receitas e por hobbystas no geral. O dispositivo se 

conecta à internet por meio de conexão Wi-Fi, pela qual recebe instruções e envia os dados coletados. As configurações 
e acompanhamento são feitos a partir de um site criado para o projeto, permitindo que os dados em tempo real e 

históricos sejam consultados de qualquer lugar. 
 

A fermentação é uma das etapas finais do processo de produção de cervejas, durando em média entre 7 e 10 dias, é 

nessa etapa que os açúcares extraídos dos grãos maltados de cevada são convertidos em álcool pelas leveduras. Os 
alunos explicam que, sendo o metabolismo das leveduras bem sensíveis à temperatura, e controlá-la nessa etapa é 

importante para garantir a boa qualidade do produto. Temperaturas extremas podem ocasionar em um processo 
incompleto, ou mesmo estimular a geração de compostos que impõem sabores indesejados à bebidas, os chamados off-

flavors. Além disso, as medições feitas são importantes para avaliar se o processo está se desenvolvendo na forma 
esperada e saudável. 
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