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Introdução 
A cerveja é uma bebida obtida através da        
fermentação alcoólica do mosto, proveniente do      
malte de cevada (e/ou outros grãos) e água potável,         
por ação da levedura e com adição de lúpulo1. Ela é           
classificada em duas grandes famílias: de alta       
fermentação (Ale) e de baixa fermentação (Lager),       
sendo esta última a mais consumida em todo o         
mundo. A produção de cerveja teve um crescimento        
grande nos últimos anos e hoje o Brasil se destaca          
como o terceiro maior produtor2. Os carboidratos       
desempenham papel importante na produção de      
cerveja. Os monos- a trissacarídeos são os       
substratos da fermentação alcoólica, enquanto os      
oligossacarídeos são responsáveis pela    
estabilização da espuma e corpo da cerveja.       
Dependendo da quantidade ou ausência de alguns       
carboidratos, são produzidas cervejas dos mais      
variados estilos. Portanto, é fundamental conhecer o       
perfil de carboidratos das cervejas e compreender       
melhor sua relação com diferentes estilos. Neste       
trabalho, desenvolvemos um método exploratório     
por cromatografia líquida - espectrometria de      
massas de alta resolução (CL-EMAR) para análise       
direta (sem derivatização) de carboidratos com grau       
de polimerização (DP) de 1 a 10 em cervejas e sua           
aplicação para identificação e quantificação dos      
carboidratos em cervejas comerciais. 

Resultados e Discussão 
Para análise dos carboidratos, inicialmente, foram      
utilizados os padrões de frutose, glicose, sacarose,       
maltose e maltotriose para determinar as melhores       
condições cromatográficas usando uma coluna de      
fase polar Waters Xbridge Amide (4,6 mm x 150         
mm; 3,5 μm) e as condições de análise por         
espectrometria de massas usando um equipamento      
híbrido (Thermo Q-Exactive Plus) de alta resolução       
e exatidão em massas. Empregou-se uma análise       
em Full Scan (modo varredura total de íons)        
combinada com experimentos de monitoramento de      
reações paralelas (PRM) onde os íons monitorados       
dos carboidratos de DP1-10 eram fragmentados      
para confirmação da identidade e análise      
quantitativa. O método foi validado para análise       

quantitativa dos padrões de DP1-4 em cervejas       
comerciais de estilo American Lager. Também foi       
inserido no método padrões de DP5-10 de maltose        
para análise semi-quantitativa desses nas amostras.      
A curva analítica gerada foi linear na faixa de 1-30          
μg/mL para a frutose e glicose e de 5-30 μg/mL para           
a sacarose, maltose, maltotriose e maltotetraose. Os       
limites de detecção e quantificação foram menores       
do que 0,1 μg/mL para todos os carboidratos        
analisados. Foi possível separar na cromatografia      
líquida de interação hidrofílica todos os 10 padrões        
de carboidratos e a análise por espectrometria de        
massas usando a ionização por electrospray em       
modo negativo, com auxílio do pH alcalino da fase         
móvel, permitiu a análise direta dos compostos com        
alta sensibilidade. A preparação das amostras      
consistiu em etapas simples como centrifugação e       
diluição antes da injeção no CL-EMAR. Com isso,        
foi possível identificar os açúcares de DP1 a 10 e          
quantificar os compostos de DP1 a 4 nas cervejas         
analisadas. Foi observado uma grande variação na       
identificação e quantificação dos carboidratos,     
indicando processos fermentativos diferentes às     
cervejas, além de poder inferir a adição de adjuntos         
cervejeiros devido à alta quantidade de glicose       
encontrada em algumas amostras. 

Conclusões 
O método desenvolvido e validado possibilitou a       
identificação e quantificação de diferentes     
carboidratos em cervejas comerciais. Vários estilos      
e tipos foram analisados, desde puro malte a        
cervejas zero álcool. O método poderá também ser        
usado para auxiliar no controle de qualidade durante        
o processo de produção, monitoramento da      
fermentação, impacto da presença de adjuvantes      
além de auxiliar mestres cervejeiros brasileiros nas       
novas receitas, aumentando a competitividade do      
mercado nacional. 
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