
Resumo:
A cerveja é uma bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto proveniente da cevada maltada e água
potável tendo como agente a levedura cervejeira, acrescido de lúpulo. Atualmente observa-se um aumento
significativo no consumo de cervejas Sem Álcool (teor alcoólico < 0,5 % v/v) e Zero Álcool (teor alcoólico < 0,05
%v/v ), e consequentemente existe um crescente interesse por este tipo de produto tanto por parte das indústrias
cervejeiras como por parte dos consumidores. Este aumento é principalmente devido a questões de saúde, razões
de segurança no trabalho e nas estradas, morais ou religiosas. Frente à relevância cultural e ecônomica desta
bebida entende-se que é de extrema importância termos dados precisos, com confiabilidade, e mais acessiveis de
quantificações de baixos teores de alcool. Sendo assim, por meio deste trabalho, pretendeu-se realizar um estudo
de otimização da derivatização da reação de Álcool Etílico com Cloreto de Benzoíla para a determinação de
níveis alcoólicos em cervejas “zero álcool” por GC-MS utilizando o método experimental de Plackett-Burman.
Fazendo otimização dos parâmetros como volume de NaOH, tempo de reação, quantidade de cloreto de
benzoíla, tempo de repouso, volume de hexano e temperatura de repouso e posteriormente melhor padrão
interno e sua quantidade ideal, otimização da curva alcoólica e teste em amostras comerciais fim de encontrar a
melhor razão entre melhor rendimento e rotina analítica. A partir dos resultados deste trabalho pode-se atingir
os objetivos iniciais o mesmo, demonstrando a eficiência da derivatização proposta e garantindo uma
metodologia mais acessível e com resultados confiáveis para baixos índices alcoólicos. Essa mesma metodologia
pode vir a ser estudada e adaptada futuramente para estar em laboratórios de certificação de qualidade em
grandes indústrias.
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