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MÉTODO PARA A REGENERAÇÃO DA PVPP A PARTIR DE UM RETENTADO 
DE FILTRO DE MEMBRANA APÓS CLARIFICAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE 

UMA BEBIDA DE LEVEDURA FERMENTADA
CAMPO TÉCNICO DA INVENÇÃO
A presente invenção refere-se a um método de 

estabilizar bebidas de levedura fermentadas. Mais 
particularmente, a presente invenção fornece um método de 
estabilizar bebidas de levedura fermentadas pela combinação 
de um líquido de levedura fermentado com partículas de 
polivinilpolipirrolidona (PVPP) para ligar pelo menos uma 
fração dos polifenóis e/ou as proteínas contidas no líquido 
fermentado às referidas partículas de PVPP; remover uma 
pasta fluida contendo as partículas de PVPP provenientes do 
líquido fermentado; e regenerar as partículas de PVPP.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
Bebidas de levedura fermentadas, como cerveja, 

são estabilizadas para garantir que a bebida tenha gosto e 
pareça boa no final de sua vida de prateleira como estava 
após a embalagem. Uma vez que uma primeira avaliação do 
consumidor é visual, a clareza é tomada como uma medida de 
determinação da qualidade da cerveja. Com algumas poucas 
exceções, os consumidores esperam um produto brilhante, 
atraente, que é livre de névoa.

A névoa coloidal na cerveja resulta da formação 
de complexos de polifenol-proteína durante o armazenamento. 
A cerveja fresca contém proteínas ácidas e uma variedade de 
polifenóis. Embora estes possam formar complexos através da 
ligação de hidrogênio frouxa, o seu peso molecular baixo 
significa que são muito pequenos para serem visíveis a olho 
nu. Como estes pequenos polifenóis, denominados 
flavonóides, polimerizam e oxidam, eles produzem polifenóis 
de cadeia curta (condensado) denominados tanóides. Estes 
tanóides são capazes de fazer ponte através de um número de 
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proteínas através de ligações de hidrogênio para formar 
turvação por refrigeração reversível. Após o armazenamento 
adicional, ligações iônicas e covalentes mais fortes se 
formam entre os tanóides e proteínas resultando em névoa 
permanente irreversível. A extensão e taxa em que isso 
ocorre é impactada pelos materiais de fermentação, processo 
e condições de armazenamento e pode ser muito melhorada 
(reduzida) através do uso de auxiliares de estabilização.

Uma vez que o fator determinante de taxa no 
desenvolvimento da névoa é a mudança na fração de 
polifenol, a redução dos níveis destes precursores de névoa 
é um método muito eficiente de assegurar a estabilidade 
coloidal da cerveja. Polivinilpolipirrolidona (PVPP) é um 
polímero de ligação cruzada de (poli)vinilpirrolidona, que 
é insolúvel em água. Partículas de PVPP altamente porosas 
são utilizadas na indústria cervejeira para a adsorção de 
polifenóis de névoa. PVPP seletivamente complexa polifenóis 
de névoa, predominantemente por ligações de hidrogênio 
muito fortes, com múltiplos lados de fixação para 
polifenóis de névoa. A estrutura molecular do polímero de 
PVPP limita a ligação de hidrogênio interna, maximizando o 
número de locais reativos disponíveis.

Estabilizadores de PVPP ou são otimizados para 
utilização única, em que são adicionadas ao fluxo de 
cerveja e removido no filtro kieselguhr ou, para graus de 
regeneração, adicionados à cerveja brilhante utilizando 
unidades de filtragem dedicada e reciclados para 
reutilização. Em qualquer modo muitas das características 
de manipulação iniciais são comuns. O pó de PVPP é 
misturado no tanque de dosagem utilizando água desaerada 
amaciada a uma concentração de cerca de 8 a 12% (peso/vol.) 
O material deve ser agitado durante pelo menos 15 minutos 
para hidratar e inchar as partículas. A pasta fluida 
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deveria, então, ser mantida sob agitação constante para 
evitar sedimentação. No caso de graus de regeneração, o 
tanque de dosagem do estabilizador é geralmente mantido a 
80°C para assegurar a estabilidade microbiana a longo 
prazo.

O método mais comum de adição de PVPP de 
utilização única é pela dosagem contínua para o fluxo de 
cerveja com uma bomba de dosagem. Embora PVPP possa ser 
muito eficaz com tempos de contato curtos, um tempo de 
contato de 5 a 10 minutos entre o ponto de adição e remoção 
de PVPP gasta no filtro kieselguhr é recomendado para uma 
eficiência máxima. PVPP deve ser adicionada à cerveja 
gelada, a ou abaixo de 0°C, para evitar a redissolução dos 
complexos de polifenol-proteína que já se formaram.

O princípio da utilização de PVPP regenerável é 
quebrar as pontes de PVPP-polifenol através da lavagem do 
material com uma solução cáustica (NaOH). A regeneração é 
considerada econômica, se uma fábrica de cerveja estabiliza 
um grande volume de produção, e/ou a cerveja a ser 
estabilizada tem um teor extremamente elevado de polifenol, 
que requerem taxas de adição de PVPP elevadas para a 
estabilização coloidal eficaz. Graus de regeneração de PVPP 
são fabricados especificamente para a produção de 
partículas de tamanho maior e uma maior resistência 
mecânica, o que ainda proporciona a redução de polifenol 
eficaz. Filtros de folhas horizontais foram os desenhos 
originais para a utilização e regeneração da PVPP, mas 
filtros de vela também já estão entrando em serviço agora.

A preparação inicial dos graus de regeneração de 
PVPP é muito semelhante à do produto de utilização única. 
Um tanque de pasta fluida dedicado é necessário, geralmente 
equipado com uma camisa de aquecimento. O filtro vazio é 
primeiramente purgado com CO2 e um pré-revestimento da PVPP 
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regenerável de cerca de 1 a 2 mm de profundidade é 
depositado sobre as telas de filtro. A pasta fluida do 
estabilizador é recirculada ao redor do filtro até que a 
água no visor ou o ponto de medição seja clara. A PVPP é 
dosada para dentro do fluxo de cerveja que está entrando 
agora através de uma bomba de dosagem. A estabilização 
eficaz é concluída quando o espaço entre as placas de 
filtro é preenchido com PVPP. O volume final da cerveja 
estabilizada depende do tamanho do filtro, carga de PVPP e 
a taxa de adição em cerveja e pode executar vários milhares 
de hl.

No final do processo de filtragem e 
estabilização, a cerveja residual é retornada para o tanque 
de recuperação de cerveja. A PVPP usada é regenerada pela 
circulação de uma solução cáustica (1-2% p/p), solução a 
60-80°C através do leito do filtro de PVPP entre 15 a 30 
minutos.

Por vezes, um segundo enxágue cáustico é usado, 
com o primeiro ciclo executado para drenar e o segundo 
ciclo guardado para reutilização como o primeiro enxágue 
cáustico na próxima regeneração. A cor do produto cáustico 
deixando o filtro é muito escura, o que confirma a ruptura 
dos complexos de PVPP-polifenóis fortes. O bolo do filtro 
de PVPP é então lavado com água quente a 80°C para deslocar 
a solução cáustica e reduzir o pH. Isto é seguido por um 
ciclo de lavagem com ácido diluído, até a solução deixando 
o filtro chegar a cerca de pH 4 durante 20 minutos. 
Resíduos da cerveja e água são eficazmente removidos e 
melhores resultados são obtidos por pré-aquecimento do 
ácido diluído para cerca de 60°C. O filtro é depois lavado 
com água fria até que o ácido seja lavado e o pH na saída 
seja neutro. Finalmente CO2, água e a força centrífuga de 
girar os elementos de filtro são usados para deslocar a 
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PVPP regenerada a partir das telas de filtro para o pote de 
dosagem. O conteúdo de sólidos (PVPP) no tanque de dosagem 
é verificado e novo material adicionado para compensar as 
perdas de processo. Estas perdas são tipicamente entre 0,5 
a 1% por regeneração. No entanto, é o custo do hardware de 
filtro espaçoso, em vez do estabilizador de PVPP, que tem 
uma influência mais significativa sobre a economia da 
regeneração de PVPP.

Assim, enquanto a PVPP de única utilização tem a 
desvantagem de que ela gera um fluxo de resíduos 
considerável, a PVPP regenerável sofre da desvantagem de 
que ela requer um investimento inicial considerável em 
hardware de filtro sofisticado.

US 2009/0291164 descreve um processo para 
regenerar um auxiliar de filtro contendo a PVPP 
compreendendo:

(i) fornecer um auxiliar de filtro compreendendo 
um co-extrudado de uma PVPP e um polímero termoplástico;

(ii) tratar o auxiliar de filtro com álcali 
aquoso;

(iii) subsequentemente tratar o auxiliar de 
filtro com uma enzima; e

(iv) subsequentemente a isso realizar um segundo 
tratamento com álcali aquoso.

US 6.117.459 descreve um método de regenerar um 
adjuvante de filtragem compreendendo polímero sintético ou 
grãos naturais, o adjuvante sendo carregado com impurezas 
orgânicas que incluem leveduras e que são aprisionados nas 
cavidades entre os grãos de adjuvante após filtrar um 
líquido carregado com as referidas impurezas, e sendo 
depositado sobre um suporte de filtragem de uma instalação 
de filtragem, o método incluindo as etapas de:
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• lavar o adjuvante de filtragem com uma solução 
de soda a uma temperatura de pelo menos 80°C por 60 a 120 
minutos;

• realizar a etapa de lavagem in situ com a 
referida solução de soda passando a solução de soda através 
da instalação de filtragem na direção de lavagem idêntica à 
direção do líquido a ser filtrado;

• passar através da instalação de filtragem na 
direção de lavagem uma composição de enzima a uma 
temperatura entre 40 e 60°C por entre 100 e 200 minutos, a 
referida composição de enzima incluindo agentes capazes de 
lisar as leveduras;

• lavar o referido adjuvante de filtragem para 
eliminar dele os produtos de resíduo das impurezas 
orgânicas, a referida etapa de lavagem sendo uma segunda 
lavagem com uma solução de soda para eliminar produtos 
residuais produzidos pela etapa de passagem da composição 
enzimática; e

• remover os grãos do adjuvante acumulados no 
suporte de filtragem para limpar o referido suporte de 
filtragem e para usar os referidos grãos de adjuvante para 
uma nova operação de filtragem.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Os presentes inventores desenvolveram um método 

alternativo de estabilizar bebida de levedura fermentada 
pelo tratamento com partículas de PVPP e regeneração das 
referidas partículas de PVPP usadas para reutilização. O 
método de acordo com a presente invenção pode ser operado 
com a PVPP de utilização única bem como com a PVPP 
regenerável. Além disso, o presente método é muito robusto 
e não necessita de hardware de filtro espaçoso sofisticado 
para regenerar a PVPP.
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No método da presente invenção partículas de PVPP 
são adicionadas ao líquido de levedura fermentado antes da 
clarificação. Depois, o líquido fermentado contendo as 
partículas de PVPP é filtrado sobre um primeiro filtro de 
membrana tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 5 pm 
para produzir um primeiro retentado contendo as partículas 
de PVPP. Subsequentemente, o primeiro retentado é combinado 
com um líquido de regeneração para dessorver polifenóis 
e/ou proteínas das partículas de PVPP e para degradar os 
componentes macromoleculares contidos no retentado e o 
líquido resultante é filtrado através de um segundo filtro 
de membrana tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 10 
pm para produzir um segundo retentado contendo as 
partículas de PVPP regeneradas. Finalmente, após o refino 
adicional opcional das partículas de PVPP regeneradas, as 
partículas regeneradas são reutilizadas no método.

Mais particularmente, a presente invenção fornece 
um método para preparar uma bebida de levedura fermentada, 
o referido método compreendendo as etapas de:

a. fermentar o mosto com uma levedura 
biologicamente ativa para produzir um líquido fermentado;

b. opcionalmente remover a levedura do líquido 
fermentado (ex., por centrifugação);

c. misturar o líquido fermentado com partículas 
de polivinilpolipirrolidona (PVPP) a pelo menos 80% em peso 
das referidas partículas de PVPP tendo um diâmetro na faixa 
de 5 a 150 pm;

d. filtrar o líquido fermentado contendo as 
partículas de PVPP sobre um primeiro filtro de membrana 
tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 5 pm sem 
empregar um auxiliar de filtro para produzir um líquido 
fermentado clarificado e um primeiro retentado contendo as 
partículas de PVPP;



8/21

5

10

15

20

25

30

e. combinar o primeiro retentado com um líquido 
de regeneração aquoso para dessorver polifenóis e/ou 
proteína das partículas de PVPP, o referido líquido de 
regeneração aquoso tendo um pH de pelo menos 10.0;

f. filtrar a combinação do primeiro retentado e 
líquido de regeneração através de um segundo filtro de 
membrana tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 10 pm 
sem empregar um auxiliar de filtro para produzir um segundo 
retentado contendo partículas de PVPP regeneradas; e

g. após o refino adicional opcional das 
partículas de PVPP regeneradas contidas no segundo 
retentado, recircular as partículas de PVPP regeneradas 
para a etapa c;

em que os componentes macromoleculares contidos 
no primeiro retentado da etapa d. e/ou retidos no segundo 
filtro da etapa f, são degradados usando um agente 
degradador capaz de degradar proteínas e/ou polifenóis, o 
referido agente degradador sendo selecionado a partir de 
oxidantes, enzimas e combinações dos mesmos.

O presente método oferece a vantagem de que 
permite a recuperação eficiente das partículas de PVPP, 
incluindo as partículas de PVPP de utilização única, para 
reutilização no mesmo processo. Em segundo lugar, o 
presente método oferece o benefício de que a reciclagem das 
partículas de PVPP pode ser realizada usando o mesmo filtro 
de membrana que é usado para clarificar o líquido 
fermentado como a cerveja.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Dessa forma, a presente invenção refere-se a um 

método para preparar uma bebida de levedura fermentada, o 
referido método compreendendo as etapas de:
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a. fermentar o mosto com uma levedura 
biologicamente ativa para produzir um líquido fermentado 
contendo levedura, álcool, polifenóis e proteína;

b. remover opcionalmente a levedura do líquido 
fermentado;

c. misturar o líquido fermentado com partículas 
de polivinilpolipirrolidona (PVPP) para ligar pelo menos 
uma fração dos polifenóis e/ou as proteínas contidos no 
líquido fermentado às referidas partículas de PVPP, pelo 
menos 80% em peso das referidas partículas de PVPP tendo um 
diâmetro na faixa de 5 a 150 pm;

d. filtrar o líquido fermentado contendo as 
partículas de PVPP sobre um primeiro filtro de membrana 
tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 5 pm sem 
empregar um auxiliar de filtro (outro que as partículas de 
PVPP) para produzir um líquido fermentado clarificado e um 
primeiro retentado contendo as partículas de PVPP;

e. combinar o primeiro retentado com um líquido 
de regeneração aquoso para dessorver polifenóis e/ou 
proteína das partículas de PVPP, o referido líquido de 
regeneração aquoso tendo um pH de pelo menos 10.0;

em que o agente degradador pode ser adicionado ao 
primeiro retentado antes, depois ou junto com o líquido de 
regeneração;

f. filtrar a combinação do primeiro retentado e 
líquido de regeneração através de um segundo filtro de 
membrana tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 10 pm 
sem empregar um auxiliar de filtro (outro que as partículas 
de PVPP) para produzir um segundo retentado contendo 
partículas de PVPP regeneradas; e

g. após o refino adicional opcional das 
partículas de PVPP regeneradas contidas no segundo
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retentado, recircular as partículas de PVPP regeneradas 
para a etapa c;

em que os componentes macromoleculares contidos 
no primeiro retentado da etapa d. e/ou retidos no segundo 
filtro da etapa f., são degradados usando um agente 
degradador capaz de degradar proteínas e/ou polifenóis, o 
referido agente degradador sendo selecionado a partir de 
oxidantes, enzimas e combinações dos mesmos.

O termo "mosto", tal como aqui utilizado, refere- 
se ao líquido extraído do processo de maceração durante a 
fermentação de, por exemplo, cerveja ou uísque. O mosto 
contém açúcares, derivados de uma fonte de cereais, tais 
como o malte, que são fermentados pela fermentação da 
levedura para produzir álcool, sabor, etc.

Os termos "liquido fermentado clarificado" 
referem-se a um líquido a partir dos componentes formadores 
de névoa, incluindo levedura, foram removidos.

Sempre que se faça referência neste documento a 
ligação/dessorção de polifenóis e/ou as proteínas para/a 
partir das partículas de PVPP o que se quer dizer é que 
polifenóis ou proteínas são ligados a ou dessorvidos a 
partir das partículas de PVPP tal como ou como parte de 
complexos de, por exemplo, polifenóis (polimerizado) e 
proteínas.

A terminologia "degradação dos componentes 
macromoleculares" refere-se à quebra dos componentes 
macromoleculares (ex., componentes tendo um peso molecular 
em excesso de 1 kDa) em moléculas menores.

O termo "agente degradador" é usado aqui para se 
referir a um agente que é capaz de causar a quebra dos 
componentes macromoleculares contidos no primeiro 
retentado.
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Em uma modalidade do presente método, nenhuma 
levedura é removida do líquido fermentado antes de ser 
combinada com as partículas de PVPP. De acordo com esta 
modalidade, o líquido fermentado contendo as partículas de 
PVPP compreende tipicamente levedura em uma concentração de 
pelo menos 5 mg de levedura úmida por kg de líquido 
fermentado. Mais preferivelmente a referida concentração de 
levedura se encontra dentro de um intervalo de 10 a 10.000 
mg de levedura úmida por kg de líquido fermentado, mais 
preferivelmente dentro de um intervalo de 50 a 10.000 mg de 
levedura úmida por kg de líquido fermentado. Como será 
explicado em mais detalhes abaixo, a levedura pode 
adequadamente ser separada das partículas de PVPP por um 
tratamento a jusante como sedimentação, flotação, separação 
por hidrociclone ou filtragem em um filtro pequeno com 
tamanho de poro maior de 10 a 80 pm.

Em uma modalidade alternativa do presente método 
a levedura é removida do líquido fermentado antes do 
referido líquido ser combinado com as partículas de PVPP. A 
levedura pode adequadamente ser removida neste estágio do 
método por meios de hidrociclones, sedimentação ou 
centrifugação, a centrifugação sendo preferida. De acordo 
com esta modalidade, o teor de levedura do líquido 
fermentado após a remoção da levedura não excede 50 mg da 
levedura úmida por kg do líquido fermentado, mais 
preferivelmente não excede 5 mg da levedura úmida por kg do 
líquido fermentado. A quantidade de levedura úmida contida 
em um líquido fermentado pode ser adequadamente determinada 
por uma medição da consistência normal, ou seja, tendo um 
valor ponderado da amostra a partir do líquido de 
fermentação, centrifugação seguinte e decanta-se o 
sobrenadante e, finalmente, mede-se o peso do sedimento 
centrifugado.
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Normalmente, no presente método as partículas de
PVPP são combinadas com o líquido fermentado em uma
proporção em peso de 1:100.000 a 1:100, mais
preferivelmente em uma proporção em peso de 1:30 .000 a
1:1000.

Como explicado aqui, antes, o presente método
pode ser realizado utilizando partículas de PVPP de 
utilização única assim como partículas de PVPP 
regeneráveis. Tipicamente, estas partículas de PVPP têm um 
diâmetro médio ponderado de massa de 10 a 300 μη. De acordo 
com uma modalidade da presente invenção, o método emprega 
as partículas de PVPP de utilização única tendo um diâmetro 
médio ponderado de massa de 10 a 60 μη, mais 
preferivelmente de 12-50 μm. De acordo com outra 
modalidade, o presente método emprega partículas de PVPP 
regeneráveis tendo um diâmetro médio ponderado de massa de 
30 a 300 μm, mais preferivelmente de 40 a 200 μm.

As partículas de PVPP utilizadas no presente 
método preferivelmente têm uma área de superfície 
específica superior a 0,1 m2/g. Normalmente, a área de 
superfície específica das partículas de PVPP se encontra 
dentro da faixa de 0,15 a 5 m2/g.

De acordo com outra modalidade preferida, as 
partículas de PVPP empregadas no presente método não são um 
co-extrudado de PVPP e outro polímero, especialmente não um 
co-extrudado de PVPP e um polímero termoplástico.

O primeiro retentado que é obtido pela filtragem 
do líquido de fermentação contendo as partículas de PVPP 
adicionadas preferivelmente contém pelo menos 0,1 g/l, mais 
preferivelmente 1 a 200 g/l das referidas partículas de 
PVPP.

É ainda preferido que pelo menos 95% em peso das 
partículas de PVPP úmidas contidas no primeiro retentado 
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tenham uma densidade de menos de 1,2 g/ml, de preferência 
de 1,0 a 1,1 g/ml.

A combinação do primeiro retentado com o líquido 
de regeneração aquoso pode adequadamente ser conseguida 
pelo enxágue do primeiro retentado com o referido líquido 
de regeneração enquanto o primeiro retentado está em 
contato direto com o primeiro filtro de membrana, e a 
remoção do líquido contendo os componentes dessorvidos e 
degradados através do filtro.

De acordo com uma modalidade particularmente
preferida da presente invenção, o primeiro filtro de
membrana também é empregado como o segundo filtro de
membrana na etapa e. Assim, o uso de uma unidade de
filtragem adicional pode ser evitada.

A etapa de dessorção/regeneração e. e a etapa de
filtragem f. podem ser realizadas simultaneamente ou
consecutivamente, cada opção tendo suas próprias vantagens 
e desvantagens. Em uma modalidade, a etapa e. compreende 
transferir o primeiro retentado para um recipiente de 
mistura onde é misturado com o líquido de regeneração. Isto 
oferece a vantagem que, se o segundo filtro de membrana é o 
mesmo filtro que o primeiro filtro de membrana, o referido 
filtro de membrana pode ser usado para filtrar outra 
batelada do líquido fermentado contendo as partículas de 
PVPP enquanto o primeiro retentado produzido na batelada 
anterior está sendo regenerado no recipiente de mistura. 
Assim, o primeiro filtro de membrana pode ser empregado de 
uma forma muito eficiente. Além disso, esta modalidade 
oferece a vantagem de que a regeneração das partículas de 
PVPP contidas no primeiro retentado pode ser maximizada 
empregando condições de regeneração ideais no recipiente de 
mistura, ex., pela agitação contínua dos conteúdos do 
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recipiente e/ou pelo aquecimento de tais conteúdos (ex., 
para temperaturas até 80°C).

O primeiro filtro de membrana que é usado no 
presente método preferivelmente tem um tamanho de poro de 
pelo menos 0,2 pm. O tamanho de poro do referido filtro de 
membrana preferivelmente não excede 2 pm, mais 
preferivelmente não excede 1 pm.

No presente método, a combinação do primeiro 
retentado e líquido de regeneração que é filtrado sobre o 
segundo filtro de membrana preferivelmente tem um teor de 
sólidos até 300 g/l, mais preferivelmente de 1 a 200 g/l e 
mais preferivelmente de 10 a 200 g/l.

O presente método oferece a vantagem que as 
partículas de PVPP podem ser recuperadas no segundo 
retentado em rendimentos muito altos. Um rendimento de 80% 
em peso é facilmente conseguido, e mesmo rendimento de 95% 
ou mais são praticáveis.

Um elemento essencial da regeneração das 
partículas de PVPP é a dessorção dos polifenóis e/ou 
proteínas que são ligadas às partículas de PVPP. De 
preferência, os polifenóis e/ou proteínas são dessorvidos a 
partir das partículas de PVPP pelo emprego de um líquido de 
regeneração tendo um pH de pelo menos 11,0.

De acordo com a presente invenção, componentes 
macromoleculares contidos no primeiro retentado e/ou 
dessorvidos a partir das partículas de PVPP, parte dos 
quais pode ser retida pelo segundo filtro de membrana, são 
degradados para impedir ou reverter o entupimento do 
referido segundo filtro de membrana e para evitar o aumento 
de pressão. Para este fim, um agente degradador capaz de 
degradar polifenóis e/ou proteínas é empregado, o referido 
agente degradador sendo selecionado a partir de oxidantes, 
enzimas e combinações dos mesmos. Em uma modalidade da 
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invenção, o líquido de regeneração contém o agente 
degradador. Em uma modalidade alternativa, o agente 
degradador pode estar contido em uma composição separada, 
normalmente um líquido aquoso, que pode ser adicionado ao 
primeiro retentado, seja antes, após ou junto com o líquido 
de regeneração. Ainda em outra modalidade, um líquido 
aquoso contendo o agente degradador é usado para enxaguar o 
segundo filtro seguindo a etapa f.

De acordo com uma modalidade preferida, o agente 
degradador compreende um oxidante. O oxidante é tipicamente 
empregado em um líquido aquoso, de preferência o líquido de 
regeneração, a uma concentração de pelo menos 0,1 g/l, mais 
preferivelmente de pelo menos 0,5 g/l e mais 
preferivelmente de pelo menos 1 g/l. Oxidantes preferidos 
incluem persulfatos, hipohaletos, peróxidos e combinações 
dos mesmos.

De acordo com uma modalidade alternativa, o 
agente degradador é uma enzima, de preferência uma enzima 
selecionada a partir das proteinases, enzimas de degradação 
de carboidrato (ex, glucanases), polifenol oxidases e 
combinações dos mesmos. A filtragem do líquido fermentado e 
a regeneração subsequente das partículas de PVPP são 
adequadamente concluídas dentro de 2 horas. Mais 
preferivelmente, estes procedimentos são concluídos em 0,2 
a 1 horas.

Em uma modalidade que é particularmente 
vantajosa, o primeiro filtro de membrana da etapa d. é 
empregado como o segundo filtro de membrana na etapa f. e o 
líquido de regeneração empregado na etapa e. compreende o 
agente degradador.

O segundo retentado é vantajosamente enxaguado 
com um líquido aquoso ácido, seguido pelo enxágue com água, 
antes de recircular as partículas de PVPP regeneradas para 
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a etapa b. Estas ações de enxágue são vantajosamente 
realizadas pela passagem dos líquidos de enxágue através do 
segundo retentado enquanto está em contato com o segundo 
filtro de membrana, e remoção dos líquidos de enxágue 
através do filtro.

A fim de remover a levedura residual que está 
contida no primeiro retentado, especialmente se nenhuma 
levedura for removida antes da combinação do líquido 
fermentado com as partículas de PVPP, é vantajoso reduzir o 
teor de levedura do primeiro retentado antes ou após a 
combinação do primeiro retentado com o líquido de 
regeneração aquoso submetendo o referido primeiro retentado
ou a combinação do primeiro retentado e o líquido de
regeneração aquoso à separação por sedimentação.

Em uma modalidade alternativa que é
particularmente vantajosa no caso do primeiro filtro de
membrana e o segundo filtro de membrana serem os mesmos, a 
levedura residual é removida a partir do segundo retentado 
antes da recirculação. Dessa forma, é preferido que o 
segundo retentado seja ainda refinado antes da recirculação 
das partículas de PVPP regeneradas pela remoção da levedura 
a partir do referido segundo retentado por meio da 
separação por sedimentação.

A terminologia "separação por sedimentação", 
conforme aqui utilizada refere-se a uma técnica de 
separação em que as partículas sólidas que são suspensas em 
um líquido são separadas com base na diferença de 
densidade. A sedimentação é a tendência para que as 
partículas em suspensão se assentem fora do fluido na qual 
são arrastadas em resposta a gravidade e/ou aceleração 
centrífuga.

Exemplos de técnicas de separação por 
sedimentação que podem ser empregadas para remover a 



17/21

5

10

15

20

25

30

levedura incluem sedimentação, flotação e separação em 
hidrociclones; a flotação e separação por hidrociclones 
sendo preferida. Mais de preferência, o presente método 
emprega a flotação para separar a levedura residual das 
partículas de PVPP contidas no segundo retentado. O termo 
sedimentação é usado para se referir à separação na qual 
somente a força da gravidade é usada para realizar a 
separação.

A flotação das partículas é governada pelos 
mesmos equilíbrios de força como a sedimentação. A flotação 
pode ser usada para a classificação de sólidos quando 
existe uma mistura de partículas de diferentes densidades 
em suspensão. Os inventores descobriram que a flotação pode 
ser vantajosamente utilizada para separar partículas de 
PVPP a partir das células de levedura, como a velocidade de 
sedimentação das células de levedura tendem a ser 
significativamente maiores do que a das partículas de PVPP.

Assim, de acordo com uma modalidade 
particularmente preferida, a remoção da levedura a partir 
do primeiro retentado ou do segundo retentado 
preferivelmente compreende passar um líquido compreendendo 
o referido retentado por meio de um recipiente de separação 
em um fluxo laminar ascendente e pela remoção separadamente 
de uma fração enriquecida em levedura e uma fração 
enriquecida em PVPP, a referida fração enriquecida por PVPP 
sendo removida a jusante (e acima) de onde a fração 
enriquecida em levedura é removida. Deve entender-se que o 
termo "recipiente de separação", como aqui utilizado não 
deve ser interpretado de forma restritiva como o recipiente 
pode convenientemente tomar a forma de, por exemplo, um 
tubo de pé.

A fim de realizar a separação eficaz das 
partículas de PVPP e células de levedura, prefere-se passar 
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o líquido contendo o segundo retentado através do 
recipiente de separação em uma taxa de vazão vertical de 
0,01 a 10 mm/s, mais preferivelmente de 0,04 a 3 mm/s.

Hidrociclones também podem ser adequadamente 
usados para separar a levedura residual a partir das 
partículas de PVPP contidas no segundo retentado. Um 
hidrociclone é um dispositivo para classificar, separar ou 
diferenciar partículas em uma suspensão líquida com base 
nas densidades das partículas. Hidrociclones normalmente 
têm uma seção cilíndrica, na parte superior, onde o líquido 
está sendo alimentado tangencialmente, e uma base cônica. 
Um hidrociclone tem duas saídas no eixo: a menor na parte 
inferior (fluxo inferior ou rejeitar) e uma maior na parte 
superior (fluxo superior ou aceitar). O fluxo inferior é 
geralmente a fração mais densa ou espessa, enquanto que o 
fluxo superior é a fração mais leve ou mais fluida.

No presente método a fração enriquecida com PVPP 
que é produzida por separação por sedimentação do primeiro 
retentado é subsequentemente filtrada no segundo filtro de 
membrana. A fração enriquecida com PVPP que é obtida pela 
separação por sedimentação do segundo retentado é 
recirculada para a etapa b.

A separação por sedimentação empregada no 
presente método preferivelmente produz uma fração 
enriquecida com PVPP em que a proporção em peso das 
partículas de PVPP para levedura é substancialmente mais 
elevada do que a mesma proporção em peso na fração 
enriquecida com levedura. Dessa forma, em uma modalidade 
preferida a proporção em peso das partículas de PVPP para 
levedura da fração enriquecida com PVPP é pelo menos 3 
vezes, mais preferivelmente pelo menos 5 vezes maior do que 
a mesma razão em peso da fração enriquecida com levedura.
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Da mesma forma, a concentração de levedura da 
fração enriquecida com levedura é pelo menos 3 vezes, 
preferivelmente pelo menos 5 vezes maior do que a mesma 
concentração de uma fração enriquecida comr PVPP.

O presente método pode ser realizado como um 
processo em batelada, um processo semi-contínuo ou um 
processo contínuo. De preferência, o processo é realizado 
como um processo em batelada.

A invenção é ainda ilustrada por meio dos 
seguintes exemplos não limitativos.

EXEMPLOS
Uma pasta fluida preparada na hora de partículas 

de PVPP de utilização única (Polyclar® 10, como fornecido
pela ISP) foi dosada na cerveja Heineken® não estabilizada
antes da filtragem por membrana (tamanho de poro de 0,5
pm) . Após 3 horas de filtragem a 8 hl/h em filtro de
membrana (com uma área de filtro de 10 m2), a pasta fluida 
no retentado foi enxaguada com água para remover a cerveja.

Subsequentemente, o retentado foi enxaguado com 
uma solução de NaOH a 2%, combinada com hipoclorito de 
sódio a 0,2% como agente de oxidação, a uma temperatura de 
40°C por 20 min. para regenerar a PVPP. Quando o filtrado 
fica claro, o retentado contendo PVPP foi enxaguado com as 
etapas de água, ácido e água. Depois a filtragem da cerveja 
foi retomada e o aumento de pressão nesse momento foi 
seguido. O teste foi repetido com persulfato de sódio a 0,5 
% ao invés de hipoclorito de sódio como agente de oxidação 
e PVPP regenerável (Divergan® RS, como fornecida pela BASF) 
ao invés da de grau de utilização única (Polyclar® 10) .

A Tabela 1 mostra as pressões de iniciação (ΔΡ) e 
aumento de pressão com o tempo (όΔΡ/όό) durante a filtragem 
da cerveja antes e depois da regeneração da PVPP ocorrer no 
filtro de membrana. Os resultados mostram que quando a PVPP 



20/21

é regenerada somente com cáustica, o aumento de pressão com 
o tempo e a pressão de início da próxima filtragem é muito 
maio do que quando oxidantes são usados (hipoclorito em 
combinação com Polyclar® 10, persulfato em combinação com

5 Divergan® RS) . Isto pode ser explicado pelo fato de que os
rejeitos que foram dessorvidos a partir da PVPP bloquearam 
o filtro de membrana. Usando os agentes de oxidação junto 
com a regeneração cáustica minimiza-se tal sujeira dos 
filtros de membranas.

10 Tabela 1. Aumento de pressão durante a filtragem
da cerveja em um filtro de membrana antes e depois da etapa
de regeneração na PVPP executada no mesmo filtro

Teste de regeneração de Polyclar® 10 somente com cáustico a 2%
Hora de 
início 
(h:min)

APinício

(MPa)
Hora final

(h:min)
APfinal

(MPa)
dAP/dt 
(MPa/h)

Antes da regeneração 0:00 0,0290 3:13 0,082 0,016

Após a regeneração 0:00 0,0737 0:40 0,102 0,042

Teste de regeneração de Polyclar® 10 com cáustica a 2% e Hipoclorito de 
sódio a 0.2%

Hora de 
início 
(h:min)

AP 
(MPa)

Hora final 
(h:min)

AP 
(MPa)

dAP/dt
(MPa/h)

Antes da regeneração 0:00 0,0229 3:19 0,0423 0,006

Após a regeneração 0:00 0,0269 1:29 0,0504 0,016

Teste de regeneração de Divergan® RS com cáustica a 2% e persulfato de sódio 
a 0,5%

Hora de 
início 
(h:min)

AP 
(MPa)

Hora final 
(h:min)

AP 
(MPa)

dAP/dt 
(MPa/h)

Antes da regeneração 0:00 0,0310 2 : 42 0,0420 0,004

Após a regeneração 0:00 0,0369 0:59 0,0456 0,009
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As amostras da pasta fluida de PVPP fresca, não 
usada, e o retentado contendo PVPP após a regeneração foram 
tomadas para media a capacidade de adsorção. A PVPP fresca, 
de utilização única não usada (Polyclar® 10) teve uma 

5 capacidade de adsorção de 63,8%, como medido por uma 
análise padrão na qual uma solução de catequina é colocada 
em contato com uma quantidade definida de PVPP e a redução 
da catequina nesta solução é tomada como medida para a 
capacidade de adsorção. A PVPP como regenerada pelo 

10 procedimento como descrita acima com hipoclorito de sódio 
tem uma capacidade de adsorção de 58,9%. Capacidade de 
adsorção das PVPP usadas foi cerca de 5 a 8%.

Com a PVPP de grau regenerável (Divergan® RS), as 
capacidades de adsorção da PVPP fresca e PVPP que foi 

15 regenerada com persulfato de sódio foram 44,4 e 42,4%) 
respectivamente. A capacidade de adsorção da PVPP usada foi 
14%.
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REIVINDICAÇÕES
1. Método de preparar uma bebida de levedura 

fermentada, o referido método compreendendo as etapas de:
a. fermentar o mosto com uma levedura 

biologicamente ativa para produzir um líquido fermentado 
contendo levedura, álcool, polifenóis e proteína;

b. remover opcionalmente a levedura do líquido 
fermentado;

c. misturar o líquido fermentado com partículas 
de polivinilpolipirrolidona (PVPP) para ligar pelo menos 
uma fração dos polifenóis e/ou as proteínas contidos no 
líquido fermentado às referidas partículas de PVPP, pelo 
menos 80% em peso das referidas partículas de PVPP tendo um 
diâmetro na faixa de 5 a 150 pm, caracterizado pelo fato de 
que o método compreende adicionalmente as etapas de:

d. filtrar o líquido fermentado contendo as 
partículas de PVPP sobre um primeiro filtro de membrana 
tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 5 pm sem 
empregar um auxiliar de filtro para produzir um líquido 
fermentado clarificado e um primeiro retentado contendo as 
partículas de PVPP;

e. combinar o primeiro retentado com um líquido 
de regeneração aquoso para dessorver polifenóis e/ou 
proteína das partículas de PVPP, o referido líquido de 
regeneração aquoso tendo um pH de pelo menos 10,0;

f. filtrar a combinação do primeiro retentado e 
líquido de regeneração sobre um segundo filtro de membrana 
tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1 a 10 pm sem 
empregar um auxiliar de filtro para produzir um segundo 
retentado contendo partículas de PVPP regeneradas; e

g. após o refino adicional opcional das
partículas de PVPP regeneradas contidas no segundo
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retentado, recircular as partículas de PVPP regeneradas 
para a etapa c;

em que os componentes macromoleculares contidos 
no primeiro retentado da etapa d. e/ou retidos no segundo 
filtro da etapa f., são degradados usando um agente 
degradador capaz de degradar proteínas e/ou polifenóis, o 
referido agente degradador sendo selecionado a partir de 
oxidantes, enzimas e combinações dos mesmos.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1,
caracterizado pelo fato de que o primeiro filtro de
membrana da etapa d. é empregado como o segundo filtro de
membrana na etapa f.

3. Método, de acordo com a reivindicação 2,
caracterizado pelo fato de que as etapas e. e f. são 
realizadas simultaneamente.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de que as etapas e. e f. são 
realizadas consecutivamente.

5. Método, de acordo com a reivindicação 4,
caracterizado pelo fato de que a etapa e. compreende
transferir o primeiro retentado a um recipiente de mistura
onde é misturado com o líquido de regeneração.

6. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o 
primeiro filtro de membrana tem um tamanho de poro na faixa 
de 0,2 a 1 pm.

7. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que 
pelo menos 80% em peso, preferivelmente pelo menos 95% em 
peso das partículas de PVPP empregadas no método são 
recuperadas no segundo retentado.

8. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a
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etapa e. compreende combinar o primeiro retentado com o 
agente degradador.

9. Método, de acordo com a reivindicação 8, 
caracterizado pelo fato de que o líquido de regeneração 
compreende o agente degradador.

10. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o 
agente degradador compreende um oxidante, de preferência um 
oxidante selecionado a partir de persulfatos, hipohaletos, 
peróxidos e combinações dos mesmos.

11. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações, caracterizado pelo fato de que o agente 
degradador compreende uma enzima, preferivelmente uma 
enzima selecionada a partir das proteinases, enzimas de 
degradação de carboidrato, polifenol oxidases e combinações 
dos mesmos.

12. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a 
combinação do líquido fermentado e as partículas de PVPP é 
obtida pela mistura do líquido fermentado com as partículas 
de PVPP.

13. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que 
as partículas de PVPP são combinadas com o líquido 
fermentado em uma proporção em peso de 1:100.000 a 1:100, 
preferivelmente 1:30.000 a 1:1000.

14. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o 
primeiro retentado contém pelo menos 0,5 g/l, de 
preferência 1 a 200 g/l das partículas de PVPP.

15. Método, de acordo com qualquer uma das 
reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a 
levedura é removida do primeiro retentado antes ou após a 
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combinação do primeiro retentado com o líquido de 
regeneração aquoso submetendo o referido primeiro retentado 
ou a combinação do primeiro retentado e o líquido de 
regeneração aquoso à separação por sedimentação.

5 16. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo fato de que o 
segundo retentado é refinado adicionalmente antes da 
recirculação das partículas de PVPP regeneradas pela 
remoção da levedura a partir do referido segundo retentado 

10 por meio da separação por sedimentação.
17. Método, de acordo com a reivindicação 13 ou

14, caracterizado pelo fato de que a técnica de separação 
por sedimentação empregada é selecionada a partir da 
separação por flotação e separação por meio de um 

15 hidrociclone.


