
SUPER

BREVE HISTÓRIA DA CERVEJA





6000 a.C. Há evidências de que a cerveja já era 

produzida na Mesopotâmia.





4000 a.C. Época Sumeriana – existência de

cerveja e de casas de cerveja, as quais eram

mantidas por mulheres.

Ninkasi



3000 a.C.

 A cerveja é a principal bebida do Egito;

 importante papel na vida diária: rituais

religiosos e moeda;

 A cargo das padeiras, devido à semelhança

de matéria prima: grãos de cereais e leveduras.





 Aquela cerveja rústica ainda é fabricada no

Egito com o nome de Bouza.

 O faraó Ramsés II tinha cervejarias

enormes, capazes de produzir 5 milhões de litros

por ano.



1730 a.C

O Império Mesopotâmio nos deixou vários

sinais da importância social da cerveja,

particularmente o Código de Hamurábi, escrito

por volta de 1730 a.C.





“Os adulteradores de

cerveja serão afogados

em seus tonéis ou

obrigados a beber

goela abaixo tanta

cerveja, até que

sufoquem”.



500 a.C.

Produzida pelos

gregos, que

aprenderam com

os egípcios, é

levada pelo

império

romano para a

Gália (atual

França), e de lá

para toda a

Europa.



50 a.C.

 surge a palavra cervisia ou cerevisia;

 palavra latina e relacionada à Deusa egípcia

da Agricultura – Ísis

 = Ceres - romanos;

 = Demeter - gregos.



613

 Idade Média: os monastérios assumiram a

fabricação da cerveja;

 Um dos primeiros foi a abadia de Sankt

Gallen, em 613 d.C. Suíça.



O cervejeiro que fizesse 3 cerveja boas na 

sequência era morto acusado de bruxaria.



 Nessa época surgem os Santos Cervejeiros:

Santo Agostinho, Santo Arnulf, São Wenceslau,

São Patrício, São Lucas, São Nicolau, São

Mungo, Santa Brígida, São Columbano e, claro,

São Gallo.





1100

 primeiro registro oficial da utilização do

lúpulo: Hildergard von Bingen;

 Entretanto, existem evidências que já no

século VIII se utilizava o lúpulo.



1040

 Os benetidinos de Weihenstephan

recebem autorização profissional para a

fabricação e venda de cerveja;

 a cervejaria mais antiga em funcionamento

no mundo;

 Centro de Ensino de Tecnologia de Cerveja

da Universidade Técnica de Munique.







1516

O Duque Guilherme IV da

Baviera, Alemanha, decretou

a lei da Pureza (em

alemão Reinheitsgebot),

definindo que a cerveja só

pode ser feita de água, malte

de cevada, e lúpulo.



1680

 microscópio = Van Leeuwennhoek;

 instalação de cervejarias industriais;

 Cria-se a cerveja Pale Ale, não utiliza malte

torrado em sua fabricação.



1759

Guinness

1789

Lavoisier descobre o

gás carbônico formado

pela fermentação.



1808

A cerveja chega ao Brasil, junto com a

Família Real Portuguesa.

1815

Gay Lussac

descreve a

equação da

fermentação.



1842

Cerveja Pilsen, cidade de Pilsen, atual

República Tcheca;

1853

O alemão Henrique Kremer

funda, em Petrópolis RJ, a

primeira marca brasileira de

cerveja.





ISSO É 

UMA 

PILSEN???



1876

Louis Pasteur publica, na França,

sua obra sobre cerveja, expondo

aspectos fundamentais como:

teoria fisiológica da fermentação

por micro-organismos, dissolução

do oxigênio no mosto, descrição

de um grande número de micro-

organismos contaminantes e

conservação da cerveja através

de aquecimento, a pasteurização.



1876

 Carl von Linde constrói o primeiro

compressor frigorífico em Munique;

 Consequência: produção de cervejas de

baixa fermentação (lager) durante todo o ano.



1883

 Emil Christian Hansen: desenvolve uma

cultura pura de leveduras.

 a partir desse momento torna-se viável a

homogeneização da qualidade organoléptica

(aroma e sabor), da cerveja.



1885

funda-se a companhia Antarctica Paulista,

fabricante de gelo e gêneros alimentícios.

1888

funda-se a

Brahma.



1888

Cervejaria Liberdade – Uberaba-MG

Fundador: Pascoal Toti 





1935

Lança-se a

primeira cerveja

em lata do mundo.



Fundada 

em 1971



1970



1970

 Irlanda: Campanha pela verdadeira cerveja;

 EUA: movimento das microcervejarias,

home brew;

 Afetou o mercado mundial de cerveja desde

então



1999

Brahma + Antarctica = AmBev;

2004

Ambev + Interbrew(belga) = AB InBev

2008

Compra da Anheuser-Busch, formando a maior

cervejaria do mundo











A cerveja é a prova de que Deus nos ama e nos

quer ver felizes.


