
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Características de rendimento em base a amido 

Pontos-chave a serem considerados  

Nas destilarias, obter o rendimento ideal durante o processo de produção de destilados é uma meta 
diária. Muitos fatores podem afetar o rendimento: a preparação da matéria- prima, o cozimento, a 
fermentação e a destilação. 
 

Objetivos 

Boas práticas #3 

• O cálculo do rendimento é a chave para compreender a eficiência de uma destilaria e definir áreas de 
melhoria. 

• Existem quatro cálculos de rendimento diferentes que você pode usar em sua destilaria, que fornecerão 
informações diferentes. 
 

 
• Rendimento geral. Fornece o custo do grão para produzir a sua bebida. É a quantidade de etanol puro por 

tonelada de grão. 
 
 

O objetivo dos produtores artesanais é atingir 82- 90% do rendimento teórico. 

 • Rendimento de destilação. Litros de destilado final produzido dividido por litros de etanol adicionado ao 
destilador 
 

 

 

• Por que nunca podemos obter 100% do rendimento teórico? Entre os diversos motivos estão a produção de 
células de leveduras, algumas perdas na produção fabril, a contaminação por bactérias e leveduras 
selvagens e a produção de glicerol, ácidos orgânicos, álcoois superiores, ésteres, etc. Haverá também 
perdas na destilação. 
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Monitoramento 

• Rendimento de fermentação é a quantidade de etanol produzida em sua fermentação a partir de certa 
quantidade de amido. 
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Recomendações Lallemand Distilling 

Recommendations 

Resumo 

Escolha da 

cepa de 

levedura 

Fatores de 

conversão 

 

Quantidade 

de amido 

 

Teor de 

umidade 

 

Em grãos como milho, trigo, centeio, etc. e também em raízes como batata, o amido, pela 
ação de enzimas, é convertido em açúcares fermentáveis: glicose, maltose, malto triose. É 
importante fermentar com uma levedura dedicada a este tipo de açúcar para garantir uma 
fermentação completa sem açúcares residuais. A Lallemand Distilling recomenda 
observar as características da linha DistilaMax para escolher a cepa de levedura de acordo 
com seu processo. 

A levedura não pode consumir o amido diretamente, então as enzimas são necessárias 
para converter o amido em açúcares fermentáveis. O fator de conversão do amido em 
glicose é 1,11 e isso significa que, para 100 partes em peso de amido, você obtém 110 
partes de glicose. Este fator de conversão é variável de acordo com a matéria- prima, por 
exemplo, para a sacarose, o fator de conversão é 1,05. A Lallemand Distilling recomenda o 
uso das enzimas DistilaZyme para otimizar a mosturação e a fermentação.  

O amido é o que o destilador paga. O teor de amido do grão determina a quantidade 
potencial de açúcares fermentáveis e, portanto, o rendimento.  Se você tiver uma tonelada 
de grãos com 60% (em peso) de amido, obterá 600 kg de amido, se for 65%, você obterá 
650 de amido. A diferença de 50 kg de amido representa 55,5 kg de glicose (50x1,11) que 
é potencialmente 28,36 kg de etanol (55,5 x 0,511). Isso equivale a 35,94 litros de etanol 
(28,36 / 0,789 (densidade do etanol)) por tonelada de grão. Se a eficiência for 85%, você 
tem um ganho ou perda de 30,55 litros de etanol por tonelada de grão. É muito importante 
obter grãos com alto teor de amido e garantir que as enzimas sejam utilizadas 
corretamente. 

O teor de umidade é um bom indicador da qualidade do grão: um alto nível de umidade 
significa má qualidade do grão e, portanto, duração limitada de armazenamento e impacto 
no rendimento. Se você tem uma tonelada de trigo a 65% (peso seco) de amido com 12% 
de umidade e uma tonelada de trigo a 68% (peso seco) com 15% de umidade, a perda ou 
ganho será de 14 litros de etanol por tonelada de grão (com base na eficiência de 85%). Os 
cálculos são semelhantes ao cálculo do teor de amido. 

Consistência é a chave para o sucesso, portanto, trabalhar sempre da mesma maneira e 
registrar os dados são importantes. Na fermentação, a Lallemand Distilling recomenda 
registrar as temperaturas e a gravidade específica (SG) para garantir que a fermentação 
seja concluída. No final da destilação, o conteúdo final de etanol é medido por destilação, 
atenção aos volumes exatos da amostra e do destilado. A temperatura do destilado é 
ajustada em 20 °C antes da medição final. 

Para obter os maiores rendimentos: 

• Use uma cepa de levedura dedicada ao açúcar presente em sua matéria- prima. 
• busque uma fermentação completa com um nível de açúcares residuais inferior a 2g/litro. 
• Use enzimas dedicadas para otimizar a conversão de amido em açúcares fermentáveis. 
• Adapte seu processo de acordo com a qualidade do grão levando em consideração o teor de amido 

e umidade. 
• Monitore sua fermentação e destilação para obter consistência. 

Com relação ao uso e dosagem dos produtos, a Lallemand Distilling recomenda consultar os regulamentos locais para garantir que você cumpra com os 

auxiliares de processamento aprovados para a categoria de produto. A Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) tem o orgulho de fornecer destiladores 

artesanais com um formato de “solução completa”. 

Visite nosso site www.lallemanddistilling.com para saber mais sobre nossos produtos ou entre em contato com o representante local da LBDS. 
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