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 Nesta coluna de estreia sobre cervejas, co-

meçaremos pela origem da bebida, que se 

inicia há cerca de nove mil anos. Provas ar-

queológicas que iluminam a história da cer-

veja foram encontradas na Mesopotâmia, 

região onde sumérios formaram uma das 

mais antigas civilizações e cultivaram grãos. 

 A cerveja parece ter sido acidentalmente 

descoberta por uma fermentação espontâ-

nea de cereais ou da própria massa do pão 

em contato com a água. Nesta época, as mu-

lheres eram responsáveis pela fabricação e dis-

tribuição da cerveja, consumida e valorizada 

na Antiguidade. Bebida divina, era oferecida 

a deuses como Ninkasi, a escolhida para re-

ferenciar a arte suméria de produzir cerveja.

A CERVEJA
TEM HISTÓRIA

DA MESOPOTÂMIA À MODERNIDADE,

 As primeiras cervejas eram muito diferen-

tes das atuais. Como o trigo era o melhor ce-

real para a fabricação de pães (por sua quanti-

dade de glúten), tornou-se o mais utilizado na 

elaboração das cervejas, que recebiam também 

a adição de uvas e de tâmaras ao mosto, pois 

elas aceleravam seu processo de fabricação pela 

presença de leveduras e bactérias nas cascas. 

De teor alcoólico bem baixo (algo como 2,0 ou 

3,0%), as cervejas antigas recebiam muitas vezes a 

adição de ervas, raízes e frutos, como alecrim, anis, 

canela, zimbro, gengibre e avelãs, além de mel.

 Durante a Idade Média, a produção da cer-

veja se expandiu principalmente pelas mãos dos 

monges, que a produziam e serviam nos mos-

teiros para os hóspedes que por lá passavam, 

além de utilizarem-na como alimento durante 

o jejum, em que só podiam consumir líquidos 

— daí uma das origens do termo “pão líquido”. 

 A partir daí, o perfil sensorial da cerveja apro-

ximou-se do que temos hoje. O lúpulo ganhou 

maior importância com a descoberta de suas pro-

priedades aromáticas e bacteriostáticas. Mosteiros 

da Bélgica, Suíça, Alemanha e Holanda deixaram 

receitas que até hoje são produzidas — fielmen-

te ou com modificações —, contribuindo com 

o desenvolvimento de seus diferentes estilos.

 Os desenvolvimentos tecnológicos da era 

moderna foram responsáveis pela evolução 

da produção cervejeira, como a criação da 

máquina a vapor (1700), do termômetro 

(1742) e, principalmente, da refrigeração 

artificial, por Carl von Linde em 1859. A 

produção artificial de frio proporcionou 

a fabricação e a expansão das cervejas de 

baixa fermentação (ou Lagers), antes passí-

veis de produção esporádica — somente no 

inverno, quando a temperatura era mais baixa. 

 No século 20, com a globalização e a massi-

ficação de seu consumo, as cervejas tipo Ameri-

can Lagers (conhecidas aqui como Pilsens) deixa-

ram para trás muitos estilos complexos da bebida. 

 Felizmente, nos últimos anos temos assistido 

ao contramovimento mundial conhecido como 

Craft Beer Renaissance, que pretende trazer de 

volta ao consumidor o prazer de apreciar uma 

boa cerveja, revivendo suas histórias, estilos e sa-

bores. É sobre esse universo que falaremos aqui.

 Como vimos, diversos fatores influenciaram de-

cisivamente o desenvolvimento dos estilos de cerveja 

atuais. Aspectos culturais e climáticos, disponibili-

dade de matérias-primas regionais e avanços tecno-

lógicos traçaram o caminho da cerveja até hoje e 

construíram a atual riqueza de estilos — estilos esses 

que conheceremos melhor nas próximas edições. 
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