
AMERICAN NOBLE HOPS™

EMBALADO POR

Yakima Chief Hops
306 Division Street, Yakima, WA 98902 USA 
Telefone +1 (509) 456-4792, Fax +1 (509) 453-1551

DESCRIÇÃO

O American Noble Hops™ é produzido a partir dos cones inteiros, utilizando o processo por separação criogênica exclusivo da Yakima Chief Hops, 
preservando seu perfil sensorial característico.

O American Noble Hops™ é a parte da folha do cone (bráctea e estróbilo) que teve a maior parte da lupulina removida, resultando em um produto 
agradável com amargor reduzido. O American Noble Hops™ é uma alternativa de alta qualidade, com baixo teor de ácido alfa, o que proporciona 
caráter nobre à cerveja. O American Noble Hops™ tem características muito semelhantes às dos lúpulos nobres, mas pode ser derivado de variedades 
do Noroeste dos EUA, com um teor de resina mais alto, a exemplo das variedades Simcoe®, Mosaic® e Cascade.

O American Noble Hops™ vem em forma de pellets e pode ser usado em qualquer estilo, especialmente em cervejas tipo Pilsen, Kölsch, Blonde e estilos 
Sour, incluindo Gose, Gueuze e Berliner Weisse.

EMBALAGEM

O American Noble Hops™ é embalado em pacotes aluminizados, com atmosfera de nitrogênio, e transportado em caixas de papelão.

ARMAZENAMENTO

O American Noble Hops™ deve ser armazenado em temperaturas entre -1°C e 5°C. Para melhores resultados, usar em até três anos a partir da data 
de embalagem. A estabilidade das características do produto varia conforme a classe de cada lúpulo e pode ser afetada pela exposição ao oxigênio, 
ao calor e/ou à luz.

APLICAÇÃO E USO

O American Noble Hops™ pode ser usado da mesma forma que o lúpulo em pellets. Entretanto, os melhores resultados são obtidos quando acrescentado 
na caldeira, onde pode ser separado no trub (borra) do whirlpool (tanque de redemoinho). Ao formular receitas, o teor de ácidos alfa do lote deve 
ser usado para calcular o amargor, da mesma forma como ao utilizar-se lúpulo em cones ou pellets. É mais apropriado para o uso em estilos de 
cervejas com amargor suave e agradável, onde os aromas e sabores do lúpulo não sejam dominantes. Devido ao seu baixo teor de ácidos alfa, o  
American Noble Hops™ é uma boa escolha para produção de cerveja Sour pois terá efeito mínimo nas bactérias láticas, ao mesmo tempo que contribui 
com polifenóis, glicosídeos e flavonoides típicos de lúpulos com baixo teor de ácidos alfa. Algumas cervejarias obtiveram bons resultados utilizando o 
American Noble Hops™ na brassagem, para ajudar no escoamento e contribuir com antioxidantes, pois em tese, diminui a oxidação durante esta etapa.

BENEFÍCIOS

O American Noble Hops™ permite que cervejeiros usem variedades de aromas clássicos dos EUA em estilos de cerveja tipicamente fabricados com 
lúpulos nobres. O American Noble Hops™ lembra um lúpulo nobre na quantidade de ácidos alfa, mas a bráctea em si ainda contribui com muitas outras 
características de aroma e sabor na cerveja. Quando usado, o American Noble Hops™ contribui com um amargor nobre agradável e muitos aspectos 
do aroma do lúpulo em cones inteiros, graças à extração de compostos saborizantes solúveis em água, como flavonoides, glicosídeos e polifenóis.

• Substituição de alta confiabilidade para lúpulos nobres;
• Produto de alta qualidade e baixo teor de ácidos alfa;
• Lúpulos com alto teor de resinas e perfis de sabores exclusivos; 
• Fonte de polifenóis e antioxidantes;
• Baixo custo.

FOLHA DE DADOS DO PRODUTO
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* OBSERVAÇÃO: a concentração depende da variedade de lúpulo e do ano da colheita

MÉTODO ANÁLISE TÍPICA

Ensaio para ácidos alfa*

Ensaio para ácidos beta*

Chumbo

Cádmio

Pesticidas

Índice de armazenamento  
do lúpulo

Arsênio

Metais pesados totais  
(como eq. de Pb)

Espectrofotometria UV conforme a ASBC (Sociedade 
americana de químicos cervejeiros) HOPS-6A

ASBC HOPS-12

Normas dos EUA e Dir. CE 90/642/EEC com emendas

0,5 - 2,0 % (p/p)

< 1,0 ppm

< 0,03 ppm

Varia conforme a variedade e o tempo  
desde a colheita

< 0,5 ppm

< 10 ppm

Espectrofotometria UV conforme a ASBC (Sociedade 
americana de químicos cervejeiros) HOPS-6A 0,5 - 6,0 % (p/p)

AMERICAN NOBLE HOPS™

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES
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AMERICAN NOBLE HOPS™

FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

American Noble Hops™ 
 

OBSERVAÇÃO: Este documento é válido para produtos fornecidos pela Yakima Chief Hops, LLC e  
Yakima Chief-Hopunion, LLC. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

1.1 Nome do produto American Noble Hops™ (brácteas de cones de lúpulo) 
Feitos de cones de lúpulo secos e moídos 

1.2 Fornecedor Yakima Chief Hops, LLC 
306 Division St. 
Yakima, WA 98902 (USA)  
Telefone: +1.509.453.4792 
Email: Quality@Yakimachief.com  
Sítio eletrônico: Yakimachief.com 

1.3 Uso recomendado Ingrediente utilizado na produção de cervejas. 

1.4 Restrições de uso Não há 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 

2.1 Classificação de  
      riscos 

Não se aplica 
O produto é natural, não refinado e não contém aditivos. 

2.2 Elementos do rótulo Não se aplica 

2.3 Outros riscos O pó do produto pode ser ligeiramente irritante para os olhos. 
O contato prolongado com a pele pode causar dermatite em algumas pessoas. 
O pó gerado durante a limpeza por varredura do produto derramado pode causar 
grave angústia respiratória em algumas pessoas. 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO E INGREDIENTES 

 

3.1 Composição Pó grosso ou pellets compostos por lúpulos moídos, produzidos  
pela moagem e peneiramento de cones de lúpulo secos. 

3.2 Componentes de risco Não se aplica 
O produto é natural, não refinado e não contém aditivos. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Ingestão oral Não se aplica 

4.2 Contato com os olhos Lavar com água em abundância.  
Procure assistência médica se a irritação persistir. 

4.3 Contato com a pele Lavar com água morna e sabão.  
Em caso de irritação, procure assistência médica.  
Lave as roupas contaminadas antes da reutilização. 

4.4 Inalação Leve a pessoa afetada ao ar livre. 
Administre oxigênio se necessário. 

4.5 Sintomas Nenhum conhecido 

 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

5.1 Meios extintores Água, CO2 

5.2 Risco de incêndio Nenhum conhecido 
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6. MEDIDAS EM CASO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL 
 

6.1 Procedimento Use uma colher/pá para recolher o material.   
Enxágue a área com água quente e detergente neutro para remover resquícios. 

6.2 Equipamento de proteção Mantenha ventilação adequada no ambiente ou use máscara com filtro  
em áreas fechadas.   
Use luvas de borracha e óculos de segurança. 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

7.1 Equipamento para  
      manuseio: 

Recipiente fechado de qualidade alimentícia, aço inoxidável, aço 
laqueado, películas de alumínio ou sacolas PET. 

7.2 Precauções Evite a geração de poeira em excesso e o contato prolongado com a pele. 
Use equipamento de proteção pessoal (Seção 8) 

7.3 Condições de  
      armazenamento 

Armazene em ambiente seco, isento de odores e a uma temperatura  
entre -3 °C e 5 °C (25 °F e 41 °F). A exposição prolongada a altas temperaturas 
pode causar o rompimento das películas e diminuir a qualidade. 

 
8. CONTROLE CONTRA EXPOSIÇÃO, PROTEÇÃO PESSOAL 

 

8.1 Limites permissíveis 
      de exposição (PEL) 

Não se aplica 

8.2 Valores-limite de  
limiar (TLV) 

Não se aplica 

8.3 Controles de  
engenharia 

Proporcione uma ventilação adequada 

8.4 Equipamento de  
proteção pessoal (PPE) 

Proteção da pele: use luvas de borracha em caso de exposição prolongada. 
Proteção dos olhos: use óculos de segurança. 
Proteção respiratória: use máscara facial se houver geração de poeira. 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

9.1 Aparência e odor Pó amarelo, verde ou marrom com odor herbal pungente. 

9.2 Odor Típico lupulado, depende da variedade 

9.3 Limiar de odor Não há dados disponíveis 

9.4 pH Não há dados disponíveis 

9.5 Ponto de congelamento Não há dados disponíveis 

9.6 Ponto de ebulição Não há dados disponíveis 

9.7 Ponto de fulgor Não há dados disponíveis 

9.8 Taxa de evaporação Não se aplica; sólido 

9.9 Inflamabilidade Não há dados disponíveis 

9.10 Limite de inflamabilidade  
        superior/inferior 

Não há dados disponíveis 

9.11 Pressão do vapor Não se aplica; sólido 

9.12 Densidade do vapor Não se aplica; sólido 

9.13 Densidade Varia conforme os parâmetros de produção 

American Noble Hops™ 
 

OBSERVAÇÃO: Este documento é válido para produtos fornecidos pela Yakima Chief Hops, LLC e  
Yakima Chief-Hopunion, LLC. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

1.1 Nome do produto American Noble Hops™ (brácteas de cones de lúpulo) 
Feitos de cones de lúpulo secos e moídos 

1.2 Fornecedor Yakima Chief Hops, LLC 
306 Division St. 
Yakima, WA 98902 (USA)  
Telefone: +1.509.453.4792 
Email: Quality@Yakimachief.com  
Sítio eletrônico: Yakimachief.com 

1.3 Uso recomendado Ingrediente utilizado na produção de cervejas. 

1.4 Restrições de uso Não há 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 

2.1 Classificação de  
      riscos 

Não se aplica 
O produto é natural, não refinado e não contém aditivos. 

2.2 Elementos do rótulo Não se aplica 

2.3 Outros riscos O pó do produto pode ser ligeiramente irritante para os olhos. 
O contato prolongado com a pele pode causar dermatite em algumas pessoas. 
O pó gerado durante a limpeza por varredura do produto derramado pode causar 
grave angústia respiratória em algumas pessoas. 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO E INGREDIENTES 

 

3.1 Composição Pó grosso ou pellets compostos por lúpulos moídos, produzidos  
pela moagem e peneiramento de cones de lúpulo secos. 

3.2 Componentes de risco Não se aplica 
O produto é natural, não refinado e não contém aditivos. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Ingestão oral Não se aplica 

4.2 Contato com os olhos Lavar com água em abundância.  
Procure assistência médica se a irritação persistir. 

4.3 Contato com a pele Lavar com água morna e sabão.  
Em caso de irritação, procure assistência médica.  
Lave as roupas contaminadas antes da reutilização. 

4.4 Inalação Leve a pessoa afetada ao ar livre. 
Administre oxigênio se necessário. 

4.5 Sintomas Nenhum conhecido 

 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

5.1 Meios extintores Água, CO2 

5.2 Risco de incêndio Nenhum conhecido 
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6. MEDIDAS EM CASO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL 
 

6.1 Procedimento Use uma colher/pá para recolher o material.   
Enxágue a área com água quente e detergente neutro para remover resquícios. 

6.2 Equipamento de proteção Mantenha ventilação adequada no ambiente ou use máscara com filtro  
em áreas fechadas.   
Use luvas de borracha e óculos de segurança. 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

7.1 Equipamento para  
      manuseio: 

Recipiente fechado de qualidade alimentícia, aço inoxidável, aço 
laqueado, películas de alumínio ou sacolas PET. 

7.2 Precauções Evite a geração de poeira em excesso e o contato prolongado com a pele. 
Use equipamento de proteção pessoal (Seção 8) 

7.3 Condições de  
      armazenamento 

Armazene em ambiente seco, isento de odores e a uma temperatura  
entre -3 °C e 5 °C (25 °F e 41 °F). A exposição prolongada a altas temperaturas 
pode causar o rompimento das películas e diminuir a qualidade. 

 
8. CONTROLE CONTRA EXPOSIÇÃO, PROTEÇÃO PESSOAL 

 

8.1 Limites permissíveis 
      de exposição (PEL) 

Não se aplica 

8.2 Valores-limite de  
limiar (TLV) 

Não se aplica 

8.3 Controles de  
engenharia 

Proporcione uma ventilação adequada 

8.4 Equipamento de  
proteção pessoal (PPE) 

Proteção da pele: use luvas de borracha em caso de exposição prolongada. 
Proteção dos olhos: use óculos de segurança. 
Proteção respiratória: use máscara facial se houver geração de poeira. 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

9.1 Aparência e odor Pó amarelo, verde ou marrom com odor herbal pungente. 

9.2 Odor Típico lupulado, depende da variedade 

9.3 Limiar de odor Não há dados disponíveis 

9.4 pH Não há dados disponíveis 

9.5 Ponto de congelamento Não há dados disponíveis 

9.6 Ponto de ebulição Não há dados disponíveis 

9.7 Ponto de fulgor Não há dados disponíveis 

9.8 Taxa de evaporação Não se aplica; sólido 

9.9 Inflamabilidade Não há dados disponíveis 

9.10 Limite de inflamabilidade  
        superior/inferior 

Não há dados disponíveis 

9.11 Pressão do vapor Não se aplica; sólido 

9.12 Densidade do vapor Não se aplica; sólido 

9.13 Densidade Varia conforme os parâmetros de produção 

9.14 Solubilidade em água Insolúvel 

9.15 Coeficiente de partição Não há dados disponíveis 

9.16 Temperatura de 
        autoignição 

Não há dados disponíveis 

9.17 Temperatura de  
decomposição 

Não há dados disponíveis 

9.18 Viscosidade Não se aplica; sólido 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

10.1 Reatividade O produto é sensível à oxidação em recipiente aberto, na ausência  
de atmosfera inerte e/ou sob temperaturas excessivas 

10.2 Estabilidade O produto é estável em condições adequadas de armazenamento,  
em recipiente fechado e/ou sob atmosfera inerte. (Seção 7.3) 

10.3 Possibilidade de  
        reações perigosas 

Nenhum conhecido 

10.4 Condições a serem  
        evitadas 

Ver Seção 7.3 

10.5 Materiais  
incompatíveis 

Nenhum conhecido 

10.6 Produtos de 
        decomposição perigosa 

Nenhum conhecido 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

11.1 Toxicidade aguda Nenhum conhecido. O produto é “Geralmente reconhecido  
como seguro” (GRAS 21 CFR 182.20) 

11.2 Vias de exposição Inalação: não há dados disponíveis.  
Ingestão: não há dados disponíveis.  
Contato com a pele: não há dados disponíveis. 
Contato com os olhos: não há dados disponíveis 

11.3 Programa nacional de  
toxicologia 

Não listado no Relatório de carcinógenos 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

12.1 Toxicidade Não há dados disponíveis 

12.2 Potencial para  
        persistência e  
        degradação 

Não há dados disponíveis.  
O produto é natural e biodegradável. 

12.3 Bioacumulação Não há dados disponíveis. O produto é totalmente natural. 

12.4 Mobilidade em solo Não há dados disponíveis 

12.5 Outros efeitos Não há dados disponíveis 

 
13. CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE 

 

13.1 Descarte do produto Conforme os regulamentos em vigor. 

13.2 Descarte de  
        embalagens 

Conforme os regulamentos em vigor para papel/papelão, aço e PET. 
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9.14 Solubilidade em água Insolúvel 

9.15 Coeficiente de partição Não há dados disponíveis 

9.16 Temperatura de 
        autoignição 

Não há dados disponíveis 

9.17 Temperatura de  
decomposição 

Não há dados disponíveis 

9.18 Viscosidade Não se aplica; sólido 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

10.1 Reatividade O produto é sensível à oxidação em recipiente aberto, na ausência  
de atmosfera inerte e/ou sob temperaturas excessivas 

10.2 Estabilidade O produto é estável em condições adequadas de armazenamento,  
em recipiente fechado e/ou sob atmosfera inerte. (Seção 7.3) 

10.3 Possibilidade de  
        reações perigosas 

Nenhum conhecido 

10.4 Condições a serem  
        evitadas 

Ver Seção 7.3 

10.5 Materiais  
incompatíveis 

Nenhum conhecido 

10.6 Produtos de 
        decomposição perigosa 

Nenhum conhecido 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

11.1 Toxicidade aguda Nenhum conhecido. O produto é “Geralmente reconhecido  
como seguro” (GRAS 21 CFR 182.20) 

11.2 Vias de exposição Inalação: não há dados disponíveis.  
Ingestão: não há dados disponíveis.  
Contato com a pele: não há dados disponíveis. 
Contato com os olhos: não há dados disponíveis 

11.3 Programa nacional de  
toxicologia 

Não listado no Relatório de carcinógenos 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

12.1 Toxicidade Não há dados disponíveis 

12.2 Potencial para  
        persistência e  
        degradação 

Não há dados disponíveis.  
O produto é natural e biodegradável. 

12.3 Bioacumulação Não há dados disponíveis. O produto é totalmente natural. 

12.4 Mobilidade em solo Não há dados disponíveis 

12.5 Outros efeitos Não há dados disponíveis 

 
13. CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE 

 

13.1 Descarte do produto Conforme os regulamentos em vigor. 

13.2 Descarte de  
        embalagens 

Conforme os regulamentos em vigor para papel/papelão, aço e PET. 

14. INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTES 
 

14.1 Número UN Produto não perigoso 

14.2 Designação para  
        expedição 

Brácteas moídas 

14.3 Classe de perigo Produto não perigoso 

14.4 Grupo de embalagem Produto não perigoso 

14.5 Riscos ambientais Produto não perigoso 

14.6 Outros O produto não está classificado como ADR (Acordo europeu relativo ao 
transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada) e não deve ser 
transportado em conjunto com produtos classificados como ADR. 
O produto deve ser armazenado afastado de motores e qualquer fonte de calor 
durante o transporte. 

 
15. INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS 

 

15.1 Regulamentos Alimento seguro 
Metais pesados, pesticidas/herbicidas/fungicidas, nitratos,  
radioatividade: abaixo dos níveis de tolerância. 
Isento de alergênios, sem GMO (organismos geneticamente 
modificados) rastreável 

15.2 REACH (Registro,  
        avaliação, autorização e  
        restrição de substâncias  
        químicas de UE) 

Não se aplica (sem ref. EINECS = Inventário europeu das  
substâncias químicas existentes no mercado) 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

16.1 Data de emissão 10-11-2015 

16.2 Data da revisão 20-08-2018 

16.3 Outros  

 

9.14 Solubilidade em água Insolúvel 

9.15 Coeficiente de partição Não há dados disponíveis 

9.16 Temperatura de 
        autoignição 

Não há dados disponíveis 

9.17 Temperatura de  
decomposição 

Não há dados disponíveis 

9.18 Viscosidade Não se aplica; sólido 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

10.1 Reatividade O produto é sensível à oxidação em recipiente aberto, na ausência  
de atmosfera inerte e/ou sob temperaturas excessivas 

10.2 Estabilidade O produto é estável em condições adequadas de armazenamento,  
em recipiente fechado e/ou sob atmosfera inerte. (Seção 7.3) 

10.3 Possibilidade de  
        reações perigosas 

Nenhum conhecido 

10.4 Condições a serem  
        evitadas 

Ver Seção 7.3 

10.5 Materiais  
incompatíveis 

Nenhum conhecido 

10.6 Produtos de 
        decomposição perigosa 

Nenhum conhecido 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

11.1 Toxicidade aguda Nenhum conhecido. O produto é “Geralmente reconhecido  
como seguro” (GRAS 21 CFR 182.20) 

11.2 Vias de exposição Inalação: não há dados disponíveis.  
Ingestão: não há dados disponíveis.  
Contato com a pele: não há dados disponíveis. 
Contato com os olhos: não há dados disponíveis 

11.3 Programa nacional de  
toxicologia 

Não listado no Relatório de carcinógenos 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

12.1 Toxicidade Não há dados disponíveis 

12.2 Potencial para  
        persistência e  
        degradação 

Não há dados disponíveis.  
O produto é natural e biodegradável. 

12.3 Bioacumulação Não há dados disponíveis. O produto é totalmente natural. 

12.4 Mobilidade em solo Não há dados disponíveis 

12.5 Outros efeitos Não há dados disponíveis 

 
13. CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE 

 

13.1 Descarte do produto Conforme os regulamentos em vigor. 

13.2 Descarte de  
        embalagens 

Conforme os regulamentos em vigor para papel/papelão, aço e PET. 
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14. INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTES 
 

14.1 Número UN Produto não perigoso 

14.2 Designação para  
        expedição 

Brácteas moídas 

14.3 Classe de perigo Produto não perigoso 

14.4 Grupo de embalagem Produto não perigoso 

14.5 Riscos ambientais Produto não perigoso 

14.6 Outros O produto não está classificado como ADR (Acordo europeu relativo ao 
transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada) e não deve ser 
transportado em conjunto com produtos classificados como ADR. 
O produto deve ser armazenado afastado de motores e qualquer fonte de calor 
durante o transporte. 

 
15. INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS 

 

15.1 Regulamentos Alimento seguro 
Metais pesados, pesticidas/herbicidas/fungicidas, nitratos,  
radioatividade: abaixo dos níveis de tolerância. 
Isento de alergênios, sem GMO (organismos geneticamente 
modificados) rastreável 

15.2 REACH (Registro,  
        avaliação, autorização e  
        restrição de substâncias  
        químicas de UE) 

Não se aplica (sem ref. EINECS = Inventário europeu das  
substâncias químicas existentes no mercado) 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

16.1 Data de emissão 10-11-2015 

16.2 Data da revisão 20-08-2018 

16.3 Outros  
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