
Resumo:

A legislação brasileira estabelece que cervejas podem ter até 45% em peso em relação ao extrato primitivo substituídos por adjuntos

cervejeiros. Adjuntos são definidos como matérias-primas utilizadas em uma formulação para substituir parte do malte ou do extrato de

malte na elaboração do mosto cervejeiro. Diante disso, surge então a oportunidade de se inserir plantas alimentícias não convencionais,

ditas PANCs no processo cervejeiro. Essa substituição tem potencial para impactar social e economicamente a comunidade envolvida,

uma vez que aumenta o valor agregado do taro, beneficiando pequenos produtores locais dessa PANC, e produtores de cerveja, que

podem ter os custos de produção reduzidos. O trabalho foi realizado com o objetivo de investigar a substituição do malte de cevada por

PANC, contemplando etapas de produção e caracterização da cerveja convencional e não convencional por meio de ensaios físico-

químicos. A produção de cerveja convencional (0% m/m de taro) e de cervejas não convencionais (45% e 67,5% m/m de taro) foi

realizada, bem como a caracterização das cervejas produzidas. A metodologia utilizada na produção da cerveja foi a Brew in a Bag com

receita adaptada da empresa Lamas Brew Shop. Foram realizadas análises de caracterização envolvendo: densidade pelos métodos do

densímetro e refratométrico; medida de pH; determinação de cor e carboidratos totais pelo método espectrométrico na faixa do visível

a 430 nm e 490 nm, respectivamente; determinação de amargor pelo método espectrométrico na faixa do ultravioleta (275nm);

determinação do teor alcoólico com separação por cromatografia gasosa. A densidade final das cervejas foi 1,023 g.cm-3 (REF); 1,015

g.cm-3 (P45) e 1,021 g.cm-3 (P67). O pH das amostras é igual a 4,97 (REF); 4,93 (P45) e 4,91 (P67). As cervejas REF e P45 foram

classificadas como cervejas claras de cor âmbar e P67 como cerveja de classe intermediária de cor profundamente âmbar. As médias de

carboidratos totais obtidas para as amostras de cerveja foram 4,07g/100mL (REF); 2,33g/100mL (P45) e 2,40 g/100mL (P67). As

cervejas produzidas têm teores alcoólicos médios de 4,8% v/v (REF), 4,2% v/v; (P45) e 1,3% v/v (P67) e graus de amargor 22,5 IBU

(REF); 28,5 IBU (P45) e 34,5 IBU (P67). As cervejas foram produzidas e caracterizadas com sucesso, cabendo a realização de futuros

estudos sobre o aumento da eficiência do processo fermentativo de receitas com taro atuando como adjunto.
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