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RESUMO:
A cerveja é tradicionalmente produzida com cevada malteada, água, lúpulo e leveduras,
Parte do malte pode ser substituído por adjuntos. Isso permite reduzir despesas bem
como acrescentando sabor, aroma e cor às cervejas. Avaliou-se os seguintes parâmetros
da banana Prata utilizada como adjunto: pH (4,8), sólidos solúveis totais (21,4ºBrix),
acidez titulável total (0,78% ácido málico/100g de polpa). Objetivando a produção de
cerveja de baixo teor alcoólico foram produzidas cervejas nas proporções malte/banana
de 65/35 e 45/55 utilizando a temperatura de mosturação de 65ºC durante 1 hora. Todas
as cervejas produzidas apresentaram rendimento da fermentação semelhante (0,41 (g/g)),
sendo a eficiência de transformação dos açúcares em álcool de 82,7%. Os graus de
fermentação aparente dos mostos nas proporções malte/banana de 65/35, 45/55 e puro
malte foram 83,3%, 81,9% e 67,2%, enquanto os graus de fermentação real foram 67,5%,
66,3% e 54,4%, respectivamente. Os teores alcoólicos das cervejas obtidas ficou em
torno dos 2% (v/v) (1,81% e 1,99%, respectivamente) e o tempo de fermentação foi de
aproximadamente de 144h para as duas proporções estudadas. Foi verificado queda no
valor do pH, o que é esperado durante a fermentação devido a liberação de ácidos
orgânicos produzidos. Analises de FAN mostraram que os mostos com proporções
malte/banana de 65/35, 45/55 e 100/00 apresentaram teores de aminoácidos de 200,19,
112,08mg/L e 118,65mg/L respectivamente. Comprovando que não houve carência na
quantidade de aminoácidos livres disponível para a levedura nos mostos com banana. Foi
possível produzir uma cerveja de baixo teor alcoólico e não adocicada.

Palavras chaves: cerveja, baixo teor alcoólico, adjuntos, banana Prata.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás de Estados Unidos
e China. Na última década, a produção de cerveja no Brasil cresceu 61%, saltando de 8,2
bilhões para 13,4 bilhões de litros anuais, sendo a bebida preferida por 65% dos
brasileiros (SICOBE, 2016). Mesmo estando entre os 30 maiores consumidores de
cerveja do mundo, o principal mercado consumidor da cerveja brasileira é a América do
Sul, especialmente Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Suriname (CERVBRASIL, 2016).
No Brasil, as microcervejarias começaram a surgir na década de 90 e hoje já são
mais de 300 companhias, atuando no mercado premium (em torno de 2% do mercado
total de cerveja), com estimativa de crescimento em torno de 20% para os próximos cinco
anos (SEBRAE, 2016). As denominadas cervejas premium utilizam ingredientes de
melhor qualidade e possuem sabores diferenciados por usarem ingredientes variados.
Cervejas de
baixo teor alcoólico/sem álcool também têm obtido crescente procura, seja em
função de questões relacionadas à saúde ou ainda considerando a vigência da chamada
“Lei Seca” que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas quando se está dirigindo
(VALENTE JUNIOR & ALVES, 2016). E embora o consumo de cerveja aconteça
principalmente em momentos de relaxamento e diversão, diversos estudos (BAMFORTH,
RUSSEL & STEWART, 2009; SOHRAVANDI, MORTAZAVIAN & REZAEI, 2012;
GAETANO et al., 2016; OLIVEIRA NETO et al., 2017) apontam seus benefícios para a
saúde humana. A bebida possui diversas substâncias antioxidantes, flavonóides, minerais
diversos e vitaminas do complexo Bpara cada .
A cerveja é uma bebida resultante da fermentação por leveduras cervejeiras, do
mosto de cevada malteada ou do extrato de malte, submetido previamente a um processo
de cocção, adicionado de lúpulo. Outras matérias-primas, denominadas adjuntos, também
podem ser utilizadas, não podendo ultrapassar 45% em relação ao extrato primitivo,
segundo a lei brasileira. Consideram-se adjuntos a cevada e os demais cereais aptos ao
consumo humano, malteados ou não, bem como amidos e açúcares de origem vegetal
(BRASIL, 2009). O uso de adjunto na cerveja resulta em um produto com alta estabilidade
física, com maior brilho e resistência à formação de turbidez devido ao resfriamento, além
de acrescentar sabor às cervejas com baixos teores alcoólicos (BOTELHO, 2009). A
elaboração desse tipo de cervejas especiais vem se tornando uma solução de
barateamento na produção de cerveja devido à substituição de parte do malte,
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(CARVALHO et al., 2011).
A banana foi escolhida como adjunto devido à grande importância econômica para
o Brasil, e além de ser uma matéria-prima fermentescível rica em carboidratos, vitaminas
e outros nutrientes, é uma fruta tropical com excelentes características de aroma, sabor e
textura, tendo grande aceitação no mercado mundial. Diante da grande oferta de um
produto perecível, sujeito a flutuações de preços, a implantação de unidades industriais
nas regiões produtoras é uma prática necessária e viável para o aproveitamento dos
excedentes de produção, com geração de renda e emprego. Além disso, o
processamento da banana se apresenta como uma alternativa para o aproveitamento dos
frutos excedentes ou fora dos padrões exigidos pelo mercado, possibilitando a diminuição
de perdas pós-colheita, agregando valor ao produto (SEBRAE, 2017).
A produção de cerveja utilizando banana como adjunto de malte acrescenta
características sensoriais e nutritivas à bebida, principalmente em relação ao conteúdo de
minerais como o sódio e potássio. Assim, uma das propostas deste projeto é desenvolver
uma bebida com menor teor alcoólico que possa ser consumida por pessoas que praticam
atividade física. Pesquisas desenvolvidas por DESBROW et al. (2015) e WIJNEN et al.
(2016) mostraram que após a prática exaustiva de atividade física, a ingestão de
quantidades moderadas de cerveja com baixos teores alcoólicos promove a reidratação e
recuperação mais rápida do atleta, se comparada com a ingestão de água.
Entretanto, umU dos grandes problemas na produção de cerveja sem álcool ou
com baixos teores alcoólicos está relacionado ao sabor, e as pesquisas e
desenvolvimento de cervejas buscam soluções para este problema. A cerveja com baixo
ou nenhum teor de etanol pode ser produzida por dois métodos: 1) por meio da remoção
desse composto a partir de cervejas normais, utilizando métodos de destilação; 2)
mosturação ou fermentação em situações adversas para limitar a formação do álcool
(SILVA et al., 2010; BRANYIK et al., 2012). Neste caso, podem ser utilizadas técnicas
adequadas durante a mosturação, que permitem menor liberação de açúcares
fermentescíveis no mosto, ou removendo-se as leveduras antes que o consumo de
substratos seja total durante a fermentação ou ainda são criadas condições que restrinjam
o metabolismo microbiano (HENDGES, 2014). As cervejas sem álcool quando produzidas
por fermentação interrompida são normalmente caracterizadas por um sabor de mosto e
pela perda do aroma frutal, esse último encontrado em cervejas com teores alcoólicos
maiores comercializadas. Tais defeitos podem ser originados de um procedimento de
fermentação que não reduz suficientemente as combinações químicas responsáveis pelo

sabor de mosto (aldeídos), e também pela produção limitada dos ésteres e dos álcoois
superiores (SILVA et al., 2010; BRANYIK et al., 2012).
Assim, o presente trabalho dá continuidade à linha de pesquisa iniciada em 1997
no grupo de Microbiologia Aplicada e Bioprocessos do Departamento de Biotecnologia da
Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da Universidade de São Paulo (USP), utilizando
adjuntos não convencionais, aromatizando ou não a cerveja, para a obtenção de cervejas
especiais. Além disso, a escolha do desenvolvimento de uma cerveja de baixo teor
alcoólico utilizando como adjunto do malte banana foi pensada para estudar alguns
fatores do processo fermentativo para a produção de cervejas de baixo teor alcoólico,
criando uma alternativa a mais para a utilização da banana, agregando valor ao produtor
em um mercado específico em franco crescimento.

2. OBJETIVOS
Produzir cerveja com baixo teor alcoólico utilizando banana prata madura em
diferentes proporções como adjunto de malte, avaliando suas características físicoquímicas, contribuindo assim para o desenvolvimento de bebidas funcionais e para o
aprimoramento da tecnologia de produção de cervejas com adjuntos não convencionais.
3. MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram realizados na Planta Piloto de Bebidas do Departamento de
Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo –
campus I da EEL-USP.
A água utilizada para a produção de cerveja é do poço artesiano localizado no
campus I da EEL-USP. O malte de cevada usado foi do tipo Pilsen. A moagem do malte
foi realizada através da passagem dos grãos por um moinho de rolos motorizado com um
espaçamento de 0,7 mm entre os rolos. O lúpulo utilizado foi o Zeus T-90, sob a forma de
pellets, para amargor e aroma. A levedura cervejeira utilizada foi a linhagem da espécie
Saccharomyces cerevisiae de baixa fermentação (lager) – PPB-01, pertencente ao banco
da Planta Piloto de Bebidas da EEL-USP.
O adjunto de malte foi preparado a partir de bananas do tipo Prata (Musa SP), no
estágio E7 de maturação, com base na escala de Von Loesecke (PBMH & PIF, 2006). As
bananas foram lavadas com água corrente e sabão neutro para remover resíduos e
trituradas em um aparelho Walita Mixer para incorporação na composição do mosto. Os

sólidos solúveis da banana foram quantificados com auxílio de um refratômetro digital
portátil, utilizando a polpa após a trituração e diluição em água destilada (1:1). Os
resultados foram expressos em graus Brix (AOAC, 1992). A determinação do teor de
umidade foi realizado colocando-se 5g de polpa em balança da marca Denver Instruments
IR-30 a 105ºC até massa constante (EBC, 2005). O procedimento foi realizado em
triplicata. A determinação do pH foi realizada com um pHmetro da marca MARCONI,
modelo MA522. A determinação da acidez titulável total (ATT) foi realizada colocando-se
5g da polpa homogeneizada em um béquer e adicionado água destilada até um volume
final de 100mL. A solução foi então titulada com hidróxido de sódio 0,1M. A porcentagem
de ácido málico (g de ácido málico/100g de polpa de banana fresca) foi determinada de
acordo com Instituto Adolfo Lutz (2008).
Serão produzidas cervejas com baixos teores alcoólicos utilizando diferentes
proporções de malte/banana, segundo a norma EBC (2005), com adaptações. A Tabela 1
mostra as condições de mosturação e as proporções malte/banana que foram utilizadas.
Mosto puro malte foi utilizado como controle e os ensaios foram realizados em duplicata.
Tabela 1: Temperatura, tempo
malte/banana utilizadas na mosturação
Temperatura/Tempo
Malte
45%
65ºC/1h
65%
Fonte: Arquivo pessoal.

e

proporções
Banana
55%
35%

No processo de mosturação, inicialmente foi aquecida água primária a 35ºC e em
seguida adicionado o malte e a polpa de banana. Foram produzidos 5L de cada mosto em
panela adaptada para esse fim. Ao final de uma hora de mosturação a 65ºC, as
temperaturas dos mostos foram elevadas a 78ºC durante 10 minutos para inativação das
enzimas. Ao término da mosturação, o mosto primário foi filtrado e a camada filtrante
formada pela casca do malte de cevada foi lavada com água secundária a 80ºC. A água
secundária tem a função de extrair os açúcares residuais ainda presentes nas cascas do
malte. O mosto obtido após a filtração foi aquecido até a fervura e mantido nessas
condições até que a concentração de sólidos solúveis atingisse 3,5ºP de extrato original,
calculado em função da obtenção de uma bebida com teor de 2% (v/v) de álcool final. No
início da fervura foi adicionado lúpulo na forma de pellets na proporção de 0,9g/L de
mosto e à aproximadamente 20 minutos do final da fervura foi adicionado novamente
lúpulo na mesma proporção. Após o término da fervura os mostos foram resfriados até
atingir 12ºC, temperatura que propicia a decantação do trub (complexo insolúvel formado

por proteínas do malte e polifenóis do lúpulo). Em seguida os mostos foram divididos e
transferidos para os recipientes de fermentação.
As fermentações foram realizadas em recipientes de PVC com capacidade para
2,5L, contendo 2,3L de mosto malte/banana a 3,5ºP de concentração. Os garrafões foram
inoculados com a levedura e mantidos em geladeira a 9ºC até que a concentração de
açúcares atingisse uma concentração constante, indicando o final do processo
fermentativo. O rendimento aparente da fermentação foi calculado pela diferença de
extrato antes da fermentação (extrato original) e depois da fermentação (extrato
aparente). Durante o processo de fermentação foram retiradas 10mL de amostras,
periodicamente a cada 6 horas, durante as 48 horas iniciais e depois, a cada 12 horas. As
amostras foram centrifugadas em tubos falcon a 5.000rpm por 10min em centrífuga
CIENTEC, modelo CT 5000d e transferidas para outros tubos falcon.
Após o término da fermentação, as cervejas foram transferidas para outro
recipiente semelhante, tomando-se o cuidado de retirar o excesso de leveduras. A cerveja
foi deixada maturar durante 7 dias, em temperatura próxima a 0ºC, visando a
sedimentação de células, colóides e outras substâncias presentes. Após esse período, as
cervejas foram engarrafadas e tampadas em garrafas de vidro de 600mL, contendo
solução de açúcar na concentração de 5g/L de cerveja. A cerveja engarrafada sofreu uma
fermentação secundária por um período mínimo de 14 dias a temperatura ambiente,
resultando na sua carbonatação.
As concentrações de extratos fermentescíveis e FAN – aminoácidos nitrogenados
livres – foram realizadas segundo a norma EBC (2005) e as análises de pH realizadas em
pHmetro da marca MARCONI, modelo MA522. As amostras foram centrifugadas em
tubos falcon a 5.000rpm por 10min em centrífuga CIENTEC, modelo CT 5000d e
transferidas para outros tubos falcon. O fator de conversão de extrato em álcool foi
determinado segundo a Equação 1.

Y(p/s) =

[g/g]

(1)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A banana utilizada foi a da variedade Prata, muito madura com a casca
completamente tomada pelas manchas de coloração marrom. As medidas de pH, sólidos
solúveis totais, acidez titulável total e umidade da banana estão apresentadas na Tabela 2
abaixo.

Tabela 2. Características da banana utilizada como adjunto do malte
Parâmetros
Medições
pH
4,8±0,2
SST
21,4±0,01 ºBrix
ATT
0,78±0,05 (% ácido málico/100 g polpa)
Umidade
73,3±0,45%
Fonte: Arquivo pessoal. SST – sólidos solúveis totais, ATT – acidez titulável total.

Os valores de pH e sólidos solúveis totais encontrados ficaram bem próximos aos
valores encontrados por outros pesquisadores (CANO et al., 1997; PINHEIRO, 2004;
NASCIMENTO JUNIOR et al., 2010; CARVALHO, 2009; TUFALO et al., 2010) para
bananas do tipo Prata maduras. O pH ácido do fruto maduro e a redução da adstringência
também está associado ao acúmulo de açúcares solúveis, precursores dos ácidos
orgânicos, como o ácido málico, provenientes da transformação do amido.
O teor de sólidos solúveis aumenta com o estágio de maturação do fruto em
decorrência da hidrólise do amido, precursor dos açúcares glicose, maltose e dextrinas.
Na literatura foram encontrados valores que oscilaram de 19,72 a 22,36°Brix para o fruto
maduro. A intensificação da doçura dos frutos decorre da hidrólise do amido, com
consequente acúmulo de açúcares solúveis, principalmente glicose, frutose e sacarose.
A acidez total titulável está associada ao aumento da concentração de ácido málico
e mede o grau de maturação do fruto. Segundo Bleinroth et al. (1995), a banana no
estágio verde caracteriza-se por apresentar uma baixa acidez, aumentando com o
decorrer do amadurecimento, até atingir um máximo, quando a casca está totalmente
amarela, decrescendo em estágios mais avançados. Valores encontrados na literatura por
CANO et al. (1997) e NASCIMENTO JUNIOR et al. (2010) foram menores do que os
encontrados neste trabalho (0,57% e 0,66% por 100g de polpa, respectivamente). Isso
provavelmente pode ser devido ao grau de amadurecimento das bananas utilizadas, que
foi muito maduro. Segundo NASCIMENTO JUNIOR et al. (2010) em estágios muito
maduros, quando começa a senescência do fruto, há aumento substancial da liberação
dos compostos voláteis, principalmente ésteres da classe dos acetatos e butiratos, como
por exemplo, o acetato de isoamila e o 3-metil-butanoato, responsáveis pelo aroma
característico da banana.
Com o decorrer do processo de maturação do fruto, a umidade na polpa da banana
tende a aumentar. Isso ocorre porque a hidrólise do amido em açúcar solúvel causa um
aumento da pressão osmótica na polpa, fazendo com que a água migre da casca, menos
rica em açúcares, em direção à polpa. CARVALHO (2009) encontrou valores de umidade
menores (65,12%) para a banana madura, provavelmente devido ao fato da banana

utilizada estar em um estágio mais maduro. BLEINROTH et al. (1995), MATTOS et al.
(2010) e EMBRAPA (2012) relataram valores variando de 70% a 75% de umidade quando
completamente madura.
Ainda segundo CARVALHO (2009), a elevada viscosidade pode tornar a filtração
após a mosturação mais lenta. Isso de fato ocorreu durante as filtrações, principalmente
no mosto contendo a proporção de 45/55 malte/banana. A torta resultante possuía um
aspecto viscoso, assemelhando-se a um „mingau‟ de banana. A cor do mosto produzido
com banana como adjunto é ligeiramente mais escura do que aquela obtida por
mosturações tradicionais com malte de cevada ou por processos comerciais tradicionais.
Essa observação está de acordo com CARVALHO (2009) e provavelmente é resultado de
enzimas presentes na própria fruta tais como a polifenol oxidase, responsável pelo
aparecimento da coloração escura. Ainda não está claro se existe uma relação direta
entre a concentração de banana como adjunto e a coloração do mosto obtido quando é
utilizado o fruto.
Em todas as proporções malte/banana estudadas o rendimento da fermentação foi
semelhante (0,41 (g/g)), sendo a eficiência de transformação dos açúcares em álcool de
82,7%. Os graus de fermentação aparente dos mostos nas proporções malte/banana de
65/35, 45/55 e puro malte foram 83,3%, 81,9% e 67,2%, enquanto os graus de
fermentação real foram 67,5%, 66,3% e 54,4%, respectivamente.
A Figura 1 apresenta a evolução da concentração do extrato original do mosto, da
concentração de etanol, do pH e do grau de fermentação aparente do mosto na proporção
malte/banana de 65/35, utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae PPB01 e
temperatura de fermentação de 9ºC. Verifica-se o consumo de substrato desde o início do
processo, com concomitante queda no pH do mosto. Porém, com 84 h do início da
fermentação, o valor do pH manteve-se constante. A queda do pH é decorrente da
produção de ácidos orgânicos, como o ácido lático, acético e succínico produzidos como
subprodutos e excretados pelas leveduras (AIZEMBERG, 2015).
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Figura 1: Concentração de extrato, concentração de etanol, pH e grau de
fermentação aparente do mosto na proporção malte/banana de 65/35
Fonte: arquivo pessoal.

A formação de álcool na fermentação do mosto cervejeiro está diretamente ligada à
ação das enzimas α-amilase (degradação do amido em dextrinas) e β-amilase (hidrólise
do amido em maltose) que possuem atividade ótima nas temperaturas de 72º e 62ºC,
respectivamente. Entretanto, conforme a temperatura do mosto sobe, cerca de 1ºC/min,
até alcançar a temperatura de 65ºC e em seguida a temperatura de 78ºC, necessária para
a inativação das enzimas presentes, as enzimas atuam mesmo que não por tempos
prolongados e nem na temperatura ótima de ação (KUNZE, 1999; TSCHOPE, 2001).
A Figura 2 apresenta a evolução da concentração do extrato original do mosto, da
concentração de etanol, do pH e do grau de fermentação aparente do mosto na proporção
malte/banana de 45/55, utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae PPB01 e
temperatura de fermentação de 9ºC. Verifica-se o consumo de substrato desde o início do
processo, com concomitante queda no pH do mosto, como no mosto anterior. Entretanto,
apenas com 96 horas do início da fermentação, o valor do pH manteve-se constante.
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Quanto ao consumo de extrato aparente, a atenuação é mais acentuada.
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Figura 2: Concentração de extrato, concentração de etanol, pH e grau de
fermentação aparente do mosto na proporção malte/banana de 45/55

Fonte: arquivo pessoal.

Em concordância com CARVALHO (2009) a banana prata muito madura confirmou
a presença de carboidratos disponíveis em quantidades substanciais demonstrando seu
potencial como adjunto do malte no processo cervejeiro, possibilitando a elaboração de
uma cerveja com atributos sensoriais característicos. A vantagem na utilização da banana
é que ela possui um baixo teor de amido quando nos estágios de maturação mais
avançados, como é o caso deste estudo. Assim, devido ao poder diastático do malte, o
tempo de hidrólise do amido durante a mosturação não foi alterado, já que as próprias
enzimas do malte foram responsáveis pela hidrólise do amido da banana.
Entretanto, quando são utilizados adjuntos que acrescentam grandes porcentagens
de fermentescíveis ao mosto e em grandes proporções, o acentuado desvio da
composição clássica do mosto pode ocasionar efeitos negativos devido ao incremento
desproporcional dos açúcares fermentescíveis e a sensível diminuição do nitrogênio
assimilável pela levedura, já que os adjuntos podem ser considerados diluidores de todos
os componentes do mosto cervejeiro, menos os açúcares (VENTURINI FILHO &
CEREDA, 2001; CARVALHO, 2009; CASTRO, 2014). Pela análise desses resultados isso
não ocorreu nos mostos estudados. A banana possui carboidratos como glicose, frutose e
sacarose, assimiláveis pela levedura, minerais e proteínas como a albumina, globulina e
diversos aminoácidos, dentre eles, a lisina, aminoácido fundamental no desenvolvimento
celular (HENDGES, 2014). A Tabela 3 apresenta os valores de FAN para os mostos
preparados nas diferentes proporções malte/banana. Em média, a levedura utiliza de 10 a
14mg de nitrogênio amínico na forma de aminoácidos e pequenos peptídeos por 100mL
de mosto (KUNZE, 1999).
Tabela 3: Teor de aminoácidos livres (FAN) nos
mostos de diferentes proporções malte/banana
FAN (mg/L)
Tempo de
Proporção malte/banana
fermentação (h)
65/35
45/55
0
200,19
156,14
124,93
12
198,04
88,12
24
177,88
80,75
36
176,12
76,45
48
174,54
73,85
60
171,47
73,54
72
166,73
73,25
84
157,95
68,09
96
144,42
68,06
108
140,02
67,95
120
137,17
67,14
132
126,89
64,84
144
123,79

156
168
180
192
Fonte: arquivo pessoal.

-

64,84
64,27
63,96
63,49

O teor de FAN no mosto controle, puro malte, foi de 118,65mg/L, enquanto que nos
mostos nas proporções 65/35 e 45/55 foram 200,19 e 156,14mg/L respectivamente. Ou
seja, em todas as proporções estudadas a quantidade de aminoácidos livres estão dentro
da quantidade adequada para a levedura realizar a fermentação. A Figura 3 relaciona os
teores de FAN durante a fermentação realizada a 9ºC, confirmando que não houve
desbalanceamento nutricional nos mostos estudados.

FAN (mg/L)

200
160
120
45/55

80

65/35

40
0
0

50

100

150

200

Tempo de fermentação (h)
Figura 3: Tempo de fermentação x FAN nos mostos
fermentados a 9ºC
Fonte: arquivo pessoal.

Embora os teores de FAN tenham sido menores nos mostos com maiores
proporções de banana, não houve carência de aminoácidos livres para a levedura realizar
a fermentação, sendo que todas as cervejas produzidas apresentaram teor alcoólico
próximo ao desejado.
5. CONCLUSÃO
A investigação dos parâmetros físico-químicos na produção de cervejas de baixos
teores alcoólicos em que são adicionados quantidades maiores de adjuntos é de
relevância já que esse fator irá determinar a quantidade de extrato original a ser
adicionada para a obtenção do produto final. Assim, a mosturação realizada a 65ºC
favoreceu a atividade da enzima beta-amilase, proporcionando a sacarificação do mosto
pela liberação de extrato fermentescível em quantidade suficiente para a levedura

produzir a quantidade de álcool desejada, possibilitando a produção de uma cerveja de
baixo teor alcoólico, sem que a cerveja resultante ficasse com sabor adocicado.
Em concordância com Carvalho (2009) a banana prata muito madura confirmou a
presença de carboidratos disponíveis em quantidades substanciais demonstrando seu
potencial como adjunto do malte no processo cervejeiro, possibilitando a elaboração de
uma cerveja com atributos sensoriais característicos. Além disso, não houve carência de
aminoácidos livres para a levedura realizar a fermentação, sendo que todas as cervejas
produzidas apresentaram teor alcoólico próximo ao desejado.
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