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RESUMO 

 

MORAES, Claudia Elizabeth da Silva. Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia/ Campus Barreiras, dezembro de 2018. 
Desenvolvimento e análise de licor de amora com gengibre, elaborado a 
partir de cachaça artesanal do Oeste da Bahia. Orientador: Cleiser de Castro 
Silva. 
 

A produção de uma bebida de origem antiga, que se relaciona às tradições e cultura 
de cada região produtora, tão comumente conhecida e consumida,  ao apresentar 
um novo sabor, proveniente de uma nova mistura de ingredientes, traz a 
possibilidade de um novo produto, visto que até então não foi encontrado em relatos 
bibliográficos a menção de uma bebida mista desses sabores.  Assim sendo, este 
estudo objetivou produzir um licor de amora com gengibre a partir de uma cachaça 
artesanal. Para tanto, utilizou-se uma cachaça comercializada em Barreiras-BA; 
amoras produzidas em comunidades de Cristópolis-BA; e gengibre e açúcar do 
comércio local. Foram elaboradas duas formulações, dentro dos parâmetros 
estabelecidos para licores finos ou doces, aplicando para o tratamento 1, 350g/ L 
de açúcar e para o tratamento 2, 245g/ L. A fim de assegurar uma boa qualidade 
da bebida, realizou-se análises sensoriais por dois métodos distintos, teste de 
aceitação e Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), além de análises físico-químicas 
em 0, 30 e 60 dias de armazenamento. Os resultados mostraram que no teste 
afetivo todos os atributos ficaram qualificados entre gostei e gostei muito de acordo 
com a escala hedônica e por não haver diferença estatística entre as amostras a 
utilização de menores quantidades de açúcar irá acarretar economia na produção 
do licor, sendo, portanto, o tratamento 2 mais viável economicamente. Através do 
ADQ os licores foram definidos como bebidas alcoólicas, adocicadas, de coloração 
intensa, com aroma e sabor levemente perceptíveis de amora e gengibre. Foram 
obtidas equações e as respectivas representações gráficas que explicam o 
comportamento das variáveis físico-químicas analisadas, pH, sólidos solúveis e 
viscosidade, exceto a da acidez, já que as médias não se diferiram ao longo do 
tempo. Vale ressaltar que, o prosseguimento do estudo é válido em prol de 
respostas para um maior tempo de armazenamento e para aspectos ainda não 
estudados.   

Palavras-chave: Novo produto, bebida alcoólica, qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

A legislação brasileira contempla diversos aspectos de uma bebida, seja 

alcoólica ou não. Estabelece parâmetros para sua produção, classificação, registro 

além de determinar seu padrão de identidade e qualidade.  

Segundo Teixeira (2004) as bebidas alcoólicas sempre ocuparam lugar de 

destaque em todas as civilizações, fazendo parte da cultura local de cada região. 

Venturini Filho (2010), ressalta que após a descoberta do álcool por destilação, este 

começou a ser usado em misturas vegetais para fins medicinais, posteriormente 

houve adição de açúcar transformando em bebidas mais reconfortantes, até que 

através de técnicas de infusão ou maceração chegou-se a uma bebida, conhecida 

como licor aromático. 

Penha (2004), destaca que o preparo de licores de frutas pode ser baseado 

na maceração alcoólica destas, onde sua qualidade depende da mistura apropriada 

dos ingredientes e principalmente do processo de maceração. Almeida et al. (2012) 

salientam que sobre o ponto de vista tecnológico e comercial, é muito comum o 

processamento de frutas para a elaboração de bebidas.  

De acordo com Teixeira et al. (2011), a fabricação de licor artesanal constitui 

uma forma de aproveitamento das matérias-primas existentes nas propriedades, 

principalmente frutas regionais, o que agrega valor à produção e aumenta a renda 

do produtor rural, ademais, seu processamento exige tecnologia simples e longa 

vida de prateleira à temperatura ambiente. São bebidas muito saborosas, com 

propriedades digestivas, estimulantes, podendo  ser servidas para agradar 

visitantes, ou como aperitivo, servido antes da refeição para estimular o apetite, ou 

ainda como digestivo, após as refeições e levando em consideração que os 

principais atrativos das frutas são cor, aroma, sabor, vitaminas e minerais, deve-se, 
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ao preparar um licor à base de frutas, ter o cuidado de preservar esses elementos, 

de modo que o consumidor possa imediatamente associá-lo à fruta com a qual foi 

preparado, conforme afirma Penha (2006). 

A diferenciação desse produto pode estar no direcionamento dado a ele, na 

escolha do público-alvo, na saborização, que pode entre outros fatores, disseminar 

a cultura regional e a tradição de fabricação. 

A saborização com amora e gengibre é vista como uma inovação em 

produtos dessa classificação, visto que através de pesquisas bibliográficas não foi 

encontrada nenhuma bebida mista com essa mistura de sabores. Sendo assim, 

elaborar um licor de amora com gengibre a partir de uma cachaça artesanal se 

mostra uma ótima oportunidade de inserção de um novo produto no mercado, 

propicia mais uma opção de bebida ainda pouco comercializada na região, além de 

possibilidade de gerar emprego e renda para produtores regionais de cachaça. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 1Objetivo Geral 

• Desenvolver um licor, elaborado a partir de cachaça artesanal, de amora 

com gengibre, determinar seu perfil sensorial, aceitação e estabilidade físico-

química. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Definir a formulação do licor de amora com gengibre; 

• Realizar análise sensorial das amostras, por meio de teste afetivo, pelo 

método de aceitação; 



16 
 

• Construir o perfil sensorial do produto, pelo método de análise descritiva 

quantitativa (ADQ). 

• Analisar as características físico-químicas do produto nos tempos de 0, 1 e 

2 meses de fabricação. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Legislação de Bebidas 

O Decreto nº 6.871, de 4 de Junho de 2009 do MAPA, que regulamenta a 

Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994 do MAPA, sobre a padronização, a 

classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas expõe 

que as bebidas alcoólicas podem ser classificadas como fermentadas, destiladas, 

retificadas e por mistura. 

Cachaça, segundo o decreto citado acima, é a denominação típica e 

exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 

trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida 

pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com 

características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis 

gramas por litro e será denominada adoçada a cachaça que contiver açúcares em 

quantidade superior a esta e inferior a trinta gramas por litro.  

A Instrução Normativa nº 13, de 29 de junho de 2005 do MAPA, aprova o 

Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para 

Aguardente de Cana e para Cachaça, estabelecendo por exemplo a composição 

química e requisitos de qualidade para essas bebidas, em que cita a acidez volátil 

expressa em ácido acético, entre outros parâmetros. 
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Ainda de acordo com Decreto no 6.871, de 4 de Junho de 2009 do MAPA, 

bebida alcoólica mista é a bebida com graduação alcoólica superior a meio e até 

cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, elaborada com 

destilado alcoólico simples de origem agrícola, adicionada de suco de fruta e/ ou 

fruta macerada, podendo ser adicionada de açúcares e aditivos (neste caso a 

graduação alcoólica não deve ser superior a quinze por cento em volume). O 

mesmo decreto define licor como a bebida com graduação alcoólica de quinze a 

cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, com percentual de 

açúcar superior a trinta gramas por litro, composto por: álcool etílico potável de 

origem agrícola, ou destilado alcoólico simples de origem agrícola, ou bebida 

alcoólica  ou ainda pela mistura desses componentes; adicionado de extrato ou 

substância de origem vegetal ou animal e opcionalmente de substância, 

aromatizante, saborizante, corante ou outro aditivo.  

Este decreto ainda classifica os licores de acordo com a quantidade de 

açúcar adicionada, podendo ser denominado como seco, fino ou doce, creme, 

escarchado ou cristalizado, considerando para o licor fino ou doce aquele que 

contém mais de cem gramas por litro e no máximo trezentos e cinqüenta gramas 

por litro de açúcares. 

 

3.2 A cultura da Amora  

Segundo Barbieri e Vizzotto (2012), a amora é uma fruta pertencente a um 

grupo, onde também integram o morango, framboesa e mirtilo, conhecido como 

frutas vermelhas ou pequenas frutas, que geralmente são bagas, pequenas e 

delicadas, com características comuns de grandes concentrações de propriedades 

antioxidantes, adstringentes, quando consumidos imaturos e ricos em vitaminas A 
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e C, além de flavonoides. Os autores citam que os termos que os definem, frutas 

vermelhas ou pequenas frutas, fazem parte da linguagem informal, para designar 

frutas com coloração avermelhada ou arroxeada e de tamanho pequeno. 

Para Gonçalves e Oliveira (2013), a cultura da amora nova em muitas partes 

do mundo, sendo o seu sistema de produção muito semelhante ao da framboesa, 

de modo que quando a cultura da framboesa se desenvolve numa dada área, 

geralmente o mesmo acontece com a amora. No entanto, devido ao seu maior 

vigor, a sua maior tolerância a doenças não necessita de severidade em 

tratamentos fitossanitários, apresentando o benefício de possuir menores custos 

de produção do que a framboesa. 

Antunes (2002) relata que a amoreira-preta, assim como a framboeseira, faz 

parte de um grande grupo de plantas do gênero Rubus, pertencente à família 

Rosaceae, na qual existem outros gêneros de importância (Malus, Prunus, Pyrus 

entre outros) para a fruticultura brasileira.  Expõe ainda que, a amoreira-preta se 

apresenta como opção dentro da agricultura familiar dado ao baixo custo de 

implantação, manutenção do pomar, e a reduzida utilização de defensivos agrícolas 

e possui retorno rápido dando ao pequeno produtor opções de renda, ao destinar 

o produto ao mercado in natura, indústria de produtos lácteos e congelados, e 

fabricação de geleias caseiras.  

A maturação da amora-preta pode ser determinada pela cor de superfície do 

fruto (bagas completamente pretas), firmeza, teor de sólidos solúveis, acidez 

titulável e aroma característico. Durante o amadurecimento dos frutos há perda de 

acidez, portanto, são bastante adstringentes se colhidos parcialmente maduros 

segundo Coutinho, Machado e Cantillano (2004). 
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De acordo com Antunes (2004), a fruta de coloração negra e sabor ácido a 

doce-ácido é altamente nutritiva in natura, contendo 85% de água, 10% de 

carboidratos, com elevado conteúdo de minerais, vitaminas B e A e cálcio, podendo 

ser consumida também nas formas de geleia, suco, sorvete e iogurte. Além disso 

também se encontra na fruta o ácido elágico, um derivado do ácido gálico, e como 

fenol, que possui algumas propriedades de compostos fenólicos. O autor relata que, 

já foi demostrado que o ácido elágico possui funções anti-mutagênica, 

anticancerígena e um potente inibidor da indução química do câncer. 

 

3.3 A cultura do Gengibre 

Lucio, Freitas e Waszczynskyj (2009), a respeito do gengibre relatam que é 

uma planta herbácea, composta por rizoma e parte aérea, como nome científico de 

Zingiber officinale Roscoe, cujo gênero apresenta cerca de 85 espécies. Para 

Palharin  et al. (2008), Zingiber officinale é uma das mais antigas e populares 

plantas medicinais do mundo, utilizada na medicina popular de quase todos os 

povos do planeta, e dentre outros usos pode ser utilizado como condimento e na 

fabricação de conhaque possuindo como principais constituintes o Gingerol, 

zingibereno (bactericida), β-bisaboleno, zingerona, β-felandreno, citral, canfeno e 

cineol. 

Segundo Elpo e Negrelle (2004), a cultura de gengibre tem grande 

importância econômica e é amplamente comercializada em função de seu emprego 

alimentar e industrial, especialmente, como matéria-prima para fabricação de 

bebidas, perfumes, produtos de confeitaria e da medicina popular. A coloração do 

rizoma vai do amarelo couro à marrom brilhante, estriado na longitudinal, algumas 
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vezes fibroso, com terminações conhecidas como “dedos” que surgem 

obliquamente. 

Para Júnior e Lemos (2010), o gengibre é um tubérculo originário do sul da 

Ásia e difundido pelo mundo, com propriedades medicinais e participação em 

inúmeras preparações alimentares. Na culinária oriental, europeia e americana é 

ingrediente na produção de molhos para carnes, peixes, doces e bebidas 

alcoólicas. Na Índia também é amplamente utilizado na culinária, na Jamaica é feita 

a cerveja de gengibre, no Brasil tem-se o tradicional quentão das festas juninas e 

inúmeras outras participações em pratos regionais. 

Os rizomas de gengibre (Zingiber officinale Roscoe), tanto in natura quanto 

desidratado, tem aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica, além de amplo 

emprego popular também como medicinal e alimentar (condimento) (ELPO, 2004). 

De acordo com a mesma autora, o rizoma pode apresentar odor agradável e 

aromático, sabor fortemente pungente, cor amarelo suave a creme, além de conter 

carboidratos, principalmente o amido em torno de 40 a 60%, proteínas entre 9 a 

10%, lipídios de 6 a 10%, vitaminas A e niacina, minerais, aminoácidos,  oleoresina 

e 1% à 4% de óleo essencial. A composição deste varia segundo alguns parâmetros 

tais como, origem geográfica, secagem, época de colheita e tipo de adubação, 

sendo os principais constituintes os hidrocarbonetos sesquiterpenos, responsáveis 

pelo aroma, que parecem permanecer constantes, segundo Elpo (2004). 

 

3.4 Produção de Licor 

O licor é um produto obtido pela mistura de álcool etílico, água, açúcar e 

substâncias que lhe dão aroma e sabor, em medidas adequadas, sem que haja 

fermentação durante sua elaboração, em que a formulação é feita a partir da 
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mistura dos ingredientes em proporções preestabelecidas, conforme afirma 

Carvalho (2007). 

Segundo Penha (2006), existem diversas maneiras para o preparo de licores 

que foram, durante muitos anos, formulados artesanalmente, até serem produzidos 

em escala industrial por processos tecnologicamente sofisticados e a qualidade do 

produto final depende não só das matérias-primas empregadas, mas também do 

processo de preparação. 

Ainda de acordo com Carvalho (2007), dentre as maneiras mais conhecidas 

de se produzir licores, a mais utilizada consiste em misturar o álcool com o princípio 

aromático e deixar em infusão por determinado tempo. Separadamente, prepara-

se o xarope com açúcar e água fervente e logo após o seu resfriamento, adiciona-

o à infusão já coada, mistura-se, espera-se decantar e, segue com as filtrações até 

resultar no licor propriamente dito. 

Segundo as considerações de Teixeira et al. (2011), não há um consenso 

sobre a data e o local onde os licores foram criados. A colocação mais acertada é 

a de que vários tipos de licores surgiram em épocas e locais distintos e que se trata 

de uma bebida muita antiga e que até os dias atuais está relacionada a tradições 

de cada região produtora. 

  

3.5 Análise Sensorial e Desenvolvimento de Novos Produtos 

A análise sensorial é uma ferramenta-chave no desenvolvimento de 

produtos, em que se faz necessário um bom planejamento dos testes, uma 

criteriosa seleção dos julgadores e correta interpretação para obtenção de 

respostas confiáveis, de acordo com Barboza, Freitas e Waszczynskyj (2003). 
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Segundo o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), a análise sensorial é realizada 

segundo as respostas transmitidas pelos indivíduos às várias sensações que se 

originam de reações fisiológicas e são resultantes de certos estímulos, através da 

utilização dos sentidos da visão, olfato, audição, tato e gosto gerando a 

interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. É, portanto, preciso que 

haja entre os indivíduos e produtos, contato e interação, sendo o estímulo medido 

por processos físicos e químicos e as sensações por efeitos psicológicos. O 

aspecto relevante é que as sensações produzidas podem dimensionar a 

intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou desgosto em relação ao 

produto avaliado. 

Na avaliação de atributos dos produtos alimentícios utilizam-se escalas, que 

determinam a grandeza da sensação e a direção das diferenças entre as amostras, 

e através dessas escalas é possível saber o quanto tais amostras diferem entre si 

e qual apresenta maior intensidade do atributo que está sendo medido, segundo 

Barboza, Freitas e Waszczynskyj (2003). 

De acordo com Teixeira (2009), existem vários métodos para se fazer uma 

análise sensorial de um produto, que são selecionados conforme a finalidade da 

análise. Tais métodos são divididos em quatro grandes grupos: testes afetivos, 

discriminativos, descritivos e de sensibilidade, dentro dos quais encontram-se 

testes específicos. 

Para o Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008), os métodos afetivos, em que se 

encaixa o teste de aceitação, medem a opinião de um grande número de 

consumidores com respeito as suas preferências, gostos e opiniões. 
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Segundo Barboza, Freitas e Waszczynskyj (2003), são métodos aplicados 

com o intuito de manutenção da qualidade, otimização de produtos e/ou processos 

e desenvolvimento de novos produtos.   

Dentro do método descritivo existe o ADQ, análise descritiva quantitativa, 

que segundo o Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008) foi desenvolvida por Stone et al. 

(1974) e é muito utilizada para traçar, de forma mais completa possível, o perfil 

sensorial quanto aos atributos de aparência, odor, textura e sabor.  

A análise sensorial se faz importante para a percepção de características do 

produto, para sua modificação para atuação no controle de qualidade, dentre outros 

fatores. Segundo Teixeira (2009), com a análise sensorial, pode se avaliar a 

seleção da matéria prima a ser utilizada em um novo produto, o efeito de 

processamento, a qualidade da textura, o sabor, a estabilidade de armazenamento, 

a reação do consumidor, entre outros. Sobre a seleção e treinamento de julgadores 

essa autora afirma que é realizada para se verificar a capacidade de detecção de 

diferenças nos produtos pelos Juízes. Além disso, a respeito da análise descritiva 

quantitativa (ADQ), relatando que esta, através de pontuação avalia, a aparência, 

cor, odor, sabor e textura de um produto e que é um método utilizado para 

desenvolver um registro do perfil sensorial de um produto ou dos componentes 

sensoriais de seus ingredientes. 

Na consideração de Pinheiro (2010), a identidade de um determinado 

produto, ou as características físico-químicas e sensoriais que o tornam distinto de 

outros produtos similares, dependem de quatro aspectos básicos: da matéria-prima 

utilizada na sua obtenção; das características do processo utilizado; das 

características do produto final e, de como o produto final é percebido pelos 

sentidos humanos, ou seja, de seu perfil sensorial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A formulação e produção do licor de amora com gengibre se deram no 

Laboratório de Tecnologia de Frutas e Leite do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Barreiras, bem como os testes 

sensoriais realizados. Já as análises físico-químicas ocorreram no Laboratório de 

Análise de Alimentos do mesmo Instituto. 

 

4.1 Produção do Licor 

4.1.1 Matérias-primas Utilizadas 

Para a elaboração da bebida, foi obtida como matéria-prima uma cachaça 

regional comercializada na cidade de Barreiras - Bahia, além da aquisição de 

amoras em comunidade produtora na cidade de Cristopólis – Bahia em quantidade 

suficiente para a produção do licor. O gengibre in natura e o açúcar cristal foram 

adquiridos no comércio local. Além disso foi utilizada água filtrada do IFBA no 

preparo do licor. Estes, se constituíram como materiais fundamentais para a 

elaboração do produto. 

 

4.1.1 Formulação e Elaboração  

Uma vez que a amora é uma fruta sazonal, para dispor da mesma, ao longo 

do projeto, fez- se necessário o seu porcionamento e congelamento após a 

higienização com hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos e posterior 

enxágue. As amoras formas armazenadas em congelador em porções de 100g em 

sacos plásticos.   
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Foram desenvolvidos dois licores com diferentes teores de açúcares, cujo 

preparo está ilustrado no fluxograma da Figura 1. No início do processamento, as 

amoras foram descongeladas sob temperatura de refrigeração (≈4ºC) e o gengibre 

foi lavado em água corrente e higienizado em solução de hipoclorito com a mesma 

concentração usada para a amora.  

A proporção utilizada no preparo da infusão foi 1:1:0,025, amora (g): cachaça 

(mL): gengibre (g), sendo a maceração realizada a frio com cachaça de graduação 

alcoólica de 45% (v/v). A infusão foi então deixada em repouso por um período 14 

dias. 

Após esses procedimentos, e respeitado os 14 dias de repouso, a mistura 

foi filtrada e então, elaboradas duas formulações com teores distintos de açúcar, 

denominadas de tratamento 1 (T1) e tratamento 2 (T2). A definição dos tratamentos 

levou em consideração a classificação de licores fino ou doce segundo o Decreto 

nº 6.871, de 4 de Junho de 2009 do MAPA, no qual o licor fino ou doce é aquele 

que contém mais de cem gramas por litro e no máximo trezentos e cinquenta 

gramas por litro de açúcares. Em T1, foi utilizado o máximo de açúcar permitido 

para essa classificação 350g/L (100%) e para T2 foi usado 70% de açúcar em 

relação a quantidade máxima, ou seja, 245g/L. Entretanto, a quantidade dos 

demais ingredientes e método de preparo foram iguais para ambas as formulações. 

A produção do xarope para promover a elevação do teor de sacarose e ajuste 

da graduação alcoólica à 18% (v/v) foi desempenhada de acordo com a 

metodologia adaptada de Teixeira (2004), ao realizar os seguintes cálculos: 

• Quantidade de álcool (graduação alcóolica da cachaça x quantidade 

utilizada) = 0,45 x 200mL = 90mL de álcool  

• Teor alcoólico desejado no licor: 18 ºGL = 0,18 
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E assim, foram efetuados cálculos de acordo com a equação 1: 

 

𝐴 =  
𝑄

𝑉
     →      0,18 =  

90

𝑉
     →      𝑉 = 500𝑚𝐿              (Eq.1) 

 

Em que:  

A= Teor alcoólico desejado no licor  

Q= Quantidade de álcool 

V= Volume final   

 

Portanto, fez-se necessário um volume final de 500mL, incluindo o xarope e o 

produto da infusão. Foram utilizadas 200mL de cachaça para a maceração, no 

entanto, após a filtração foi verificado uma geração extra de 100mL de extrato, 

provenientes do suco da amora, perfazendo 300mL e, portanto, foi preciso a 

utilização de 200mL de água para a elaboração do xarope, totalizando 500mL de 

produto. Além disso foi feita a adequação na quantidade de açúcar a ser 

empregada, logo para T1 foram pesadas 175g de açúcar e para T2, 122,5g. A 

Tabela 1 apresenta as duas formulações dos licores. 

 

Tabela 1- Formulação dos licores de amora com gengibre 

Tratamentos 
Amora 

(g) 
Gengibre 

(g) 
Cachaça à 45% 

(mL) 
Água 
(mL) 

Açúcar 
(g) 

T1 200 5 200 200 175 

T2 200 5 200 200 122,5 
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Após a adição dos xaropes os licores foram envasados em garrafas de vidro 

e armazenados em temperatura de refrigeração. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de produção dos licores 

 

4.2 Análises Sensoriais 

O desenvolvimento das análises sensoriais necessitou de aprovação do 

Comitê de Ética, e após o cumprimento de todas as exigências legais o projeto 

recebeu o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), sendo 

registrado sob o número 78740517.4.0000.5031. Assim foi possível iniciar os testes 

sensoriais. 

Descongelamento das amoras higienizadas

Higienização do gengibre

Maceração alcoólica (infusão)

Repouso (14 dias)

Filtração do macerado

Preparo dos xaropes

Adição dos xaropes ao produto filtrado

Envase

Armazenamento
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A análise sensorial se deu por dois métodos distintos, o afetivo e o descritivo, 

através dos testes de Aceitação e Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), 

respectivamente. Ambos os testes foram realizados de acordo com a metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) e apenas no tempo 0 para os dois 

tratamentos, T1 e T2. 

 

4.2.1 Teste Afetivo de Aceitação 

O teste de aceitação foi realizado com 50 julgadores não treinados, para os 

atributos de aroma, cor, textura, sabor, teor alcoólico e aparência global, utilizando 

escala hedônica de 9 pontos, com os termos definidos situados entre o “gostei 

muitíssimo” e “desgostei muitíssimo” contendo o termo “nem gostei, nem desgostei” 

como um ponto intermediário. Foi avaliada ainda, a intenção de compra, utilizando 

escala de 5 pontos, com os termos variando entre o “certamente compraria” e 

“certamente não compraria”, com um ponto intermediário “indiferente”. 

É importante sinalizar que, para a realização das análises foi necessário que 

os julgadores concordassem com as condições do teste e assinassem o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e esclarecido), além da Declaração de Histórico de 

não Alcoolismo e a Declaração de não enfermidade. Em anexo se encontra o 

modelo da ficha utilizada para a avaliação sensorial de aceitação e intenção de 

compra (anexo I), o modelo do TCLE (anexo II) e das declarações (anexo III e IV). 

 

4.2.2 Análise Descritiva Quantitativa 

Para o teste de ADQ foi utilizada a metodologia adaptada de Pinheiro (2010). 

Primeiramente houve o recrutamento dos candidatos e entrevista pessoal, com a 



29 
 

utilização do Questionário para Recrutamento de Julgadores de Licor (anexo V), 

para obtenção de informações importantes. Depois, os julgadores passaram por 

testes de memória e acuidade olfativa, através das análises de reconhecimento de 

aromas e de gostos primários, as fichas utilizadas estão dispostas nos anexos VI e 

VII, respectivamente. Além disso os julgadores, foram testados quanto a 

capacidade discriminatória por meio do Teste Triangular (anexo VIII), no qual são 

avaliadas três amostras, sendo uma igual e duas diferentes e indicada qual é 

diferente. Foram selecionados aqueles indivíduos com 80% de acerto.  

A segunda etapa consistiu no levantamento dos termos descritivos, utilizando 

três amostras de licores comerciais, sendo avaliadas por 8 dos julgadores 

selecionados na primeira fase. Para tal, foi utilizada a Ficha da Lista de Atributos 

Para Julgadores de Licor, com escala estruturada de 10 cm, conforme consta no 

anexo IX. Logo após, foi realizado um debate com o grupo, com o intuito de verificar 

os termos percebidos pela maioria dos julgadores e eliminar os demais, construir 

as referências dos mesmos, com auxílio também das referências utilizadas por 

Pinheiro (2010) e assim foi produzida a Ficha de Referências, apresentada no 

anexo X. 

 Por fim, com os termos escolhidos foi montada a segunda Ficha da Lista de 

Atributos Para Julgadores de Licor, disposta no anexo XI, também com escalas 

estruturada de 10 cm, porém constando apenas os termos descritores 

estabelecidos em consenso pela equipe e dessa forma realizada a análise para a 

identificação do perfil sensorial dos licores (T1 e T2). 
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4.3 Análises Físico-químicas 

Ambos os tratamentos (T1 e T2) foram submetidos às análises físico- 

químicas nos tempos 0, 1 e 2, que correspondem ao dia da fabricação, 30 e 60 dias 

de armazenamento respectivamente, a fim de verificar a estabilidade das 

características físico-químicas durante o armazenamento. Foram avaliados, a 

acidez, o teor de sólidos solúveis, o pH e a viscosidade em triplicata. 

 

4.3.1 Acidez Total Titulável 

A análise de acidez foi realizada conforme as normas analíticas do IAL 

(2008), em que a acidez total é determinada por titulação da amostra com hidróxido 

de sódio, NaOH 0,1M. Vale ressaltar que, devido à coloração intensa da amostra a 

mesma foi diluída, empregando-se 10 mL de licor e 240mL de água. E a titulação 

com solução de hidróxido de sódio se deu até que fosse atingido o ponto de viragem 

com pH entre 8,2 e 8,4, verificado com o auxílio do pHmetro portátil HI 221 do 

fabricante Hanna Instruments. 

Para o cálculo da acidez total titulável a seguinte equação foi utilizada: 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚 
𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

100𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 =

𝑛 𝑥 𝑀 𝑥 𝑃𝑀

10 𝑥 𝑉
              (Eq.2) 

 

Em que:  

n = volume de hidróxido de sódio, em mL, gasto na titulação  

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio  

PM = peso molecular do ácido cítrico   
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V = volume tomado da amostra, em mL 

 

4.3.2 Sólidos Solúveis 

O teor de sacarose foi determinado por análise direta em refratômetro digital 

portátil, modelo com escala de 0 a 45%, fabricante Instrutemp. O resultado foi dado  

por meio do teor de sólidos solúveis (ºBrix) que, de acordo Corozza, Rodrigues e 

Nozaki (2001), indica o teor aproximado de açúcar da solução, em que uma solução 

com 10 ºBrix contém aproximadamente 10% de açúcar.  

 

4.3.3 pH 

O pH dos licores foi determinado por aparelho potenciômetro devidamente 

calibrado, de maneira simples e direta, como sugere o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008). O modelo de pHmetro utilizado foi o portátil HI 221 do fabricante Hanna 

Instruments. 

 

4.3.4 Viscosidade 

A viscosidade foi verificada através de aparelho viscosímetro rotativo, 

modelo DV2TLV de Brookfield. Os parâmetros utilizados, foram estabelecidos após 

o melhor resultado de exatidão nos testes. Assim sendo, o spindle adequado foi o 

de número 61 e a velocidade apropriada de rotação do spindle foi de 200rpm, com 

exatidão de 0,30.  
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4.4 Análises Estatísticas 

Os resultados da avaliação sensorial de cada amostra em relação a cada 

parâmetro foram submetidos à análise de comparação de médias a 5% de 

probabilidade. Para as análises físico-químicas foi avaliada a interação entre os 

fatores, tratamento e tempo, além da análise de regressão linear para os atributos 

estudados. O tratamento dos dados foi executado por meio do programa SISVAR 

(Ferreira, 2011). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Decreto nº 6.871, de 4 de Junho de 2009 do MAPA, o licor 

de amora com gengibre a que se refere esse trabalho, é uma bebida alcoólica por 

mistura, com substância de origem vegetal e enquadrado como licor fino ou doce, 

por conter uma quantidade máxima de 350g de açúcar por litro. 

Por meio dos experimentos realizados foram produzidas duas formulações 

de licores, denominadas de tratamento 1 (T1) e tratamento 2 (T2).  

 

5.1 Teste Afetivo de Aceitação  

Através dos testes estatísticos realizados no SISVAR (Ferreira, 2011) foi 

possível verificar se houve diferença entre os tratamentos T1 e T2. Foi observado 

que, as duas bebidas elaboradas não apresentaram diferença significativa (p> 0,05) 

para nenhum atributo analisado, como apresentado na Tabela 2. Por essa razão 

não foi escolhido apenas um dos tratamentos para a realização das análises físico-

químicas e dos testes sensoriais descritivos, objetivo inicial, mas sim ambas as 

amostras. 
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Tabela 2 - Resultados da análise afetiva de aceitação 

Atributos 
Tratamentos 

P - valor Média CV (%) 
T1 T2 

Aroma 7,44 7,5  0,8094ns 7,47 ± 0,17 16,61 

Cor 7,62  7,88  0,2564 ns 7,75 ± 0,16 14,69 

Viscosidade 7,54  7,62  0,7536 ns 7,58 ± 0,18 16,76 

Sabor 7,84  7,28  0,0568 ns 7,56 ± 0,20 19,22 

Teor alcoólico 7,24  6,98  0,4102 ns 7,11 ± 0,22 22,11 

Aparência global 7,60  7,50  0,7004 ns 7,55 ± 0,18 17,16 

ns – não significativo 

 
 

Tabela 3 - Resultados da análise de intenção de compra 

  
Tratamentos 

P - valor Média CV (%) 
T1 T2 

Intenção de Compra  4,28  3,98  0,1657 ns 4,13 ± 0,15 26,01 

ns – não significativo 

 

No teste da escala hedônica, o indivíduo expressa o grau de gostar ou de 

desgostar de um determinado produto (IAL, 2008). Na Tabela 2 encontra-se os 

resultados da análise afetiva de aceitação para os atributos avaliados com escala 

hedônica de 9 pontos. As médias obtidas para todos os aspectos analisados 

classifica os produtos entre gostei e gostei muito, de acordo com a escala utilizada, 

segundo a percepção dos julgadores. 

 A intenção de compra foi avaliada com escala hedônica de 5 pontos e de 

acordo com o teste, a média obtida foi de 4,13 ± 0,15, como pode se observar na 
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Tabela 3. Portanto, a propensão dos avaliadores à compra dos produtos é de 

provavelmente compraria. 

Cordeiro e Garcia (2012), obtiveram resultados equivalentes a este trabalho, 

ao avaliarem cor, sabor, aroma e teor alcoólico do licor de jambo vermelho, notando 

boa aceitação sensorial com notas acima de 5, em uma escala de 7 pontos, em que 

o licor de maior teor em álcool foi o que alcançou melhor aceitação.  

Utilizando diferentes concentrações de polpa de abacaxi, Rodrigues et al. 

(2016), obtiveram resultado igual ao aqui observado, não encontraram diferença 

significativa entre três formulações de licores, para todos os atributos analisados. 

Além disso, observaram aceitação intermediária para todas as formulações, com 

notas entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei regularmente) e em relação a 

intenção de compra alcançaram a nota intermediária 3 (talvez comprasse, talvez 

não comprasse), segundo a escala usada pelos autores. 

Teixeira et al. (2007), analisando a aceitabilidade de licores de banana, 

também com escala hedônica de 9 pontos, verificaram que o licor com teor alcoólico 

de 18 °GL e o teor de açúcar de 30 % (p/v) foi mais bem aceito dentre as 

formulações testadas, para os atributos impressão global e sabor alcoólico. 

Como não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre as 

formulações, a utilização de menores concentrações de açúcar não irá interferir nos 

aspectos sensoriais do licor, no entanto irá acarretar em economia na produção da 

mesmo, sendo portanto a amostra T2 mais viável economicamente.  
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5.2 Análise Descritiva Quantitativa 

Para a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) os atributos, selecionados em 

consenso pela equipe de julgadores, foram vinte e quatro, que descrevem o perfil 

sensorial das amostras para aparência, aroma, sabor, sabor residual e sensações. 

Pode-se observar na Tabela 4 que, as médias de cada atributo avaliado para 

cada tratamento não apresentam diferença significativa (p>0,05). A Figura 2 

representa o perfil sensorial dos licores de amora com gengibre. 

 

Tabela 4 - Média dos atributos estabelecidos para cada tratamento no ADQ 

Atributos 
Tratamentos 

P - valor Média CV (%) 
T1 T2 

Aparência viscosa 2,75 2,25 0,6546ns 2,50 ± 0,77 87,51 

Limpidez 3,38 4,25 0,4098 ns 3,81 ± 0,73 54,02 

Coloração 6,50 7,13 0,5226 ns 6,81 ± 0,67 27,98 

Aroma doce 4,50 5,00 0,5899 ns 4,75 ± 0,64 38,16 

Aroma alcoólico 6,00 6,13 0,8995 ns 6,06 ± 0,69 32,06 

Aroma frutal 3,50 3,63 0,9331 ns 3,56 ± 1,03 82,14 

Aroma de amora 2,13 2,75 0,5911 ns 2,44 ± 0,80 93,28 

Aroma de gengibre 1,50 2,25 0,4556 ns 1,87 ± 0,69 104,26 

Sabor doce 6,25 5,38 0,4098 ns 5,81 ± 0,73 35,43 

Sabor alcoólico 4,25 5,50 0,2807 ns 4,87 ± 0,79 45,70 

Sabor amargo 0,13 0,50 0,3622 ns 0,31 ± 0,28 254,78 

Sabor frutal 2,50 3,25 0,5934 ns 2,87 ± 0,97 95,48 

Sabor amora 2,38 2,38 0,9975 ns 2,37 ± 0,74 88,43 

Sabor gengibre 1,63 1,50 0,8921 ns 1,56 ± 0,64 115,85 

Residual doce 4,63 3,38 0,1792 ns 4,00 ± 0,62 44,19 

Residual alcoólico 4,13 4,63 0,6210 ns 4,37 ± 0,70 45,20 

Residual de amora 1,50 1,00 0,4577 ns 1,25 ± 0,46 104,74 

Residual de gengibre 0,88 1,25 0,6066 ns 1,06 ± 0,50 133,99 

Sensação doce 6,25 4,75 0,2639 ns 5,50 ± 0,91 46,86 
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Sensação alcoólica 5,25 4,88 0,7951 ns 5,06 ± 1,00 55,96 

Sensação de ardência 2,88 1,63 0,2500 ns 2,25 ± 0,74 92,58 

Sensação de agressividade 2,13 1,38 0,3434 ns 1,75 ± 0,54 87,40 

Adstringência 0,13 0,25 0,6616 ns 0,19 ± 0,20 298,14 

Sensação de viscosidade 1,88 1,13 0,2041 ns 1,50 ± 0,40 75,07 

ns – não significativo 

 
 

Figura 2 - Gráfico aranha da análise descritiva quantitativa 

 

Embora, estatisticamente, não tenha diferença significativa entre as 

amostras, nota- se que o tratamento 1 recebeu notas maiores para os seguintes 

atributos: aparência viscosa, sabor doce, sabor gengibre, residual doce, residual de 

amora e sensação doce, o que se justifica por sua composição com maior teor de 

açúcar. A sensação alcoólica, ardência e sensação de agressividade também foram 

aumentadas em T1 e para o sabor de amora, ambas as amostras apresentaram 

notas iguais.  
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Ainda que os julgadores tenham sido treinados verifica-se uma não 

homogeneidade no conjunto de dados a partir da observação do coeficiente de 

variação. 

Os ésteres, de acordo com Pinheiro (2010), podem ser oriundos da reação 

de esterificação entre um ácido e um álcool e o principal éster encontrado na 

cachaça é o acetato de etila que, em pequenas quantidades na aguardente, 

incorpora um aroma agradável de frutas; no entanto, em grandes quantidades, 

confere à cachaça um sabor indesejável e enjoativo. Dito isso, destaca- se que a 

cachaça utilizada na elaboração dos licores interfere diretamente em sua qualidade 

final e leva à formação do seu perfil sensorial. Logo, tanto a cachaça empregada 

na formulação, como os outros ingredientes utilizados e as respectivas quantidades 

interferem no resultado obtido, tanto para o teste de aceitação como para o teste 

descritivo. Quanto ao sabor, por receber notas acima da média na aceitação, 

denota que o mesmo não foi indesejado e enjoativo na percepção dos avaliadores, 

o que pode significar quantidades baixas de ésteres, conforme explicação de 

Pinheiro (2010). 

Um aspecto indesejado em bebidas alcoólicas é a agressividade. Ainda de 

acordo com Cherubin (1998) apud Pinheiro (2010), o excesso de acidez promove 

sabor indesejado e ligeiramente “agressivo” em aguardente de cana, depreciando 

a qualidade da bebida. Nas amostras de licores esse atributo foi percebido, porém 

de maneira sutil, acredita- se, devido ao baixo valor da média.  

Salienta-se que, o atributo coloração foi o que recebeu as maiores médias 

para ambos os tratamentos, o que é excelente, pois se relaciona com a 

característica da amora, de possuir cor acentuada, conferindo aos licores uma 
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tonalidade arroxeada intensa sem a necessidade de utilização de coloração 

artificial.  

Outro aspecto relevante, diz respeito ao sabor e aroma de amora e de 

gengibre, os quais foram notados, porém pouco expressivos. A utilização de 

aromas comerciais seria uma possibilidade nesse caso, devido ao potencial do 

aditivo em aumentar a percepção do atributo aroma pelo órgão olfativo, porém 

salienta-se que natureza dessas matérias- primas não é a de serem aromáticas o 

que condiz muito com o resultado obtido.  

Schmidt (2014), ao traçar o perfil sensorial de licores à base de cachaça 

notou que os atributos que se apresentaram com as maiores médias e mais 

representativos entre os julgadores foram o gosto doce e o sabor alcoólico, 

semelhante ao presente trabalho em que os atributos com as maiores médias foram 

a coloração, o sabor e a sensação doce, o aroma e a sensação alcoólica. 

Penha e Moretti (2000), a partir do ADQ, caracterizaram o licor de acerola 

com 18ºGL e 30% (p/v) de açúcares como uma bebida suave, adocicada (aroma 

doce e gosto doce), com aroma e sabor de fruta, de gosto levemente ácido e de 

aroma e sabor alcoólico ligeiramente pronunciados. Nessa perspectiva, pode- se 

definir os produtos, desenvolvidos neste trabalho, como bebidas alcoólicas, 

adocicadas, de coloração intensa, com aroma e sabor levemente perceptíveis de 

amora e gengibre. 

 

5.2 Análises Físico-químicas 

As amostras do licor foram analisadas em três tempos diferente. O tempo 0 

refere-se ao dia da fabricação do produto, já o tempo 1 e 2 representa o 

armazenamento em 30 e 60 dias após a fabricação. Os testes estatísticos 
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efetuados através do SISVAR (Ferreira, 2011) permitiram verificar se houve 

diferença entre as médias ao longo do tempo e entre os tratamentos, assim como 

se houve interação entre ambos. 

A interação (A x B) entre o tratamento e o tempo não foi significativa (p > 

0,05) em relação às variáveis acidez, pH e sólidos solúveis, logo esses fatores 

atuam de forma independente em relação às variáveis em estudo, exceto para a 

viscosidade. Na Tabela 5 está apresentado o P-valor, tanto para os fatores quanto 

para a interação, para cada característica físico-química estudada.  

 

Tabela 5 - P- valor dos fatores (A e B) e da interação (A x B) para as variáveis físico-químicas 

P-valor 

Parâmetro Tratamento (A) Tempo (B) Interação (A x B)  

Acidez 0,0016 0,9409 ns  0,7815 ns  

pH 0,7030 ns 0,0002  0,0556 ns  

Sólidos solúveis 0,0000 0,0003  0,3462 ns  

Viscosidade 0,0000 0,0000 0,0000  

ns – não significativo 

 

Para a acidez, os resultados mostram que as médias se diferem para cada 

tratamento (T1 e T2), devido ao p < 0,05, porém não variam com o tempo, 

apresentando comportamento semelhante ao longo do mesmo. A atividade 

apresentada pelo pH mostra que os tratamentos não diferem entre si, mas as 

médias se distinguem com o tempo apresentando comportamento crescente, de 1º 

grau, de acordo com equação obtida através de regressão.  Quanto ao teor de 

sólidos solúveis, os tratamentos se diferem entre si, o que é um resultado coerente 

devido ao tratamento 1 ter sido elaborado com uma quantidade maior de açúcar e 

apresentam variação ao longo do tempo, contudo, como a interação entre as fontes 

de variação (tratamento e tempo) não é significativa, ambos foram avaliados 



40 
 

separadamente. No que se refere à viscosidade, os tratamentos são semelhantes, 

não há variação com o tempo e a interação entre tratamento e tempo é significativa.   

A Tabela 6 abaixo apresenta os valores de cada variável analisada, para 

cada tratamento, ao longo do tempo de estudo, assim como a respectiva média 

seguida pelo desvio padrão e o coeficiente de variação, exceto para a viscosidade, 

pois a interação entre as fontes de variação foi significativa e assim sendo é 

necessário ter uma equação para cada tratamento ao longo do tempo, mas não se 

faz a análise de comparação de médias. 

 

Tabela 6 - Valores de acidez, pH e sólidos solúveis para cada tratamento 

Tratamentos 

Parâmetro 100% açúcar 70% açúcar Média CV (%) 

Acidez 1,072 a 1,018 b  1,045 ± 0,009 2,73 

pH ns 4,223  4,227  4,225 ± 0,006 0,43 

Sólidos solúveis 32,944 a 27,078 b 30,011 ± 0,164 1,64 

ns – não significativo 

 

Segundo Geőcze (2007), a acidez dos licores tem origem nas frutas e nas 

diferentes metodologias de extração dos seus componentes aromáticos, utilizando 

metodologias distintas a autora encontrou valores de pH entre 3,53 e 3,57 para 

licores de jabuticaba, abaixo dos resultados aqui expostos, o que se deve à 

formulação e à fruta empregada para a produção licor.  

Com duas formulações de licores finos de guabiroba, contendo a quantidade 

de açúcar como uma das diferenças entre eles, Leonarski et al. (2017), obtiveram 

valores de acidez titulável em ácido cítrico de 6,14mg/mL para o licor com maior 

teor de açúcar e 7,85 ± 0,17 mg/mL para o que possuía menor teor. Fazendo uma 

relação , isso equivale a 0,614mg/100mL e 0,785mg/100mL de acidez em ácido 

cítrico, valores abaixo dos encontrados para os licores de amora com gengibre. 
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Porém como exposto anteriormente a acidez destes produtos depende das 

matérias-primas utilizadas, além das metodologias de fabricação, o que vai implicar 

também na caracterização do produto como um todo. 

Elevações no teor de sólidos solúveis implicam em maior viscosidade do 

produto. Os resultados obtidos para esses parâmetros (sólidos solúveis e 

viscosidade) seguem essa afirmativa, visto que a amostra T2, como menor teor de 

açúcares se apresenta com o °Brix abaixo daquele apontado por T1 e o mesmo se 

aplica à viscosidade ao se verificar os gráficos, no Quadro 1, nos tempos de 0 e 60 

dias.  

Ao avaliarem licores de graviola, Oliveira et al. (2015), notaram o aumento 

do teor de sólidos solúveis totais ao longo do tempo de estocagem, assim como 

valores maiores para aqueles produzidos com xarope de °Brix mais elevado. Os 

autores explicam que este fato é pertinente à concentração dos açúcares das 

bebidas e que o aumento durante o armazenamento é devido, provavelmente, às 

trocas gasosas entre os licores e o ambiente assim, os sólidos dos licores, dentre 

eles os açúcares, se concentram ao passo que os solventes líquidos se volatilizam. 

No trabalho destes autores, os licores produzidos passaram de um teor de sólidos 

solúveis entre  29,10  a 39,0 °Brix após o processamento para 29,20 a 39,10 °Brix 

após 60 dias de armazenamento, para as diferentes formulações, resultados estes 

que não são muito diferentes dos  encontrados no presente trabalho para os licores 

de amora com gengibre. E ao final de 240 dias Oliveira et al. (2015), obtiveram as 

médias  entre  31,67 a 42,17 °Brix. 

Levando em consideração o exposto acima, é correto afirmar que durante o 

armazenamento de ambos os licores de amora com gengibre (T1 e T2), houve 

trocas gasosas das amostras com ambiente, visto que as mesmas não foram 
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acondicionadas em embalagens herméticas e consequentemente ocorreu 

evaporação do álcool e concentração dos açúcares. 

Oliveira e Santos (2011), ao analisarem o licor de açaí encontraram valores 

de sólidos solúveis igual a 38,60 ± 0,10 °Brix, maior que o observado no presente 

estudo, diferentemente do pH, em que obtiveram média mais baixa de 3,52 ± 0,05. 

Na Tabela 7 abaixo, está representada as equações que explicam o 

comportamento das variáveis analisadas, com exceção a da acidez, já que as 

médias não se diferem ao longo do tempo. E o Quadro 1 exibe as representações 

gráficas das mesmas. Sendo t o tempo em dias, é possível obter o valor da variável 

analisada em qualquer dia correspondente, desde 0 ao 60.  

 

Tabela 7 - Equações obtidas para o pH, sólidos solúveis e viscosidade 

Parâmetro Equação R² 

pH pH = 4,194167 + 0,001028 t 0,903 

Sólidos solúveis SS (°Brix) = 29,05 + 0,0825 t – 0,001009 t² 1 

Viscosidade 

Parâmetro Equação R² 

100% açúcar   Visc (cP) =  10,68 – 0,006667 t + 0,000322 t² 1 

70% açúcar Visc (cP) =  9,20 – 0,143833 t + 0,002461 t² 1 

 

Quadro 1 - Representações gráficas do comportamento do pH, sólidos solúveis e viscosidade 

pH 
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Sólidos Solúveis 

 

Viscosidade 
 

 

6. CONCLUSÕES 

Através dos experimentos realizados foram obtidas duas formulações de 

licores classificados com fino ou doces. 
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Na análise sensorial de aceitação foi observado que, as duas bebidas 

elaboradas não apresentaram diferença significativa (p>0,05) para nenhum atributo 

analisado, e todos eles ficaram qualificados entre gostei e gostei muito. 

Através do ADQ, os licores foram definidos como bebidas alcoólicas, 

adocicadas, de coloração intensa, com aroma e sabor levemente perceptíveis de 

amora e gengibre e as bebidas não diferiram entre si (p>0,05) em nenhum atributo, 

como aconteceu com o teste de aceitação.  

Analisando a estabilidade físico-química dos licores foram obtidas equações 

e as respectivas representações gráficas que explicam o comportamento das 

variáveis analisadas, pH, sólidos solúveis e viscosidade e, exceto a da acidez, já 

que as médias não se diferiram ao longo do tempo. 

Por não haver diferença significativa (p>0,05) entres as amostras, a 

formulação mais adequada para produção em larga escala seria aquela com menor 

teor de açúcar, o tratamento 2, evidentemente por menor custo com ingredientes, 

sem interferência nos aspectos sensoriais do licor. 

Em razão do produto desenvolvido ser oriundo de matéria-prima artesanal, 

regional, salienta- se a importância deste trabalho para a disseminação da cultura 

e da tradição de fabricação da cachaça da região, além de apontar para pequenos 

produtores as possibilidades de crescimento no mercado, com a elaboração de um 

novo produto com qualidade. 

 

7. ETAPAS FUTURAS 

O prosseguimento do estudo é válido em prol de respostas para um maior 

tempo de armazenamento e para aspectos ainda não estudados, como por 
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exemplo a interferência da alteração dos parâmetros físico-químicos ao longo do 

tempo na aceitação e perfil sensorial dos produtos elaborados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Questionário do teste de aceitação e de intenção de compra e do produto  

 

Teste de Análise Sensorial 

(Bebida alcoólica mista de amora com gengibre a partir de cachaça regional) 

Nome: _________________________________________ 
Sexo: ( ) Masculino   ( ) Feminino   Data: __/__/___ 
Idade: ( ) maiores de 18 a 20 anos 
 ( ) De 21 a 25 anos 
 ( ) De 26 a 30 anos 
 ( ) 31 anos ou mais 

Preencha o campo das amostras da esquerda para direita de acordo com a nota 

referente à escala hedônica: 

Comentários:___________________________________________________________ 

Intenção de compra: 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos Amostra nº ____ Amostra nº _____ 

Aroma   

Cor   

Textura   

Sabor   

Teor alcoólico   

Aparência global   

Nº da amostra Intenção de compra 

  

  

Escala Hedônica: 
9 – Gostei muitíssimo 
8 – Gostei muito 
7 – Gostei 
moderadamente 
6 – Gostei ligeiramente  
5 – Nem gostei/Nem 
desgostei 
4 – Desgostei ligeiramente 
3 – Desgostei 
moderadamente 
2 – Desgostei muito 
1 – Desgostei muitíssimo 

Intenção de compra: 
5 – Certamente compraria 
4 – Provavelmente compraria 
3 – Indiferente 
2 – Provavelmente não 
compraria 
1 – Certamente não compraria 
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ANEXO II 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(CAMPUS BARREIRAS) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa de análise sensorial de bebida alcoólica mista de 

amora com gengibre a partir de cachaça regional, sob a responsabilidade do pesquisador Cleiser de 

Castro Silva qual pretende desenvolver bebida alcoólica mista, elaborada a partir de cachaça, de 

sabor amora com gengibre, tipicamente regional. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de análise sensorial de bebida alcoólica 

mista de amora com gengibre a partir de cachaça regional, a qual analisará por meio de degustação, 

amostra de bebida alcoólica mista de amora com gengibre a partir de cachaça regional, respondendo 

um questionário sobre aspectos gerais e atributos sensoriais do produto, além da intenção de compra. 

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são acometimento de sintomas como 

tontura, dor de cabeça, hipoglicemia, sintomas alérgicos ou infecciosos. Caso sinta algum dos 

sintomas descritos ou quaisquer outros, você será conduzido ao serviço médico do Instituto onde 

receberá um atendimento preliminar e caso a profissional de saúde julgue necessário o encaminhará 

para o Hospital Público Regional (Hospital do Oeste) onde receberá pronto atendimento. 

Os voluntários deverão informar anteriormente a pesquisa de análise sensorial se tem mais 

de 18 anos, que deverá estar comprovado através de documento de identificação. Os voluntários 

deverão declarar que se alimentaram pelo menos 01 hora antes da análise sensorial (A análise 

sensorial deverá se realizada preferencialmente logo após as principais refeições – café da manhã ou 

almoço). Esta pesquisa não é indicada a pessoas que possuem histórico de alcoolismo. Caso ocorra 

uma das situações de riscos descritas, o participante será dispensado da participação na pesquisa, sem 

direito a qualquer tipo de indenização ou reparação a não ser o acompanhamento ao serviço médico, 

conforme descrito anteriormente. Se você aceitar participar, estará contribuindo para que este projeto 

possa gerar no futuro,  possibilidade de emprego e renda para a sociedade através de sua produção 

local e ainda para a conceituação regional de um produto característico da Cidade de Barreiras, 

pensado de maneira a apresentar ao mercado uma diferenciação de sabor e inovação e verificar a 

aceitação do produto final.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois 

da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não 
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terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para 

qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Rua 

Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros - Barreiras/BA - CEP 47808-006, pelo telefone 

(77) 36119650 ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. 

Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332 

 

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

______________________     Data: _____/ ___________/ _____ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão do dedo polegar 

Caso não saiba assinar 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE HISTÓRICO DE NÃO ALCOOLISMO 

 

Eu,                                                                                              , declaro que não 

possuo histórico de alcoolismo , doenças ou enfermidades que me impeça de 

participar desta pesquisa. Declaro que fui informado que poderei realizar exames 

clínicos ou laboratoriais às minhas próprias custas caso ache necessário antes de 

participar da pesquisa. Declaro ainda que fui informado sobre o que o pesquisador 

quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Estou 

ciente que devo ter me alimentado pelo menos 01 hora antes da análise sensorial 

e que caso ocorra  alguma reação alérgica ou adversa como dor de cabeça, 

náuseas ou hipoglicemia que serei encaminhado ao serviço médico do IFBA – 

Campus Barreiras , que fará uma análise médica preliminar e caso o profissional 

de saúde julgue necessário me encaminhará para o Hospital público Regional 

(Hospital do Oeste). Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido 

em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma 

via com cada um de nós. 

 

Esta declaração foi me entregue no mesmo momento do TCLE. 

 

 

______________________     Data: _____/ ___________/ _____ 
Assinatura do participante 
 
 

 
 
 
 
 

 
Impressão do dedo 

polegar 
Caso não saiba assinar 

 
________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENFERMIDADE 

 

Eu,                                                                                                 , declaro que não 

possuo doenças ou enfermidades tipo Diabetes Mellitus ou resistência insulínica  

ou qualquer outra enfermidade que me impeça de participar desta pesquisa. 

Declaro que fui informado que poderei realizar exames clínicos ou laboratoriais às 

minhas próprias custas caso ache necessário antes de participar da pesquisa. 

Declaro ainda que fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque 

precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Estou ciente que caso ocorra 

alguma reação alérgica ou adversa que serei encaminhado ao serviço médico do 

IFBA – Campus Barreiras, que fará uma análise médica preliminar e caso o 

profissional de saúde julgue necessário me encaminhará para o Hospital público 

Regional (Hospital do Oeste). Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Esta declaração foi me entregue no mesmo momento do TCLE. 

 

 

 

______________________     Data: _____/ ___________/ _____ 
Assinatura do participante 
 
 

 
 
 
 
 

 
Impressão do dedo 

polegar 
Caso não saiba assinar 

 
________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO V 

 

QUESTIONÁRIO PARA RECRUTAMENTO DE JULGADORES DE LICOR 

 

Você está convidado a participar de uma degustação de aguardente de cana e 

cachaça. Por gentileza, preencha o questionário abaixo: Nome do 

candidato:___________________________________________________ 

Profissão:______________________  

Faixa etária: ___ 15-20 ___ 20-30 ___ 30-40 ___ 40-50 ___ 50-60  

Telefone: trabalho: ___________ celular: _______________________ 

 

1. Renda familiar:  

até 2 salários mínimos ( ) 

2 a 5 salários mínimos ( )  

5 a 8 salários mínimos ( )  

Mais de 8 sal. Mínimos ( )  

 

2. Escolaridade: 

 1º grau incompleto ( ) 

 1º grau completo ( ) 

 2º grau incompleto ( ) 

 2º grau completo ( ) 

 3º grau incompleto ( ) 

 3º grau completo ( ) 

 

 3. Com que frequência você consome aguardente de cana e cachaça:  

 

( ) diariamente ( ) 1 vez por semana ( ) 1-2 vezes por mês ( ) ocasionalmente 

(menos de 1 vez por mês, na média)  

 

4. Tem alergia a algum tipo de alimento ou bebida? Sim ( ) Não ( ) Quais? 

_________________________________________________________________ 
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5. Rejeita algum alimento ou bebida? Quais? ( ) Sim ( ) Não 

_________________________________________________________________ 

 

6. Você tem algum problema de saúde que restrinja o consumo de 

aguardente e cachaça?  

( ) Sim ( ) Não Em caso positivo, especifique: 

_________________________________________________________________  

 

7. Você está em dieta médica ou fazendo uso de algum tipo de 

medicamento? ( ) sim ( ) não Em caso positivo, especifique: 

_________________________________________________________________  

 

8. Caso já tenha provado aguardente de cana e cachaça, marque com um 

“x”, na escala abaixo, o lugar que melhor represente o quanto você gosta ou 

desgosta: 0____•____•____•____•____5____•____•____•____•____10  

Desgostei muitíssimo                    Nem gostei nem desgostei                    Gostei muitíssimo  

 

 9. Existe algum dia ou horário durante o qual você não poderá participar 

das sessões de degustação? 

_________________________________________________________________ 

 

10. Indique o período que você pretende tirar férias este ano. 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

ANEXO VI 

 

TESTE DE RECONHECIMENTO DE ODOR E MEMÓRIA SENSORIAL 

 

Nome:_______________________________________Data:_________________ 

 

Instruções: Os frascos cobertos contêm substâncias odoríferas. Por favor, avalie 

o conjunto da seguinte maneira: leve o frasco ao nariz, remova a tampa, faça 3 

inspirações breves e tente identificar o aroma. Se você não conseguir identificar 

exatamente o nome da substância, tente descrever algo que esse aroma lembra a 

você.  

        

AMOSTRA DESCRIÇÃO DO AROMA 
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ANEXO VII 

 

TESTE DE RECONHECIMENTOS DE GOSTOS PRIMÁRIOS 

 

Nome:____________________________________________ Data:___________ 

 

Por favor, prove cada amostra na ordem indicada e reconheça se o gosto é doce, 

amargo, ácido ou salgado. Pode haver amostras contendo apenas água.  

 

 

AMOSTRA DESCRIÇÃO 
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ANEXO VIII 

 

TESTE TRIANGULAR 

 

Nome:___________________________________________ Data:____________ 

 

Duas das três amostras de aguardente e cachaça apresentadas são idênticas. Por 

favor, prove as amostras da esquerda para a direita e circule o código daquela que 

lhe pareça diferente. Lave a boca com água entre cada amostra.  

 

_____________ ; _____________ ;  _____________ 

 

Comentários:_______________________________________________________ 
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ANEXO IX  

 

FICHA DA LISTA DE ATRIBUTOS PARA JULGADORES DE LICOR 

 

AMOSTRA _____________ 

 

Marque uma das opções SIM (para o que sente) ou NÃO (para o que não sente), 

de cada atributo verificado em licores e marque em uma escala de 1 a 10 a 

intensidade analisada. Caso exista um outro atributo que você tenha percebido e 

não consta na lista, por favor, descreva-o.  

 

APARÊNCIA: 

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amadeirado             

Limpidez             

Coloração             

Viscosidade             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

AROMA:  

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Adocicado             

Irritante             

Amadeirado             

Caldo de Cana             

Aroma Frutal             

Baunilha             

Amora             

Gengibre             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SABOR: 
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 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amadeirado             

Ácido             

Amargo             

Caldo de Cana             

Frutal             

Baunilha             

Amora             

Gengibre             

Caramelo             

Toffee             

Ervas Aromáticas             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SABOR RESIDUAL: 

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amadeirado             

Baunilha             

Amora             

Gengibre             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SENSAÇÕES:  

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amadeirado             

Ardência             

Ardência             

Agressividade             

Adstringência             

Viscosidade             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO X  

 

FICHA DE REFERÊNCIAS 

 

Ficha da lista de atributos para julgadores de licor 

 

 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO REFERÊNCIAS 

APARÊNCIA 

Coloração Cor característica de suco de Uva Fraco: Nenhum 
Forte: Suco de uva integral 

Limpidez Aspecto cristalino Fraco: Água 
Forte: Suco de uva integral 

Viscosidade Aspecto viscoso 
 

Fraco: Água 
Forte: Mel 

AROMA 

Alcoólico É o aroma característico de 
etanol 
 

Forte: Etanol a 20% 
Fraco: Solução de etanol a 50% - 
60% 

Doce Aroma de solução de sacarose 
concentrado 

Fraco: nenhum 
Forte: solução de 50% de 
sacarose 

Aroma Frutal Aroma característico de frutas 
variadas 

Fraco: Nenhum 
Forte: Aromas de frutas como 
goiaba, banana e laranja 
(cítricos) 

Amora Suco de amora Fraco: Nectar de amora a 40% 
Forte: Suco integral de amora 

Gengibre Aroma de gengibre Fraco: nenhum 
Forte: Aroma de gengibre 
(Vegetal) 

SABOR 

Alcoólico É o sabor característicos de 
soluções alcoólicas 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 50% 
 

Doce É o gosto doce percebido pelas 
papilas gustativas 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 20%+ 5% de 
sacarose 

Amargo Gosto característico de cafeína Fraco: Nenhum 
Forte: Solução concentrada de 
cafeína 

Frutal Sabor característico de frutas 
cítricas 

Fraco: Nenhum 
Forte: Sabor de sucos cítricos e 
frutas tropicais 
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Amora  
 

É o sabor característico de suco 
de amora integral 
 

Fraco: Nenhum 
Forte: Suco integral de amora 

Gengibre Sabor característico do vegetal 
gengibre 

Fraco: Nenhum 
Forte: Sabor de extrato de 
gengibre 

SABOR RESIDUAL 

Alcoólico Sabor de álcool que permanece 
por um período de tempo após 
ingestão de uma determinada 
substância 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 50% 
 

Doce Sabor de solução de sacarose Fraco: Nenhum 
Forte: Solução de 10% de 
sacarose 

Amora É o gosto da fruta amora a boca,  Fraco: Nenhum 
Forte: Sabor de amora in natura 

Gengibre 
 

Sabor característico de gengibre 
 

Fraco: Nenhum 
Forte: Extrato de gengibre 
 

SENSAÇÕES 

Ardência Sensação ardente percebida na 
língua e na garganta 
 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 50% 
 
 

Adstringência Sensação de secura na mucosa 
oral, semelhante àquela causada 
de forma intensa por certas frutas 
verdes, como banana 
 

Fraco: Nenhum 
Forte: Etanol a 20%+0,2% de 
ácido tânico 
 

Agressividade É o impacto agressivo e 
pungente de sabor inicial 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 60% 

Viscosidade Sensação de melado Fraco: Solução de sacarose a 
10% 
Forte: Solução de sacarose a 
50% 

Doce Sensação de solução de 
sacarose 

Fraco: Solução de sacarose a 
10% 
Forte: Solução de sacarose a 
50% 

Alcoólico Sensação de cachaça ou 
aguardente 

Fraco: Etanol a 20% 
Forte: Etanol a 50% 
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ANEXO XI  

 

FICHA DA LISTA DE ATRIBUTOS PARA JULGADORES DE LICOR 

 

Lista de atributos do licor 

 

AMOSTRA _____________ 

 

Marque uma das opções SIM (para o que sente) ou NÃO (para o que não sente), de cada atributo 

verificado em licores e marque em uma escala de 1 a 10 a intensidade analisada. Caso exista um 

outro atributo que você tenha percebido e não consta na lista, por favor, descreva-o.  

 

APARÊNCIA: 

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Viscosidade             

Limpidez             

Coloração             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

AROMA:  

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Aroma 
Frutal 

            

Amora             

Gengibre             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SABOR: 

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amargo             

Frutal             

Amora             
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Gengibre             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SABOR RESIDUAL: 

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Amora             

Gengibre             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SENSAÇÕES:  

 SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doce             

Alcoólico             

Ardência             

Agressividade             

Adstringência             

Viscosidade             
 

Outros atributos percebidos______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


