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RESUMO 
 

O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. Sororia Mcvaugh), é uma fruta de espécie nativa da 

Amazônia e de grande importância para a economia local, apresenta formato arredondado 

pesando de 30 a 800 gramas, quando maduro possui a cor amarelo ouro, e seu consumo in 

natura é limitado por se tratar de uma fruta ácida. Sua polpa apresenta grande potencial na 

agroindústria para a fabricação de suco concentrado, sorvetes, doces, geleias, licores, etc. O 

presente trabalho teve como objetivo principal a fabricação do licor de araçá-boi, a partir 

disso a testagem de diferentes dosagens da polpa de araçá-boi/fonte alcoólica, a avaliação do 

tempo de maceração, a quantificação de diferentes dosagens de açúcar e a aceitabilidade dos 

licores de araçá-boi degustada por pessoas maiores de 18 anos. Esta pesquisa foi realizada no 

laboratório de Tecnologia de Alimentos no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET 

da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, em que os licores foram divididos em quatro 

formulações com diferentes quantidades de polpas/L de vodka em diferentes concentrações da 

fruta, todas as formulações passaram por tempo de maceração de 15 dias e partir disso foi 

realizado a averiguação do pH, análise sensorial, e submetidos à análise de variância 

(ANOVA) para comparar a magnitude das formulações dos licores com a utilização do 

software SISVAR 5.8 e a comparação das médias no qual foi  utilizado o teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade. Os melhores resultados obtidos do experimento foram os 

licores quem compõem as formulações de 250g de açúcar/L de água e 30g de açúcar/L de 

água, no qual as amostras 5, 15 e 16 foram as que continham 250g de açúcar/L de água e a 

amostra 1 foi de 30g de açúcar/L de água. Então os atributos sabor e intenção de compra 

foram os fatores determinantes para a escolha do melhor tratamento do licor, onde as amostras 

1, 5, 15 e 16 são recomendadas e as amostras 12 e 13 não recomendadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. Sororia Mcvaugh) é uma fruta de espécie nativa da 

Amazônia de grande potencial, com um formato arredondado pesando de 30 a 800 gramas, 

quando madura possui a cor amarelo ouro bastante fina. É muita utilizada para fazer sucos, 

sorvetes, geleias e outros. Segundo Soria (2017), a elaboração desses produtos faz com que os 

compostos bioativos presentes na polpa sofram degradação. Sua planta mede até 3 metros de 

altura, e é adaptada a solos de baixa fertilidade, frutifica de 4 a 5 vezes por ano (MENDES et 

al, 2012). 

Segundo Chaves (2016), o araçá-boi é uma espécie arbustiva de pequeno a médio 

porte, que possui folhagem densa e coloração verde-escura, os ramos e folhas jovens são 

avermelhados e suas folhas são simples, opostas de lâmina elíptico-ovalada, entre 6 a 18 cm 

de comprimento e 3,5 a 9,5 cm de largura, ápice acuminado e base arredondada. Suas flores 

estão dispostas em pequenos racimos de 3 a 8 flores pediceladas, com 4 pétalas brancas, 75 a 

150 estames e um pistilo; ovário com 3 a 4 lóculos, cada um com 5 a 8 óvulos. As sementes 

são carnudas e oblongas, variando de 3 a 20 por fruto atingindo 2,5 cm de comprimento. 

Seu cultivo não se dá somente no Brasil, mas também em outros países como Peru e 

Bolívia, é bastante aromática e apresenta um grande volume de produção pelas empresas. Ela 

tem um grande potencial de aproveitamento agroindustrial, por apresentar boas características 

físico-químicas e atributos sensoriais de boa aceitabilidade (MENDES et al, 2012). Sua 

produção ocorre durante o ano todo, seus frutos são bagas globosas de coloração amarelada, 

com elevado volume de polpa, sua importância econômica está relacionada ao alto teor de 

vitamina A, B e C, proteínas, carboidratos, fibras e sais minerais (SANTOS et al, 2017).  

O araçá-boi por ser uma fruta ácida limita seu consumo in natura, mas seu sabor e a 

sua aparência são atraentes para os mercados internacionais e conferem-lhe grande potencial 

para o processamento (SOARES, 2009). Além de ser uma fruta amazônica com bastantes 

utilidades e aceitabilidade pelas pessoas 

A produção de licor de frutas visa um melhor aproveitamento do excedente de 

produção durante a safra da fruta, tornando-se uma alternativa para conservação e agregação 

de valor a variedade produzida, bem como de aumento de renda para o produtor 

(CAMARGO, 2015). 

O Brasil é um dos maiores produtores de bebidas alcoólicas do mundo e dentro deste 

setor o consumo de licores tem crescido sólido e continuamente. O licor apresentou, nos 



últimos anos, um bom crescimento de vendas no mercado brasileiro, representa cerca de 3% 

do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil e ainda é indicado como uma das bebidas 

alcoólicas mais consumidas pelos brasileiros. Por estar entre os três primeiros países de maior 

produção de frutas, o mercado de licores de frutas pode ser facilmente explorado como uso de 

fontes renováveis e agregação de valor aos frutos nacionais (ALMEIDA, 2019).  

Os licores são uma categoria de bebidas que têm se reinventado, tanto pela evolução 

tecnológica como pela diversidade de sabores. As vendas do segmento no Brasil chegam a 

aproximadamente 7 milhões de litros/ano. No mundo, os números surpreendem, as cinco 

maiores marcas deste segmento – entre mais de 300 marcas comerciais de licores existentes – 

vendem mais de 230 milhões de litros ao ano (FERNANDES, 2018). Segundo Oliveira 

(2017), a indústria do licor se desenvolveu muito no século XIX, com aparecimento de 

diversas variedades, como consequência, pequenos produtores desapareceram. Porém, hoje 

em dia há uma preocupação com estes produtores. 

O licor é classificado entre as bebidas alcoólicas por mistura, com a definição de 

bebida com graduação alcoólica de 15 a 54° GL, obtida pela mistura ou de redestilação de 

álcool etílico potável ou aguardente simples desodorizada (nesse caso pode se usar vodka, ou 

álcool de cereais) com substância de origem vegetal ou animal, com a adição de sacarose, 

glicose, mel ou xarope de glicose (ANDRADE et al, 1997). 

Mittelstaedt (2001) define licor como sendo uma bebida alcoólica açucarada agradável 

a quase todos os paladares. É usado após as refeições por ser digestivo, em virtude dos óleos 

essenciais e pela alta concentração de açúcar. É empregado em coquetéis, sorvetes, molho 

para pudins e salada de frutas. Na idade média era usada como porção do amor, afrodisíaco, 

bálsamo e principalmente com finalidades medicinais. Para elaborar um bom licor é 

importante saber selecionar matérias-primas de primeira qualidade como: cachaça, água, 

açúcar, álcool, xarope, frutas e ervas. 

Segundo Carvalho (2007) um licor é feito partir da mistura dos ingredientes (álcool, 

princípio aromático, água e açúcar) em proporções preestabelecidas. Para Bragança (2013), o 

componente do licor, a água deve ser sem bactérias nocivas à saúde. O açúcar recomendado é 

o comercial, o mesmo que compramos nos supermercados. A vodka é a matéria-prima 

principal do licor e interfere diretamente na sua qualidade. Várias marcas de vodka, cachaça 

ou álcool de cereais podem ser utilizados, e cada um deles confere uma característica especial 

ao licor. A vodka deve ser neutra, ou seja, não conter corantes ou aromatizantes de outras 



substâncias (por exemplo frutas vermelhas), para não interferir no gosto, na cor ou no cheiro 

do licor. Os princípios aromáticos englobam o gosto e o aroma que se deseja dar ao licor. Na 

fabricação artesanal, os princípios aromáticos de frutas, ervas e outros produtos são obtidos 

pelos processos de maceração/ infusão, realizados pela imersão ou mistura dos produtos com 

álcool a frio. E o xarope misturado com o açúcar deve ser preparado em fogo moderado e sem 

agitação, pois o aquecimento prolongado ou a agitação poderá ocasionar a formação de 

cristais indesejáveis ao licor. O xarope pronto deverá apresentar uma densidade média; se 

pouco concentrado, pode provocar a fermentação do licor, e, quando supersaturado a sua 

cristalização. 

Dada as características dos frutos de araçá-boi e sua importância agroindustrial para 

agregação de valor, o presente trabalho teve como objetivo analisar diferentes composições de 

licores de araçá-boi, visando sua padronização e aceitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

 O araçá-boi não pode ser consumido in natura, mas é muito aproveitado em sua 

forma processada, um exemplo disso é o licor, no qual pretende-se fabricar o licor de araçá-

boi, com testagem nas dosagens de polpa/L de vodka e de açúcar/L de água, pois o fruto é 

muito abundante na região amazônica, com produção de 4 a 5 vezes ao ano, sendo assim 

aproveitando sua composição nutricional, proporcionando maior tempo de vida útil, e assim 

agregando valor à comunidade rural, pois como não é muito apreciado in natura, gera 

bastante desperdícios, e a partir disso, o licor de araçá-boi vem proporcionar uma nova forma 

de aproveitamento do fruto para a mesma, pois em vez de gerar desperdícios, agora poderão 

utilizar nos licores, pelo fato de que a tecnologia do licor ser barata, e assim obtendo uma 

renda extra com a produção do licor de araçá-boi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GERAL: 
x Fabricar o licor de araçá-boi, agregando valor à fruta nativa da Amazônia contribuindo 

para a economia local. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

x Padronizar uma dosagem de açúcar mais adequada para a fabricação de licor de araçá-
boi; 

x Padronizar uma proporção de polpa de araçá-boi mais adequada na fabricação de licor 
de araçá-boi; 

x Estimar a aceitabilidade dos licores de araçá-boi através do teste afetivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 Características da espécie e do fruto. 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de frutos nativos comestíveis, porém nem 

sempre são amplamente conhecidos e consumidos. Dentre esses frutos encontra-se o araçá-boi 

(Eugenia stipitata MacVaugh), com grande potencial na indústria alimentícia, devido a sua 

composição nutricional (SOUZA et al, 2018). 

A Eugenia stipitata McVaugh pertence a grande família tropical Myrtaceae e, na 

Amazônia brasileira, é conhecida como "araçá-boi" ou "araçá" e na Amazônia peruana como 

"araza" ou "guayaba brasilena". O araçá-boi foi incluído no gênero Eugenia, com reservas, 

devido sua similaridade com outros gêneros. Pois baseando-se em material do baixo Rio 

Ucayali (Peru), foi descrito a subespécie sororia, em que apresenta maior número de estames 

e porte arbustivo e a subespécie stipitata, procedente do Estado do Acre (Brasil), que 

apresenta menor número de estames a porte arbóreo. E a partir disso concluíram que a 

subespécie sororia é semi domesticada na Amazônia Ocidental (FALCÃO et al, 1988). 

As sementes do araçá-boi apresentam alto poder de germinação após a extração dos 

frutos. Essa germinação leva um tempo de 45 a 90 dias, completando-se cerca de 180 a 270 

dias após o início da mesma, e o plantio das mudas no campo deve ser feito na época chuvosa, 

empregando-se o espaçamento de 3 x 3 m ou 4 x 4 m (CHAVES, 2016). 

O araçá-boi (Eugenia stipitata Mc Vaugh) tem um potencial econômico porque a árvore 

cresce facilmente e logo produz. Os frutos de araçá-boi têm alta porcentagem de polpa, sabor 

e aroma atrativos. O fruto é verde quando está novo e amarelo quando amadurece, com 

exocarpo liso e aveludado. (MOURA, 2011). A mesma é uma fruta que apresenta alguns 

compostos bioativos com propriedades funcionais para a saúde, e foi comprovado que pode 

ser consumida para prevenir o câncer. A desvantagem apresentada é que tem alto índice de 

perecibilidade, que o leva a perder em pouco tempo suas propriedades bioativas. (SORIA, 

2017). 

As espécies frutíferas destacam-se pelo elevado valor econômico, tanto no comércio de 

frutas frescas, como na produção de matérias-primas para a agroindústria. Além disso, são 



importantes fontes de alimento e de sustento para as populações de baixa renda em várias 

partes do país (CHAVES, 2016).  

 

4.2 Composição do licor 

A produção de licor de frutas visa um melhor aproveitamento do excedente de produção 

durante a safra da fruta, tornando-se uma alternativa para conservação e agregação de valor a 

variedade produzida, bem como de aumento de renda para o produtor (CAMARGO, 2015). 

Cesar et al (2019), diz que os licores se destacam entre as bebidas alcoólicas obtidas por 

mistura, por se tratarem de produtos adocicados, com formulações e matérias-primas variadas. 

A origem mais provável do licor é atribuída a poções caseiras e a xaropes de ervas e de 

frutas preparados por velhas senhoras do povo, seguindo antigas receitas familiares, que 

passavam de geração a geração, com o objetivo de curar pequenos males. Essas preparações 

resultavam em bebidas adocicadas, muito saborosas e, por vezes, coloridas que, se não 

curavam os doentes, pelo menos os reconfortavam e os deixavam felizes por uns momentos 

(PENHA, 2006). 

Segundo Carvalho (2007), o licor é um produto obtido pela mistura de álcool etílico, água, 

açúcar e substâncias que lhe dão aroma e sabor (extraído de frutas, flores, folhas, cascas, 

raízes, sementes ou essências industriais), em medidas adequadas, sem que haja fermentação 

durante sua elaboração. As frutas (suco, polpa, casca e semente) são mais utilizadas por serem 

abundantes, principalmente no meio rural. 

Teixeira et al. (2010) destacaram que a produção de licores constitui uma forma de 

contornar os problemas relacionados à perecibilidade de frutas. Além disto, é uma alternativa 

para enfrentar os problemas relacionados ao excesso de produção e baixos preços praticados 

em alguns períodos. Barros et al. (2008) salientaram que sua produção é uma alternativa 

interessante para proporcionar aumento da renda familiar haja vista que seu processamento 

exige tecnologia simples e o produto final é comercializado em temperatura ambiente 

evitando, assim, custos com a cadeia do frio. 

Carvalho (2007), diz que as matérias primas do licor devem vir de pomares ou plantações 

sadias e livres de agrotóxicos no caso de frutas, folhas, polpas, flores, cascas e raízes, açúcar, 

álcool e essência artificial devem ser adquirida no mercado local e a regra é escolher frutas 

frescas e maduras em perfeito estado, sempre limpas e livres de pragas e doenças. Deve-se 



descartar as amassadas ou danificadas pelo transporte, pássaros ou outros animais, as verdes e 

as excessivamente maduras. Também é aconselhável utilizar recipientes escuros, isentos de 

sais de ferro ou cobre e alumínio, em local onde o material não fique exposto ao ar e à luz, ou 

na água (principalmente quente) por muito tempo, para evitar perdas. 

Sobre a higiene do produto, Carvalho (2007), afirma que higiene das instalações que 

corresponde a higiene ambiental não pode ser dissociada da higiene pessoal e dos alimentos, 

que constituem o processo de aplicabilidade das boas práticas em cumprimento das normas 

prevista na legislação sanitária, para garantia do princípio básico da segurança alimentar. 

4.3 Legislação de licores 

A legislação é um corpo de leis que regulariza determinada matéria ou ciência, ou ainda 

um conjunto de leis que organiza a vida de um país, ou seja, o que popularmente se chama de 

ordem jurídica e que estabelece condutas e ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, 

instituição, empresa entre outros, onde que as leis são diretrizes endereçadas a pessoas 

racionais para a sua orientação dentro da estrutura básica da sociedade, supondo que seja bem 

ordenada (ROHLING, 2014) 

De acordo com a Lei no 986, do dia 21 de outubro de 1969, do artigo 2, no inciso 

primeiro, alimento é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, 

pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os 

elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. De acordo com a mesma, 

no inciso segundo, a matéria prima alimentar é toda substância de origem vegetal ou animal, 

em estado bruto, que para ser utilizado como alimento precisa sofrer tratamento e/ou 

transformações de natureza física, química e biológica (BRASIL, 1969, p.1). 

A denominação do licor deverá obedecer essa ordem: licor, seguida da classificação 

quanto ao teor de açúcar, seguida do nome da matéria-prima utilizada (BRASIL, 2015). O 

licor que obter o nome do extrato ou da substância de origem animal ou vegetal deverá 

obrigatoriamente contê-la, sendo assim a proibição de substituição do extrato por aditivo 

aromatizante sintético (Brasil, 2015). 

O Decreto n° 9.902 de 8 de julho de 2019 altera o anexo Decreto n° 6.871, 4 de junho de 

2009, que regulamenta a Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a 

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

no qual o Art. 8° da mesma diz que o registro da bebida que não possuir complementação do 



seu padrão de identidade e qualidade dependerá de análise e autorização do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

No Brasil, segundo o Decreto N° 73.267, 6 de dezembro de 1973, capítulo IV no Art. 14 

parágrafo segundo, considera-se bebida alcoólica aquela que contiver 0,5 ºGL (graus Gay 

Lussac) ou mais de concentração, incluindo-se cerveja, vinho, jeropiga, vinho de frutas, licor, 

bebida mistas entre outras. 

A instrução Normativa MAPA n° 55 de 31 de outubro de 2008 aprova os regulamentos 

técnicos para a fixação dos padrões de identidade e qualidade para as bebidas alcoólicas por 

mistura: licor, bebida alcoólica mista, batida, caipirinha, bebida alcoólica composta, aperitivo 

e agua ardente composta, onde o Art. 3° diz que o licor é a bebida com graduação alcoólica de 

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

de açúcar superior a trinta gramas por litro, elaborada com uma parte alcoólica e com uma 

parte não alcoólica de origem vegetal ou animal.  

A bebida é elaborada por meio de processo tecnológico adequado que assegure a sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo. Para assegurar esta apresentação e 

conservação, as indústrias de bebidas precisam garantir que as informações do produto 

estejam dentro dos parâmetros aprovados por lei.  Porém, caso a empresa não atenda estas 

exigências, poderá sofrer sansões, como multa, inutilização de bebida, do rótulo, a suspensão 

do registro de produto, a cassação do registro do produto, podendo ser cumulada com a 

proibição de venda e publicidade do produto (Brasil, 2009). 

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE (2014), o mercado 

nacional de bebidas alcoólicas, em relação a todo o universo de bebidas, está dividido entre a 

cerveja (88,8%) e a cachaça (6,6%), onde o restante (4,6%) está distribuído entre as demais 

bebidas como vinhos, licores e outros destilados. 

Segundo a legislação brasileira, as bebidas alcoólicas são classificadas em fermentadas 

que são cerveja e vinho, por misturas, no caso licor, amargo e aperitivo, aguardentes 

composta e bebidas mistas, as destiladas que são cachaça, rum, aguardente, uísque e 

conhaque, e por fim destilo-retificadas que são a vodka e gim. A cerveja e a sidra são 

refrescantes, os aperitivos amargos, os vinhos e licores, são estimulantes. Vale ressaltar que 

entre todas as bebidas alcoólicas somente os licores podem ser produzidos de forma artificial 

(AQUARONE, 1993). 



4.4 Estudos de licores com frutas tropicais 

As frutas e vegetais são fontes de vitaminas, sais minerais e compostos bioativos que 

auxiliam na prevenção de doenças associadas ao estresse oxidativo, como câncer e doenças 

cardiovasculares (GUIZILINI, 2010). Além disso, estes compostos de interesse muitas vezes 

são preservados durante o processamento ou até mesmo extraídos, como na produção de 

licores, fazendo com que os produtos derivados de frutas e vegetais também possuam estas 

características (SANTOS, 2011). 

Um exemplo de licor de frutas tropicais é o de acerola, em que a fruta pertence à família 

Malpighiaceae, gênero Malpighia. com ocorrência principalmente nas regiões tropicais do 

continente americano, é uma planta arbustiva de hábito de crescimento que varia de prostrado 

a ereto, com copa aberta ou compacta, que pode chegar a 2,5 - 3,0 m de altura, quando adulta, 

em que a elaboração do licor de acerola pode ser realizado por meio da infusão de 250 mL de 

álcool com concentrações variadas do extrato de acerola armazenadas em frascos de vidros, 

sendo estes envolvidos por papel alumínio e mantido em local com pouca incidência de luz 

por 15 dias e à temperatura ambiente e nisso apresenta uma alternativa econômica para o 

aproveitamento de frutas (SOUSA, 2015).  

Outro exemplo com frutas tropicais para fazer o licor, é a graviola da família Annonaceae, 

com seu nome científico Annona muricata L, a graviola é nativa da América Tropical e 

também das Índias Ocidentais, ela produz os frutos esverdeados com espinhos flexíveis, ovais 

ou irregulares, com 15-30 cm de comprimento e pesando cerca de 0,5 kg (OKIGBO & 

OBIRE, 2009). A polpa dela é branca e pegajosa, com sabor e aroma agradáveis, é cultivada 

em países tropicais sendo que no Brasil as áreas produtoras estão instaladas principalmente 

nas regiões litorâneas e semiáridas do Nordeste (LIMA et al., 2006). A graviola é, em geral, 

processada na forma de derivados, como polpas, sucos, néctares, licores, geleias e sorvetes. 

Como mais uma alternativa para estender a vida de prateleira no pós-colheita desta fruta, 

deve-se considerar sua utilização no desenvolvimento de bebidas, a exemplo de licores que, 

além de agregar valor à graviola, o processamento de licor também possibilitaria o 

fornecimento de produtos da fruta a mercados mais distantes das regiões produtoras 

(OLIVEIRA et al, 2015). 

 Por fim, outro exemplo de licor de fruta tropical é o licor de cajá (Spondias lutea L), no qual 

o mesmo apresenta uma forma ovoide, de cor amarela e com um comprimento que pode 

atingir até 8 centímetros (GOMES et al, 1998). A cajazeira é uma frutífera perene, dispersa 



nas regiões tropicais da América, da África e da Ásia. No Brasil, a cajazeira é encontrada 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde seus frutos, conhecidos como taperebá, 

cajá-mirim, cajá e cajá verdadeiro. A madeira é utilizada em marcenarias; cascas, ramos, 

folhas e flores possuem propriedades medicinais. A cajazeira é uma espécie em domesticação, 

e os conhecimentos e tecnologias disponíveis sobre ela ainda não são suficientes para o seu 

cultivo em escala comercial (SEREJO et al, 2009). 

4.5 Estudos do gênero e espécie   

O Brasil é um dos principais centros de diversidade genética do mundo, onde se destacam 

os biomas da floresta amazônica, da Caatinga, do Pantanal, da Mata Atlântica, Campus do Sul 

e Cerrado, o bioma do Cerrado é considerado a savana de maior diversidade vegetal do 

mundo (SILVA et al, 2008). Em que muitas espécies produzem frutas que são ricas em 

vitaminas e substâncias antioxidantes, entre outras (FRAZON et al, 2009).  

Entre a grande diversidade de fruteiras nativas, destacam-se muitas da família Myrtaceae, 

com ampla variedade, nessa família está incluído o gênero Psidium ao qual pertencem os 

araçazeiros, também chamados de araçás que apresentam ampla distribuição no território 

brasileiro, e também em outras partes do mundo, como os araçazeiros são conhecidas as 

espécies Psidium produtoras de frutas comestíveis, com variações regionais no que se refere 

ao nome popular, em que a partir dela se destacam P. cattleyanum e P. guineense, pela a 

característica do fruto, do sabor exótico , alto teor de vitamina C e bem aceita pelo os 

consumidores (MANICA, 2000; BEZERRA et al, 2006). 

A família das Myrtaceae é uma das maiores famílias da botânica, agrupando mais de 3 mil 

espécies em aproximadamente 140 gêneros e está distribuída em todo mundo, principalmente 

em clima tropical e subtropical (BEARDSELL et al, 1993; LANDRUM & KAWASAKI, 

1997; WILSON et al, 2001; MANICA, 2002). Entre todos os gêneros da família Myrtaceae 

que englobam fruteiras, atualmente apenas quatro gêneros (Eugenia, Acca, Myrciaria e 

Psidium) tem importância econômica (MANICA, 2002). O gênero Eugenia, com cerca de mil 

espécies em que está distribuído em grande maior parte nas Américas Central de do Sul, 

ocorrendo desde o México e Caribe até o norte da Argentina (MERWE et al, 2005). Com 

destaque para esse gênero, a espécie principal E. uniflora L conhecida popularmente como 

pitangueira, outras espécies também são conhecidas e cultivadas no mundo inteiro, como a E. 

brasilienses Lam, E pyriformis Cambess, E jambolana Lam, E involucatra DC e a E 



dysenterica Mart, que são conhecidas como grumixama, uvalheira, jambolão, cereja-do-rio-

grande e cagaita ou cagateira (FRAZON et al, 2009). 

No gênero Myrciaria, estão as jabuticabeiras, com mais de uma dezena de espécies 

nativas do Centro Sul/Sudeste brasileiro, e o camu-camu (M dúbia HBK Mc Vaugh), nativo 

da região Noroeste da Amazônia brasileira, no Peru, na Venezuela e na Colômbia, agora no 

gênero Acca, destaca-se como principal espécie a A sellowiana (Berg) Burret, antigamente era 

chamada como Feijoa sellowiana Berg conhecida como feijoa ou goiabeira serrana, nativa da 

América do Sul e no gênero Psidium estão agrupadas em cerca de 100 espécies, por exemplo 

a goiabeira (P.guajava L.) que tem destaque por ser a espécie de maior interesse econômico e 

outras espécies de interesse do mesmo gênero são P. cattleyanum Sabine e P. guineense 

Swartz, ambas conhecidas popularmente como araçá ou araçazeiro (FRAZON et al, 2009). 

4.6 Análise sensorial 

A análise sensorial é uma área da ciência usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais, em que é percebida pelos 

sentidos da visão, olfato, paladar, tato e audição, fornece informações relevantes quanto à 

percepção que os consumidores têm do produto testado. As técnicas de análise sensorial são 

uma ferramenta bastante útil no desenvolvimento de um novo produto. Além disso, 

contribuem direta ou indiretamente para o controle de qualidade, reformulação e controle de 

custos, relações entre condições de processo, ingredientes, aspectos analíticos e sensoriais 

(TEIXEIRA et al, 2011). A mesma está diretamente relacionada com o método que possui 

maior relação com a qualidade percebida pelo consumidor, a partir de atributos como odor, 

sabor, textura e aparência como abordado acima, com isso esse método se destaca também 

por ser capaz de analisar a qualidade sensorial dos produtos em diferentes etapas do processo 

de fabricação, incluindo sua aceitação no mercado de bebidas. Os métodos de análise 

sensorial se dividem em afetivos, discriminativos e descritivos e a escolha do método mais 

adequado vai depender das características que serão analisadas, da habilidade dos julgadores 

em perceber as diferenças e/ou semelhanças entre os produtos, além da motivação do teste, 

que definirá qual dos métodos poderá ter melhor aplicação para determinada situação 

(SCHMIDT, 2014). 

 

 

 



5 METODOLOGIA 

 
5.1 Local dos experimentos e obtenção da polpa  

 
O experimento foi conduzido no laboratório de Tecnologia de Alimentos no Instituto 

de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET, da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, no 

município de Itacoatiara – AM situado a 3º08’31”S, 58º25’54”W e altitude de 18m ao nível 

do mar.   

A matéria prima para formular o licor, foi o fruto de araçá-boi (Figura 1) para a 

retirada da polpa (Figura 2), adquiridos nas feiras agrícolas do município de Itacoatiara – AM, 

também foram utilizados os demais ingredientes, tais como: água, vodka e açúcar refinado, 

adquiridos no comércio local. 

 

Figura 1 – araçá-boi                                                    Figura 2 – polpa do araçá-boi 

  
Fonte: o autor, 2021                                                     Fonte: o autor, 2021 

Na compra da fruta do araçá-boi, foram escolhidos os que estavam em estágio de 

maturação ideal para consumo, selecionados observando os critérios de uniformidade do grau 

de maturação e integridade física (SOARES, 2009). E a partir disso foram armazenados em 

louças de vidro, com boa vedação em uma geladeira doméstica.  

 

5.2 Obtenção do licor  
 

 As frutas foram recepcionadas no laboratório de Tecnologia de Alimentos no Instituto 

de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET, da Universidade Federal do Amazonas - UFAM e 

selecionadas de acordo com o grau de maturação, injurias mecânicas e contaminações, em 

seguida foram lavadas para a retirada de sujidades e sanitizadas em água clorada  a 2% de 

concentração, depois foi feito o descascamento e fatiamento manual, retirando as cascas e 



sementes, com o auxílio de facas de aço inoxidável e em seguida armazenadas em louça de 

vidro previamente higienizadas (MARTINS et al, 2016).  

Após o processo descrito acima, o licor de araçá-boi começou a ser produzido em 

diferentes escalas e dosagens (VIEIRA et al, 2010). A fruta seguiu um processo de maceração 

alcoólica de acordo com os tratamentos na tabela 1, utilizando-se a polpa do araçá-boi, onde 

foram armazenados em recipientes fechados protegidos da entrada de poeira, insetos e 

principalmente perda de aroma e álcool por evaporação (GOMES et al, 1998). O 

armazenamento foi em jarras previamente vedada, no qual serviu de repouso para que a fonte 

alcoólica entre em equilíbrio com a fonte de sabor. 

 

Figura 3 – Recipientes Fechados 

Fonte: O autor, 2021

Os tratamentos utilizados foram as combinações de diferentes quantidades de polpa de 

araçá-boi e adição de xarope de açúcar, totalizando 16 formulações, conforme demonstrado 

no quadro 1. Todas às formulações passaram por tempo de maceração de 15 dias. Durante a 

maceração, o fruto e o álcool foram colocados em recipientes e armazenados em local com 

pouca iluminação, para evitar exposição à luz, sendo assim conservando suas propriedades 

(RODRIGUES et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1 – Identificação dos licores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor, 2021. 
 

 Os tratamentos permaneceram em repouso à temperatura ambiente variando de 20°C 

a 25°C durante 7 dias, sendo o conteúdo de cada recipiente agitado suavemente duas vezes ao 

dia, e mais 8 dias em repouso total sem haver agitação, até o tempo de maceração final. Após 

esse período de maceração de 15 dias, o líquido foi filtrado para separação das cascas, 

sementes e polpa do fruto, a partir disso foi adicionado um xarope de sacarose que foi 

preparado a partir de açúcar comercial e água (MARTINS et al, 2016). Nesses 15 dias de 

repousos, o licor se apresentou em duas fases, o sobrenadante mais límpido e uma fase 

inferior, onde os coloides ficaram depositados no fundo do recipiente (GOMES et al, 1998). 

Após esse tempo de maceração, realizou-se a separação da polpa e do líquido macerado 

através da coagem no tecido fino, o líquido macerado foi misturado com xarope de açúcar nas 

concentrações indicadas no quadro 1 e deixado envelhecer em garrafas esterilizadas 

Identificação dos licores 

Formulações Gramas de polpa/Litro de 

álcool 

Gramas de açúcar/Litro de 

agua 

1 750 30 

2 500 30 

3 1000 175 

4 250 100 

5 500 250 

6 750 175 

7 250 30 

8 1000 30 

9 1000 100 

10 750 250 

11 500 175 

12 250 175 

13 750 100 

14 500 100 

15 1000 250 

16 250 250 



transparentes e lacradas com rolhas durante 30 dias. Essas garrafas foram armazenadas dentro 

de uma caixa. A figura 4 abaixo mostra as garrafas antes do armazenamento na caixa. 

 

                                 Figura 4 – Licor armazenados em garrafas 

 
                                 Fonte: o autor 2021 

 O licor pronto ficou em repouso por 30 dias, pois nisso é produzido um licor mais 

agradável, cujos aroma e sabor da fruta se sobrepõem aos do álcool (PENHA,2006). O 

fluxograma 1 abaixo mostra o processo do licor. 

 

Fluxograma 1 – processamento do licor. 
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                                                Fonte: Adaptado de OLIVEIRA & SANTOS, 2011 

 

5.3 Analise de pH 

As análises de pH das 16 amostras foram no laboratório do Instituto de Ciências 

Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, o pH foi medido rapidamente e 

com exatidão em um medidor de pH. A análise de pH dos licores serviu para demonstrar que 

os valores encontrados não se diferenciaram da polpa in natura, sendo assim conservando 

suas propriedades e agregando valor a fruta, contribuindo para o aumento do seu tempo de 

vida útil, em que as mesmas obtiveram um pH ácido 

Figura 5 - análise de pH. 
 

 
Fonte: o autor, 2019 
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5.4 Análise sensorial  
 

A avaliação da análise sensorial e aceitabilidade foram realizadas no laboratório de 

Tecnologia de Alimentos no ICET/UFAM. Através do teste afetivo de aceitação com 15 

provadores não treinados. Os requisitos para a realização dessa análise sensorial são: serem 

maiores de 18 anos, que não tenham ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica antes da 

degustação. Os julgadores assinaram um termo individual de consentimento para poder fazer 

a degustação, e a partir disso puderam participar da mesma, então após degustarem o licor, 

avaliaram os seguintes atributos: cor, sabor e aroma, utilizando a escala hedônica de 9 pontos, 

com variação de gostei muitíssimo (9) a desgostei muitíssimo (1). Além disso, foi avaliada a 

intenção de compra utilizando a escala hedônica de 5 pontos, certamente compraria (5) e 

certamente não compraria (1), bem como um espaço para comentários e sugestões (ANEXO 

II). A figura 6, mostra os licores prontos e os copinhos para a degustação, de onde foi feita a 

avaliação da análise sensorial. Onde a média de idade dos degustadores ficou em 25 anos, 

com cerca de 60% era do sexo masculino e 40% do sexo feminino. 

 

Figura 6 – Degustação  

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

5.5 Análise Estatística  
 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para comparar a 

magnitude das formulações dos licores com a utilização do software SISVAR 5.8. Para a 

comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 
 
 
 
 
 



 
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro 2 abaixo, mostra os resultados das análises de pH das formulações dos 

licores, e seus resultados ficaram numa faixa de 2,77 a 3,17, considerados como ácidos. 

 
QUADRO 2 – Resultado da análise de pH. 

Solução – polpa e 

quantidade de 

açúcar 

 

pH a 25°C 

Solução – polpa e 

quantidade de 

açúcar 

 

pH a 25°C 

1000g – 30g/L 2,90 ± 500g – 30g/L 3,03 ± 

1000g – 100g/L 2,78 ± 500g – 100g/L 2,93 ± 

1000g – 175g/L 2,77 ± 500g – 175g/L 2,99 ± 

1000g – 250g/L 2,86 ± 500g – 250g/L 3,01 ± 

750g – 30g/L 2,93 ± 250g – 30g/L 3,17 ± 

750g – 100g/L 2,85 ± 250g – 100g/L 3,09 ± 

750g – 175g/L 2,84 ± 250g – 175g/L 3,15 ± 

750g – 250g/L 2,96 ± 250g – 250g/L 3,17 ± 

Fonte: o autor, 2021. 
 

O pH sofre uma variação de acordo com fatores ambientais da própria planta, mas é 

um indicador importante para a avaliação da acidez dos frutos. Diversos fatores tornam 

importante a determinação do pH de um alimento, tais como: influência na palatabilidade, 

desenvolvimento de microrganismos, escolha da temperatura de esterilização, escolha de 

aditivos, dentre outros (VIEIRA, 2010). Segundo Soares (2009), na literatura o valor do pH 

da polpa de araçá-boi in natura é de 2,71, e após a fabricação do licor, seu pH não obteve 

grande alteração, apenas uma breve diferença de 0,46 do pH de maior valor, e 0,06 para o de 

menor valor de pH, indicando que ao adicionar a fonte alcoólica e o açúcar não houve uma 

grande mudança comparado ao pH da fruta. Isso é importante pelo fato de que a condição 

ácida do licor de araçá-boi faz com que as antocianinas tenham grande estabilidade, pois são 

importantes fontes de fenóis e dão cor ao licor e com isso, esses pH encontrados faz com que 

seja um fator limitante para o crescimento de bactérias patogênicas e deterioradas fazendo 

com que o ácido ascórbico fique estabilizado, em que essa vitamina tem maior estabilidade 

em pH ácido (VIEIRA, 2010). 



A polpa do araçá-boi é rica em diversos compostos de valores nutricionais desejáveis 

como a presença de ácido ascórbico, ácido cítrico, compostos fenólicos e carotenoides, a 

mesma apresenta um pH e acidez titulável bem baixo, explicando a acidez do fruto e umidade 

elevada (DODO, 2016). Favorecem a conservação do licor, com isso não havendo 

necessidade da adição de ácido cítrico para inibir a proliferação de leveduras, contribuindo 

para garantir a segurança alimentar (MOURA et al, 2014). 

Os valores médios de pH encontrados nos licores apresentaram pequena diferença nas 

análises, provavelmente devido aos ácidos orgânicos presentes nos frutos que 

consequentemente passam para o licor. Segundo Chitarra e Chitarra (2005), os produtos com 

os valores de pH entre 3 e 4 apresentam boa conservação. Os valores de pH nos licores de 

araçá-boi foram abaixo dos resultados citados por Vieira et al (2010) no licor de camu-camu, 

que foi de 3,60 ± 0,05 e no licor de acerola relatado por Penha et al (2001) que foi de 3,66 ± 

0,06. Estes valores abaixo devem-se provavelmente, que a polpa de araçá-boi ser mais ácida 

que as duas frutas citadas acima, mesmo assim, são consideradas muito ácidas, quando 

comparada com o licor de banana, relatado por Teixeira et al (2005) que apresentou um pH de 

4,7, este possui uma acidez menor comparada às demais frutas, inclusive ao araçá-boi. 

O pH ácido da polpa de araçá-boi e do próprio licor, tem relação com a presença de 

certas substâncias ácidas presentes naturalmente em vegetais, como os ácidos málico, cítrico e 

tartárico. Em que o ácido málico tem utilidade para preservar o dulçor de alimentos e ajustar o 

pH (COSTA, 2011), já o ácido cítrico tem como função de intensificar o gosto azedo de 

alimentos e bebidas (SCOPEL et al, 2017), e o ácido tartárico é utilizado na produção de 

fermentos e por esse motivo ele é utilizado na indústria de bebidas para produção de vinhos 

(RIZZON & SGANZERLA, 2007). O ácido cítrico influencia no sabor do licor, neutralizando 

o sabor intenso doce e trazer o efeito acidificante, o ácido tartárico também interfere no gosto 

do licor, pois dá um amargor no licor e o ácido málico também interfere no sabor do licor, 

pois realça o sabor do mesmo. (MIXOLOGY NEWS, 2019) 

Os resultados da análise de variância para as avaliações dos provadores das 

formulações de licores de araçá-boi constam na tabela 1, para as variáveis objeto deste estudo: 

o aroma, a coloração, o sabor e a intenção de compra. Para as variáveis aroma e coloração 

houve aceitação das pessoas em geral, pois perante os resultados estatísticos obtidos na tabela 

1, não se obteve significância, ou seja, não houve diferenças entre si, respectivamente. Porém, 

perante aos resultados da análise de variância obtidos entre sabor e intenção de compra, 

apresentaram diferença significativa dentre si, respectivamente, para a aceitação do público, 

obtidos conforme a tabela abaixo 



 

     Tabela 1 – Tabela resumida de análise de variância para as variáveis Aroma, Coloração, 
Sabor e Intensão de Compra.       

Aroma 
 

 Graus de 
Liberdade 

 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado  
Médio 

F Calculado P - Valor 

Amostras 15 
 

74,516667 4,967778 1,199 0,2736 

Resíduos 224 
 

928,133333 4,142452   

Coloração 
 

 
 

Graus de 
Liberdade 

 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado  
Médio 

F Calculado P - Valor 

Amostras 
 

15 52,11667 3,474444 1,237 0,2452 

Resíduos 
 

224 629,066667 2,808338   

Sabor 
 

 
 

Graus de 
Liberdade 

 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado  
Médio 

F Calculado P - Valor 

Amostras 
 

15 
 

594,116667 39,60778 8,856 0,0000 

Resíduos 
 

224 
 

1001,866667 4,472619   

Intenção de Compra 
 

 
 

Graus de 
Liberdade 

 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado  
Médio 

F Calculado P - Valor 

Amostras 
 

15 171,716667 11,44778 12,195 0,0000 

Resíduos 
 

224 210,266667 0,928690   

     Fonte: o autor, 2021. 

 

A tabela 2 abaixo, mostra os seguintes resultados do teste Tukey a nível de 5% de 

probabilidade para os 16 tratamentos de licores de araçá-boi, em que o teste Tukey consistiu 

na comparação das médias por meio da diferença mínima significativa, ou seja, permitindo 

formação de intervalos de confiança simultâneos para todas as comparações em pares (REIS 

et al, 2016), onde o aroma, a coloração, o sabor e intenção de compra foram avaliados. A 

partir desses dados, pôde-se observar que estatisticamente aroma e coloração não diferiram 

entre si, respectivamente, no entanto, para o sabor e intenção de compra obteve-se diferenças 

estatística.  

 



 

 

Tabela 2 – Teste tukey para as variáveis Aroma, Coloração, Sabor, e Intenção de 

Compra. 

Amostras 
Aroma Coloração Sabor Intenção de Compra 

Médias 

1 6,467 a 6,467 a 8,00 a 4,467 a 

2 6,0667 a 6,53 a 5,00 bc 2,60 bc 

3 6,00 a 6,13 a 3,87 c 2,20 c 

4 5,53 a 6,80 a 4,13 c 2,20 c 

5 6,467 a 6,80 a 8,07 a 3,93 a 

6 6,467 a 6,867 a 4,67 bc 2,33 c 

7 5,53 a 6,40 a 4,87 bc 2,60 bc 

8 6,00 a 5,73 a 4,60 bc 2,13 c 

9 6,60 a 6,467 a 4,53 bc 2,667 bc 

10 6,467 a 7,00 a 4,67 bc 2,467 c 

11 4,667 a 5,33 a 4,27 c 2,0667 c 

12 5,13 a 5,467 a 3,33 c 1,867 c 

13 5,33 a 6,20 a 3,80 c 1,867 c 

14 5,667 a 6,0667 a 4,73 bc 2,33 c 

15 6,53 a 6,33 a 8,13 a 4,33 a 

16 5,867 a 6,33 a 7,20 ab 3,80 ab 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5%de probabilidade pelo 
teste Tukey. 

Fonte: o autor, 2021. 

 

 
Na avaliação do aroma, houve uma aceitação intermediária para todas as formulações, 

com médias de 5,1 a 6,6, sendo assim, não há rejeição das amostras, portanto, não houve 

diferenças na opinião dos avaliadores,  assim como na avaliação da coloração, também 

obteve-se uma aceitação na faixa intermediária para as formulações apresentadas, com médias 

de 5,3 a 7, sendo assim, também não havendo rejeição das amostras apresentadas, com isso, 

na opinião dos avaliadores, não houve diferenças para ambas as variáveis como mostrado na 

tabela 2 acima  



No atributo sabor, a tabela 1 mostra que houve diferenças significativas entre as 

amostras, com isso, no teste Tukey, a média das amostras obteve variações de 3,33 próximo 

de 3,0 (Desgostei moderadamente) a 8,13 próximo de 8,0 (Gostei muito) mostrando 

diferenças significativas, em que as amostras 1, 5, 15 e 16, foram bem aceitas pelos 

avaliadores no presente trabalho, e as amostras 12, 13 e 3 foram as que obtiveram as piores 

médias entre os avaliadores, a amostra 15 obteve melhor média na escala hedônica entre os 

avaliadores, sendo bem avaliada pelo os mesmos, e a amostra 12 obteve a menor média, como 

mostrado conforme o teste Tukey na tabela 2. 

A tabela 1 da ANOVA acima para a intenção de compra, mostra que há diferenças 

significativas entre as amostras. Na avaliação da intenção de compra na escala hedônica as 

notas variam de 5 (certamente compraria) e 1 (certamente não compraria). Nesta avaliação, as 

amostras 1, 5, 15 e 16 se destacaram com maiores notas entre os avaliadores obtendo as 

médias de 4,467, 3,93, 4,33 e 3,80, respectivamente e as amostras 12 e 13 obtiveram as piores 

notas, com 1,867 cada. O teste Tukey na tabela 2 comprova as diferenças na intenção de 

compra entre as 16 amostras. 

Os gráficos abaixo mostram as porcentagens das notas dos 16 avaliadores para as 4 

melhores amostras, nos quesitos aroma, coloração, sabor e intenção de compra. 

Para aroma, as amostras 1, 5, 15 e 16 obteve as seguintes porcentagens como mostra 

os gráficos abaixo: 

Gráfico 1 – Aroma - Amostra 1 

 
Fonte: o autor, 2021 

Onde a parte em azul equivale a nota 9 na escala hedônica, a parte em verde equivale a nota 4, 

a amarela equivale a nota 7, o vermelho a nota 5, a parte cinza a nota 8 e a laranja a nota 6. 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2 – Aroma - Amostra 5 

 
Fonte: o autor, 2021 

 

Onde a parte em verde equivale a nota 1, a parte em azul equivale a nota 6, em vermelho 

equivale a nota 9, a amarela é a nota 8, a laranja é a nota 7 e a parte em cinza equivale a nota 6. 

 

Gráfico 3 – Aroma - Amostra 15 

 
Fonte: o autor, 2021 

 

Em que a parte verde no gráfico equivale a nota 1, o azul é a nota 4, a parte laranja é a nota 8, 

a cinza nota 6, a parte rosa é a nota 5, a parte vermelha equivale a nota 9 na escala hedônica e amarela 

é a nota 7. 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 4 – Aroma - Amostra 16 

 
Fonte: o autor, 2021 

 

No qual a parte em azul equivale a nota 2, em vermelho equivale a nota 6, a amarela é a nota 

9, a laranja é a nota 4, a verde equivale a nota 7 e a cinza a nota 5. 

 

Para coloração, as amostras 1, 5, 15 e 16 obteve as seguintes porcentagens como 

mostra os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 5 – Coloração - Amostra 1 

 
Fonte: o autor, 2021 

 

Onde a parte verde equivale a nota 3, a amarela é a nota 7, a cinza é a nota 6, a parte 

em azul é a nota 5 e em laranja a nota 8. 

 



 

 

 

Gráfico 6 – Coloração - Amostra 5 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

No qual a parte de cor cinza equivale a nota 6, a verde nota 9, a amarela nota 7, a 

laranja com nota 8 e azul com nota 5. 

 

Gráfico 7 – Coloração – Amostra 15 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Em que a verde equivale a nota 3, a amarela a nota 8, a parte cinza equivale a nota 9, a 

vermelha nota 6, a laranja com nota 5 e a azul com nota 7. 
 

 

 



 

 

Gráfico 8 – Coloração – Amostra 16 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Onde em azul a nota é 4, a vermelha é nota 9, a parte em laranja é a nota 8, a parte em cinza 

equivale a nota 6, a amarela equivale a nota 5 e a verde nota 7. 

 

Para sabor, as amostras 1, 5, 15 e 16 obteve as seguintes porcentagens como mostra os 

gráficos abaixo: 

 

Gráfico 9 – Sabor – Amostra 1 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Na escala hedônica, a parte laranja equivale a nota 6, a parte azul é a nota 7, a cinza é 

8 e a amarela é a nota 9. 



 

 

Gráfico 10 – Sabor – Amostra 5 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Em que a parte laranja equivale a nota 6, a cinza a nota 7, a parte em azul a nota 8 e a 

amarela equivale a nota 9. 

 

Gráfico 11 – Sabor – Amostra 15 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Na qual a parte laranja é nota 6, a cinza é 7, o azul equivale 8 e a parte amarela 

equivale a nota 9. 

 

 

 



 

 

Gráfico 12 – Sabor – Amostra 16 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Onde a cor azul no gráfico é a nota 2, a parte laranja nota 6, a vermelha nota 8, a cor 

amarela com nota 9 e parte cinza no gráfico equivale a nota 7. 

 

Para a intenção de compra, as amostras 1, 5, 15 e 16 obteve as seguintes porcentagens 

como mostra os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 13 – Intenção de Compra – Amostra 1 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 



No qual, na escala hedônica de intenção de compra com nota de 1 a 5, a parte em cinza 

no gráfico equivale a nota 3, a laranja é nota 4 e a azul nota 5. 

 

Gráfico 14 – Intenção de Compra – Amostra 5 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

Em que a parte em amarelo no gráfico é a nota 2, a laranja é a nota 4 dada pelo os 

avaliadores, a cinza é a nota 3 e a parte em azul equivale a nota 5. 

 

Gráfico 15 – Intenção de Compra – Amostra 15 

  
Fonte: o autor, 2021. 

 

Onde a cor cinza equivale a nota 3 nesse quesito, a laranja é a nota 4 e parte em azul 

do gráfico equivale a nota 5. 

 

 



 

 

 

Gráfico 16 – Intenção de Compra – Amostra 16 

 
Fonte: o autor, 2021. 

 

No gráfico acima, mostra que a cor amarela equivale a nota 4, a parte laranja equivale 

a nota 2, a em cinza é a nota 3 e a azul com nota 5. 

 

Esses gráficos, representam a porcentagem dos 15 avaliadores, onde deram suas notas 

para o aroma, coloração, sabor e intenção de compra, no qual esses gráficos representam a 

quantidade de pessoas que deram suas respectivas notas, em que para cada quesito foi feita a 

representação em porcentagem dos avaliadores. 

 

A tabela 3 abaixo, mostra os graus de liberdade dos tratamentos, no qual foram 

calculados pela as equações abaixo: 

 

Equação 1 – Cálculo do Rendimento 

푅푒푛푑푖푚푒푛푡표 = 푇표푡푎푙 푑표푠 푙í푞푢푖푑표푠 + 60% 푑표 푖푛푔푟푒푑푖푒푛푡푒 푝푟푖푛푐푖푝푎푙 + 40% 푑표 푎çú푐푎푟 

 

Equação 2 – Cálculo do Teor Alcoólico  

푇푒표푟 퐴푙푐ó표푙푖푐표 =
푄푢푎푛푡푖푑푎푑푒 푑푒 á푙푐표표푙 푥 푇푒표푟 푑푒 á푙푐표표푙

푇표푡푎푙 (푅푒푛푑푖푚푒푛푡표)  

 



 

Tabela 3 – Graus de Liberdade (Teor alcoólico) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2021 

 

A tabela 3 acima, mostra o teor alcoólico calculado a partir da equação 1 e equação 

2, os melhores tratamentos, 1, 5, 15 e 16, dentre eles, apenas os tratamentos, 1, 5 e 16 são 

considerados licores através da legislação, no qual a mesma diz que para ser licor, precisa ter 

de 15 a 54% de teor alcoólico, porém a 15, segundo a legislação, não se encaixa como licor, 

pois seu teor alcoólico foi abaixo de 15%. Isso se deve pelo fato de que houve uma 

volatização nessa amostra, ou seja, parte da vodka evaporou do licor, onde o mesmo pode 

ter sido armazenado de forma incorreta. Porém se levar em consideração só a quantidade de 

açúcar, o mesmo é considerado licor, pois contém mais açúcar que o mínimo exigido por lei. 

E esses licores de araçá – boi, são considerados como bebidas doces pelo o alto teor de 

açúcar. 

Graus de Liberdade (Teor alcoólico) 

Tratamentos Gramas de polpa/L 

álcool 

Gramas de açúcar/L 

agua 

Grau alcoólico  

(°GL) 

1 750 30 15 

2 500 30 16 

3 1000 175 14 

4 250 100 17 

5 500 250 15 

6 750 175 15 

7 250 30 17 

8 1000 30 14 

9 1000 100 14 

10 750 250 15 

11 500 175 16 

12 250 175 17 

13 750 100 15 

14 500 100 16 

15 1000 250 14 

16 250 250 16 



7 CONCLUSÃO 
 

 
A produção do licor de araçá-boi pode ser uma excelente alternativa para o 

aproveitamento dos frutos, no que possibilitaria em um aumento da renda para pequenos 

agricultores e produtores da região amazônica. E as diferentes avaliações dos licores tiveram 

o intuito de fabricar novos produtos com quantidades de polpa por litro de vodka e dosagem 

de açúcar diferentes. 

Então na análise sensorial, dentre as 16 amostras do licor de araçá-boi apresentadas, as 

formulações de 1, 5, 15 e 16 obtiveram as melhores médias entre os avaliadores no atributo 

sabor, obtendo um reflexo positivo nos resultados das médias do atributo intenção de compra, 

onde as mesmas também obtiveram as melhores médias ou notas entre os 15 avaliadores, e as 

amostras da 12 e 13 obtiveram as piores avaliações tanto no atributo sabor quanto no atributo 

intenção de compra.  

A amostra 1 possui a formulação 750g de polpa/L de álcool e 30g de açúcar/L de 

água. A amostra 5 possui 500g de polpa/L de álcool e 250g de açúcar/L de água, amostra 15 

possui formulação de 1000g de polpa/L de álcool e 250g de açúcar/L de água e mostra 16 

possui formulação de 250g de polpa/L de álcool e 250g de açúcar/L de água. 

Portanto, os atributos sabor e intenção de compra foram os fatores determinantes para 

a escolha do melhor tratamento dos licores, onde as amostras 1, 5, 15 e 16 são recomendadas 

e as amostras 12 e 13 não recomendadas. 
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9 ANEXO II 
 

Termo de Consentimento 

Projeto: Padronização e aceitabilidade do licor de araçá-boi 

Data: ___/___/___ 
 

Responsáveis: Everton Martins da Silva e Arthur Antunes de Souza Cardoso 
 
Convidamos você a fazer parte de uma pesquisa para o Trabalho de Pesquisa sobre “Padronização e aceitabilidade do 
licor de araçá-boi no laboratório de tecnologia de alimentos, no ICET - UFAM, onde é um estudo que envolve 15 
participantes, sob a orientação do professor Arthur Antunes de Souza Cardoso, em que exige que você deguste (prove) 
produtos, no caso o licor de araçá-boi. Portanto, se caso você tiver algum problema com relação a ingestão de bebidas 
alcoólicas ou com o próprio araçá-boi, tais como alergia ou outros problemas de saúde NÂO poderá participar dos 
testes. Caso concorde em participar, por favor assine seu nome abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participante 

 

 

 

 

 

 

         __________________________________________         __________________________________________ 

                                    Testemunha 1                                                                              Testemunha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulário de avaliação sensorial 

Nome:________________________________ Data:___/___/____ Idade:____ 

Por favor, avalie as amostras de licor de Araçá-boi e use as escalas abaixo dando notas para indicar o quanto você gostou ou 
desgostou. 

9 - Gostei muitíssimo  

8 - Gostei muito 

7 - Gostei moderadamente 

6 - Gostei ligeiramente 

5 - Indiferente 

4 - Desgostei ligeiramente 

3 – Desgostei moderadamente 

2 – Desgostei muito 

1 – Desgostei muitíssimo  

AMOSTRA Aroma Coloração Sabor Comentário 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

O que mais gostou e menos gostou. Por quê? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 



Formulário de avaliação de mercado 

Nome:________________________________ Data:___/___/____ Idade:____ 

Por favor, avalie as amostras de licor de Araçá-boi e use as escalas abaixo dando notas para avaliar a intenção de compra, se 
você certamente compraria ou certamente não compraria.  

5 – Certamente compraria 

4 – Compraria 

3 – Talvez  

2 – Não compraria 

1 – Certamente não compraria 

Amostra Intenção de compra 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

  

Comentários: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

 

 


