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RESUMO 

 

O processamento de frutas para a obtenção de bebidas é uma forma de agregar valor à 

matéria-prima, além de melhor remuneração do produtor pelo desenvolvimento de 

novos produtos. Tendo essa ideia como premissa, objetivou-se, neste trabalho, elaborar 

e caracterizar bebidas fermentadas à base de jambolão e caldo de cana-de-açúcar. Com 

frutos coletados na cidade de Goiânia e Bela Vista de Goiás (GO), foram elaboradas 

bebidas em quatro concentrações distintitas (100% de jambolão, 70% de jambolão, 50% 

de jambolão e 30% de jambolão). As análises realizadas foram acidez, pH, sólidos 

solúveis, parâmetros instrumentais de cor (L, a*, b*, C e H), extrato seco, extrato seco 

reduzido, cinzas, açúcares, densidade, proteína, sulfatos, cloretos, compostos fenólicos, 

antocianinas, taninos, atividade antioxidante e análise sensorial. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e o teste de Scott-Knot foi aplicado para identificar 

diferenças significativas entre as médias, a 5%. Os resultados da análise sensorial 

também foram analisados através da metodologia do mapa de preferência interno. Os 

fermentados alcoólicos apresentaram teor alcoólico de 8
o
GL, pH médio de 3,5 e teor de 

sólidos solúveis médio de 5
o
Brix. Os fermentados contendo maior concentração de 

jambolão (tratamento 1) apresentaram maior teor de compostos bioativos. O tratamento 

1 apresentou teor de compostos fenólicos totais de 298,76 mg. 100 mL
-1

, antocianinas 

de 668,49 mg. L
-1

, taninos de 91,87 mg. 100 mL
-1

 e 85,24% de capacidade de sequestro 

do radical DPPH. A análise sensorial demonstrou que os produtos foram aceitos pelos 

consumidores, ao apresentar impressão global acima de 6 para todos os tratamentos. Os 

fermentados alcoólicos de jambolão, jambolão e caldo de cana-de-açúcar e caldo de 

cana-de-açúcar apresentaram características viáveis à produção de fermentados 

alcoólicos. 

 

Palavras-chave: Syzygium cumini, Saccharum sp, vinho, fermentação, análise sensorial  
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ABSTRACT 

 

The fruit processing for obtaining beverages is a way to add value to raw materials and 

to better remunerate producers by the increasing in demand. Taking this idea as a 

premise, this work aiming was to prepare and characterize fermented beverages based 

on jambolan and sugarcane broth. The raw materials were collected in the city of 

Goiânia-GO. Five different treatments were developed, by replacing the jambolan pulp 

by sugarcane broth in different proportions (100% jambolan, 70% jambolan, 50% 

jambolan, 30% jambolan). The following analysis were performed: acidity, pH, total 

soluble solids, color instrumental parameters (L, a *, b *, C and H), dry extract, reduced 

dry extract, ash, sugars, density, protein, sulfates, chlorides, total phenolic compounds, 

anthocianins, tanins and antioxidant capacity. Sensory analysis was also realized, by 

applying the acceptance test of structured hedonic scale to 60 tasters. Data were 

subjected to analysis of variance and Scott-Knot test was used to identify significant 

differences between the means at 5%. The results of sensory analysis were also 

analyzed by using the methodology of internal preference map. The alcoholic 

fermentation presented alcohol content of 8
o
GL, pH average of 3.5 and soluble solids 

content average of 5
o
Brix. Fermented beverages containing higher concentrations of 

jambolan pulp had the higher content of bioactive compounds. Treatment 1 presented 

contente of phenolic compounds of 298,76 mg. 100 mL
-1

, antocianins of 668,49 mg. L
-1

, 

tanins of 91,87 mg. 100 mL
-1

 and 85,24% of antioxidante capacity. Sensory analysis 

showed that the products were accepted by consumers, presenting overall impression 

above 6 for all treatments. The treatments showed viable characteristics for the 

production of alcoholic fermented beverage. 

 

Keywords: Syzygium cumini, Saccharum sp, wine, fermentation, sensory analysis   
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Tabela 13. Médias dos parâmetros acidez total, fixa e volátil (meq. L
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O jambolão, pertencente à família Myrtaceae, é considerado uma fruta 

exótica, proveniente originariamente da Índia e adaptou-se facilmente ao clima tropical 

brasileiro. Pode ser encontrado em diversas regiões do país, principalmente no 

Nordeste. Porém, devido ao desconhecimento popular sobre o fruto e pelo fato do 

mesmo apresentar sabor peculiar, os estudos e interesse em relação ao aproveitamento 

do jambolão ainda estão sendo despertados (MORTON, 2004). 

Já a cana-de-açúcar é muito conhecida e explorada amplamente no mundo. 

De maneira geral, ela é economicamente produtiva por vários anos consecutivos. 

Através de sua moagem, obtém-se o caldo de cana-de-açúcar, o qual é produzido na 

proporção que pode variar de 50 a 100% do seu peso. A cana-de-açúcar é a matéria-

prima para produção de álcool classificada como não diretamente fermentescível 

(contém dissacarídeos que fermentam após uma hidrólise) (AQUARONE, LIMA e 

BORZANI, 2001).  

A bebida fermentada de fruta ou de mais de uma fruta, chamada de bebida 

fermentada mista, segue o processo de elaboração do vinho, porém não pode ser 

nomeada à semelhança, pois a denominação vinho se dá somente para bebidas 

elaboradas a partir de uvas frescas e sãs, de acordo com a Lei 7.678 de 8 de novembro 

de 1988 que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e 

derivados da uva e do vinho (BRASIL, 1988b). 

A fabricação de fermentados de frutas já está bem estabelecida e muitas 

frutas tropicais são utilizadas com sucesso nesse processo (OLIVEIRA et al., 2012), 

como a jabuticaba (ASQUIERI et al., 2004a), abacaxi (DINIZ e PINHEIRO, 2013), 

morango (ANDRADE et al., 2013) e laranja (CORAZZA, RODRIGUES e NOZAKI, 

2001). Apesar dos estudos a respeito do jambolão ainda serem restritos, sabe-se que é 

um fruto que contém algumas características necessárias à fermentação, tais como 

umidade e nutrientes, além de apresentar relevante teor de compostos antociânicos e 

tânicos, presentes principalmente em sua casca de cor arroxeada (LUZIA e JORGE, 

2009). Característica esta que pode ser essencial para a elaboração da bebida 

fermentada, mista ou não, de jambolão, pois pode torná-la visualmente semelhante ao 

vinho e, portanto, apresentar melhor aceitabilidade mercadológica e sensorial do 

produto final. 



 

 

17 

O vinho é uma bebida alcoólica consumida amplamente no mundo. Tem um 

grande valor comercial e é definido pela Organisation Internationale de la Vigne et du 

Vin (Organização Internacional da Uva e do Vinho) (OIV) como a bebida resultante da 

fermentação do mosto de uvas frescas. Teoricamente, qualquer fruto ou vegetal 

comestível que contenha umidade suficiente, açúcar e outros nutrientes para as 

leveduras pode servir como matéria-prima para a produção de vinhos (MARTINELLI 

FILHO, 1983; OIV, 2014), como o jambolão, por exemplo.  

Com o intuito de maior aproveitamento alimentar e tecnológico do 

jambolão, este trabalho teve como objetivos elaborar e caracterizar a bebida fermentada 

de jambolão em diferentes concentrações, com substituição parcial da polpa utilizada no 

processo por caldo de cana-de-açúcar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 FRUTAS COM POTENCIAL PARA VINIFICAÇÃO 

 

A produção mundial de frutas se caracteriza pela grande diversidade de 

espécies cultivadas, e constitui-se em grande parte por frutas de clima temperado, 

produzidas e consumidas, principalmente no Hemisfério Norte. O Brasil é um dos três 

maiores produtores mundiais de frutas, com uma produção que supera os 40,0 milhões 

de toneladas (SEAB, 2012). Esta elevada produção de diferentes variedades de 

frutíferas nativas ou adaptadas é decorrência da extensão do território e sua inserção, em 

grande parte, nas zonas de clima tropical e temperado (GRANADA, ZAMBIAZI e 

MENDONÇA, 2004). Ainda há que se expandir, pois há inúmeras frutas nativas e 

exóticas muito pouco exploradas economicamente, cujos estudos para transformá-las 

em culturas racionais, na maioria, estão em andamento, como por exemplo a atemóia 

(Annona squamosa, L.), canistel (egg fruit) (Pouteria campechiana), maná-cubiu 

(Solanum Sessiliflorum Dunal), lichia (Litchi chinensis Sonn), mirtilo (Vaccinium 

myrtillus), physalis (Physalis angulata), carambola (Averrhoa carambola) (KISS, 2003) 

e também, o jambolão (Syzigium cumini). 

Com visual colorido, o formato, em alguns casos estranho, e o sabor 

inusitado, as frutas exóticas já podem ser encontradas em alguns grandes centros 

consumidores. Além do paladar surpreendente, mas sim, alguns nomes podem causar 

impacto, como o maná-cubiu, fruta com sabor indecifrável e com alto valor de 

vitaminas (VIERA e ROSA, 2010). 

O Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF), em São Paulo, reconhece a 

importância deste nicho do mercado, mas admite que por enquanto, não está 

contabilizado na produção nacional, a terceira maior do mundo, com 41.041.384 

toneladas, em 2009 (IBRAF, 2009). A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

do Estado de São Paulo (Ceagesp), tem sido o melhor termômetro nesse nicho de 

mercado, cujas vendas oscilam entre 20 e 30 mil quilos por mês (CEAGESP, 2014). 

A fruticultura é um dos setores que mais cresce no contexto da agricultura 

brasileira (LUNA e RAMOS JUNIOR, 2005). Está em constante desenvolvimento, no 

que se refere às novas opções de cultivo, tanto pela busca por parte dos produtores, 

como pela procura de novas opções de frutas pelos consumidores, colaborando para a 

expansão de produção e mercado, especialmente das frutíferas exóticas (ANDRADE et 
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al., 2008), como o jambolão, o qual reconhece substancial potencial para adentrar o 

mercado. 

O jambolão é obtido de uma árvore pertencente à família Myrtacea, 

botanicamente classificada como Eugenia jambolana, e, posteriormente, reclassificada, 

como Syzygium cumini (JOLY, 2002). 

Em Goiás, as frutíferas, especialmente algumas da família Myrtaceae, tais 

como o jambo (Syzygium jambos), a goiaba (Psidium guajava), a jabuticaba (Myrciaria 

cauliflora) e a pitanga (Eugenia uniflora L.), possuem elevado potencial para 

exploração econômica, e muitas vezes são desconsideradas (GUEDES, 2009).  

 

2.1.1 A família Myrtaceae 

As espécies pertencentes à família Myrtaceae assemelham-se muito entre si, 

tornando complexo o processo de identificação e classificação das mesmas. As espécies 

representantes dessa família crescem e desenvolvem-se nas zonas tropicais de todos os 

continentes, caracterizando-se por apresentar folhas com coloração verdes fortes e 

simples. A característica mais comum nas Myrtaceaes brasileiras é possuir tronco de 

casca lisa, separando-se todo ano o ritidoma que se renova com cada estação de 

crescimento e florescem no início da primavera (JOLY, 2002). 

Myrtaceae é uma das famílias lenhosas dominantes em várias formações 

vegetais brasileiras, especialmente na floresta atlântica onde mais de 50 espécies podem 

ocorrer sintopicamente (KAWASAKI e LANDRUM, 1997; GRESSLER, PIZO e 

MORELLATO, 2006). Em seu estudo para identificar estruturas horizontais e verticais 

do componente arbóreo em floresta atlântica no sudeste do Brasil, Guilherme, Morellato 

e Assis (2004) constataram que a Myrtaceae foi a família que apresentou o maior 

numero de espécies, quantificadas em 38 de um total de 172 encontradas. 

A família Myrtaceae é uma das mais conhecidas do ponto de vista 

tecnológico de espécies nativas do Brasil, com frutos em potenciais condições para 

industrialização, devido ao rendimento em polpa, aroma característico, compostos 

fitoquímicos com propriedades antioxidantes e riqueza vitamínica (CAMLOFSKI, 

2008). Muitas são as frutíferas de grande importância que pertencem a essa família, 

como a goiaba (Psidium guajava), jabuticaba (Myrciaria sp), pitanga (Eugenia 

uniflora), cabeludinha (Plinoa glomerata) e cambuci (Camponesia phaea), bem como o 

jambolão (Syizigium cumini), que ainda não tem seu potencial reconhecido (SOUZA e 

LORENZI, 2012). 
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Dentre as espécies exóticas merecem destaque os gêneros Eucalyptus, com 

muitas espécies produtoras de madeira e óleos essenciais, Callistemon e Mellaleuca, 

como ornamentais, as espécies Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) e pimenta dioica 

(pimenta-da-jamaica), usadas na culinária como especiarias, além das frutíferas 

Syzygium cumini (jambolão) e Syzygium jambos (jambo) (JOLY, 2002; LORENZI, 

2002; BACKES e IRGANG, 2009). 

 

2.1.1.1 Jambolão (Syzygium cumini) 

O fruto jambolão originário da Índia foi amplamente difundido pelo cultivo 

nas regiões tropicais, inclusive nas margens de curso d'água, já que são muito 

apreciados pelos peixes. O jambolão adaptou-se muito bem às condições de solo e clima 

do Brasil, tornando-se, a princípio, espécie subespontânea na região Nordeste 

(AGOSTINI-COSTA e SILVA, 2008). Logo em seguida, difundiu-se por todo o país, 

de norte a sul. 

A fruta é pequena e de forma ovoide, parecida com uma azeitona, que se 

torna roxa escura quando completamente madura. Sua pele é fina, lustrosa e aderente. 

Sua polpa, quase branca translucida, é carnosa e envolve um caroço único. O sabor, 

apesar de um pouco adstringente, é agradável ao paladar, especialmente quando madura, 

a cor apresenta grande impacto visual, porém sem aroma característico forte 

(MORTON, 2004; BENHERLAL e ARUMUGHAN, 2007;  AGOSTINI-COSTA e 

SILVA, 2008). 

A coloração roxa dos frutos apresenta um grande impacto visual devido ao 

alto teor de pigmentos antociânicos, pigmentos antioxidantes hidrofílicos também 

encontrados em frutas como a uva (Vitis sp.), o mirtilo (Vaccinium myrtillus) e a 

jabuticaba (Myrciaria cauliflora), que apresentam como vantagem a alta solubilidade 

em misturas aquosas (VEIGAS et al., 2007; AGOSTINI-COSTA e SILVA, 2008). De 

acordo com Sá (2008), devido ao fato de ser uma excelente fonte de antioxidantes, pode 

ser incluído no ranking dos frutos com ótimo potencial nutracêutico. 

Estes compostos naturais têm despertado interesse, devido aos seus efeitos 

nutricionais e terapêuticos, pela ação antioxidante. A importância de radicais livres na 

manifestação de diversas patologias, como câncer e aterosclerose tem levado a crescente 

busca por fontes ainda não exploradas que possam atuar como antioxidantes e, dessa 

forma, reduzir o desequilíbrio entre o sistema de defesa antioxidativo do organismo 

humano e os radicais livres (BRAVO, 1998). 
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Entretanto, para Alimentos Regionais Brasileiros, do Ministério da Saúde 

(2002), a coloração arroxeada provoca mancha nas mãos, tecidos, calçamentos e 

pinturas de carros, tornando-o pouco indicado para preencher espaços públicos. 

Estudos de Veigas et al. (2007) confirmam a presença de três antocianinas 

principais identificadas como glucoglucosídeos da delfinidina, petunidina e malvidina. 

E também, que os elevados teores de antocianinas encontrados no jambolão (230 mg/ 

100 g em base seca) são equivalentes aos teores encontrados nos blueberries, 

recentemente classificados como a primeira commodity nutracêutica de grande valor 

comercial. Os resultados apresentados sugerem que a elevada atividade antioxidante do 

extrato de jambolão, aliado ao forte potencial corante do mesmo, com características 

desejáveis de solubilidade e estabilidade, poderiam estimular a incorporação do extrato 

como aditivo natural para ser empregado em alimentos e em formulações farmacêuticas 

(VEIGAS et al., 2007; AGOSTINI-COSTA e SILVA, 2008).  

A adstringência da polpa de jambolão deve-se à presença de taninos, 

compostos fenólicos de alto peso molecular, que também estão presentes em frutas 

como o caju (Anacardium sp.) e a banana (Musa sp.) verde. À medida que as frutas 

amadurecem, geralmente ocorre uma redução da adstringência, que é atribuída à perda 

de solubilidade do tanino. Porém, em pequenas proporções ou em combinação com 

outros componentes do alimento, a adstringência pode contribuir para um sabor 

desejável, como em vinhos feitos com cultivares de uvas pigmentadas (AGOSTINI-

COSTA e SILVA, 2008). 

Na Índia, além de ser consumida in natura, a polpa do jambolão também é 

utilizada na produção de doces. O chá das folhas e das sementes da espécie também é 

muito conhecido na medicina popular indiana, principalmente pelos efeitos 

hipoglicemiantes. Diferentes estudos sugerem que o tratamento com o extrato da 

semente de jambolão reduz a glicemia de ratos diabéticos (AGOSTINI-COSTA e 

SILVA, 2008). 

No Brasil, uma parte minoritária de sua produção é aproveitada pelas 

populações locais, entretanto uma grande parte de suas frutas é desperdiçada na época 

da safra, em virtude da alta produção por árvore, da curta vida útil da fruta in natura e, 

principalmente, por falta de seu aproveitamento processado (LAGO, GOMES e SILVA, 

2006). 

A fim de incentivar o aproveitamento do jambolão, Lago, Gomes e Silva 

(2006) desenvolveram e avaliaram as características sensoriais de sua geleia. A geleia 

mostrou-se apreciada, após análise de aceitação sensorial por 50 provadores que se 
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manifestaram positivamente quanto aos atributos analisados. O atributo cor foi o que 

mais agradou aos provadores, já que o processamento não destruiu a antocianina 

presente na fruta. Segundo os autores, a produção da geleia de jambolão mostrou-se 

viável, principalmente para o pequeno produtor. 

 

 

2.2 CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A cana-de-açúcar pertence à classe Monocotiledon, à ordem Cyperales, à 

família Poaceae e ao gênero Saccharum. Suas espécies somam aproximadamente trinta. 

É uma planta ereta, perene, rizomatosa, que forma touceiras. Apresenta colmo 

cilíndrico, externamente glabro, de coloração variável e internamente com feixes 

vasculares inteiramente primários e amplamente dispersos. O fruto é seco do tipo 

cariopse e com semente de endosperma abundante (EMBRAPA, 2014). No entanto, os 

rizomas da cana, a qual é considerada uma gramínea e dos quais são extraídos seu 

caldo, não podem ser considerados frutos. 

A plantação de cana-de-açúcar tem sido relevante para a encomia brasileira 

desde o começo do século XVI. As primeiras mudas foram trazidas da Ilha de Madeira 

por volta do ano 1515 e o primeiro engenho foi estabelecido 17 anos depois (CONAB, 

2009). 

É cultivada em duas regiões principais do Brasil: no Sudeste e no Centro-

Oeste, abrangendo também a região Sul, incluindo os estados do Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás; e nas regiões 

Norte e Nordeste, que incluem os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, 

Rio Grande do Norte e Bahia. Há dois períodos de colheita no Brasil, um em cada 

região, e a terra em que a cana-de-açúcar é cultivada representa cerca de 1% de toda a 

terra fértil do Brasil. Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, o período de colheita é 

de abril a dezembro, enquanto na região Nordeste, esse período vai de agosto à março. 

As regiões Sudeste e Centro-Oeste são responsáveis por aproximadamente 90% da 

produção total de açúcar e etanol no Brasil (TONON BIOENERGIA, 2013). 

Segundo dados apresentados pela União da Indústria de cana-de-açúcar 

(Unica) (2014), na safra brasileira de 2013 e 2014, foram produzidas 571.198 mil 

toneladas de cana-de-açúcar no Centro-Sul, 350.856 mil toneladas em São Paulo e 

220.342 mil toneladas nos demais estados. 
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A cana-de-açúcar é uma matéria-prima abundante e de baixo custo no 

mercado brasileiro, o que possibilita a produção de etanol em larga escala para diversos 

usos que variam desde o combustível até o consumo humano por meio da produção de 

cachaça (DORNELLES e RODRIGUES, 2006) e bebidas fermentadas. 

A relevância da cana-de-açúcar no agronegócio brasileiro é indiscutível e 

apesar do Brasil destacar-se no cenário internacional por toda sua tecnologia já 

empregada nas diferentes etapas de produção, a pesquisa científica ainda tem muito a 

contribuir para a maximização do processo produtivo, desde a lavoura até a indústria 

(COSTA, 2005). 

Além de produzir açúcar, álcool combustível, bebidas e servir para 

alimentação animal, a cana-de-açúcar pode ainda ser utilizada para a produção de caldo 

de cana, servido imediatamente após a moagem realizada em moedores elétricos ou 

manuais. Também chamado de garapa, o caldo de cana é um produto muito apreciado 

pelo mercado consumidor brasileiro, devido, principalmente, a seu sabor peculiar 

(HARDER et al., 2011). É obtido pela prensagem da cana-de-açúcar, contém em média 

18% de matéria seca, sendo, portanto, um alimento volumoso. Os carboidratos do caldo 

de cana são altamente digestíveis. Os valores de energia estão em torno de 661 kcal de 

energia digestível e 637 kcal de energia metabolizável por quilograma. O conteúdo dos 

minerais K (potássio), Na (sódio) e Mg (magnésio) é elevado, porém bastante variável. 

Por ser rico em carboidratos e pobre em proteínas, o caldo de cana é considerado um 

alimento energético (BERTOL, 1997).  

 

 

2.3 BEBIDA ALCÓOLICA FERMENTADA 

 

Diversas frutas possuem boas características sensoriais para produzir 

fermentados alcoólicos e, aliada à necessidade de se ampliar as suas produções e 

consumo em diversos países, a produção de "vinhos" alternativos tem sido bastante 

pesquisada e incentivada. É o caso dos fermentados de maracujá, laranja, morango, 

jabuticaba, dentre outros, que, segundo o Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009, são 

as bebidas com graduação alcoólica de 4 à 14 % em volume, à 20ºC, obtidas da 

fermentação do mosto de fruta sã, fresca e madura (BRASIL, 2009) . 

Bebidas fermentadas de frutas constituem produtos promissores, devido à 

tendência de aceitação em pesquisas de consumo, além de contribuírem para a redução 

de perdas pós-colheita de frutos perecíveis (DIAS et al., 2003). Fermentados são 
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resultado da atividade de microrganismos benéficos, classificados como produtores de 

alimentos, principalmente leveduras e bactérias. As leveduras têm papel fundamental na 

produção de variados e tradicionais produtos alimentícios fermentados no mundo inteiro 

(AIDOO et al., 2006). 

O fermentado de frutas é elaborado por intermédio de leveduras, que 

transformam o açúcar da fruta em álcool etílico, anidro carbônico e uma série de 

elementos secundários em quantidades variadas. Em função disto, o fermentado de 

frutas é considerado um produto elaborado, diferenciando-se dos produtos fabricados, 

caracterizados por misturas de diversas matérias-primas (SANTOS et al., 2011). 

 

2.3.1 Legislação 

A Legislação Brasileira para bebidas alcoólicas fermentadas, Decretos nº 

73.267, de 06 de dezembro de 1973, e 96.354, de 18 de julho de 1988, que 

regulamentavam a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas, permitiam a adição de açúcar em concentrações no máximo 

igual ao encontrado nos frutos (BRASIL, 1973; 1988a). No entanto, o Decreto nº 

6.871/09, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, limita a concentração 

de sacarose apenas para sidra, o que permite estudos tecnológicos para o 

aproveitamento de frutos com baixas concentrações de açúcares, para elaboração de 

bebidas alcoólicas fermentadas (BRASIL, 1994; 2009). Entretanto a adição de sacarose 

em concentrações superiores aos do fruto pode ocasionar perda de suas características, 

levando à necessidade de estudos em relação aos limites para correção do açúcar para 

cada espécie utilizada para elaboração de bebida alcoólica fermentada (BRASIL, 2009; 

MAEDA e ANDRADE, 2003).  

 

2.3.2 Vinho  

O Império Romano foi muito importante para o desenvolvimento da 

viticultura e enologia. O vinho era frequentemente bebido pelos romanos e seu 

comércio era um negócio de suma importância. Inúmeras variedades de uvas e técnicas 

de cultivo eram conhecidas e foram então disseminadas pelo império. A tecnologia de 

elaboração de vinhos foi consideravelmente melhorada, durante este período, os vinhos 

passaram a ser armazenados em barris ou garrafas para serem transportados em Roma. 

(TAMANG e KAILASAPATHY, 2010). 

A palavra vinho é derivada do latim e significa suco fermentado de uvas 

(TAMANG e KAILASAPATHY, 2010). Segundo definição apresentada pela 
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Legislação Vitivinícola do Mercosul, vinho é exclusivamente a bebida que resulta da 

fermentação alcoólica completa ou parcial da uva fresca, esmagada ou não, ou do mosto 

simples ou virgem, com um conteúdo de álcool adquirido mínimo de 7% v/v a 20 C. 

Pode ser classificado em de mesa, leve, fino, espumante, frisante, gaseificado, licoroso e 

composto (ARGENTINA, 2002). 

Já de acordo com a Lei Federal nº 7.678, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica 

do mosto simples da uva sã, fresca e madura e pode ser classificado quanto à classe: de 

mesa, leve, fino, espumante, frisante, gaseificado, licoroso ou composto; à cor: tinto, 

rosado ou branco; e ao teor de açúcar: nature, extra-brut, brut, seco, meio doce, suave 

ou doce (BRASIL, 1988b). Pela legislação brasileira, a denominação vinho é privativa 

ao produto obtido de uvas. Quando são usados mostos de outras frutas, denomina-se 

fermentado, seguido do nome da fruta (BRASIL, 1988b; GAVA, SILVA e FRIAS, 

2009). 

Água, glicídios, proteínas, lipídios, elementos minerais e compostos 

fenólicos são os principais constituintes dos mostos e dos vinhos. Nos mostos, os 

constituintes são provenientes principalmente da polpa das frutas. A composição do 

vinho ou do fermentado alcoólico, é todavia mais complexa que do mosto, já que é 

obtido através da fermentação alcoólica que modifica a composição do mosto 

provocando o desaparecimento dos açúcares, glicose e frutose, e a formação de álcool 

junto com produtos secundários como os poliálcoois, o glicerol, diversos ácidos 

orgânicos e numerosos compostos voláteis que constituem o aroma (FLANZY, 2003). 

Dentre as bebidas fermentadas, o vinho é a que apresenta significativo valor 

cultural, além de ser a que mais valoriza a origem geográfica, isto é, o local onde é 

produzida a uva e elaborado o vinho através do processo de fermentação (PROTAS, 

CAMARGO e MELO). 

O vinho tinto, quando consumido em quantidade moderada durante as 

refeições, apresenta efeito benéfico à saúde do consumidor. O consumo moderado do 

vinho tinto apresenta inúmeros aspectos positivos, podendo favorecer a digestão dos 

alimentos, por apresentar uma constituição ácida que aumenta a salivação e a liberação 

do suco gástrico; inibir o desenvolvimento de certos microrganismos patogênicos, por 

apresentar efeito anti-séptico; contribuir para reduzir os problemas cardiovasculares, 

pois contem compostos fenólicos que exercem ação sobre as artérias, bem como ação 

anticoagulante, inibindo a formação de placas, além de favorecer a formação da lipo-

proteína de alta densidade (HDL), popularmente conhecida como o bom colesterol, e 
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ainda apresentar efeito antioxidante, combatendo os radicais livres, devido ao seu 

teor de compostos fenólicos (RIZZON e DALL’AGNOL, 2007). 

 

2.3.3 Processo de vinificação 

Na idade antiga, a transformação da uva em vinho, processo denominado 

vinificação, era considerada apenas uma arte. Com o crescimento da preocupação com a 

saúde dos indivíduos, o padrão de qualidade do vinho passou a considerar tanto a 

qualidade sensorial, quanto o valor funcional que este apresenta (KING, KENT e 

BOMSER, 2005). 

A vinificação é o conjunto de procedimentos e processos, empregados para 

a transformação da uva ou fruta madura em vinho ou fermentado, respectivamente 

(GUERRA, 2006). Para a elaboração do fermentado alcoólico é necessário a colheita de 

frutas maduras e sãs, pois quanto maior a quantidade de açúcar da fruta, maior será a 

conversão em álcool etílico (PRETORIUS, 2000). 

O momento da colheita depende de vários fatores, sendo os mais 

importantes, o estado sanitário e o grau de maturação que dependerá do tipo de vinho 

que será elaborado. Para que as frutas cheguem ao local de fabricação sãs e maduras 

deve-se ter alguns cuidados: transportar de forma a evitar o esmagamento das mesmas 

(oxidação e maceração prejudiciais a qualidade do vinho; e o mosto resultante do 

esmagamento entra antecipadamente em fermentação), ou seja, vários recipientes com 

pouca quantidade em cada (caixas de colheita); transporte rápido; processamento assim 

que se der o recebimento dos frutos (MAZON et al., 2009). 

Durante a recepção das frutas, é importante que sejam mantidas as 

condições higiênicas adequadas nos tanques de recebimento e deve efetuar-se um 

registro de dados relativo ao peso, data, hora, fornecedor, região da colheita, tipo de uva 

e conteúdo de açúcares. Ao chegarem ao local onde os frutos serão processados faz-se 

uma pesagem dos mesmos (MAZON et al., 2009). 

Em seguida, as frutas selecionadas e colhidas passam pelo processo de 

rompimento das células (esmagamento), liberando seus nutrientes e água 

(PRETORIUS, 2000). Para a elaboração de fermentados de outras frutas, essa etapa é 

realizada por meio do despolpamento do material. 

Após o esmagamento, dióxido de enxofre (SO2) é adicionado para agir 

como antioxidante, protegendo os compostos fenólicos do fermentado, ajudando na 

seleção dos microrganismos, ao inibir o crescimento de leveduras não produtoras de 

álcool (evitando a fermentação acética), atuando como conservante e estabilizante 
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(SWIEGERS e PRETORIUS, 2005; MAZON et al., 2009). A adição de sulfito também 

auxilia a dissolução das matérias corantes, permitindo obter vinhos mais coloridos e 

permite a ativação da reação de transformação do açúcar em álcool e dióxido de 

carbono, quando empregado em doses baixas, favorecendo a produção de um vinho com 

maior teor alcoólico e com menos açúcar (MAZON et al., 2009). 

Apesar de seu valor e potencial para a fabricação de fermentados alcoólicos, 

a maioria dos consumidores considera a adição de SO2 como artificial e não saudável, 

uma vez que seu uso em excesso é tóxico para o organismo humano, causando dores de 

cabeça, náuseas e reações asmáticas (PRETORIUS, 2000). O consumo diário de sulfitos 

maior que 50 mg kg
-1

 de massa corporal já é o suficiente para esse composto tornar-se 

prejudicial a saúde (ZHONG et al., 2012). Em virtude dessa preocupação, a partir de 

1989, a legislação brasileira passou a determinar que um litro de vinho de mesa deve 

conter, no máximo, um grama de sulfatos totais (BRASIL, 1988b).  

De forma geral, para a elaboração de fermentados alcoólicos, o 

microrganismo que há milhares de anos é utilizado, conhecido como “levedura do 

vinho”, é a Saccharomyces cerevisiae. O resultado final da bebida fermentada depende 

da ação desses microrganismos em transformar o conteúdo de açúcares em álcool, 

ésteres e outros compostos voláteis e não voláteis (DIAS et al., 2007). A 

Saccharomyces cerevisiae catalisa, de forma completa e eficiente, os açúcares da fruta 

para etanol, dióxido de carbono e outros metabólitos menores, mas, sensorialmente 

importantes (PRETORIUS, 2000). Além disso, ao adicionar essa levedura, em razão da 

fermentação, o pH do mosto começa a diminuir, exercendo, mais um vez, a seleção 

sobre os microrganismos (uma vez que pH baixos inibem bactérias acéticas e 

oxidativas) (BRANDÃO, 2013). Existem mais de cem cepas conhecidas de 

Saccharomyces cerevisiae, cada uma delas resultará em características diferentes no 

fermentado final, ou seja, cada uma delas irá produzir metabólitos aromáticos e 

propriedades sensoriais diferentes (SWIEGERS e PRETORIUS, 2005). Com a adição 

da levedura, a fermentação desenvolve-se lentamente nas primeiras cinco horas, até 

alcançar a temperatura entre 20 e 22ºC, momento no qual tem início a fermentação 

tumultuosa (ASQUIERI et al., 2004a). 

A fermentação compreende um conjunto de reações enzimaticamente 

controladas, por meio das quais uma molécula orgânica é degradada em compostos mais 

simples, liberando energia. O processo começa quando a glicose recebe dois fosfatos, 

fornecidos por duas moléculas de ATP (adenosina trifosfato) que, por sua vez, 

transforma-se em ADP (adenosina difosfato). A glicose bifosfatada transforma-se em 
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frutose 1,6-bifosfato, que através da enzima aldolase gera duas moléculas de 

gliceraldeído-3-fosfato. Cada molécula recebe um fósforo inorgânico e se transforma 

em 1,3- bifosfoglicerato, que ao doar um fósforo para o ADP (liberando ATP) se torna 

2-fosfoglicerato. Cada 2-fosfoglicerato libera uma molécula de água e doa mais um 

fósforo para o ADP (liberando ATP) se transformando em ácido pirúvico (NELSON e 

COX, 2014). A enzima piruvato descarboxilase (liberada pelas leveduras) transforma o 

ácido pirúvico em acetaldeído que, finalmente, é convertida em etanol pela enzima 

álcool desidrogenase. Além disso, há um rendimento de duas moléculas de ATP para 

cada molécula de glicose utilizada (FELLOWS, 2006). 

A fermentação é a principal responsável pela transformação do açúcar em 

álcool, dura poucos dias (cerca de sete a doze dias) e é caracterizada por grande 

desprendimento de gás carbônico (CO2), além da elevação da temperatura do meio, 

sendo a temperatura ideal cerca de 25 a 28°C. Temperaturas acima de 28°C podem 

inativar a atividade das leveduras e estimular o desenvolvimento de bactérias 

indesejáveis (FACCO, 2006). 

Partículas grosseiras, provenientes das frutas, leveduras selvagens, enzimas 

oxidantes, coloides e sedimentos podem, além de turvar o fermentado, causar 

percepções sensoriais prejudiciais. Para evitar esse problema, a técnica mais comum 

utilizada é a trasfega (PUIG-DEU et al., 1999). As técnicas de trasfega têm como 

finalidade retirar o sobrenadante (mosto) dos resíduos (borra) depositados no fundo do 

recipiente fermentativo. Nessa etapa, deve-se tomar cuidado para não permitir a entrada 

de oxigênio, uma vez que a fermentação alcoólica ocorre em meio anaeróbio 

(ASQUIERI et al., 2004a). 

Após a primeira trasfega, ocorre a segunda etapa da fermentação, conhecida 

como fermentação lenta ou fermentação malolática. Essa fermentação é responsável 

pela conversão enzimática (enzima descarboxilase malato) do ácido L-málico em ácido 

L-lático. Os principais microrganismos envolvidos nesta etapa são as bactérias lácticas 

Oenococcus, Lactobacillus e Leuconostoc (MILLER et al., 2011). 

A ativação ou inibição da fermentação malolática irá depender da qualidade 

das etapas anteriores, ou seja, dependerá da quantidade de SO2, etanol e ácidos graxos 

de cadeia curta, produzidos durante a fermentação tumultuosa (ALEXANDRE et al., 

2004). Nessa etapa de fermentação lenta, o mosto torna-se macio, reduz sua acidez e 

complexa os metabólitos aromáticos, realçando o sabor e aroma do fermentado 

(FACCO, 2006). Após o período de fermentação malolática, ocorre a preparação para o 

envelhecimento. Nessa etapa, não devem sobreviver leveduras ou bactérias, logo, é 
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necessário, após a etapa malolática, a adição de dióxido de enxofre ou de metabissulfito, 

inibindo qualquer microrganismo presente (LONVAUD-FUNEL, 2001). 

No final do processo, o fermentado apresenta-se turvo. Essa turvação 

presente é composta, principalmente, por proteínas, chamadas de “nuvem proteica”. 

Durante todo o processamento do fermentado, as proteínas vão sendo desnaturadas e 

formando agregados proteicos insolúveis (POCOCK, SALAZAR e WATERS, 2011). 

Sendo assim, são usados agentes clarificantes que aumentam a eficiência do processo de 

clarificação do mosto e fazem com que a precipitação de sólidos suspensos aconteça 

mais facilmente. Também, seu uso aumenta a estabilidade do vinho contra mudanças de 

temperatura e oxidação durante a maturação e comercialização (PUIG-DEU et al., 

1999). 

Afim de reduzir o efeito de turvação, o fermentado pode passar pelo 

processo de clarificação ou afinamento, no qual, com o uso de agentes de colagem 

(gelatina, caseína, ovalbumina, glúten parcialmente hidrolisado e bentonita), este se 

torna límpido e brilhante (TOLEDO, TEIXEIRA e CONAGIN, 1962). Os agentes de 

colagem são substâncias capazes de induzir a floculação e, consequentemente, a 

sedimentação de componentes parcialmente solúveis no fermentado. As principais 

características desses agentes são o peso molecular, o ponto isoelétrico e a densidade de 

carga superficial. Dentre os agentes de colagem, o mais utilizado é a bentonita 

(ITURMENDI, DURÁN e MARÍN-ARROYO, 2010). Pocock, Salazar e Waters (2011) 

mostraram que a adição de bentonita junto com as leveduras, pode ajudar a aumentar a 

taxa de fermentação. Deve-se então, considerar que, quanto maior o conteúdo proteico 

da fruta utilizada para a elaboração do fermentado, maior será a quantidade de agente de 

colagem necessária para tornar a bebida brilhante e atraente (POCOCK, SALAZAR e 

WATERS,2011). 

A aplicação de frio como clarificante e estabilizante é útil para todos 

fermentados alcoólicos. Com a refrigeração de um vinho consegue-se precipitar 

pequenas quantidades de bitartarato de cálcio e tartarato de potássio, substâncias 

pécticas e proteicas, fração coloidal de matéria corante, fosfato férrico e colônias de 

bactérias e leveduras. A mais importante das precipitações é a do tartarato de potássio, 

vinculada a quatro importantes fatores: temperatura, velocidade e tempo de refrigeração 

e presença de centros de cristalização. Com a queda da temperatura, o bitartarato de 

potássio passa de solúvel a insolúvel. Em primeiro lugar, forma-se uma densa nuvem de 

pequenos cristais, que ficam em suspensão no líquido e precipitam somente quando 

formam um aglomerado cristalino de maior tamanho. Precipitam melhor quando se 
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acrescentam, antes da refrigeração, cristais de tartarato de potássio, que atuam como 

núcleos de cristalização. Uma vez refrigerado, o vinho deve permanecer de cinco a dez 

dias a baixa temperatura, cujo valor depende quase que unicamente do grau alcoólico. O 

ponto de congelamento diminui à medida que aumenta o grau alcoólico (CATALUÑA, 

1991). 

Após a clarificação, vem o envase, seguido da maturação. Durante o tempo 

de armazenamento, existem inúmeras mudanças que afetam cor, aroma, teor de 

fenólicos, metais, dentre outros. Essas mudanças estão, fortemente, relacionadas com as 

condições no armazenamento como temperatura, iluminação, cor e posição da garrafa 

(RECAMALES et al., 2011). 

No armazenamento, compostos voláteis são modificados por diferentes 

reações. Sendo que, a principal delas é a hidrólise de ésteres (esterificação). Desta 

forma, são realçados os compostos que originarão o flavor, principalmente, aqueles 

originados na fermentação, como ésteres etílicos, ésteres de acetato, álcool superiores, 

ácidos graxos e aldeídos (FERREIRA, LÓPEZ e CACHO, 2000). Outras características 

fundamentais que sofrem alterações durante o armazenamento são cor, amargor e 

adstringência. Quimicamente, essas três características estão ligadas aos compostos 

fenólicos do fermentado, sejam eles flavonoides ou não (KALLITHRAKA,  

SALACHA e TZOUROU, 2009). Durante esse período, os compostos fenólicos passam 

por transformações como oxidação, condensação e polimerização. São essas mudanças 

que levarão à diminuição da adstringência e do amargor. Já em relação à cor, a oxidação 

dos compostos fenólicos a quinonas gera um dos principais defeitos do fermentado, o 

escurecimento. Para evitar essa indesejável característica, dióxido de enxofre é 

adicionado ao fermentado, evitando a formação de quinonas (JAFFRÉ et al., 2009).  

 

2.4 FERMENTADOS ALCOÓLICOS DE FRUTAS 

 

Bebidas fermentadas de frutas constituem produtos promissores devido 

tendência de aceitação em pesquisas de consumo, além de contribuírem para a redução 

de perdas pós-colheita de frutos perecíveis (SANDHU e JOSHI, 1995). 

Tradicionalmente, são empregados uvas e maçãs na obtenção de bebidas fermentadas. 

Muitos países, principalmente os europeus, produzem vinhos de frutas pelos mesmos 

processos de fabricação, sendo a maçã, a pera, a groselha, a framboesa e a cereja as 

mais utilizadas. Nos países tropicais frutas como laranja, goiaba, abricó, abacaxi, manga 
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(SANDHU e JOSHI, 1995) e caju (ABREU, 1997) fornecem fermentados bastante 

apreciados e saborosos. 

As regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentam grande diversidade de 

frutos tropicais, com boas perspectivas para exploração econômica, assim como a região 

Centro-Oeste, onde encontra-se o cerrado que apresenta uma quantidade riquíssima de 

variedades (Pêra-do-campo - Eugenia klotzschiana; Murici - Byrsonima crassifólia; 

Cagaita - Eugenia dysenterica; Mama-cadela - Brosimum gaudichaudii; Pequi - 

Caryocar brasiliense) que, até o momento são pouco utilizadas. Dentre o frutos da 

região nordeste, três espécies, ata ou pinha (Annona squamosa L.), seriguela (Spondias 

purpurea L.) e mangaba (Hancornia speciosa Gom.) são amplamente comercializadas 

regionalmente, na forma de polpa, mas carecem de informações técnicas e científicas 

que viabilizem seu aproveitamento agroindustrial. As bebidas fermentadas apresentam-

se como alternativa no desenvolvimento de tecnologias para a obtenção de produtos 

derivados com maior período de vida útil e maior valor agregado (MUNIZ et al., 2002). 

Muniz et al. (2002), ao estudar esses frutos, puderam observar que a 

mangaba e ata apresentaram-se tecnicamente viáveis para a elaboração de bebida 

fermentada em função das características físicas, químicas e sensoriais do produto final. 

Já a bebida fermentada de seriguela não foi bem aceita nos testes de aceitação global e 

intenção de compra, fato relacionado, provavelmente, com o seu processo de 

fermentação. 

Ainda visando aproveitamento dos recursos naturais da região semi-árida do 

Nordeste, Oliveira et al. (2011) desenvolveram o fermentado do fruto do mandacaru 

sem espinhos (Cereus jamacaru), uma alternativa capaz de valorizar a espécie, através 

da geração de lucro por parte de pequenos produtores. A produção do fermentado do 

fruto do mandacaru sem espinhos mostrou-se uma alternativa de aproveitamento, 

evitando desperdícios em épocas de safra. 

O processo de fabricação de fermentado foi adaptado também para a jaca. 

De acordo com as análises físicas e químicas, realizadas por Asquieri et al. (2008), no 

produto desta fruta, apenas o teor de cloretos apresentou-se acima dos padrões da 

legislação brasileira estabelecida para vinhos de uva. Os autores puderam constatar que 

a análise sensorial revelou uma boa aceitação por parte dos provadores. Observou-se 

que, a partir da aceitabilidade da bebida, esta tecnologia pode ser uma das alternativas 

para a utilização da fruta, sendo um novo ramo para a fruticultura industrial e o 

desenvolvimento de uma nova bebida fermentada. O que também foi observado por 

Andrade et al. (2013), para o fermentado de morango, o qual pode ser comparado a 
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fermentados de laranja, cajá, caju e vinhos, do ponto de vista de sua qualidade. Devido à 

simplicidade do processo, a fermentação alcoólica do morango é uma prática viável aos 

pequenos produtores, visando manufaturar o morango e consequentemente oportunizar 

uma nova fonte de renda. 

Oliveira et al. (2012) estudaram a elaboração de uma bebida fermentada 

aproveitando a calda residual da desidratação osmótica de abacaxi como substrato. A 

calda residual da desidratação osmótica de abacaxi mostrou-se um bom substrato para 

fermentação alcoólica, constituindo um subproduto promissor para a fabricação de 

bebidas fermentadas. A calda resultou em uma bebida de aparência, aroma e sabor 

agradáveis. No entanto, há necessidade de aperfeiçoar a técnica para o desenvolvimento 

de uma bebida com sabor e aroma de fruta mais acentuados e, consequentemente, com 

maior apelo comercial. 

Santos et al. (2005) elaboraram fermentado de acerola (Malpighia 

punicifolia L.), também conhecida como cereja-das-antilhas ou cereja-de-barbados, que 

é uma fruta bem cultivada no Norte e Nordeste brasileiro e se desenvolve em qualquer 

tipo de solo, de preferência em regiões tropicais. O fermentado de acerola elaborado 

apresentou cor, aroma e sabor característicos dos frutos da acerola, com graduação 

alcoólica e todas as outras características físico-químicas dentro das normas brasileiras. 

Os dados mostraram que o fermentado foi bem aceito e que não houve diferenças 

significativas com relação ao vinho comercializado, para ambas as qualidades 

sensoriais, podendo ser uma nova fonte de investimentos para pequenos produtores ou 

uma nova opção de mercado. 

Os frutos do açaízeiro e o cupuaçuzeiro apresentam grande potencial para a 

elaboração de fermentado misto, devido principalmente às suas características sensoriais 

exóticas. Estas frutas são oriundas da floresta amazônica, e há muito tempo têm sido 

utilizadas para alimentação da população ribeirinha e de classes sociais mais baixas 

desta região. A produção de fermentado com mistura destes frutos promove uma 

harmonia entre os sabores diversificados dos mesmos melhorando deste modo as 

características sensoriais da bebida (PEREIRA et al., 2014). O fermentado alcoólico 

misto de açaí com cupuaçu apresentou-se tecnologicamente viável, uma vez que todas 

as características físicas e químicas atenderam aos limites estabelecidos pela legislação 

vigente. As polpas de açaí e cupuaçu possuem alto potencial para produção de bebida 

alcoólica fermentada mista, apresentando-se como mais uma alternativa de agregação 

de valor na cadeia produtiva destas frutas, além de possibilitar a inserção de um novo 

produto no mercado. 
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O cajá ou taperebá é uma das mais populares frutas das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, gerando ótimos sucos e sorvetes. A elaboração de uma metodologia 

para obtenção de bebida alcoólica fermentada a partir da polpa de cajá (fermentado de 

cajá) foi proposta por Dias, Schwan e Lima (2003), os quais obtiveram um fermentado 

com boa aceitação sensorial, principalmente considerando-se o seu desconhecimento, 

por parte dos provadores, da fruta que originou a bebida. Os resultados obtidos com o 

estudo indicaram que esta tecnologia de produção da bebida pode ser uma das 

alternativas para a utilização do excedente de safras ou um novo ramo para a fruticultura 

industrial. 

A melancia (Citrullus lanatus), fruta que contém em torno de 10% de 

sólidos solúveis, mostra-se potencialmente apta a ser submetida ao processo de 

transformação vinícola. A fruta, pertencente à família das cucurbitáceas, apresenta-se 

promissora em razão de sua produção em grande escala no Brasil (IBGE, 2014). A 

produção do fermentado alcoólico de melancia mostrou-se tecnicamente viável. O 

produto apresentou-se de acordo com padrões determinados pela legislação vigente 

(FONTAN et al., 2011). 

Lopes e Silva (2006) estudaram a viabilidade técnica da produção do 

fermentado do fruto da palma forrageira (figo-da-índia). A produção do fermentado da 

polpa do fruto da palma forrageira permitiu verificar que a produção dos fermentados 

do figo-da-índia é uma opção tecnicamente viável e de qualidade (LOPES e SILVA, 

2006). Gomes et al. (2010) também estudaram a viabilidade de elaborar-se fermentado 

de umbu, o qual possui elevada riqueza de carboidratos fermentescíveis e demais 

nutrientes. Seu extrato possui ótimas condições ao desenvolvimento da fermentação 

alcoólica. Os autores comprovaram ser viável a elaboração de fermentado de umbu, ao 

verificar um fermentado com 5% de etanol, com adição de açúcar. 

Garruti, Casimiro e Abreu (2003) apresentaram o processo de elaboração de 

um fermentado de caju do tipo seco, chamado de fermentado base, o qual pode ser ainda 

formulado para a obtenção de fermentado suave, licoroso, espumante, cooler, outros. 

Por ser rico em açúcares e sais minerais, o pedúnculo do caju é uma matéria-prima 

bastante favorável à fermentação alcoólica. A história das bebidas fermentadas de caju 

está ligada aos hábitos indígenas e começa com o cauim. Essa bebida conquistou 

também o paladar dos colonizadores que trataram de adicionar-lhe açúcar para obter um 

licor mais durável e saboroso (ALVIM JÚNIOR e ANDRADE, 1985). 

De forma geral, ao se desenvolver novos produtos com a utilização de 

frutos, os autores pensam no aproveitamento e valorização desses, no entanto, existe 
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sempre a preocupação em aproximar-se das características do vinho de uva, tanto pelo 

sabor quanto aos compostos bioativos presentes nesses. 

2.5 COMPOSTOS BIOATIVOS 

 

Alimentos de origem vegetal são fontes de energia, proteína, vitaminas e 

minerais e a única ou principal fonte de vitamina C, folato, fibras e compostos bioati- 

vos, dos quais o metabolismo humano também é dependente. Os compostos bioativos, 

da mesma forma que os demais nutrientes, são relevantes para que o ser humano atinja a 

carga completa, geneticamente determinada, de longevidade. No entanto, não são 

denominados nurientes, até o presente momento, por ainda não serem considerados 

essenciais ao crescimento e às funções vitais do corpo humano (BASTOS, ROGERO e 

ARÊAS, 2009). Esses compostos são provenientes do metabolismo secundário dos 

vegetais. 

Além do metabolismo primário, responsável pela síntese de celulose, 

lignina, proteínas, lipídeos, açúcares e outras substâncias importantes para a realização 

das funções vitais, as plantas também apresentam o chamado metabolismo secundário 

(CHAMPE, HARVEY e FERRIER, 2008). Os metabólitos secundários, geralmente de 

estrutura complexa e baixo peso molecular, possuem atividades biológicas marcantes e, 

diferentemente dos metabólitos primários, apresentam-se em baixas concentrações e em 

determinados grupos de plantas (BERG e LUBERT, 2008). 

Como produto do metabolismo secundário dos vegetais, têm-se os 

compostos fenólicos, os quais pertencem à classe de compostos que inclui diversidade 

de estruturas simples e complexas, com pelo menos um anel aromático no qual, ao 

menos um hidrogênio é substituído por um grupamento hidroxila (SIMÕES et al., 

2007). Sua origem biossintética está relacionada a duas rotas biogenéticas: a via do 

ácido chiquímico (carboidratos) e via do acetato-malato (malonil-CoA e acetil- CoA) 

(Figura 1) (MANN, 1978). 

Dentre os compostos fenólicos pertencentes ao metabolismo secundário dos 

vegetais encontram-se estruturas como ácidos fenólicos, dos derivados de cumarina, 

pigmentos hidrossolúveis, ligninas, taninos, e ainda fazem parte as proteínas, alcalóides 

e terpenóides (PROENÇA DA CUNHA et al., 2003). Muitos são de importância 

comercial na área farmacêutica, nas áreas alimentar, agronômica, perfumaria dentre 

outras (SIMÕES et al., 2007). 
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Figura 1. Rota biossintética resumida nos vegetais superiores dos compostos fenólicos, 

adaptado de Marques (2008).  

 
 

Os compostos fenólicos de fontes vegetais podem ser divididos em dois 

grupos: os flavonóides e os não flavonoides. Os denominados de flavonóides são os que 

apresentam a estrutura química descrita como C6-C3-C6. Já os denominados de não 

flavonóides são classificados por Burns et al. (2002), como derivados das estruturas 

químicas C6-C1 
específicas dos ácidos hidroxibenzóico, gálico e elágico,  derivados das 

estruturas químicas C6-C3 
específicas dos ácidos cafeico e p-cumárico hidroxicinamatos 

e derivados das estruturas químicas C6-C2-C6 
específicas do trans-resveratrol, cis-

resveratrol e trans-resveratrol-glucosídio.  

As frutas, principalmente as que apresentam a coloração vermelha/azul, são 
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as mais importantes fontes de compostos fenólicos em dietas alimentares. 

Especialmente os derivados do ácido hidroxibenzóico e do ácido hidroxicinâmico dentre 

estes cita-se: as antocianinas, os flavonóis, as catequinas e os taninos (hidrolisados ou 

condensados) nas quais estão frequentemente presentes. Muitos destes compostos 

apresentam uma grande gama de efeitos biológicos, incluindo ações antioxidantes, 

antimicrobiana, anti-inflamatória e vasodilatadora. Estes compostos fenólicos 

apresentam diversas funções de defesa para as plantas, não somente contra agentes do 

meio ambiente (luz, temperatura e umidade), mas para fatores internos incluindo 

diferenças genéticas, nutrientes, hormônios, contribuindo para a sua síntese 

(DEGÁSPARI e WASZCZYNSKYJ, 2004). 

Os derivados do ácido benzóico são amplamente encontrados nas 

gimnospermas e angiospermas. O ácido gálico, por exemplo, ocorre em plantas 

lignificadas, as cetonas fenólicas tem distribuição restrita, e os derivados do ácido 

cinâmico possuem ampla distribuição, podendo ser encontrados como ésteres livres ou 

heterosídeos (SIMÕES et al., 2007). 

Os ácidos p-cumárico, ferúlico, caféico e sináptico são os hidroxicinâmicos 

mais comuns na natureza. Estes ácidos existem nas plantas, usualmente na forma de 

ésteres, a exemplo do ácido clorogênico, éster do ácido quínico, cuja molécula é 

constituída pelo ácido quínico esterificado ao ácido caféico. Tambérn são encontrados 

na forma de glicosídeos ou ligados a proteínas e a outros polímeros da parede celular e, 

raramente, como ácidos livres. lsômeros do ácido clorogênico e do ácido caféico são 

descritos com antioxidantes (DURÁN e PADILLA, 1993). No grupo dos ácidos 

hidroxibenzóicos, compostos que possuem grupo carboxílico ligado ao anel aromático, 

destacam-se os ácidos protocatecuíco, vanílico, siríngico, gentísico, salicílico, elágico e 

gálico. Esses dois grupos de ácidos fenólicos têm apresentado propriedades 

antioxidantes (HARBORNE, 1973). Embora outras características também contribuam 

para a atividade antioxidante dos ácidos fenólicos e seus ésteres, esta é, geralmente, 

determinada pelo número de hidroxilas presentes na molécula (RAJALAKSMI e 

NARASIMHAN, 1996). A hidroxila do ácido ferúlico existente na posição orto com o 

grupo metoxila, doador de elétrons, é um fator que aumenta a estabilidade do radical 

fenoxil e aumenta a eficiência antioxidante do composto (CUVELIER, RICHARD e 

BERSET, 1992). A presença de uma segunda hidroxila na posição orto ou para, também 

aumenta a atividade antioxidante. O ácido caféico, que apresenta essa característica, 

possui uma atividade antioxidante maior do que o ácido ferúlico (CHEN e HO, 1997). 

O efeito sequestrante do radical hidroxil parece estar diretamente relacionado aos 
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grupos hidroxil localizados na posição para no anel aromático. Os ácidos sináptico, 

ferúlico e p-cumárico são antioxidantes mais ativos do que os derivados do ácido 

benzóico, tais como ácido procatecuíco, siríngico e vanílico. Isso se deve à dupla 

ligação presente na molécula dos derivados do ácido cinâmico (-HC=CH- COOH), que 

participa da estabilização do radical por ressonância de deslocamento do elétron 

desemparelhado, enquanto que os derivados do ácido benzóico não apresentam essa 

característica (WANASUNDARA, AMAROWICZ e SHAHIDI, 1994).  

Em vinhos, os flavonóides mais encontrados são catequinas, epicatequina 

(flavanóis), antocianinas (vinhos tintos), flavonóis como quercetina, campferol, 

miricetina. Os compostos não-flavonóides correspondem basicamente aos ácidos 

fenólicos (ácidos hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos) e estilbenos, são primariamente 

armazenados nos vacúolos celulares da casca e da polpa e são facilmente extraídos por 

prensagem (JACKSON, 2008). 

Dentre os flavonóides destacam-se as antocianinas, que são glicosídeos que 

apresentam em sua estrutura química um resíduo de açúcar no carbono 3. Como 

produtos desta hidrólise, obtêm-se o componente glicídico e a aglicona, denominada 

antocianidina (DEWICK, 2002). As antocianinas são um grupo de pigmentos naturais 

com estruturas fenólicas variadas. São os componentes de muitas frutas vermelhas e 

hortaliças escuras, apresentando grande concentração nas cascas de uvas escuras. 

Representam um significante papel na prevenção ou retardam o aparecimento de várias 

doenças por suas propriedades antioxidantes. As antocianinas encontradas em alimentos 

são todas derivadas das agliconas pertencentes a três pigmentos básicos: pelargonidina 

(vermelha), cianidina (vermelha) e delfinidina (violeta) (ARAÚJO, 2008). 

Diversas condições do processamento da matéria-prima podem interferir no 

conteúdo e estabilidade das antocianinas. Processos de extração que adotam 

esmagamento vigoroso aumentam a extração e difusão destes compostos. Entretanto, 

esta técnica pode resultar, do ponto de vista sensorial, em um produto mais adstringente 

e amargo. Sendo que a variação do conteúdo de antocianinas, pode também, estar 

relacionada ao processo de vinificação (PIRES, 2012). 

As antocianinas são responsáveis pelas diferenças de cor nos vinhos tintos, a 

quantidade e composição das antocianinas em uvas tintas variam com a espécie, 

cultivar, maturação, condições sazonais e nível de radiação solar (MAZZA e MINIATI, 

1993). 

Jackson e Lombard (1993) e Roubelakis-Angelakis e Kliewer (1986), ao 

estudarem a forma como os fatores ambientais influenciam a atividade das enzimas que 
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atuam na síntese das antocianinas, referem-se à influência inativadora das elevadas 

temperaturas sobre a fenilalanina amonia-liase, enzima chave que sintetiza os 

compostos fenólicos e atua no início da cadeia de síntese destes pigmentos. Kliewer e 

Torres (1972) estudaram os efeitos das temperaturas diurnas e noturnas sobre a 

composição de antocianinas concluiram que, as temperaturas ótimas para a síntese de 

antocianinas situam-se entre 17 e 26
o
C. A temperatura diurna tem menos efeitos que a 

noturna, uma temperatura diurna de 20
o
C produz mais cor que uma temperatura de 

30
o
C, enquanto que as temperaturas noturnas, entre 15 e 20

o
C, produzem mais cor que 

temperaturas entre 25 e 30
o
C. 

Ainda na classe dos polifenóis encontram-se as catequinas, que são 

compostos incolores, hidrossolúveis, que contribuem para o amargor e a adstringência 

do vegetal. Dentre as principais representantes desse grupo estão: catequina, 

epigalocatequina, epigalocatequina galato, epicatequina e a epicatequina galato 

(ARAÚJO, 2008). São encontradas em vegetais da alimentação humana tais como chá 

verde, cerejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa e vinho tinto. Dentre seus 

benefícios à saúde humana destacam-se a redução na incidência de certos tipos de 

câncer, redução do colesterol sérico e estimulação do sistema imunológico 

(COZZOLINO, 2009). 

Outra classe de compostos fenólicos são os taninos. Estes são solúveis em 

água, de massa molecular entre 500 e 3000 Dalton, apresentam habilidades de formar 

complexos insolúveis em água com alcalóides, gelatina e outras proteínas. São 

importantes componentes gustativos, sendo responsáveis pela adstringência de muitos 

frutos e produtos vegetais. Sugere-se que os possíveis mecanismos de ação dos taninos 

no organismo estejam relacionados a três propriedades: a complexação com íons 

metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, cálcio, entre outros); a atividade 

antioxidante e seqüestradora de radicais livres e a habilidade de complexar com 

macromoléculas, tais como proteínas e polissacarídeos (NIEMETZ e GROSS, 2005; 

SIMÕES et al., 2007). No organismo humano atuam como antioxidante, anti-séptico, 

cicatrizante e vasoconstritor. Em excesso podem reduzir significativamente a 

biodisponibilidade mineral e a digestibilidade protéica da refeição (COZZOLINO, 

2009; HASLAM, 1996). 

Esses compostos são importantes em enologia, pois têm participação na 

qualidade dos vinhos. Além dos compostos fenólicos provenientes da uva, outros 

compostos fenólicos são originados durante o processo fermentativo. Durante a 

vinificação e o envelhecimento do vinho, os compostos fenólicos participam de diversas 
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reações originando novas estruturas e compostos. Dessa maneira, a composição fenólica 

de um vinho depende da matéria prima, da técnica de vinificação utilizada, e das 

reações químicas e bioquímicas (FLANZY, 2003). 

Existe uma relação da presença de polifenóis em vinhos e a capacidade 

antioxidante desta bebida. Fernández-Pachón et al. (2006) propuseram um estudo sobre 

a possível relação entre a atividade antioxidante de treze vinhos brancos e nove vinhos 

tintos e suas composições fenólicas. Vinte compostos fenólicos foram determinados por 

cromatografia líquida. O estudo demonstrou que os compostos fenólicos: Aldeído 

vanilico, p-hidroxibenzoico, 5-hidroximethylfurfural, ácido protocatéico, 2-furaldeído, 

(−)-epigalocatequina, ácido vanilíco, ácido siríngico, (−)- epigalocatequina, aldeído 

siriíngico, triptofol, ácido ferulico, galato (−)-epicatequina, miricetina, trans-resveratrol, 

caempferol, ácido gálico, tirosol, 5-metilfurfural, ácido caféico, (−)-epicatequina, (+)-

catequina, ácido p-coumárico, quercetina, procianidina B1, procianidina B2, ácido 

caftárico possuem uma alta correlação linear com o atividade antioxidante total dos 

vinhos. Sendo que a vanilina, catequina, ácido ferúlico, ácido cumárico, ácido gálico e 

ácido cafeico também foram detectados neste estudo, indicando, como foi comprovado, 

que as bebidas contém elevada capacidade antioxidante devido à presença desses 

compostos.



3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Elaborar formulações de bebidas fermentadas alcoólicas com substituição 

da polpa de jambolão, em diferentes proporções, por caldo de cana-de-açúcar, assim 

como avaliar suas características físicas, químicas e sensoriais, visando o 

aproveitamento do fruto e a inovação tecnológica como alternativa para o setor 

agroindustrial. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar a polpa do jambolão quanto à composição proximal, acidez, pH, teor de 

sólidos solúveis, parâmetros instrumentais de cor, compostos fenólicos totais, 

antocianinas, taninos e capacidade antioxidante. 

b) Caracterizar o caldo de cana-de-açúcar quanto à composição proximal, acidez, pH, 

teor de sólidos solúveis, parâmetros instrumentais de cor. 

c) Elaborar quatro formulações de bebidas fermentadas alcoólicas com substituição da 

polpa de jambolão, em diferentes proporções, por caldo de cana-de-açúcar. 

d) Monitorar o processo de fermentação alcoólica quanto ao teor de sólidos solúveis, 

temperatura e pH. 

d) Caracterizar as propriedades físicas das bebidas fermentadas quanto à densidade e 

parâmetros instrumentais de cor. 

e) Caracterizar as propriedades químicas das bebidas fermentadas, quanto à acidez 

(total, fixa e volátil), pH, teor de sólidos solúveis, teor alcóolico, açúcares (totais, 

redutores e não redutores), cinzas, extrato seco, extrato seco reduzido, relação 

álcool/extrato seco reduzido, sulfatos, cloretos e proteína. 

f) Caracterizar as propriedades funcionais das bebidas fermentadas (compostos 

fenólicos totais e individuais, antocianinas, taninos e capacidade antioxidante) 

g) Determinar o risco microbiológico das bebidas a serem submetidas à análise 

sensorial. 

h) Avaliar sensorialmente as formulações desenvolvidas por meio de teste de aceitação. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

As atividades desse estudo foram executadas nos laboratórios do Setor de 

Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia, na Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e do Departamento de Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA). Inicialmente, foram adquiridas e caracterizadas as matérias-primas necessárias 

à elaboração das bebidas fermentadas, em seguida elaborou-se os diferentes tratamentos 

para produção das bebidas, caracterizou-se as mesmas e por fim avaliou-se 

sensorialmente para verificar a aceitação. 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

Os frutos do jambolão (Syzygium cumini) foram colhidos, manualmente, na 

cidade de Goiânia e Bela Vista de Goiás, nas safras de dezembro de 2014 a março de 

2015.  

O caldo de cana-de-açúcar foi obtido a partir de cana-de-açúcar, variedade 

RB 867515, colhida na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás.  

Os ingredientes secundários utilizados foram açúcar cristal comercial 

(Cristal, Goiânia, Goiás), fermento seco selecionado (Saccharomyces cerevisae) 

(Blastosel DELTA, Perdomini, Itália) e metabissulfito de potássio (Pall Filtration and 

Separations S.p.a., Itália). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1. Obtenção das matérias-primas 

Uma vez colhidos os frutos, foram armazenados em caixas (previamente 

higienizadas) e transportados ao laboratório de processamento de vegetais da Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Após a retirada dos cálices, realizou-se a 

seleção e classificação dos frutos segundo a presença de injúrias mecânicas, sanidade e 

maturação por análise visual (frutas roxas) a fim de obter-se lotes homogêneos. As 

frutas selecionadas foram lavadas em água corrente para remoção de sujidades 

grosseiras e então sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a uma concentração de 
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200 ppm durante 15 minutos. Os frutos higienizados foram submetidos a 

despolpamento em despolpadeira industrial (Bonina 0.25 df, Itabuna (BA), Brasil). Em 

seguida a polpa foi colocada em sacos de polietileno com capacidade de 1 litro e 

armazenada em congelador (-18ºC) até o momento da elaboração das formulações.  

Após a colheita, as canas foram higienizadas seguindo o mesmo 

procedimento realizado para higienização dos frutos de jambolão. Em seguida, foram 

moídas em engenho de cana elétrico (Botini, B120 elétrico baixo, São Paulo, Brasil) 

para extração do caldo de cana-de-açúcar.  

A figura 2 ilustra os procedimentos adotados para a preparação das 

matérias-primas. 

 

Figura 2. Fluxograma de obtenção das matérias-primas 
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4.2.2 Planejamento experimental 

As bebidas foram produzidas com diferentes proporções de caldo de cana-

de-açúcar e de jambolão, de acordo com o delineamento interiramente casualizado, com 

três repetições por tratamento (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Delineamento experimental da elaboração dos fermentados alcoólicos de 

jambolão e caldo de cana-de-açúcar 

Tratamento Jambolão (%) Caldo de cana-de-açúcar (%) 

1 100 0 

2 70 30 

3 50 50 

4 30 70 

 

4.2.3 Elaboração das bebidas fermentadas alcoólicas  

As bebidas alcoólicas fermentadas foram elaboradas segundo o fluxograma 

apresentado na figura 3.  

 

Figura 3. Fluxograma de elaboração dos fermentados alcoólicos de jambolão, jambolão 

e caldo de cana-de-açúcar e caldo de cana-de-açúcar 
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Para o preparo do mosto, a polpa de jambolão foi descongelada em 

refrigerador (5°C) 24 horas antes do processamento. O caldo de cana-de-açúcar foi 

extraído no dia da elaboração do produto. 

Ambas as matérias-primas foram analisadas quanto ao teor de sólidos 

solúveis, o qual foi corrigido (chaptalização), através da adição de açúcar cristal, para o 

valor de 20°Brix. Esta etapa foi realizada, individualmente, nas matérias-primas, com a 

finalidade de padronizar as misturas quanto ao teor de sólidos solúveis. 

A sulfitação, adição de metabissulfito de potássio (0,1 g. L
-1

), foi realizada 2 

horas antes da inoculação. 

O inóculo (Saccharomyces cerevisiae) foi ativado a partir de 10 g de 

fermento em 100 ml de água a 40°C, sendo este mantido em repouso por 10 minutos e 

então agitado manualmente, repetiu-se o procedimento por mais duas vezes e então foi 

adicionado ao mosto, na concentração de 10 g. L
-1

 de mosto. 

A fermentação, etapa subsequente à inoculação, foi realizada em recipientes 

de vidro com capacidade para um litro, adaptados com batoque hidráulico (Figura 4) 

para saída do gás carbônico. Os recipientes foram mantidos sob temperatura controlada 

(28°C) em incubadora (TECNAL, TE-421, Piracicaba (SP), Brasil) (Figura 5) até que o 

teor de sólidos solúveis atingisse o valor de 5°Brix, ou se tornasse constante. Durante 

todo o processo fermentativo da bebida, foram realizadas análises de pH e teor de 

sólidos solúveis, bem como o acompanhamento da temperatura de fermentação. 

 

Figura 4. Fermentação do mosto de jambolão 
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Figura 5. Fermentação dos mostos à base de jambolão e caldo de cana-de-açúcar em 

incubadora com controle de temperatura, antes de adaptar o batoque hidráulico 

 
 

 

Após o processo fermentativo, o meio foi filtrado em filtro de polipropileno 

(5 a 15 micra) e então envasado em garrafas de vidro de cor verde, que foram mantidas 

em câmaras de refrigeração com temperatura controlada a 12°C. Foi realizada a trasfega 

diária até que não fossem mais observados resíduos decantados no fundo das garrafas. 

 

4.2.4 Análises físicas e químicas 

 

Composição proximal 

A umidade foi determinada através do método de secagem em estufa a 

105°C (método 925.09) (AOAC, 2010). Foram pesados 3 g da amostra (polpa de 

jambolão) em cadinhos previamente secos em estufa durante 1 h e tarados, colocados 

em estufa a 105°C durante 12 h. Em seguida, os cadinhos foram retirados e colocados 

em dessecador por 30 minutos para que resfriassem e então pesados. Assim que pesados 

foram colocados novamente em estufa durante 1 h e resfriados no dessacador para 

posterior pesagem. Este procedimento foi repetido até que se obtivesse peso constante 

ou aumento do mesmo. O cálculo da umidade se deu através da equação 1. 

 

% Umidade =
P1-P2

Pamostra
x100                                                                                               (1) 

 

Onde, 



 

 

46 

 

P1 = Peso do cadinho + Amostra integral 

P2 = Peso do cadinho + Amostra dessecada 

Pamostra = Amostra integral 

 

O extrato etéreo foi determinado através do método de extração à quente em 

extrator tipo Soxhlet (método 920.39) (AOAC, 2010). Foi pesado 1 g da amostra em 

cartucho celulósico, o qual foi vedado com algodão. Cada cartucho foi acoplado ao 

extrator com seu respectivo reboiler, previamente seco em estufa a 105°C durante 1 h e 

tarado. O solvente utilizado foi o éter de petróleo o qual foi colocado dentro de cada 

reboiler, antes de acoplá-lo ao extrator, na quantidade de 30 mL. Em seguida os 

cartuchos foram imersos no solvente e o sistema de regriferação ativado. A extração se 

deu durante 2 h a 80°C. Uma vez completada a extração, os cartuchos foram suspensos 

durante 30 minutos para que o solvente fosse recuperado. Após a extração os reboilers 

foram colados em estufa a 105°C durante 2 h, resfriados em dessecador por 30 minutos 

e então pesados. O cálculo do extrato etéreo se deu através da equação 2. 

 

% Extrato etéreo=
P1-P2

Pamostra
x100                                                                                         (2) 

 

Onde, 

 

P1 = Peso do reboiler + Extrato etéreo  

P2 = Peso do reboiler 

Pamostra = Amostra integral 

 

O teor de proteínas foi determinado através do método de Kjieldal (método 

960.52) (AOAC, 2010). Pesou-se 0,1 g da amostra em papel manteiga e então colocado 

(amostra + papel) no tubo de digestão. Adicionou-se ao tubo 0,6 g de K2SO4, 0,3 g de 

CuSO4  e 5 mL de H2SO4. O tubo foi então colocado no bloco digestor à 400
o
C, até que 

a amostra se tornasse incolor. Em seguida realizou-se a etapa de destilação. Adaptou-se 

um erlenmeyer, contendo 10 mL de H3BO3 e 0,1 mL de indicador fenolftaleína, à saída 

do condensador. Colocou-se 15 mL de NaOH e 10 mL de água destilada ao 

reservatório. O tubo foi acoplado ao destilador, acionou-se a temperatura e o sistema de 

refrigeração e procedeu-se o processo de destilação. Coletou-se cerca de 75 mL do 
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condensado no erlenmeyer, o qual foi titulado  com HCl (0,02 N) até o ponto de 

viragem (verde para vermelho). A equação 3 apresenta o cálculo para determinação de 

proteína, sendo que o fator utilizado  foi 6,25. 

 

% Proteína=
VxFcxNx14x100x6,25

Pamostra
                                                                                          (3) 

 

Onde, 

 

V = volume gasto de HCl na titulação (mL) 

Fc = fator de correção 

N = normalidade da solução de HCl  

Pamostra = peso da amostra (mg) 

 

Para a determinação de fibra total (método 985.29) pesou-se 0,5 g de 

amostra seca e desengordurada em tubo de digestação, a este adicionou-se 10 mL de 

ácido acético 70%, 0,5 g de ácido tricloro acético e 1,2 mL de ácido nítrico. O tubo foi 

então colocado no digestor à 120°C por 30 minutos. O conteúdo do tubo foi filtrado à 

vácuo em cadinho de fundo poroso forrado com lã de vidro previamente seco e tarado. 

A água utilizada para filtrar o conteúdo foi previamente fervida e estava quente no 

momento da filtração. O cadinho contendo o resíduo do filtrado foi colocado em estufa 

à 105°C por 24 h e então pesado (AOAC, 2010). A equação 4 apresenta o cálculo para 

determinação de fibra. 

 

% Fibra bruta=
(P1+Pamostra)-P1

Pamostra
x100                                                                                  (4) 

 

Onde, 

 

P1 = Peso do cadinho  

Pamostra = Peso da amostra 

 

O teor de carboidratos foi calculado pelo método de diferença, subtraindo-se 

de cem os valores de umidade, extrato etereo, proteína, fibra e cinzas (Equação 5) 

(SNIFFEN et al.,1992). 
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% Carboidrato=100 –(Umidade+extrato etéreo+proteína+fibra+cinzas)                      (5) 

 

O teor de cinzas foi determinado através do método de secagem em mufla à 

550°C (método 923.03) (AOAC, 2010). Os mesmos cadinhos utilizados para 

determinação de umidade foram usados para quantificação de cinzas. Inicialmente as 

amostras foram carbonizadas manualmente sob aquecimento direto com auxílio de um 

bico de Bunsen até que toda amostra virasse cinza ou quando cessasse o 

desprendimento de fumaça do cadinho sob aquecimento. Foram então colocados em 

mufla à 550°C durante 4 horas, retirados e mantidos em dessacor por 30 minutos para 

que resfriassem e então foram pesados. O cálculo de cinzas se deu através da equação 6. 

 

% Cinzas=
(P1+Pamostra)-P1

Pamostra
x100                                                                                                                                        (6) 

 

Onde, 

 

P1 = Peso do cadinho  

Pamostra = Peso da amostra 

 

O valor energético total foi estimado seguindo os valores de conversão de 

Atwater, onde se multiplica o conteúdo de carboidrato (menos o teor de fibra alimentar 

insolúvel) e proteína por 4 kcal. g
-1

 e o de extrato etéreo por 9 kcal. g
-1

, sendo que os 

produtos somados constituem o valor energético total (WILSON, SANTOS e VIEIRA, 

1982). 

 

Acidez total, volátil e fixa 

A acidez titulável total (método 962.12) foi determinada por titulação com 

NaOH (0,1 N). Colocou-se 5 mL da amostra, 50 mL de água destilada e 3 gotas de 

indicador fenolftaleína em um erlenmeyer e procedeu-se a titulação até o ponto de 

viragem (rosa claro) (AOAC, 2010). O calculo de acidez total foi realizado através da 

equação 7. 

 

% Acidez total=
V x N x Fc x (PM/H

+
)

Pamostra
x100                                                                            (7) 

 

Onde, 
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V = Volume de NaOH gasto na titulação 

N = Normalidade da solução de NaOH 

Fc = Fator de correção 

PM/H
+
 = Fator álcali = 0,06404 para o ácido cítrico 

Pamostra = Amostra integral 

 

Para determinar a acidez volátil (método 964.08), primeiramente destilou-se 

a amostra (AOAC, 2010). O produto obtido da destilação foi então titulado com NaOH 

(0,1 N), seguindo o procedimento adotado para determinar a acidez total. 

A acidez fixa (método 955.24) (AOAC, 2010) foi determinada pela 

diferença entre a acidez total e a titulável, como na equação 8. 

 

% Acidez fixa = Acidez total – Acidez titulável                                                            (8) 

 

pH 

A medida do pH foi realizada em potenciômetro digital  (modelo B-474, 

Micronal, São Paulo, Brasil), com eletrodo de vidro combinado e sonda de temperatura, 

que permite a correção automática do pH em relação a temperatura. O equipamento foi 

calibrado com tampões de pH 7,0 e 4,0 antes da leitura (método 960.19) (AOAC, 2010). 

 

Teor de sólidos solúveis 

Para analisar o teor de sólidos solúveis (método 932.12) foi utilizado 

refratômetro portátil. Primeiramente zerou-se o aparelho com água destilada, a qual foi 

seca com papel absorvente e então procedeu-se a leitura da amostra. Colocou-se uma 

gota da amostra, livre de compostos sólidos, na lente do refratometro e realizou-se a 

leitura (AOAC, 2010). 

 

Açúcares 

As extrações foram feitas pelo método de Lane-Enyon (métodos 920.64 e 

método 920.65) (AOAC, 2010) e os açúcares foram determinados segundo a técnica de 

Somogy, adaptada por Nelson (1994).  Para a extração, pesou-se 5 g da amostra e 

completou-se o volume para 50 mL com álcool etílico 95% em um erlenmeyer, o qual 

foi colocado em chapa de aquecimento por 30 minutos e mantido em repouso por 12 h à 

temperatura ambiente. O conteúdo foi filtrado com auxílio de papel filtro e mais uma 

vez completado para 50 mL com álcool etílico 95%. O conteúdo foi colocado 
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novamente em chapa elétrica até que antigisse o volume de 5 mL e completado para 50 

mL de água destilada (extrato 1). Em seguida foi realizada a hidrólise ácida. Transferiu-

se 25 mL do extrato para erlenmeyer, adicionou-se 0,5 mL de HCl concentrado P.A. e 

colocou-se o recipiente em banho-maria fermente por 15 minutos. Após resfriado, 

adicionou-se 1,5 mL de carbonato de sódio P.A. e o pH  foi corrigido para 7 com adição 

de ácido cloridrico concentrado P.A.. O volume foi novamente completado para 50 mL 

com água destilada (extrato 2). Realizou-se então a desproteinização. Colocou-se, 

respectivamente, em 2 tubos de ensaio, 3 mL do extrato 1 e 3 mL do extrato 2 e em cada 

um adicionou-se 9 mL de água destilada, 1,2 mL de solução de hidróxido de bário (0,3 

N) e 1,2 mL de solução de solução de sulfato de zinco 5%. Em seguida filtrou-se o 

conteúdo de ambos os tubos. A partir do conteúdo filtrado, pegou-se 1 mL de cada tubo, 

colocou-se em novos tubos e adicionou-se 19 mL de água destilada. Destes, pegou-se, 

novamente, 1 mL, adicionou-se 1 mL de água destilada, 1 mL do reativo cúprico e os 

tubos foram colocados em banho maria por 20 minutos. Os tubos foram resfriados em 

água fria e à cada tubo adicionou-se 1 mL do reativo arseno-molibtico, 6 mL de água 

destilada e procedeu-se à leitura à 510 nm em espectrofotometro Cary 50 Probe UV-Vis 

(Varian, Califórnia, Estados Unidos) com sistema computadorizado. Para cada amostra 

obteve-se, portanto, 2 tubos, um referente aos açúcares totais (extrato 1) e outro 

referente aos açúcares redutores (extrato 2). As absorbâncias obtidas foram substituídas 

na equação da reta obtida para a curva padrão de glicose, obtendo-se valores para 

açúcares totais e redutores (g. 100 g
-1

). Para o cálculo dos açúcares não redutores, 

utilizou-se a equação 9. 

 

% Açúcar não redutor = (açúcar total – açúcar redutor) x 0,95                                      (9) 

 

Para a curva padrão de glicose (Tabela 2), utilizou-se solução padrão de 

glicose (100 μg. mL
-1

), água destilada, reativo cúprico e reativo arseno molibdico. À 

cada tubo, adicionou-se a solução padrão, água destilada, o reativo cúprico. Os tubos 

foram então submetidos ao aquecimento em banho-maria fervente por 20 minutos. Uma 

vez resfriados, adicionou-se o reativo arseno-molibdico. O volume de cada tubo foi 

completado para 10 mL com água destilada e procedeu-se a leitura à 510 nm. 
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Tabela 2 . Curva padrão de glicose 

Tubo 
Solução padrão 

de glicose (mL) 

Água destilada 

(mL) 

Reativo cúprico 

(mL) 

Reativo arseno-

molibdico (mL) 

Branco - 2 1,0 1,0 

1 0,2 1,8 1,0 1,0 

2 0,4 1,6 1,0 1,0 

3 0,6 1,4 1,0 1,0 

4 0,8 1,2 1,0 1,0 

5 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 1,2 0,8 1,0 1,0 

 

Parâmetros instrumentais de cor 

Para determinação dos parâmetros instrumentais de cor foi utilizado 

colorímetro (color Quest II, Hanter Lab. Reston, Canadá), obtendo-se valores de L, a* e 

b*, segundo Paucar-Menacho et al. (2008). A coordenada L expressa o quão clara ou 

escura é a amostra, a coordenada a* expressa o grau de variação entre o vermelho e o 

verde e a coordenada b* expressa o grau de variação entre o azul e o amarelo. Os 

valores a* e b* foram usados para calcular coordenada croma (C) (saturação) (equação 

10) e o ângulo Hue (H) (tonalidade) (equação 11). 

 

H=arctang
b*

a*
                                                                                                                  (10) 

 

C=√a*2+b
*2

                                                                                                                  
 
(11) 

 

Compostos fenólicos totais 

Os compostos fenólicos totais foram determinados pelo método proposto 

por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997), com modificações. O extrato foi 

preparado a partir de 0,5 g de amostra para a polpa de jambolão e 5 ml de amostra para 

o fermentado alcoólico. Em um bécker, pesou-se a amostra e adicionou-se 20 mL de 

metanol 50%, o qual permaneceu em repouso por 60 minutos em ambiente escuro. O 

conteúdo foi centrifugado 15.000 rpm por 15 minutos. O volume final foi filtrado com 

papel filtro e armazendo em balão volumétrico de 50 mL. A operação foi repetida, 

porém com acetona 70%. Ambos os filtrados foram armazenados no mesmo balão e o 

volume completado com água destilada para 50 mL. Em um tubo de ensaio, pipetou-se 

0,5 mL da amostra (extrato), 2,5 mL de solução de Folin-Ciocalteau 10% e 2 mL de 

solução de carbonato de sódio 4%. Agitou-se o tubo e aguardou-se 60 minutos em 

ambiente escuro. A leitura foi então realizada à 750 nm, em espectrofotômetro Cary 50 
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Probe UV-Vis (Varian, Califórnia, Estados Unidos), com sistema computadorizado. Os 

resultados foram expressos em mg de ácido gálico. 100 g
-1

 de produto, utilizando-se a 

equação da reta obtida para a curva padrão. 

Para a curva elaborou-se solução padrão de ácido gálico (0,02 g) em um 

balão de 10 mL com etanol absoluto (solução 1). Pipetou-se 1 mL da solução 1 para 

outro balão de 10 mL e completou-se o volume com etanol (solução 2). A partir da 

solução 2, foram realizadas diluições em tubos de ensaio, para a construção da curva, 

conforme a tabela 3. Em outro tubo foi adicionado 0,5 mL de cada uma das 

concentrações da solução 2, 2,5 mL de solução de Folin-Ciocalteau 10% e 2 mL de 

solução de carbonato de sódio 4%. Agitou-se o tubo e aguardou-se 60 minutos em 

ambiente escuro. A leitura foi então realizada à 750 nm. 

 

Tabela 3. Curva padrão de Folin-Ciocalteau 

Tubos 
Volume da solução 2 

(mL) 

Volume de etanol 

(mL) 

Concentração de final 

de ácido gálico 

(μg.mL
-1

) 

Branco 0 2 0 

1 0,1 1,9 10 

2 0,2 1,8 20 

3 0,3 1,7 30 

4 0,4 1,6 40 

5 0,6 1,4 60 

6 0,8 1,2 80 

7 1,0 1,0 100 

 

Compostos fenólicos individuais 

A identificação e quantificação foi realizada em cromatografo líquido de 

alta efciência com detecção de diodo (HPLC-DAD⁄UV-Vis), coluna 18, 5 μm (250 mm 

x 4,6 mm). As fases móveis utilizadas foram de 2% de ácido acético em água e na 

proporção de 70:28:2, de metanol⁄água⁄ácido acético. A taxa de fluxo foi de 1 mL. min
-1

 

e o tempo de corrida de 30 minutos. O volume injetado foi de 20 μL de amostra e as 

análises conduzidas a 15C. Os comprimentos de onda utilizados para detecção foram de 

280 e 330 nm (DUTRA, HOFFMANN-RIBANI e RIBANI, 2010). 

Todos os reagentes utilizados na parte experimental foram de grau analítico 

e todos os solventes foram de grau HPLC. O etanol e o metanol utilizado para a 

preparação das soluções padrão foram de grau P.A. da marca Panreac e Aldrich, 

respectivamente. Na composição da fase móvel foi utilizado metanol, grau de pureza 

cromatográfico (VWR), água ultrapura obtida por sistema de osmose fosfórico, grau de 

pureza cromatográfico (ALDRICH). A fase móvel é filtrada através de uma membrana 
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de 0,45 μm e desgaseificada por ultra-sons durante 10 minutos antes do seu uso. Os 

padrões utilizados foram: ácido gálico, catequina, cácido cafeico, ácido clorogênico, 

vanilina, ácido ferrúlico, ácidos p-cumárico, o-cumárico e m-cumárico, quercetina, 

ácido trans-cinâmico e rutina. As soluções padrão foram preparadas com metanol e as 

curvas de calibração foram obtidas a partir de injeções em duplicatas de cinco 

concentrações. Os compostos foram identificados comparando-se o tempo de retenção 

dos padrões puros e os da amostra. O resultado é expresso mg de composto. 100 g
-1

 de 

amostra. 

 

Antocianinas 

As antocianinas foram determinadas através do método do diferencial do pH 

(WROLSTAD, 1993). Foram tomadas 10 ml da amostra e diluídas em 50 ml de solução 

tampão de pH = 1 e outros 10 ml em 50 ml de solução tampão de pH = 4,5 (cor rosa). 

Essa diluição apresenta um fator de diluição de 5. Após diluídas na solução tampão as 

amostras apresentaram-se transparentes, sem a presença de sedimentos. Para confirmar 

a ausência de turbidez, a absorbância da solução foi medida a 700 nm e o valor da 

absorbância encontrado foi zero. A absorbância das amostras, diluídas em solução 

tampão de pH = 1 e 4,5, foi lida em espectrofotômetro Cary 50 Probe UV-Vis (Varian, 

Califórnia, Estados Unidos) a 510 nm e para ambos os pH. Para medir a absorbância das 

duas soluções foi realizado o cálculo de acordo com a equação 12: 

 

Absorbância = A = ((A510nm pH 1) - (A700nm pH 1)) – ((A510nm pH 4.5) - (A700nm pH 4.5))       (12) 

 

Para determinar a concentração de antocianinas existente nas amostras, 

primeiramente foi encontrada qual a antocianina é presente em maior quantidade no 

produto sendo analisado, no caso, a polpa de jambolão. Segundo Faria, Marques e 

Mercadante (2011), a antocianina presente em maior quantidade no jambolão é a 

cianidina-3-glucosídio, a qual apresenta peso molecular (PM) de 449. Em seguida, 

realizou-se o cálculo (equação 13): 

 

Concentração (mg⁄ L)=
A

ExL
x1000xPMxFc                                               (13) 

 

Onde, 

 

A = Absorbância 
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E = espessura da cubeta (cm) 

L = Absorbância molar 

PM = Peso molecular 

Fc = Fator de diluição 

 

Taninos  

Os taninos foram extraídos segundo a técnica de Goldstein e Swain (1963), 

com algumas modificações. Foram realizadas 3 extrações sucessivas com metanol 80%. 

Para a determinação foi utilizado o método de Folin-Denis (método 955.25) (AOAC, 

2010). Pesou-se 5 g da amostra em erlenmeyer e adicionou-se 50 mL de metanol 80%. 

O erlenmeyer foi submetido a aquecimento em chapa elétrica por 15 minutos, contado a 

partir do momento que começou a ebulição. O conteúdo foi então filtrado e o resíduo 

colocado no mesmo erlenmeyer em que se  encontrava, adicionou-se 50 mL de metanol 

80% e procedeu-se da mesma forma por mais duas vezes, totalizando três extrações. 

Juntou-se o conteúdo proveniente das três extrações em um único erlenmeyer, o qual foi 

submetido a aquecimento em chapa elétrica até o volume de 5 mL e adicionou-se 25 mL 

de água destilada. Deste volume de 30 mL, pegou-se uma alíquota de 0,1 mL, 

adicionou-se 8,4 mL de água destilada, 0,5 mL do reagente Folin-Denis e 1 mL de 

carbonato de sódio. Aguardou-se 30 minutos antes de realizar a leitura. Esta foi 

realizada  em espectrofotômetro Cary 50 Probe UV-Vis (Varian, Califórnia, Estados 

Unidos) com sistema computadorizado, à 760 nm. 

Para a curva padrão de taninos (Tabela 4) utilizou-se solução padrão de 

ácido tânico (100 mg. L
-1

), água destilada, reagente de Folin-Denis e carbonato de 

sódio. A curva deve ser plotada com os valores da concentração de ácido tânico da 

solução padrão versus absorbância. Para o resultado final (mg ác. tânico. 100 g
-1

), as 

absorbâncias foram substituídas na equação da reta. 

 

Tabela 4. Curva padrão de taninos 

Tubos 

Solução padrão 

de ácido tânico 

(mL) 

Água destilada 

(mL) 

Reagente Folin-

Denis (mL) 

Solução de 

carbonato de 

sódio (mL) 

Branco - 8,5 0,5 1,0 

1 0,1 8,4 0,5 1,0 

2 0,2 8,3 0,5 1,0 

3 0,3 8,2 0,5 1,0 

4 0,4 8,1 0,5 1,0 

5 0,5 8,0 0,5 1,0 

6 0,6 7,9 0,5 1,0 

7 0,7 7,8 0,5 1,0 
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Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante foi avaliada utilizando-se o método do sequestro 

de radicais livres do DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), segundo Rufino et al. (2007), 

com adaptações. O extrato foi preparado a partir de 0,5 g de amostra para a polpa de 

jambolão e 5 ml de amostra para o fermentado alcoólico. Em um bécker, pesou-se a 

amostra e adicionou-se 20 mL de metanol 50%, o qual permaneceu em repouso por 60 

minutos em ambiente escuro. O conteúdo foi centrifugado 15.000 rpm por 15 minutos. 

O volume final foi filtrado com papel filtro e armazendo em balão volumétrico de 50 

mL. A operação foi repetida, porém com acetona 70%. Ambos os filtrados foram 

armazenados no mesmo balão e o volume completado com água destilada para 50 mL. 

Uma alíquota de 3,9 mL da solução metanólica de DPPH (2,4 mg.100 mL
-1

) foi 

adicionada a 100 μL do extrato. Foram realizadas 3 diluições (1:1; 1:4 e 1:5) em 

triplicata, e de cada uma foi retirada uma alíquota de 100 μL do extrato e a esta, 

adicionados 3,9 mL da solução de DPPH. Após 60 minutos (tempo de estabilização da 

polpa do jambolão) em ausência de luz, realizaram-se as leituras de absorbância a 515 

nm em espectrofotômetro Cary 50 Probe UV-Vis (Varian, Califórnia, Estados Unidos), 

com sistema computadorizado. Foram preparados os brancos correspondentes ao ensaio 

DPPH, aos padrões e às amostras. A solução controle (álcool metílico 50% e acetona 

70%, na proporção 40:40, volume completado para 100 mL água destilada) para o 

cálculo do EC50 foi lida em triplicata após a leitura do branco e antes da leitura das 

amostras. Os cálculos foram efetuados com o auxílio das equações 14 e 15. 

 

% Inibição=
Acontrole – Aamostra

Acontrole

x100                                                                                                                    (14) 

 

Onde, 

 

Aamostra = absorbância da amostra a 515 nm 

Acontrole = absorbância da solução controle a 515 nm 

 

A curva padrão de DPPH foi realizada a partir de diferentes concentrações 

de solução de DPPH (60 μM). A partir desta solução, preparou-se em balões 

volumétricos de 10 mL, soluções variando a concentração de 10 a 50 μM, conforme a 

tabela 5 e então realizou-se a leitura em espectrofotômetro  a 515 nm. Foi plotado o 

gráfico da concentração (eixo x) versus a absorbância (eixo y) equação 15. 
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Tabela 5. Curva padrão de DPPH 

Balão Solução de DPPH 

(mL) 

Álcool metílico 

(mL) 

Concentração final 

de DPPH (μM) 

Branco 0 10 0 

1 1,7 8,3 10 

2 3,3 6,7 20 

3 5,0 5,0 30 

4 6,7 3,3 40 

5 8,3 1,7 50 

6 10 0 60 

 

 

y = ax + b                         (15) 

 

Onde, 

 

y = absorbância do controle/2 

EC50 =  x = effective concentration  

 

Teor alcoólico e densidade  

O teor alcoólico e a densidade foram obtidos a partir de leitura direta em 

densímetro digital (DensiMat, Gibertini, Itália), com sistema computadorizado 

(BRASIL, 2005). 

 

Extrato seco  

O extrato seco (método 920.62) foi determinao pelo método direto, onde 25 

mL de amostra líquida foram evaporados em banho maria fervente por três horas. E em 

seguida, a cápsula contendo o resíduo foi pesado, obtendo-se então o valor do extrato 

seco. Aqueceu-se o resíduo em estufa a 105
o
C, por uma hora. Repetiu-se este processo 

até peso constante. Para calcular o resíduo seco em 100 g de amostra, utilizou-se a 

equação 16 (AOAC, 2010). 

 

% Extrato seco=
P

V
x1000                                                                                          (16) 

 

Onde, 

 

P = Peso do resíduo seco 
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V = Volume da amostra 

 

Extrato seco reduzido  

O extrato seco reduzido foi obtido pelo valor do extrato seco total subtraído 

dos açúcares totais que excedem 1 g. L
-1 

e do sulfato de potássio que exceda 1 g. L
-1

.  O 

cálculo para encontrar o valor de extrato seco reduzido está apresentado na equação 17, 

o valor é dado em g. L
-1 

(BRASIL, 1986). 

 

Extrato seco reduzido = ES - (A - 1) - (S - 1)                                                               (17) 

 

Onde, 

 

ES = extrato seco total (g. L
-1

)   

A = açúcares totais (g. L
-1  ) 

S = sulfatos totais (g. L
-1

) (termo desprezado quando o teor de sulfatos for menor que 1 

g. L
-1

)  

 

Relação álcool/extrato seco reduzido 

A relação álcool/extrato seco reduzido (RAESR) foi obtida dividindo-se o 

valor do teor alcoólico pelo valor obtido para o extrato seco reduzido, através da 

equação 18 (BRASIL, 1986). 

 

RAESR=
Tx8

ESR
                                                                                                                (18) 

 

Onde, 

 

T = Teor alcoólico (% m/v) 

ESR = Extrato seco reduzido 

 

Sulfatos 

Os sulfatos (método 955.26) foram determinados através de um método 

semi-quantitativo, o método aproximativo de Marty. O conteúdo de sulfatos foi 

estimado por intermédio do tratamento da amostra com quantidades conhecidas de 

cloreto de bário. Tomou-se três alíquotas de 10 mL da amostra que foram colocadas em 
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três tubos de ensaio (A, B e C).  Aqueceu-se os tubos em banho-maria fervente durante 

30 minutos para eliminação do ácido acético. Adicionou-se ao tubo de ensaio A, 3,5 

mL, no tubo B, 5 mL e no tubo C, 7,5 mL do Licor de Marty. Os tubos foram agitados, 

submetidos a aquecimento em banho maria novamente, por 5 minutos, resfriados e 

filtrados. Dividiu-se o líquido filtrado de cada tubo em 2 volumes iguais nos tubos: a e 

a’, b e b’, c e c’. Adicionou-se em um dos tubos 1 mL de solução de cloreto de bário a 

10% e, no outro, 1 mL de solução de ácido sulfúrico 0,5 M. Os tubos foram observados 

e avaliados de acordo com o anexo 1 (AOAC, 2010). 

 

Cloretos  

Os cloretos (método 966.10) foram determinados a partir de 50 mL da 

amostra, a qual foi submetida ao aquecimento em chapa eletrica até que atingisse a 

ebulição, e então adicionou-se 2 mL de ácido nítrico e retomou-se a o aquecimento por 

mais 2 minutos. A amostra foi resfriada à temperatura ambiente e à ela adicionou-se 1,7 

mL de nitrato de prata (0,1 N). Em seguida, as amostras foram submetidas à filtração 

em papel de filtro e o conteúdo, igualmente, dividos em dois tubos de ensaio (A e B). 

No tubo a1, adicionou-se 3 gotas de ácido clorídrico e no tubo a2, 3 gotas de nitrato de 

prata (0,1 N). A observação dos tubos foi realizada de acordo com os disposto no anexo 

2 (AOAC, 2010). 

 

4.2.5 Risco microbiológico 

Foram realizadas análises de coliformes a 45°C, bolores e leveduras e 

Salmonella sp em todos os tratamentos, segundo a American Public Health Association 

(APHA, 2001) no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Nutrição 

(FANUT) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

4.2.6 Aspectos éticos 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), e aprovado sob o seguinte número do parecer, 

793.530 (Anexo 3). Todos os provadores foram esclarecidos sobre as características do 

estudo e foi solicitado que preenchessem o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 1), onde cada indivíduo declarou ciência de que estava participando 

de uma pesquisa, dos possíveis riscos da mesma, que estava ingerindo bebida alcoólica, 

e que portanto declarava-se maior de 18 anos e assumia o dever de não dirigir após a 
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ingestão dos produtos. Todos os dados coletados foram mantidos em sigilo respeitando 

a privacidade dos participantes da pesquisa e ficarão arquivados na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás por cinco anos, e após esse período serão 

incinerados. Esta pesquisa não é considerada de risco aos indivíduos envolvidos, pois 

não tratará de uso de fármacos ou procedimentos clínicos. Os provadores não sofrerão 

nenhum tipo de punição relacionada ao resultado da pesquisa. Eles foram esclarecidos 

de que os dados oriundos da sua participação foram utilizados apenas para os fins 

propostos no estudo. Os resultados da pesquisa sendo favoráveis ou não, serão 

divulgados em eventos científicos e na forma de publicações impressas em periódicos 

científicos afins, sempre preservando a identidade e a privacidade dos provadores 

participantes 

 

4.2.7 Teste sensorial 

O teste sensorial de aceitação foi realizado com 60 provadores não 

treinados, professores, alunos e servidores, com idade igual ou acima de 18 anos, no 

Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos do Departamento de Ciência dos 

Alimentos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), de acordo com a metodologia 

proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  

Amostras refrigeradas (10-12°C) de 10 mL foram servidas em sessão única 

em copos transparentes de 50 mL, acompanhados com um copo com água. Os 

recipientes foram codificados com número aleatório de três dígitos. A ordem de 

apresentação das amostras, dentro de cada sessão foi balanceada entre os provadores 

com o objetivo de minimizar o efeito da ordem de apresentação nos julgamentos, 

segundo Macfie et al. (1989). 

As amostras do fermentado foram avaliadas em relação aos atributos 

aparência, cor, sabor, aroma e impressão global por meio de uma escala hedônica 

estruturada de 9 pontos com extremos em gostei muitíssimo e desgostei muitíssimo 

(Apêndice 2). 

 

4.2.8 Análise estatística dos resultados 

Os resultados foram apresentados como médias e desvio padrão. Para a 

comparação das médias, uma análise de variância (ANOVA) foi realizada, bem como o 

teste de Scott-Knot, com a ajuda do software SAS (1997). A significância considerada 

para as diferenças entre as médias foi de 5%.  
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Os resultados da análise sensorial também foram analisados pela 

metodologia do Mapa de Preferência Interno (MDPREF) no software SensoMaker 

(PINHEIRO, NUNES e VIETORIS, 2013), que permitiu gerar o espaço sensorial 

afetivo multidimensional, formado por 60 provadores e as 5 amostras estudadas 

(MACFIE e THOMSON, 1988). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 POLPA DE JAMBOLÃO 

 

Composição proximal 

A determinação das características da composição proximal das matérias-

primas utilizadas no processamento de alimentos é de grande importância. A seguir 

(Tabela 6) estão apresentados os resultados médios das triplicatas analíticas das 

avaliações da composição realizada pré-processo de fermentação alcoólica, em três 

repetições de polpa de jambolão. 

 

Tabela 6. Composição proximal média da polpa de jambolão (g. 100 g
-1

 de polpa)  

Componentes Composição 

Umidade 87,65 

Extrato etéreo 0,41 

Proteína 0,31 

Fibra 1,82 

Carboidrato 9,8 

Cinzas 1,08 

Valor energético (kcal. 100g
-1

) 44,15 

 

O principal componente da polpa de jambolão é a água com 87,65% da 

massa total, em média. O teor de umidade apresentado (Tabela 6) é o esperado para 

frutas em geral, de 65 a 95% (CECCHI, 2003). Lago, Gomes e Silva (2006) relatam 

para o jambolão, utilizado para elaborar geleia, proveniente de São José do Rio Preto 

(São Paulo), o teor médio de umidade de 87,75%, valor este similar à média encontrada 

neste trabalho para a polpa de jambolão. Já Barcia (2009), ao analisar o jambolão da 

região do Rio Grande do Sul, encontrou o valor máximo de 84% de umidade, valor este 

4% inferior ao encontrado neste experimento. 

A polpa de jambolão apresentou apenas traços de gordura, 0,41% em média. 

Rocha et al. (2008) afirmam que frutas e hortaliças possuem baixas quantidades de 

lipídeos. Contudo, o baixo teor lipídico e proteico obtido na polpa de jambolão 

contribuiu para a produção do fermentado sem a necessidade de pré-tratamentos como a 

purificação e clarificação. 

Os lipídeos, embora em pequena quantidade, não podem ser negligenciados, 

já que desempenham um papel importante nas reações físico-químicas, e influenciam as 

características sensoriais do vinho. No caso da uva e também do jambolão, antes do 
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processo de fermentação, os frutos são esmagados, na presença de ar, o que leva a uma 

redução da concentração de ácidos graxos polinsaturados. O mosto é ainda clarificado, o 

que também modifica a composição de ácidos graxos e também de proteínas 

(VARANDAS, 2002). 

O teor médio de proteínas encontrado para a polpa de jambolão foi de 

0,31%. Normalmente os teores de proteína bruta presentes em polpas e sementes de 

frutos e hortaliças são baixos quando comparados com os alimentos de origem animal, 

grãos e cereais e amêndoas. Quando esse valor foi comparado com os de outras frutas e 

hortaliças, foram considerados semelhantes, como os relatados para polpas de frutos da 

mesma família, como a jabuticaba (Eugenia cauliflora O. Berg), 0,54% e o jambo 

(Eugenia jambosa L.), 0,80% (TACO, 2011).  

A polpa estudada apresentou teor de fibras médio de 1,82%. Nas frutas de 

jambolão analisadas por Barcia (2009) e por Lago, Gomes e Silva (2006), o teor de 

fibras ficou entre 0,10 a 0,91% e 0,28%, respectivamente. Todos apresentaram baixos 

percentuais quando comparadas com outras frutas como o figo (3,60%), fruta do conde 

(5,62%) e goiaba (5,63%) (TACO, 2011). Esses teores de fibras podem contribuir para 

explicar os efeitos benéficos do jambolão em algumas pesquisas que mostram seu papel 

na redução da glicemia e da lipemia (PEREIRA, 2011).  

A polpa de jambolão apresentou teor médio de carboidratos de 9,8%, valor 

este 41% superior ao encontrado por Pereira (2011) para o mesmo fruto, cultivado na 

região de Lavras (Minas Gerais). A quantidade desses constituintes é de extrema 

variabilidade, uma vez que dependem da cultivar, da época de cultivo, do tipo de solo, 

do clima, e, principalmente, da temperatura de armazenamento pós-colheita 

(SANTANA e CARDOSO, 2008).  

As cinzas representam a parte inorgânica da matéria. O valor médio de 

cinzas encontrado para a polpa de jambolão foi de 1,08%. Pereira (2011) encontrou 

valor 62% inferior a esse estudo. Segundo Zheng e Wang (2003), o teor cinzas pode ser 

considerado como medida geral de qualidade nos alimentos, uma vez que maiores 

teores de cinza retratam também maiores teores de cálcio, magnésio, ferro, fósforo, 

sódio e outros componentes minerais nos frutos. 

O valor calórico médio da polpa de jambolão foi de 44,15 kcal. 100 g
 -1

. 

Valor este inferior aos apresentados para a goiaba vermelha e uva (TACO, 2011), 54 e 

53 kcal. 100 g
-1

, respectivamente. Também inferior ao da gabiroba, 66,3 kcal. 100 g
-1

, 

analisada por Vallilo et al. (2006), embora ambos sejam da mesma família (Myrtaceae).  

Acidez, pH e teor de sólidos solúveis  
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As médias de acidez, pH e teor de sólidos solúveis da polpa de jambolão 

encontradas para as três repetições, encontram-se na tabela 7. 

 

Tabela 7. Médias do teor de acidez total (mg ác. cítrico. 100g
-1

 de polpa), pH  e teor de 

sólidos solúveis (TSS) (°Brix) das três repetições da polpa de jambolão 

Parâmetros Médias ± Desvio padrão 

Acidez total 0,26 ± 0,001 

pH 3,56 ± 0,001 

TSS 13,00 ± 0,000 

 

A acidez média encontrada para a polpa de jambolão neste trabalho foi 

0,56% inferior aos valores relatados por Soares (2014) em seu estudo com a polpa de 

jambolão de diversas regiões da cidade de Goiânia, que variaram de 0,49 a 0,69 g de 

ácido cítrico. 100 g
-1 

de fruto, indicando que os frutos analisados neste trabalho estavam 

mais maduros. Segundo Champagnol (1994), a acidez titulável decresce ao longo da 

maturação dos frutos. Entre os fatores que determinam a redução da acidez do fruto, 

destacam-se a diluição dos ácidos devido ao aumento do volume do fruto, sua utilização 

no processo respiratório e a migração de bases, que neutralizam os ácidos e que 

produzem um aumento do pH e uma redução na acidez total. Esse baixo valor de acidez 

titulável possivelmente ocorreu devido às altas temperaturas na região durante o 

processo de maturação do fruto que ocorreu de novembro à dezembro, que variou de 29 

a 32ºC. Segundo Calò, Tomasi e Costacurta (1996), temperaturas elevadas favorecem 

baixa acidez, justificando os baixos valores encontrados para acidez no jambolão. 

O pH da polpa de jambolão e o valor médio encontrado foi de 3,56. Valor 

este dentro da faixa encontrada em uvas, fruta muito utilizada na produção de vinhos, 

que segundo Sachs (2001) variou de 3,5 a 4,5. O valor de pH é um dos atributos 

responsáveis pelas características sensoriais e de coloração de vinhos e sucos, 

juntamente com a acidez total. Barcia (2009) também analisou o pH da polpa de 

jambolão e encontrou média 6% superior ao valor encontrado neste estudo. Essa 

diferença pode estar relacionada, principalmente, com o estádio de maturação dos frutos 

avaliados nos dois experimentos 

Comparando frutas que pertencem à mesma família botânica (Myrtacea), 

observa-se que a polpa de jambolão apresenta teor de pH superior em 21% ao 

apresentado por Mélo, Lima e Nascimento (2000) para a pitanga (Eugenia uniflora L.) 

cultivada na região de Aldeia (Pernambuco), de 2,8. 
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Arsego et al. (2002) afirmam que o pH da fruta in natura é relevante para o 

processo de retenção de compostos antociânicos, dado que em pH menor que 3, estes 

compostos são mais estáveis. Fato esse desfavorável à polpa de jambolão, que obteve 

valores médios de pH maiores que 3. No entanto, o valor médio de pH encontrado na 

polpa de jambolão, de 3,56, é característico de frutas cítricas, assim como o encontrado 

por Chim (2008) para amora-preta cultivada na região de Pelotas (Rio Grande do Sul), 

de 3,15 e inferior ao demonstrado por Lago, Gomes e Silva (2006) para o jambolão, os 

quais relatam valores de pH de 3,90 para os frutos colhidos em São José do Rio Preto 

(São Paulo). Os valores mais elevados de pH encontrados para a polpa de jambolão 

neste estudo indicam que os frutos estariam mais maduros e com menor teor de acidez, 

pois para Chitarra (2007), com o amadurecimento dos frutos, nota-se o aumento do pH 

em virtude da redução do teor de ácidos orgânicos, já que durante o amadurecimento 

ocorre a degradação dos açúcares, conferindo frutos mais doces quando maduros. 

Mesmo apresentando baixo valor médio de pH, a polpa de jambolão 

apresentou teor de acidez titulável, expresso em ácido cítrico, relativamente baixo 

(0,26%). A diferença de acidez evidencia a diferença das propriedades intrínsecas de 

cada cultivar, o que está relacionado com a capacidade de síntese de ácidos orgânicos, 

principalmente dos ácidos não dissociáveis. O baixo valor de acidez na polpa de 

jambolão pode ser explicado, pelo menos em parte, devido ao elevado valor de sólidos 

solúveis, pois para Barcia (2009), estes parâmetros são inversamente proporcionais nos 

frutos. Além disso, Girardi e Rombaldi (2003) relatam que a acidez, para uma mesma 

cultivar, é influenciada por diversos fatores, dentre eles, nutrição mineral, condições 

climáticas, estádio de maturação e localização do fruto na planta, sendo também 

variável de ano para ano e até entre safras no mesmo ano. 

As determinações de pH, acidez e o teor de sólidos solúveis, contribuem 

para a apreciação objetiva do sabor dos frutos. O pH, geralmente inferior a 4,5 aumenta 

no decorrer do amadurecimento e influencia as características sensoriais e a capacidade 

de conservação dos frutos. É um parâmetro importante na determinação do potencial de 

crescimento de microrganismos capazes de provocar deterioração e também no 

crescimento de microrganismos patogênicos (SOUSA et al., 2007). A acidez total, pH e 

teor de sólidos solúveis encontrados para a polpa de jambolão foram 0,26%, 3,56 e 

13°Brix, respectivamente. Lago, Gomes e Silva (2006) encontraram para o jambolão 

(São José do Rio Preto, São Paulo), valores de 0,3% para acidez cítrica e pH de 3,9, 

resultados estes 13% e 8,7% superiores aos encontrados neste estudo. Já Correia et al. 

(2014) obteve 11,69°Brix para polpa de jambolão proveniente da Paraíba, valor 10% 
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inferior ao encontrado neste experimento. As diferenças encontradas entre os estudos 

estão relacionadas em grande parte ao ambiente em que esses são produzidos. 

A concentração de sólidos solúveis determina a doçura do fruto durante a 

maturação e está relacionada ao seu sabor. Os sólidos solúveis totais representam o 

conteúdo de açúcares solúveis, ácidos orgânicos e outros constituintes menores 

presentes em frutas. A concentração desses sólidos, em conjunto com a acidez, é uma 

das variáveis mais importantes para medir a qualidade de frutos, como o grau de 

maturação (SANTANA et al., 2008). 

Considerando a Instrução Normativa n° 1, de 1° de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2002) para uvas fina de mesa e rústicas, a qual preconiza os teores de sólidos 

solúveis iguais ou superiores a 14°Brix, pode-se afirmar que os frutos de jambolão 

foram colhidos em bom estágio de maturação, pois o teor de sólidos solúveis médio 

obtido foi de 13°Brix, e apontou que as amostras estavam 1°Brix abaixo dos padrões 

comerciais reportados na legislação (BRASIL, 2002). Não houve diferença significativa 

entre as médias das repetições obtidas para o teor de sólidos solúveis da polpa de 

jambolão. 

Nesse contexto, os teores de sólidos solúveis foram menores do que os 

determinados por Mascarenhas et al. (2010), entre 13,63 e 15,97°Brix para as 

variedades de uva Benitaka, Itália, Festival e Isabel comercializadas no estado da 

Paraíba. No entanto, 30% superiores aos encontrados por Lago, Gomes e Silva (2006), 

de 9°Brix, para o jambolão utilizado para elaboração de geleia. 

Comparando frutas que pertencem à mesma família botânica (Myrtacea), 

observa-se que o jambolão apresenta teor de sólidos solúveis 70% superiores aos 

apresentados por Mélo, Lima e Nascimento (2000) para a pitanga (Eugenia uniflora L.), 

para cultivares de Vitis vinífera e Vitis labrusca, utilizadas para produção de vinhos, 

Abe et al. (2007) encontraram valores de teor de sólidos solúveis entre 12,9 a 21,2 

°Brix. Valores estes, na maior parte, superiores aos encontrados para a polpa de 

jambolão do presente estudo. 

Como o teor de sólidos solúveis da polpa de jambolão foi baixo para a 

produção de um fermentado, optou-se por uma padronização da sua polpa para 20°Brix. 

Essa padronização foi também realizada para que as duas matérias-primas, polpa de 

jambolão e caldo de cana-de-açúcar, possuíssem teor padronizado para efetuar as 

misturas. Segundo Santos et al. (2005), são raras as vezes em que uma fruta encontra-se 

madura o suficiente para alcançar o teor de sólidos solúveis necessário para produção de 

fermentado sem a adição de açúcar. 
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Parâmetros instrumentais de cor 

A primeira característica observada em um alimento é a cor, e esta pré-

determina expectativas de sabor e qualidade (HENRY, 1996), sendo portanto, um 

parâmetro crítico de qualidade. A sua determinação é muito útil para estabelecer 

correlação com a concentração de pigmentos presentes nas frutas (CHIM, 2008). 

Os parâmetros instrumentais de cor da polpa de jambolão estão 

apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Médias dos parâmetros de cor (L, a*, b*, H, C) das três repetições da polpa de 

jambolão 

Parâmetros Médias ± Desvio padrão 

L 24,42 ± 0,20 

a* 20,80 ± 0,35 

b* -5,72 ± 0,25 

H 359,74 ± 0,15 

C 19,71 ± 0,28 

 

O valor médio encontrado para luminosidade (L* = 24,42) indica que a 

coordenada está mais próxima do tom de preto, o que é confirmado pela cor 

característica dos frutos de jambolão que apresentam coloração roxa. Para Ayyanar e 

Subash-Babu (2012), essa característica é devida à presença de antocianinas, a qual foi 

identificada por Benherlal e Arumughan (2007) em altos teores (1,34 g. kg
-1

) em frutos 

do jambolão na região sul da Índia. 

Valores similares de luminosidade (24,55) foram encontrados em mirtilo 

(Vaccinium myrtillus), frutos os quais são reconhecidos pelo alto teor de antocianinas 

existentes em sua composição (CONCENÇO et al., 2014). Barcia (2009) encontrou o 

valor médio de 24,27 para luminosidade, em frutos de jambolão cultivados na região de 

Pelotas, Capão do Leão e Santa Vitória do Palmar, no  Rio Grande do Sul. A diferença 

encontrada pode estar relacionada às condições de produção assim como ao estádio de 

maturação dos frutos. 

O resultado médio encontrado para a polpa de jambolão para o parâmetro a* 

foi de 20,8. Quando a coordenada a* é positiva, o fruto apresenta tom mais próximo ao 

vermelho e quando negativa, mais próximo ao verde. A elevação do valor da 

coordenada a* pode ser atribuída ao estádio de maturação em que o fruto foi colhido, 

alterando o conteúdo de antocianinas, presente em maior quantidade nos frutos 

maduros, e que é justificado pela síntese destes pigmentos conforme ocorre a 

degradação da clorofila (CHITARRA, 2007). O acúmulo de pigmentos escuros nos 

estádios finais de maturação proporciona aparência atrativa ao fruto (SANTOS et al., 



 

 

67 

2002). Sendo assim, a polpa de jambolão utilizada nesse experimento, como esperado, 

teve origem de frutos maduros. 

A coordenada b*, quando negativa, indica tons azulados, característica esta 

de frutos que contém pigmentos antociânicos. A polpa de jambolão apresentou o valor 

médio para esta coordenada de -5,72. 

Barcia (2009) encontrou valores para a coordenada a* de 7,22 e 8,41 e para 

a coordenada b* de -12,29 e -6,57, para frutos de jambolão cultivados em diferentes 

regiões do Rio Grande do Sul. O valor médio da coordenada a* foi 2,6 vezes inferior à 

média encontrada neste trabalho para polpa de jambolão (20,8), valor este que segundo 

Batista et al. (2015) pode ser associado a diversos fatores, tais como, variações 

climáticas, nutrição do solo, ponto de colheita e estádio de maturação, resultando em 

diferenças na quantidade de pigmento acumulado. Porém, quando ambas as 

coordenadas (a* e b*) são avaliadas conjuntamente, com o auxílio do círculo cromático 

observa-se que as cores de ambos os frutos analisados (neste trabalho e por Barcia 

2009) encontram-se no mesmo quadrante de cor (quarto quadrante). Embora o jambolão 

tratado neste trabalho seja mais vermelho, ambos encontram-se na zona de transição do 

quarto quadrante. Concenço et al. (2014) encontraram valores menores para as 

coordenadas a* e b*,  para o mirtilo (Vaccinium ashei) cultivado no município de 

Antônio Carlos, Minas Gerais, de 2,23 e -0,54, respectivamente. Valores que também 

encontram-se na zona de transição do quarto quadrante. 

O valor de H ou ângulo Hue, representante da tonalidade da cor, expressa a 

medida do comprimento de onda médio da luz que ele reflete ou emite, definindo a cor 

do objeto (CEPRSM, 2015). O valor do ângulo Hue encontrado para a polpa do 

jambolão foi de 359,7
o
. Concenço et al. (2014), relata que o menor ângulo representa 

maior intensidade, faixa de cor entre vermelho e azul representando o roxo. 

O parâmetro cromaticidade (C) permite caracterizar a concentração ou 

saturação da cor global (SANTOS, 2011). Para a cromaticidade, o valor médio 

encontrado para a polpa de jambolão foi de 19,71. Para Santos (2011), valores menores 

de saturação indicam cores mais pálidas, ou seja, percebem-se cores menos puras. O 

valor encontrado foi similar aos valores relatados por Mamede et al. (2013) para 

néctares de uva, de 23,99 a 32,93, no entanto, Concenço et al. (2014) relataram o valor 

de 2,29 para a saturação da polpa de mirtilo. Esses relatos indicam que a polpa de 

jambolão possui característica de cromaticidade próxima ao de néctares de uva. 
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Compostos bioativos 

Os valores encontrados para compostos fenólicos totais, antocianinas, 

taninos e antioxidantes na polpa de jambolão, estão apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9. Médias do teor de compostos fenólicos totais (CFT) (mg ác. gálico. 100 mL
-1

 

de polpa), antocianinas (mg. L
-1

 de polpa), taninos (mg ác. tânico. 100 mL
-1

 de polpa), 

EC50 (mg. L
-1

 de polpa) e % de sequestro de radicais livres das três repetições da polpa 

de jambolão  

Parâmetros Médias ± Desvio padrão 

CFT 293,90 ± 0,0 

Antocianinas 220,87 ± 0,0 

Taninos 18.740 ± 0,0 

EC50 245,61 ± 0,0 

% Sequestro 96,03 ± 0,0 

 

Compostos fenólicos pertencem à classe de compostos que inclui 

diversidade de estruturas simples e complexas, com pelo menos um anel aromático no 

qual, ao menos um hidrogênio é substituído por um grupo hidroxila (ESCARPA e 

GONZALES, 2001).  

A quantificação de compostos fenólicos totais é uma estimativa do conteúdo 

de todos os compostos pertencentes às subclasses de compostos fenólicos presentes em 

uma amostra, na polpa de jambolão o valor médio encontrado foi de 293,89 mg ácido 

gálico. 100g
-1

 de amostra. Os teores encontrados neste estudo são superiores aos 

relatados por Kuskoski et al. (2003) em jambolão, de 229,6 mg. 100g
-1

. Barcia (2009) 

também determinou o teor de compostos fenólicos em frutos do jambolão de diversas 

regiões e encontrou variações de 279 a 574 mg ácido gálico. 100g
-1

, os valores médios 

encontrados na polpa de jambolão neste estudo encontra-se dentro desta faixa. 

Jacques, Pertuzatti e Barcia (2009), analisando diversas frutas, incluindo o 

mirtilo, amora-preta e nêspera, relatam teores de compostos fenólicos totais de 816,9 

para o mirtilo da cultivar Powderblue, de 750,5 para mirtilo cv. Delite e de 645,5 mg ác. 

gálico equivalente. 100g
-1

 para amora-preta cv. Tupy. Apenas a nêspera apresentou 

conteúdos inferiores ao da polpa de jambolão (55,8 mg ác. gálico equivalente. 100g
-1

). 

A diferença de compostos fenólicos em diferentes tipos de frutas ou até de 

amostras do mesmo fruto pode ser explicada pela natureza química dos compostos 

bioativos, que variam desde simples substâncias a compostos altamente polimerizadaos, 

que incluem diferentes proporções de ácidos fenólicos, antocianinas, taninos, entre 

outros (CÓTÊ, CAILLET e DOYON, 2010). 
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Os valores médios de antocianinas encontrados nas polpas de jambolão foi 

de 220,87 mg. L
-1

 (22,087 mg. 100g
-1

). Barcia (2009), encontrou valores médios em 

jambolão que variaram entre 7,43 a 16,95 mg de cianidina 3-glicosídeo. 100 g
-1

. O teor 

médio de antocianinas da polpa de jambolão aqui estudado foi 35% inferior ao 

encontrado por Moyer et. al. (2002) para o mirtilo cultivar CVAC 381, de 34 mg. 100 g
-

1
, 79% inferior ao teor relatado por Kuskoski et al. (2003) para o jambolão da região sul 

do Brasil, que foi de 108 mg. 100g
-1

. Já Mirian Silva et al. (2007) ao estudarem o teor 

de antocianinas no fruto, casca e polpa de jambolão, encontraram 117,94 mg 

antocianina em 100 g de polpa de jambolão, valor 81% superior ao valor encontrado 

neste trabalho. O teor de antocianinas pode ser consequência do tipo de solo da região, 

ou pode também estar relacionado com as variações genéticas e condições ambientais 

no período da colheita dos frutos (BARCIA, 2009), e ainda com as fases de crescimento 

e maturação do fruto, já que frutos mais maduros aumentam a degradação da clorofila e 

o desprendimento (síntese) de antocianinas (FASAWANG e ANPRUNG, 2014). 

Justificando assim, a grande variação do teor de antocianinas entre frutos da mesma 

espécie. 

Nas plantas, os taninos podem ser encontrados em raízes, flores, frutos, 

folhas, cascas e no caule. Estes compostos contribuem para o sabor adstringente em 

alimentos e bebidas, como aquele sentido ao se consumir vinhos tintos, chás e frutas 

verdes (ABE et al., 2007). Neste estudo encontrou-se o valor médio de 18,74 g ác. 

tânico. 100 g
-1

 de taninos para a polpa de jambolão. Soares (2014) ao analisar polpas de 

jambolão de diversas regiões da cidade de Goiânia encontrou valores que variaram de 

17,88 e 33,79 g catequina. 100 g
-1

, valores estes superiores ao encontrado neste estudo 

para a polpa de jambolão, embora o limite inferior encontrado pela autora tenha sido 

similar ao encontrado neste experimento (Tabela 9). 

Barcia (2009) encontrou para as frutas de jambolão da cidade de Capão do 

Leão, em média, 23,77%, de Pelotas, de 29,65% e 17,06% de taninos nas frutas de 

Santa Vitória do Palmar. Esse estudo indica haver variação no teor de taninos entre as 

diferentes cidades, no entanto, os valores encontrados para as frutas de Santa Vitória do 

Palmar são similares aos obtidos neste trabalho. 

Os teores de antioxidantes para a polpa de jambolão foram avaliados pelo 

método do sequestro do radical livre DPPH e então quantificados a partir do EC50, que 

corresponde à quantidade de extrato necessária para reduzir o radical DPPH em 50%. O 

resultado médio obtido para a polpa de jambolão foi de 245,61 mg. L
-1

. Quanto menor o 

EC50, melhor é a capacidade antioxidante do extrato. A polpa de jambolão apresentou 
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elevada atividade antioxidante, o que pode ser comprovado não só pelos baixos valores 

de EC50, mas pela alta porcentagem de sequestro de radicais livres, de 96,03% em 

média. 

Chim (2008), ao estudar a amora-preta, encontrou um percentual de inibição 

de radicais livres pelo método do sequestro do radical livre DPPH na cultivar Brazos, de 

88,14%, seguida pela Tupy, de 87,6% e com menores valores a Guarani, de 86,93%. 

Esses valores foram inferiores ao valor médio encontrado para a polpa de jambolão. 

Sendo o maior valor encontrado pelo autor de 8% inferior ao encontrado neste trabalho. 

Hassimoto, Genovese e Lajolo (2005), avaliando a capacidade antioxidante 

de frutas, vegetais e polpas de frutas, observaram maior capacidade de sequestro de 

radical livre em amostras contendo maior conteúdo de antocianinas. A mesma relação 

foi observada por Munõz-Espada et al. (2004), avaliando as cultivares de Vitis vinifera e 

Vitis labrusca, nas quais observaram associação positiva entre o conteúdo de 

antocianinas e a capacidade antioxidante pelo método de sequestro de radicais livres do 

DPPH. Essa relação também foi observada neste estudo, pois a polpa de jambolão 

possui teor de antocianinas considerado alto quando comparado com o mesmo teor de 

frutos tradicionalmente ricos, o mesmo acontecendo com a capacidade antioxidante 

obtida para a polpa de jambolão. 

 

  



 

 

71 

5.2 CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Composição centesimal 

As características do caldo de cana-de-açúcar são influenciadas por diversos 

fatores, como variedade da cana, clima, solo, período da safra e forma de extração. 

Algumas destas características, relativas à composição centesimal das três repetições do 

caldo de cana-de-açúcar utilizado na elaboração do fermentado de jambolão e caldo de 

cana-de-açúcar, encontram-se na tabela 10. 

 

Tabela 10. Composição centesimal média das três repetições do caldo de cana-de-açúcar 

(g. 100 g
-1

 de caldo) 

Componentes Médias  

Umidade 85,13 

Extrato etéreo 0,14 

Proteína 0,17 

Fibra 0,03 

Carboidrato 14,53 

Cinzas 0,96 

Valor energético (kcal. 100g
-1

) 60,04 

 

A umidade média do caldo de cana utilizado neste trabalho foi de 85,13%. 

Valor 15% superior ao encontrado por Prati e Camargo (2008), para a Sacharum 

officinarum, variedade RB72-454, da região de Piracicaba (São Paulo), e apenas 4% 

superior ao relatado por Marques (2009), que analisou o caldo proveniente de 

Itapetinga, Bahia, e encontrou o valor de 81,48%. Oliveira et al. (2007) que estudaram a 

Saccharum sp da variedade SP81-3250, do município de Ribeirão Preto (São Paulo), 

encontraram o valor de 81,14 % para a umidade do caldo de cana in natura, valor este 

apenas 5% inferior ao encontrado neste trabalho. Valores de umidade altos, como os 

apresentados, indicam que o caldo de cana-de-açúcar pode ser um bom aliado à 

fermentação de frutas, pois facilita a homogeneização do mosto, principalmente para 

mostos de uva e jambolão, nos quais utiliza-se a polpa integral (incluíndo a casca) para 

a elaboração de bebidas fermentadas. 

O valor nutricional da cana, segundo Fava (2004), está diretamente ligado 

ao seu alto teor de açúcar (40 a 50% de açúcares na matéria seca), uma vez que o seu 

conteúdo proteico e lipídico é extremamente baixo, como comprovado neste estudo, de 

0,17% e 0,14% em média, respectivamente, o que lhe confere a característica de ser um 

alimento muito desbalanceado em relação a seus nutrientes. O caldo conserva todos os 

nutrientes da cana-de-açúcar, entre eles minerais (de 3 a 5%) como ferro, cálcio, 
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potássio, sódio, fósforo, magnésio e cloro, além de vitaminas do complexo B e C 

(FAVA, 2004), porém neste estudo encontrou-se valores de cinzas inferiores a 1% 

(0,96% em média), indicando que o caldo de cana utilizado tinha baixo teor de minerais. 

A quantidade de minerais pode estar associada aos cuidados tomados durante a colheita, 

pois essa alteração pode ser devido ao solo que acompanha a cana em seu 

processamento. 

Umebara (2010), ao analisar o caldo de cana microfiltrado, proveniente da 

Saccharum officinarum, da região de Morretes encontrou os valores de 0,13 e 0,16% de 

cinzas no caldo de cana in natura. Valores estes 6,4% inferiores ao encontrado para o 

mesmo produto deste trabalho. Essa diferença pode estar associada ao processo de 

filtração que reteve algumas partículas de minerais. 

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) (2011), 

o caldo de cana possui valor energético de 65,3 kcal (3% do valor de diário de ingestão 

de calorias), 18,2% de carboidratos (6% do valor diário de ingestão de carboidratos) e 

0,1% de fibra alimentar. Valores estes, 8, 20 e 70%, respectivamente superiores às 

médias encontradas neste trabalho. As variações da composição existem por vários 

motivos, desde a diferença das variedades, dos tratos culturais e da época de colheita. 

 

Acidez, pH e sólidos solúveis 

As análises de acidez e pH foram realizadas no caldo de cana-de-açúcar in 

natura, para verificar as condições de sanidade da matéria-prima. Valores elevados de 

acidez e baixos de pH, são indício de deterioração da cana-de-açúcar, o que dificulta e 

até inviabiliza o seu processamento. As condições de processamento em que o caldo de 

cana é submetido podem levar ao aumento do teor de açúcares redutores (inversão da 

sacarose) ou redução (degradação alcalina) dos mesmos. O conhecimento do teor de 

sólidos solúveis da cana-de-açúcar é de grande importância para o controle do 

processamento do seu caldo (HAMERSKI, 2009). 

Os valores médios de acidez total, pH e teor de sólidos solúveis encontrados 

para o caldo de cana-de-açúcar encontram-se dispostos na tabela 11. 

 

Tabela 11. Médias do teor de acidez total (mg ác. sulfúrico. 100g
-1

 de caldo), pH e teor 

sólidos solúveis (TSS) (°Brix) das três repetições do caldo de cana-de-açúcar 

Parâmetros Médias ± Desvio padrão 

Acidez total 0,40 ± 0,00 

pH 5,51 ± 0,11 

TSS 20,00 ± 0,11 
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O valor médio de acidez sulfúrica encontrado para o caldo de cana-de-

açúcar neste estudo foi de 0,40 g. 100 g
-1

, resultado igual ao encontrado por Tasso 

Júnior et al. (2009) para caldo de cana-de-açúcar fresco proveniente da cultivar IAC94-

4004 (Jaboticabal, São Paulo). Valores baixos de acidez são desejáveis porque 

melhoram a eficiência da produção de etanol, pois o menor teor de ácido lático favorece 

o metabolismo das leveduras e aumenta o rendimento fermentativo durante o processo 

de produção de etanol (OLIVA NETO e YOKOYA, 2001). 

A acidez presente no caldo de cana pode interferir nas diversas etapas que 

envolvem o processamento industrial da cana-de-açúcar. Segundo Ripoli e Ripoli, 

(2004) a acidez deve apresentar valor inferior a 0,8 de acidez sulfúrica. Quando ocorre 

em níveis elevados pode resultar em redução da eficiência dos processos de produção de 

açúcar e etanol, elevando seus custos de produção, além de afetar negativamente a 

qualidade dos produtos finais. Sua determinação fornece informações sobre a qualidade 

do caldo, podendo indicar a presença de microrganismos responsáveis pelos processos 

de deterioração do mesmo (PEDRO, 2013). 

Transformando o valor de acidez para mg de ácido cítrico, a matéria-prima 

em estudo apresentou valor médio de acidez em ácido cítrico igual a 0,77 g. 100 g
-1

. Os 

valores encontrados por Prati, Moretti e Cardello (2005) foram de 0,15 g. 100 g
-1

 de 

ácido cítrico, por Silva (2004) de 0,56 g. 100 g
-1

 e por Oliveira et al. (2007), que 

estudou o efeito do processamento térmico e da radiação gama na conservação do caldo 

de cana puro e adicionado de frutas, de 0,04 g. 100 g
-1

 de ácido cítrico, valores que 

diferiram do encontrado para a cana-de-açúcar utilizada neste experimento. A acidez do 

caldo pode ser proveniente do ácido lático que compõe a acidez fixa, ácido acético que 

recebe a denominação de acidez volátil e o somatório dessas duas frações que compõe a 

acidez total (ALCARDE, WALDER e HORII, 2002), sendo que esses valores podem 

variar em virtude das características intrínsecas de cada cultivar (YOKOYA, 1991). 

A determinação do pH no caldo de cana-de-açúcar in natura permite 

verificar o seu estado de conservação. Neste trabalho, encontrou-se o valor médio de 

5,51, indicando que o caldo de cana-de-açúcar encontrava-se em condições apropriadas 

para consumo, pois para Hamerski (2009) valores de pH inferiores a 4,2 são indício de 

deterioração. Marques (2009) obteve o caldo de cana da microrregião de Itapetinga 

(Bahia), para posterior secagem em leito de espuma, e encontrou o valor de pH de 5,46. 

Já Silva (2004) ao estudar o caldo da cana Sacharum ssp, variedade RB72-454, para 

industrialização, encontrou o valor de pH de 5,30. As variações de pH encontradas em 
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diferentes estudos podem estar relacionadas ao tempo entre o corte e o processamento 

da cana, pois este é preponderante na alteração do caldo. 

A medida do teor de sólidos solúveis totais (SST) permite verificar a 

diluição ou concentração dos caldos. O caldo de cana-de-açúcar utilizado para a 

produção dos fermentados apresentou valor médio de 20ºBrix. Este valor foi 14% 

inferior aos encontrados por Prati, Moretti e Cardello (2005) e 18,5% inferior ao maior 

valor relatado por Martins (2004) que estudou o teor de fosfatos em diferentes 

variedades (SP 82-3530, SP 83-5073 e RB 83-5486). Superior ao valor encontrado por 

Silva (2004) de 19ºBrix, por Marques (2009) de 18,25ºBrix e por Umebara (2010), de 

11,3 e 13,93ºBrix. A variação no teor de sólidos solúveis do caldo de cana-de-açúcar 

além de ocorrer devido a fatores climáticos, solo, época de colheita e variedade da cana, 

pode ser justificada também pela maneira que realizou-se o corte da cana, pois segundo 

Azzini e Salgado (1992), o açúcar concentra-se na base do colmo. Portanto, quanto mais 

próximo da base foi cortado, maior deve ser a concentração de sólidos. 

Outro fator relevante e que torna o caldo de cana-de-açúcar interessante na 

participação de fermentado é sua quantidade de açúcar, a qual permitirá a elevação do 

teor de açúcar disponível para a fermentação. 

 

Análise instrumental de cor 

A cor ou os compostos coloridos, existentes no caldo de cana-de-açúcar, são 

de natureza química diferenciada, provenientes de pigmentos da própria planta e 

formados durante o processamento (extração). Estes compostos podem ser derivados da 

reação de ferro com polifenóis, produtos de condensação de açúcares redutores com 

amino-compostos, caramelos, além de produtos decorrentes da degradação alcalina 

(BOURZUTSCHKY, 2005). As médias dos parâmetros de cor analisados no caldo de 

cana-de-açúcar estão dispostas na tabela 12. 

 

Tabela 12. Médias das repetições dos parâmetros de cor (L, a*, b*, H, C) das três 

repetições do caldo de cana-de-açúcar  

Parâmetros Médias ± Desvio padrão 

L 23,02 ± 0,54 

a* -0,28 ± 0,19 

b* 0,55 ± 0,32 

H 178,71 ± 0,54 

C 0,87 ± 0,21 
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O valor médio obtido para o parâmetro luminosidade foi de 23,02 indicando 

que o caldo de cana-de-açúcar analisado estava mais opaco do que o analisado por Prati, 

Moretti e Cardello (2005), que encontraram o valor de 90,24 para a luminosidade do 

caldo parcialmente clarificado (variedade RB72-454, Piracicaba, São Paulo). Essa 

diferença está relacionada ao processo de clarificação e também às características 

intrínsecas da cana utilizadas nos experimentos. 

Os valores de a* e b* encontrados neste estudo, foram -0,28 e 0,55, 

respectivamente. Prati, Moreti e Cardello (2005) encontraram valores para a* e b*, de -

0,05 e 24,71, respectivamente, para o caldo de cana-de-açúcar. O valor de a* foi 5,6 

vezes inferior à média encontrada neste estudo, no entanto, ambos encontram-se na 

mesma faixa de cor no círculo cromático, apresentando tendência ao verde. Já o valor de 

b* encontrado aqui, de 0,55 foi 44,9 vezes inferior ao encontrado pelos autores citados. 

Podendo inferir que o caldo de cana-de-açúcar analisado neste estudo apresentou 

valores de a* e b* que quando analisados juntos, encontram-se na faixa do marrom-

cinzento. Já o caldo analisado por  Prati, Moreti e Cardello (2005) apresentou maior 

valor de b*, elevando a cor ao amerelo-esverdeado. A diferença existente certamente 

está relacionada ao processo de clarificação que retira impurezas e transforma o caldo 

em um produto mais límpido e com menor influência das componentes da cor das 

impurezas provenientes da colheita da cana. 

O valor médio do ângulo Hue, de 178,71°, obtido para o caldo de cana-de-

açúcar, permite concluir que a cor do mesmo é esverdeada, pois segundo Ramos e 

Gomide (2007) ângulos entre 100
o 
e 200

o
 representam a cor verde no círculo cromático. 

Os valores de croma encontrados para o caldo de cana-de-açúcar foram 

baixos, variando de 0,47 a 0,73, o que significa, segundo a OIV (2014), que a cor do 

mesmo é pálida, com baixa intensidade. 

 

5.3 BEBIDAS FERMENTADAS À BASE DE JAMBOLÃO E CALDO DE CANA-

DE-AÇÚCAR  

 

5.3.1 Monitoramento da fermentação  

O rendimento médio obtido para os fermentados deste estudo ficou em torno 

de 76%, ou seja, para cada litro de mosto com 20
o
Brix, obteve-se 760 mL de 

fermentado. 
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A cinética e duração da fermentação dependem estritamente da população 

de levedura presente no mosto (ZAMBONELLI, 2003). Sua duração pode ser de 3 a 12 

dias, dependendo da quantidade de açúcar e levedura inoculada (FELLOWS, 2006). A 

fermentação monitorada neste experimento durou aproximadamente 172 h (7 dias).  

As principais características de qualidade utilizadas durante o processo de 

fermentação são pH e temperatura. Em relação ao pH, para fermentados de frutas, 

valores entre 3 e 5 são considerados indícios de boa qualidade fermentativa, sendo a 

faixa ótima de 4,5 à 5, quando ocorrem as maiores produções de etanol (MUNIZ et al., 

2002; ARRUDA et al., 2007). Durante a etapa vigorosa, ocorre um aumento de 

temperatura sem ultrapassar a temperatura de 35
o
C (SANTOS et al., 2005; REGULY, 

2000).  

O acompanhamento do comportamento cinético das características de 

qualidade, pH, sólidos solúveis e temperatura, da fermentação das bebidas fermentadas 

à base de jambolão e caldo de cana-de-açúcar encontram-se nas figuras 6 a 8. 

Na Figura 6, verifica-se a cinética de consumo do substrato (açúcares) em 

função do tempo de fermentação. Durante o processo houve um baixo consumo de 

substrato no primeiro dia, provalemente, em decorrência da adequação dos 

microrganismos ao meio. A partir deste período foi possível notar a redução dos níveis 

de açúcares e consequentemente a formação do produto (etanol). A taxa de consumo do 

substrato teve seu pico entre o 2° e 3° dias. Assis Neto et al. (2010) estudando a 

produção de fermentado alcoólico de jaca observou que nos cinco primeiros dias houve 

um rápido consumo dos substratos. Observou-se ainda que houve a estabilização do teor 

de sólidos solúveis após este período, cenário este que pode ser observado também nos 

fermentados deste estudo. Hoffmann et al. (2012) estudando a cinética do fermentado de 

ameixa, verificou a estabilização das concentrações de substrato, em torno da 98
a
 hora 

de fermentação. Observou-se ainda que durante o processo fermentativo desse estudo, o 

consumo estabilizou-se a partir da 30
a
 hora para os tratamentos de 1 e 4 (100 e 70% de 

polpa de jambolão, respectivamente), e a partir da 50
a
 hora para os demais,  

estabilizando em seguida. Pereira et al. (2014), estudando o processo fermentativo de 

açaí e cupuaçu, observaram que houve uma estabilidade do consumo de substrato nas 

primeiras 10 horas, sendo que a partir deste tempo foi verificado um aumento na 

redução dos níveis de açúcares. Rodrigues et al. (2012) estudando o perfil cinético da 

fermentação alcoólica da carambola também verificaram a estabilização do consumo de 

substrato a partir da 98
a 

hora de fermentação. Fontan et al. (2011) verificou aumento 

significativo na velocidade de conversão de substrato em etanol a partir da décima hora 
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de fermentação, havendo a estabilização em torno de 48
a
 hora. A variação da velocidade 

do consumo de substratos está relacionada à cepa de microrganismos utilizados na 

fermentação bem como à disponibilidade e à forma dos açúcares fermentescíveis 

existentes no mosto. 

A figura 7 apresenta as curvas da variação de temperatura (°C) dos 

tratamentos em função do tempo de fermentação, onde é possível observar um aumento 

acentuado da temperatuta nos dois primeiros dias de fermentação e estabilização após 

este tempo. Pereira et al. (2014) também observaram aumento da temperatura nos 

quatro primeiros dias da fermentação de mosto misto de açaí e cupuaçu. Os tratamentos 

apresentaram relativa estabilização da temperatura somente a partir do 5° dia de 

fermentação. Brandão (2013), estudando o mosto de yacon, observou, durante a etapa 

vigorosa, que a temperatura atingiu o valor ótimo de 30°C por apenas um dia, 

finalizando nos últimos dez dias, a 26°C. 

Na curva de pH (Figura 8), observa-se que houve um aumento a partir do 

terceiro dia de fermentação, e em seguida houve estabilização. Este comportamento foi 

similar ao encontrado por Paula (2011), que observou um aumento gradativo deste 

parâmetro durante a fermentação de umbu do semiárido nordeste (Bahia). Porém, 

diferente dos resultados obtidos por Pereira et al. (2014), para o fermentado misto de 

açaí e cupuaçu, onde houve elevação acentuada nos primeiros 4 dias de avaliação, 

havendo, após este tempo, a estabilização.  

O pH, ao final da adição do inóculo e início da fermentação, foi em média 

de 5,13 e com a ação das leveduras, ao término dos 7 dias, o pH passou para 3,8, em 

média (Figura 8). Estudos com mosto de caju, laranja e jabuticaba apresentaram, ao 

final da fermentação, pH dentro da faixa média encontrada neste estudo, de 3,5 

(ARRUDA et al., 2007), 3,3 (CORAZZA, RODRIGUES e NOZAKI, 2001) e 3,42 

(CHIARELLI, NOGUEIRA e VENTURINI FILHO, 2005), respectivamente. 
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Figura 6. Variação do teor de sólidos solúveis (TSS) de todos os tratamentos ao longo dos sete 

dias de fermentação 

 

Figura 7 . Variação da temperatura da fermentação de todos os tratamentos ao longo dos sete 

dias de fermentação 

Figura 8. Variação do pH da fermentação de todos os tratamentos ao longo dos sete dias de 

fermentação 
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5.3.2 Caracterização dos fermentados alcoólicos de jambolão e caldo de cana-de-

açúcar 

As análises físicas e químicas realizadas nos fermentados demonstraram que 

os produtos estão em conformidade com a Portaria n
o
 64 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), que aprova o regulamento técnico para a fixação 

dos padrões de identidade e qualidade para os fermentados de frutas (BRASIL, 2008). 

Este determina que será denominado de fermentado de, acrescido do nome da fruta 

utilizada, seguido da palavra suave ou doce, o fermentado de fruta preparado por meio 

de processo tecnológico adequado que assegure a sua apresentação e conservação até o 

momento do seu consumo, e que tenha sido adicionada de sacarose (BRASIL, 2008). 

Portanto, a bebida fermentada elaborada neste estudo, deverá legalmente ser 

denominada de Fermentado de Jambolão e Caldo de Cana-de-açúcar Suave. 

As variáveis analisadas nos fermentados foram comparadas em grande parte 

àquelas existentes para vinhos, uma vez que não há legislação que abrange todas elas no 

que diz respeito a fermentados alcoólicos de frutas. 

 

Acidez total, fixa e volátil, pH e teor de sólidos solúveis 

Na tabela 13 podem ser encontrados os valores médios de acidez total, fixa 

e volátil, pH e teor de sólidos solúveis obtidos para todos os tratamentos. 

No que se refere à acidez total, houve diferença estatística entre todos os 

tratamentos. Para a acidez fixa, o primeiro e o segundo tratamentos foram iguais 

estatísticamente, e os tratamentos 3 e 4 foram diferentes. Os valores obtidos para acidez 

volátil não apresentaram diferença significativa entre si. 

 

Tabela 13. Médias dos parâmetros acidez total, fixa e volátil (meq. L
-1

 de fermentado), 

pH e teor de sólidos solúveis (TSS) (ºBrix) para todos os tratamentos  

Tratamento Acidez total Acidez fixa 
Acidez 

volátil 
pH TSS 

1 87,88 
a4

±0,95 86,30 
a3

±0,95 1,5782 
a1

±0,0 3,70 
a1

±0,02 4,0 
a1

±0,0 

2 83,18 
a3

±0,50 81,60 
a3

±0,50 1,5781 
a1

±0,0 3,82 
a4

±0,03 5,0 
a2

±0,0 

3 75,84 
a2

±0,33 74,27 
a2

±0,33 1,5781 
a1

±0,0 3,77 
a2

±0,02 5,0 
a2

±0,0 

4 70,04 
a1

±0,83 61,80 
a1

±0,83 1,5781 
a1

±0,0 3,84 
a3

±0,03 5,7 
a3

±0,0 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot 

a 5% de significância. 

 

A acidez total é um fator importante para a qualidade final de um 

fermentado. Os valores encontrados nos fermentados para acidez total variaram entre 

70,04 e 87,88 meq. L
-1

 e se encontram dentro dos valores padronizados pela legislação 
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(50 a 130 meq. L
-1

) (BRASIL, 2008). Vários autores produziram fermentados de frutos 

e obtiveram valores de acidez variável. Tal como para o fermentado de caju que 

apresentou 80,6 meq. L
-1

 (MOHANTY et al., 2006), para o fermentado de açaí e 

cupuaçu, 87,7 meq. L
-1

 (PEREIRA et al., 2014), para o fermentado de cacau, 98,5 meq. 

L
-1

 (DIAS et al., 2007), para o fermentado de mirtilo (proveniente de Camaquã, Rio 

Grande do Sul), de 155 meq. L
-1

 (VIAN, 2011). O fermentado de banana (ARRUDA et 

al., 2007) não atingiu o mínimo exigido (42,33 meq. L
-1

). Já o fermentado de jabuticaba 

(CHIARELLI, NOGUEIRA e VENTURINI FILHO, 2005) ultrapassou o máximo 

permitido (220 meq. L
-1

). A variação no teor de acidez total tem relação direta com o 

controle efetuado durante o proceso de fermentação, pois segundo Silva et al. (1999), o 

devido controle da fermentação produz vinho dentro dos padrões legais vigentes. Sendo 

assim, todos os tratamentos realizados nesse experimento ficaram dentro do controle 

preconizado para produção de fermentados. 

O maior valor de acidez encontrado neste trabalho foi para o tratamento 1, 

que foi próximo ao valor de acidez  observado por Silva et al. (1999) no vinho seco de 

uva, de 91,60 meq. L
-1

 e 17% inferior ao resultado obtido por Asquieri et al. (2004b) 

para o fermentado doce de jabuticaba (proveniente da cidade de Hidrolândia, Goiás), de 

106,3 meq. L
-1

.  

Outro fator importante para a determinação da qualidade final do 

fermentado é a acidez volátil, que indica a presença de ácido acético, o qual segundo 

Santos et al. (2005), é indesejável para fermentados alcoólicos, uma vez que, além de 

modificarem o sabor e o aroma do mesmo, indicam contaminação por bactérias acéticas. 

A legislação brasileira exige o padrão máximo de acidez volátil de 20 meq. 

L
-1

 (BRASIL, 2008), pois quantidades superiores indicam que o contato com o oxigênio 

foi maior que o desejado para se produzir bebida alcoólica (fermentação anaeróbia) 

(FELLOWS, 2006). 

O presente estudo conseguiu baixos valores de acidez volátil para todos os 

tratamentos, o que demonstra que tanto o jambolão quanto a cana-de-açúcar utilizados 

possuíam boa sanidade e que foram realizados os procedimentos adequados na 

vinificação, como um bom controle da temperatura e das condições anaeróbias, pois 

para Arruda et al. (2007) quanto maior a temperatura durante as etapas de fermentação, 

maior o teor da acidez volátil e segundo Góes e Zangirolami (2005)  alterações 

microbiológicas são causadas pela má sanidade da fruta, falta de limpeza e higiene dos 

recipientes e por outros procedimentos inadequados na vinificação e conservação do 

vinho. Valores elevados de acidez volátil também podem indicar a presença de 
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microrganismos indesejáveis após a elaboração, principalmente o Acetobacter sp., que 

eventualmente pode converter o álcool da bebida em vinagre (BONFIM, 2005).  

Outros estudos relatam bons resultados para a acidez volátil, como o 

fermentado de acerola da variedade Olivier proveniente de Junqueirópolis (São Paulo), 

4,3 meq. L
-1

 (SANTOS et al., 2005), o fermentado de yacon (adquirido em Goiânia, 

Goiás), 0,16 meq. L
-1

 (BRANDÃO, 2013) e o fermentado de açaí e cupuaçu, 7,84 meq. 

L
-1

, o qual foi elaborado a partir de polpas comerciais adquiridas na região de Guanambi 

(Bahia) (PEREIRA et al., 2014). 

A determinação da acidez fixa se dá pela diferença entre a acidez total e a 

volátil. Os valores obtidos para os tratamentos variaram de 61,8 a 86,3 meq. L
–1

. 

Asquieri, Rabêlo e Silva (2008), estudando o fermentado de jaca 

encontraram o valor de 94 meq. L
–1 

e Asquieri et al. (2004b), 99 meq. L
–1

, para o 

fermentado doce de jabuticaba. As variações encontradas nos diferentes estudos estão 

relacionadas as condições de produção e à qualidade dos frutos utilizados. 

A importância da determinação do pH e da acidez total estão ligadas, pois 

para Silva et al. (2008) a acidez total traduz, sobretudo, as características gustativas, 

enquanto que o pH atua sobre a estabilidade do vinho. 

O pH é um fator importante que influencia na acidez do vinho. Um pH 

relativamente baixo confere características de frescor ao vinho (ASQUIERI et al., 

2004b). No entanto, vinhos com elevado pH possuem maior suscetibilidade ao ataque 

de microrganismos indesejáveis (VOGT, 1972). O conhecimento do pH dos vinhos para 

os enólogos é de suma importância, uma vez que por ele é possível avaliar a resistência 

do vinho à infecção bacteriana ou a tendência à casse férrica ou a porcentagem de 

dióxido de enxofre presente na forma livre. Para Aquarone, Lima e Borzani (2001), 

vinhos com pH 3,4 apresentam melhor resistência à infecção bacteriana, do que aqueles 

com pH 3,8. 

O pH dos fermentados alcoólicos obtidos neste trabalho encontram-se na 

tabela 13. A análise estatística apresentou diferença significativa para todos os valores 

médios de pH dos tratamentos. 

O pH dos fermentados deste estudo variou de 3,70 a 3,84, sendo que o 

maior valor refere-se ao tratamento 4. Esses resultados indicam que os fermentados 

elaborados apresentaram-se adequados quanto a este parâmetro, uma vez que a faixa de 

pH estabelecida para vinhos deve variar entre 2,9 e 4 (VIANNA JÚNIOR, 2010). Vian 

(2011) encontrou valor ainda menor para o fermentado de mirtilo, de 2,8. Pires (2012) 

ao analisar vinhos de amora-preta suave e de uva suave, obteve valores semelhantes 
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para ambos (3,08 e 3,03), porém, 17 e 18% inferiores ao menor valor encontrado neste 

trabalho para o fermentado de jambolão e caldo de cana-de-açúcar, respectivamente. As 

diferenças entre os tratamentos estão relacionadas à composição da polpa do jambolão e 

do caldo de cana-de-açúcar, assim como às reações que ocorrem durante o 

processamento. A diferença de composição também explica as diferenças de pH 

encontradas por diversos autores. 

O fermentado estudado iniciou a fermentação com 20°Brix e chegou ao 

final da fermentação alcoólica com a sua estabilização entre 4 e 5,7°Brix. A análise 

estatística indica que houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo que 

apenas os tratamentos 2 e 3, foram semelhantes entre si. Para Almeida et al. (2006), a 

queda no teor de sólidos solúveis indica o bom andamento do processo de fermentação 

alcoólica.  

Os fermentados deste estudo apresentaram valores finais de teor de sólidos 

solúveis menores que os encontrados por Asquieri, Rabêlo e Silva (2008), para o 

fermentado alcoólico de jaca, 12°Brix, por Pires (2012), para o fermentado de amora-

preta suave, 16,35°Brix, por Correia et al. (2014) para fermentado de jambolão 

elaborado no estado da Paraíba, 11,69°Brix. As diferenças são explicadas por Brandão 

(2013), a qual afirma que o teor final de sólidos solúveis varia para cada fermentado de 

fruta, uma vez que depende do teor inicial, da quantidade de levedura e da temperatura 

do meio. 

 

Teor alcoólico 

O teor alcoólico médio encontrado para os cinco tratamentos foi de 8
o
GL. 

Em outros estudos esse teor apresentou grande variação. O valor obtido para o 

fermentado de cajá foi de 12°GL (DIAS, SCHWAN e LIMA, 2003), para o misto de 

açaí e cupuaçu, 6,8°GL (PEREIRA et al., 2014), para o de caju, 11,5°GL (TORRES 

NETO et al., 2006), para o de jabuticaba, 12°GL (ASQUIERI et al., 2004b), para o de 

laranja, 10,6 °GL (CORAZZA, RODRIGUES e NOZAKI, 2001), para o de jamelão, 

10,3°GL (SOUZA, SILVA e TESHIMA, 2006), para o de ciriguela, 10°GL e o de 

mangaba, 9,8°GL (MUNIZ et al., 2002). Apesar da variação, todos encontram-se dentro 

da legislação para fermentados de fruta, a qual regula valores entre 4 e 14ºGL 

(BRASIL, 2008). As diferenças encontradas são devido às quantidades inicial e final de 

açúcar de cada processo de fermentação. No presente estudo ocorreu uma queda de 

aproximadamente 15°Brix, durante o processo. 
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O valor baixo de grau alcoólico observado no presente trabalho está 

relacionado ao teor restante de açúcar, medido em °Brix, existente no final do processo 

fermentativo. Estes açúcares, chamados de residuais ou não fermentescíveis, como a 

dextrina por exemplo, não contribuem para a fermentação e geram dulçor residual, além 

de contribuir para uma densidade final mais elevada (TRAPICHE, 2015).  

Considerando que a classificação dos fermentados em relação ao teor 

alcoólico seja dada como vinhos leves (de 7 a 10ºGL) e vinhos de mesa (10 a 13ºGL), 

verifica-se que o fermentado de jambolão pode ser classificado como leve, de acordo 

com esse padrão. 

Segundo Freitas (2006), para os vinhos, o teor alcoólico em torno de 12
o
GL 

é bom, pois significa vinhos com mais poder de longevidade e conservação, tendo em 

vista que o álcool possui um efeito anti-séptico em relação às leveduras e favorece as 

precipitações tartáricas, que provêm da reação do ácido tartárico com o potássio e com o 

cálcio. O fermentado de jambolão e caldo de cana-de-açúcar apresentou valor inferior a 

12
o
GL, o que pode implicar em reduzido tempo de armazenamento do mesmo. 

 

Açúcares totais, redutores e não-redutores e densidade 

O teor de  açúcar dos fermentados além de relacionar-se com a graduação 

alcoólica, permite a classificação dos vinhos em seco (máx. 5 g. L
-1

), semi-seco (mín. 

5,1 g. L
-1

 e máx. 20 g. L
-1

) e doce ou suave (mín. 20 g. L
-1

) (BRASIL, 1988b). Já para 

fermentados de frutas, a legislação estabelece apenas a denominação de doce ou suave, 

em caso da bebida ter sido adicionada de sacarose, não determinando limites. 

Os valores de açúcar total, redutor e não redutor encontrados para todos os 

tratamentos encontram-se na tabela 14. 

As médias encontradas para açúcar total foram iguais para os tratamentos 1 

a 3. Para açúcar redutor a única média que apresentou diferença significativa foi a do 

tratamento 4. Já para açúcar não redutor, as médias dos tratamentos 2 e 4 não 

apresentaram diferença estatística entre si. 

O vinho seco tem menos de 2 g. L
-1

 de açúcares totais ou residuais 

(TRAPICHE, 2015). O que pode ser confirmado pelos resultados do presente estudo 

(Tabela 14), com exceção do tratamento 4, que apresentou teor de açúcar total de 2,8 g. 

L
-1

. 
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Tabela 14. Médias dos parâmetros açúcar total (g glicose. 100 mL
-1

 de fermentado), 

redutor (g glicose. 100 mL
-1

 de fermentado), não redutor (g sacarose. 100 mL
-1

 de 

fermentado) e densidade (g. cm
–3

) para todos os tratamentos 

Tratamento Açúcar total Açúcar redutor 
Açúcar não 

redutor 
Densidade 

1 0,14 
a2

±0,003 0,11 
a1

±0,007 0,03 
a2

±0,007 0,99100
 a1

±0,0 

2 0,10 
a2

±0,250 0,05 
a1

±0,000 0,05 
a1

±0,000 0,99990
 a1

±0,0 

3 0,10 
a2

±0,020 0,07 
a1

±0,311 0,03 
a3

±0,059 0,99100
 a1

±0,0 

4 0,28 
a3

±0,320 0,28 
a2

±0,280 0,00 
a1

±0,000 0,99100
 a1

±0,0 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-

Knot a 5% de significância. 

 

No presente estudo, obteve-se um fermentado com conteúdo de açúcares 

redutores variando de 0,03 a 0,05 g. 100 g
-1

. Resultados inferiores aos encontrados para 

o fermentado de jabuticaba, com 2,79% (valor médio) 
 

de açúcares redutores 

(CHIARELLI, NOGUEIRA e VENTURINI FILHO, 2005). Pereira et al. (2014) 

encontraram 1,54 g de glicose em 100 ml de fermentado de açaí e cupuaçu. Em outros 

fermentados não foram encontrados resíduos de açúcares, como no fermentado de cajá 

(DIAS, SCHWAN e LIMA, 2003) e no de cacau (DIAS et al., 2007), caracterizando, 

assim, fermentados do tipo seco. As diferenças existentes entre o teor de açúcares 

redutores dos fementados relacionam-se ao fato de que fazem parte desse grupo, os 

açúcares fermentescíveis, glicose e frutose,  que são originados pelo metabolismo do 

fruto, mais especificamente pela hidrólise enzimática da sacarose, formada no decorrer 

da assimilação de clorofila. Para Flanzy (2003), a fermentação destes açúcares origina a 

transformação da uva em vinho ou do fruto em seu respectivo fermentado alcoólico. A 

fermentação alcoólica, pela ação das leveduras, transforma estas hexoses em etanol e 

dióxido de carbono. Durante a fermentação, a glicose diminui em relação à frutose 

atingindo valores que podem variar de 0,2 a 0,6 g. L
-1

. Os tratamentos analisados neste 

estudo apresentaram teores de glicose inferiores aos relatados por Flanzy (2003) e estão 

relacionados à transformação deste açúcar em etanol. 

Apesar de constituir uma classe de compostos minoritários, os açúcares 

contribuem para as propriedades sensoriais e participam de diferentes reações durante a 

fermentação e envelhecimento, como reações com ácidos e bases, reação de Maillard, 

oxidação e redução (MORENO-ARRIBAS e POLO, 2009). 

Quanto à densidade, vinhos considerados doces, ou seja, com maior teor de 

açúcar, apresentam valores maiores que 1 g. cm
–3

 (FILHO et al., 2002). Diferentemente 

do que foi encontrado no presente trabalho, uma vez que o fermentado de jambolão 

apresentou baixo teor de açúcares e densidade média menor que 1 g. cm
–3

, de 0,9910 g. 

cm
–3

 (Tabela 14). Soares et al. (2014) encontraram densidade de 1,07 g. L
-1

 para o 
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fermentado de jambolão obtido a partir do mosto proveniente do esmagamento da 

polpa, já para o fermentado do mosto obtido por extração à vapor, a densidade foi 

menor do que 1 g. L
-1

. A densidade máxima a 20 °C encontrada para vinhos tintos de 

Recife, analisados por Andrade et al. (2008), foi de 1,03 g. cm
–3

, o que, segundo Rizzon 

e Miele (2002), pode ser consequência do teor alcoólico e da quantidade de açúcar 

residual. Valores próximos foram encontrados por Asquieri et al. (2004b) para 

fermentados de jabuticaba seco e doce com 1 ano de armazenamento, de 1,003 e 1,029 

g. cm
–3

, respectivamente. Os valores de densidade encontrados são considerados altos, 

quando comparados ao valor de 0,9928 g. cm
–3

 para vinhos de uvas envelhecidos 

(HERNÁNDEZ, TORRE e LÉON, 1997), e também ao valor encontrado para o 

fermentado de jambolão,  jambolão e caldo de cana-de-açúcar e de caldo de cana-de-

açúcar, de 0,9910 g. cm
–3

.  

 

Cinzas e extrato seco 

Os valores de cinzas, extrato seco, extrato seco reduzido e relação 

álcool/extrato seco reduzido obtidos para os fermentados de todos os tratamentos 

encontram-se na tabela 15. 

 

Tabela 15. Médias dos parâmetros cinzas (g. 100 g
-1

 de fermentado), extrato seco (ES) 

(g. L
-1

 de fermentado), extrato seco reduzido (ESR) (g. L
-1

 de fermentado) e relação 

álcool/extrato seco reduzido (RA/ESR) para todos os tratamentos 

Tratamento Cinzas ES ESR RA/ESR 

1 0,059 
a1

±0,002 29,69 
a3

±0,23 30,44 
a5

±0,23 2,10 
a2

±0,01 

2 0,077 
a2

±0,008 22,33 
a2

±1,59 24,23 
a2

±1,59 2,64 
a3

±0,17 

3 0,089 
a2

±0,000 41,52 
a4

±1,04 43,72 
a4

±1,04 1,48 
a1

±0,27 

4 0,116 
a3

±0,008 16,76 
a1

±0,33 17,18 
a1

±0,33 3,72 
a4

±0,31 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot 

a 5% de significância. 

 

Quanto ao tratamento estatístico dos dados de cinzas, os tratamentos 2 e 3, 

foram iguais, entretanto, o tratamento 1 e 4, se diferiram dos demais. Já para os demais 

parâmetros analisados, ES, ESR e RA/ESR, houve diferença estatística entre todos os 

tratamentos. 

O teor de cinzas em vinhos não só participa da caracterização química final 

desse produto, mas ajuda a indicar possíveis fraudes, como o aguamento ou a adição de 

substâncias minerais (RIZZON e MIELE, 2002). No caso de vinho tinto, a legislação 

brasileira estabelece o mínimo de cinzas de 1,5 g. L
-1

 ou 0,15 g. 100 g
-1

 de alimento 

(BRASIL, 1988b). O presente estudo encontrou valores abaixo do limite permitido pela 



 

 

86 

legislação (Tabela 15). Embora o valor obtido para o tratamento 4 seja próximo desse 

limiar (0,12 g. 100 g
-1

), ainda é inferior aos encontrados por Paz et al. (2007) para o 

fermentado de kiwi, 3,07 g. L
-1

, ao relatado por Santos et al. (2005) para fermentado de 

acerola, 4,0 g. L
-1

, e ao fermentado de açaí e cupuaçu, de 0,34 g. L
-1 

analisado por 

Pereira et al. (2014). De forma geral, neste estudo, observou-se que o teor de cinzas 

aumenta com o aumento do teor de polpa de jambolão. Esse aumento concorda com 

Vogt (1972), que afirma que os vinhos tintos são mais abundantes em cinzas que os 

vinhos brancos.   

O extrato seco total do vinho corresponde ao peso do resíduo seco obtido 

após a evaporação dos compostos voláteis. Representa, portanto, a soma das substãncias 

que em determinadas condições físicas não se volatilizam. Essas condições devem ser 

estabelecidas de modo que esses compostos tenham uma alteração mínima. Entre os 

principais grupos que compõem o extrato seco total encontram-se os ácidos fixos, sais 

orgânicos e minerais, poliálcoois, compostos fenólicos, compostos nitrogenados, 

açúcares e polissacarídeos (RIZZON e MIELE, 2002).  

Encontrou-se neste trabalho valores de extrato seco variando entre 16,76 a 

29,69 g. L
–1

, valores baixos, se comparados aos fermentados tinto seco e doce de 

jabuticaba, analisados por Asquieri et al. (2004b), de 39,8 g. L
–1

 e 96,26 g. L
–1

, 

respectivamente, e ao fermentado misto de açaí e cupuaçu, 56,98 g. L
–1

, analisado por 

Pereira et al. (2014). Essa diferença de resultados pode ser devida à possível 

caramelização dos açúcares no processo de secagem, que impede a completa 

evaporação das amostras. 

Silva et al. (1999) pesquisaram vinho de uva e relatam que o valor elevado 

de extrato seco está relacionado com a quantidade de partes sólidas da fruta obtida por 

maceração prolongada. O que pode explicar o fato de os valores de extrato seco 

diminuírem conforme a redução da concentração de jambolão no fermentado. Ainda, a 

variação que ocorreu no tratamento 3, onde houve um aumento no teor de extrato seco 

em relação ao tratamento 2, o que pode ser justificado por uma possível 

heterogeneidade da polpa utilizada para a fermentação. 

Aquarone, Lima e Borzani (2001) afirmam que a quantidade de extrato seco 

reduzido determina o corpo do vinho, se este apresenta-se abaixo de 20 g. L
–1

 é 

considerado leve ou doce e aquele acima de 25 g. L
–1

, é considerado encorpado. Sendo 

assim, os tratamentos 2 e 4, produziram fermentados doces. Apesar disso, Vogt (1972) 

relata que o extrato seco reduzido não apresenta interesse analítico nenhum e os dados 

não carecem de fundamento teórico. 
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O valor máximo encontrado para extrato seco reduzido nesse estudo foi de 

43,72 g. L
–1

, considerado elevado, quando comparado ao fermentado doce de 

jabuticaba, 23,26 g. L
–1

 (ASQUIERI et al., 2004b). A legislação brasileira não 

estabelece um mínimo de extrato seco reduzido, mas sim um valor máximo para a 

relação álcool em peso/extrato seco reduzido para vinhos tintos comuns, que deve ser no 

máximo de 4,8 (BRASIL, 1988b). A relação encontrada para todos os tratamentos deste 

estudo (Tabela 15), encontra-se dentro do limite máximo estabelecido por essa 

legislação. 

 

Sulfatos, cloretos e proteínas 

Os resultados das análises qualitativas de sulfatos, cloretos e das proteínas 

dos fermentados encontram-se na tabela 16. 

 

Tabela 16. Médias de sulfatos (g K2SO4. L
–1 

de fermentado), cloretos (g. L
-1

 de 

fermentado) e proteínas (g. 100 g
-1

 de fermentado) de todos os fermentados 

Tratamentos Sulfatos Cloretos Proteína 

1 < 0,7 < 0,2 0,0060
 a1

±0,0 

2 < 0,7 < 0,2 0,0049
 a1

±0,0 

3 < 0,7 < 0,2 0,0056
 a1

±0,0 

4 < 0,7 < 0,2 0,0043
 a1

±0,0 
Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot 

a 5% de significância. 

 

Os sulfatos aparecem por oxidação de dióxido de enxofre e, por isso, são 

adicionados em alguns vinhos para abaixar o pH (ASQUIERI et al., 2004b). O valor 

obtido para sulfatos de potássio deste estudo foram menores que 0,7 g K2SO4. L
–1

 e 

estão de acordo com o permitido pela legislação que determina o máximo de 1,0 g. L
–1

 

para vinhos de mesa (BRASIL, 1988b). 

No que se refere às especificações legais do teor de cloretos (máximo de 

0,20 g. L
-1

) (BRASIL, 1988b), todas as amostras se enquadraram frente ao teor de 

cloretos, visto que a metodologia utilizada foi apenas qualitativa, e todas as amostras 

apresentaram teor menor que 0,20 g. L
-1

. Segundo Andrade et al. (2008), esse resultado 

indica que todos os tratamentos permaneceram tempo suficiente (não em excesso) na 

fermentação, ocasionando extração adequada dos constituintes do mosto. 

Quanto ao teor de proteínas, pode-se observar que ela está presente na fruta 

e no caldo de cana-de-açúcar em pequena quantidade (Tabelas 6 e 10, respectivamente), 

portanto, já era de se esperar a sua ausência em praticamente todos os tratamentos 

(Tabela 16), possivelmente devido à hidrólise destas durante o processo fermentativo. A 
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mesma tendência foi constatada por Asquieri et al. (2004b) ao estudar o fermentado de 

jabuticaba e o fermentado de jaca, estudado por Asquieri, Rabêlo e Silva (2008). A 

ausência de proteína nos fermentados obtidos neste estudo aparece como uma 

vantagem, pois segundo Ough (1996) e Hsu e Heatherbell (1987), em vinho de uva, as 

proteínas se classificam entre os compostos causadores da turbidez do vinho junto com 

algumas glicoproteínas e polissacarídeos, e também podem estar relacionadas com a 

formação de casses, que também provoca a turvação. Algumas proteínas da uva são 

instáveis ao frio e outras ao calor. As proteínas instáveis ao calor desestabilizam-se com 

o tempo e, se não forem retiradas, causam turbidez em muitos vinhos. São precipitados 

não cristalinos, que, frequentemente, têm cor marrom e se formam majoritariamente em 

vinhos brancos. 

 

Parâmetros instrumentais de cor 

A coloração do vinho é considerada um importante indicador de qualidade, 

sendo, geralmente, o primeiro atributo sensorial observado pelo consumidor. Além 

disso, a tonalidade e a intensidade da cor dos vinhos podem fornecer informações a 

respeito da qualidade da matéria-prima empregada na elaboração dos mesmos (PIRES, 

2012). Variações na coloração dos vinhos podem estar relacionadas à variedade da 

matéria-prima empregada na vinificação, além do processo utilizado na vinificação. 

A coloração dos vinhos foi avaliada baseada nos parâmetros L, a*, b*, H e 

C. A tabela 17 apresenta os resultados dos parâmetros de cor para todos os tratamentos. 

 

Tabela 17.  Médias dos parâmetros de cor (L, a*, b*, H, C) de todos os tratamentos 

Tratamento L a* b* H C 

1 34,96 
a4

±0,03 - 0,19 
a1

±0,10 0,03 
a1

±0,02 229,83 
a2

±1,750 0,22 
a1

±0,11 

2 24,28 
a1

±0,07 0,71 
a2

±0,07 0,13 
a1

±0,16 120,18 
a2

±0,200 0,77 
a2

±0,12 

3 24,81 
a2

±0,07 3,49 
a3

±0,15 0,78 
a2

±0,05 22,11 
a1

±0,020 3,59 
a3

±0,13 

4 25,02 
a3

±0,05 3,62 
a3

±0,05 1,19 
a3

±0,04 31,56 
a1

±0,009 3,81 
a3

±0,05 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot 

a 5% de significância. 

 

O parâmetro luminosidade permite avaliar a luminosidade de cor da bebida, 

variando do preto ao branco. Porém para os vinhos, podemos avaliar a transparência do 

produto a partir deste parâmetro. O tratamento 1 (100% jambolão) apresentou maior 

valor de L*, o qual se reduziu à medida que a concentração de jambolão decresceu. 

Sendo assim, a bebida elaborada apenas com jambolão apresentou maior transparência, 

e as bebidas mistas apresentaram-se mais opacas (menor luminosidade). Para a 

avaliação estatística, todos os tratamentos diferiram entre si quanto ao parâmetro L. 
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Oliveira, Oliveira e Mamede (2011) avaliaram os parâmetros L, a*, b*, C e 

H em amostras de vinho tinto. Os valores de L variaram de 24,10 a 37,30, e estão dentro 

da faixa dos encontrados neste estudo. Pires (2012) também determinou valores de L 

em vinho de amora-preta seco e suave e encontrou valores de 20,32 e 21,58, 

respectivamente. Valores estes inferiores aos encontrados no presente trabalho, 

indicando que o vinho de amora-preta apresentou menor luminosidade. 

As coordenadas de cromaticidade a* (verde a vermelho) e b* (azul a 

amarelo) indicam os dois eixos de cores antagônicas (PIRES, 2012). A análise 

estatística indica que apenas os tratamentos 3 e 4 não apresentaram diferença 

significativa entre si para a coordenada a*. Já para a coordenada b*, esse fato ocorreu 

entre os tratamentos 1 e 2. Embora os valores de a* tenham sido mais elevados para os 

tratamentos com maior concentração de jambolão e os valores de b*, para os 

tratamentos com menor concentração do fruto, o que era esperado, ambas coordenadas 

apresentaram valores pequenos quando comparados ao valor máximo (60) que pode ser 

obtido para as mesmas no círculo cromático, indicando que a coloração das bebidas 

analisadas tendem ao marrom. 

Pires (2012), ao analisar o fermentado de amora-preta e vinhos tintos 

comerciais, encontrou valores maiores de a* para o seu fermentado (26,96 e 29,63) do 

que nos vinhos comerciais (18,98 e 25,91), contudo ambos os produtos apresentaram 

valores superiores em relação aos valores encontrados para os fermentados deste, 

indicando que a coloração deles tende mais para o vermelho.  

Assim como neste trabalho, Pires (2012) encontrou baixos valores de b* 

(1,08 e 2,55) para vinhos tintos comerciais, indicando coloração marrom-cinzenta. 

Contudo, alguns estudos mostram que a análise das variáveis L, a* e b*, não são 

suficientes para a adequada caracterização da cor do vinho tal como percebida pelos 

degustadores. No entanto, dificuldades podem ser superadas pela introdução de alguns 

parâmetros adicionais, como a cromaticidade e o ângulo hue (MELÉNDEZ, BARBUY 

e SPITE , 2001). O ângulo de tonalidade (H) é o atributo qualitativo da cor, enquanto 

que o croma (C) é seu atributo quantitativo (ESCUDERO-GILETE, GONZÁLEZ- 

MIRET e HEREDIA, 2010). Os parâmetros L, C e H guardam correlação com a 

percepção de cor pelo observador humano, por isso são denominados parâmetros 

psicofísicos (PÉREZ-MAGARIÑO e GONZÁLEZ-SAN JOSÉ, 2004). 

Quanto ao parâmetro H, os tratamentos 1 e 2 foram estatisticamente iguais, 

assim como os tratamentos 3 e 4. Já para o parâmetro C, houve semelhança apenas entre 

os tratamentos 3 e 4.  
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O ângulo hue mais elevado expressa maior tonalidade da cor da bebida. O 

valor encontrado para o tratamento 1, indica tonalidade azul; para os tratamentos 2 e 3, 

tonalidades vermelhas; para o tratamento 4, tonalidades verde. Essa determinação está 

coerente ao esperado com substituição do jambolão pelo caldo de cana-de-açúcar e 

consequente ampliação da tonalidade verde (MINOLTA, 1994). 

Freitas (2006) encontrou valores de H que variaram entre 58,8
o
 e 67,3

o
 para 

vinhos tintos comerciais. Os valores mais próximos ao deste trabalho para o ângulo Hue 

foram os apresentados por Haas (2007) para sucos de uva, que variaram entre 132,93
 o

 

(uva Bordô) e 147,58
o
 (uva Concord).  

O croma ou saturação expressa a pureza da cor, sua maior ou menor 

intensidade. Cores com baixo valor de saturação são denominadas pálidas, enquanto as 

com elevado valor de croma são chamadas saturadas (OIV, 2014). Valores menores de 

saturação indicam cores mais pálidas, ou seja, percebem-se cores menos puras. Fato 

este, observado no tratamento 1 deste estudo. 

 

Compostos bioativos 

Os polifenóis dos vinhos participam da intensidade de cor, da tonalidade e 

das características gustativas, como a adstringência, dos alimentos. Devido à grande 

reatividade química, eles exercem papel importante na qualidade em todas as etapas da 

elaboração, maceração, fermentação alcoólica, prensagem e maturação do vinho, além 

de participar na combinação do dióxido de enxofre (TECCHIO, 2007). 

Os valores encontrados para compostos fenólicos totais, antocianinas, 

taninos e antioxidantes para todos os fermentados alcoólicos estão apresentados na 

tabela 18. 

 

Tabela 18. Médias dos compostos fenólicos totais (CFT) (mg ác. gálico. 100 mL
-1

 de 

fermentado), antocianinas (mg. L
-1

 de fermentado), taninos (mg ác. tânico. 100 mL
-1

 de 

fermentado), EC50 (mg. L
-1

 de fermentado) e % de sequestro de radicais livres de todos 

os tratamentos  

Tratamento CFT Antocianinas Taninos EC50 % Sequestro 

1 298,76 
a2

±4,00 668,49 
a4

±1,16 91,87
a1

±1,07 5.460,50 
a1

±6,36 85,24
a3

±0,55 

2 341,67 
a2

±4,33 504,62 
a3

±9,82 139,59
a1

±4,00 5.030,05 
a1

±2,07 92,40
a3

±0,69 

3 168,06 
a1

±4,25 356,97 
a2

±1,19 98,22 
a1

±9,03 10.180,69
a1

±2,39 50,28
a2

±5,17 

4 166,74 
a1

±8,15 178,55 
a1

±2,96 97,98 
a1

±1,46 20.911,25
a2

±7,68 28,28
a1

±3,74 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot 

a 5% de significância. 
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Os compostos fenólicos são os maiores responsáveis pela atividade 

antioxidante em frutos e sua quantidade pode variar consideravelmente em diferentes 

tipos de vinhos, o que depende da variadade da uva, de fatores ambientais e das técnicas 

de processamento do vinho (HEIM, TAGLIAFERRO e BOBILYA, 2002; LI et al., 

2009). 

A quantificação de compostos fenólicos totais é uma estimativa do conteúdo 

de todos os compostos pertencentes às subclasses de compostos fenólicos presentes em 

uma amostra. Neste estudo os teores nos fermentados variaram de 166,74 a 341,67 mg 

ácido gálico. 100 g
-1

. Observa-se que a quantidade de compostos fenólicos foi 

praticamente a mesma no fruto (Tabela 9) e nos tratamentos 1 e 2 (Tabela 18), o que era 

esperado, pois foram os tratamentos com maior concentração de polpa de jambolão. 

Embora o tratamento 2 tenha apresentado um valor maior do que o do fruto, isso pode 

ser justificado pela falta de homogeneidade da polpa utilizada para elaborar o 

fermentado. Os tratamentos 1 e 2 apresentaram o maior teor de compostos fenólicos e 

foram iguais estatísticamente, seguidos dos tratamentos 3 e 4, também idênticos 

segundo o tratamento estatístico. 

Li et al. (2009) obtiveram média de fenóis totais de 2.940 mg. L
-1

, em 

amostras de vinhos chineses da variedade de uva Cabernet Sauvignon, e para o vinho da 

cultivar Merlot, 2111,5 mg. L
-1

. No estudo realizado por Katalinic et al. (2004), em 

vinhos produzidos por diferentes uvas cultivadas na Croácia, o valor de fenólicos para a 

amostra Cabernet Sauvignon foi de 3087 mg. L
-1

 e para a amostra da variedade Merlot, 

2402 mg. L
-1

, valores estes que também estão na mesma faixa dos obtidos neste 

trabalho para os tratamentos 1 e 2 e concordando com Pazourek et al. (2005), os quais 

afirmam que o teor total de fenólicos em vinhos tintos pode alcançar 3.500 mg. L
-1

. 

Porém outros trabalhos evidenciam valores diversos, como o de Oliveira, 

Oliveira e Mamede (2011), que realizaram estudos no Vale do São Francisco, obtiveram 

valor de fenólicos de 3718,70 mg. L
-1

 para vinhos provenientes da variedade Cabernet 

Sauvignon. O alto valor pode estar relacionado à forte exposição solar existente na 

região em que a matéria-prima foi cultivada, o que pode aumentar até dez vezes a 

concentração de compostos fenólicos (LINS e SARTORI, 2014). 

Rizzon, Miele e Meneguzzo (2000) encontraram valores entre 19,4 e 30,4 g. 

L
-1

, para a cultivar Isabel. Já Tecchio et al. (2007) encontrou valores que variaram entre 

48,5 a 110,9 g. L
-1

 para compostos fenólicos em vinhos tintos (cultivar Bordô). Os 

resultados encontrados pelos autores foram inferiores ao maior valor encontrado neste 

estudo (Tabela 18). 
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Sánchez-Moreno et al. (2003) ao analisar o teor de fenólicos em vinhos 

tintos e de mirtilo, observou que o conteúdo de 1644 mg. L
-1

, superior ao de mirtilo 

1361 mg. L
-1

, valores estes 60% inferiores ao maior valor (3410 mg. L
-1

) encontrado 

neste estudo para o tratamento 2. O conteúdo final de fenólicos em vinhos e 

fermentados alcoólicos depende da uva ou do fruto utilizado e também do método de 

fermentação. Durante o processo de elaboração do vinho, a composição fenólica 

começa a alterar durante o despolpamento e continua durante as fermentações e 

envelhecimento. 

Compostos fenólicos constituem o mais importante dos parâmetros de 

qualidade do vinho, uma vez que contribuem para suas características sensoriais, 

principalmente cor e adstringência (BURIN et al., 2011). 

Os compostos fenólicos identificados nos fermentados de jambolão, 

jambolão e caldo de cana-de-açúcar e de cana-de-açúcar foram ácido gálico, catequina, 

ácido clorogênico, ácido cafeico, vanilina, ácido p-cumárico, ácidos ferrúlico, m-

cumárico e o-cumárico. A quantidade de cada composto obtida nos cinco tratamentos 

está apresentada na tabela 19, seus respectivos cromatogramas encontram-se no 

apêndice 3. 

 

Tabela 19. Médias dos compostos fenólicos individuais (mg. L
-1 

de fermentado) para 

todos os tratamentos 

Compostos 1 2 3 4 

Ác.gálico 99,43 
a1

±6,83 65,99
a1

±3,34 51,71 
a1

±3,01 52,53 
a1

±3,23 

Catequina 10,63 
a1

±5,1 12,86 
a1

±9,4 9,35 
a1

±1,36 3,49 
a1

±0,82 

Ác.Clorogênico 10,18 
a1

±2,33 11,28 
a1

±2,73 7,87 
a1

±3,54 8,24 
a1

±0,40 

Ác. Cafeico 0,749 
a1

±0,57 0,209 
a1

±0,12 0,988 
a1

±0,6 0,308 
a1

±0,23 

Vanilina 1,343 
a1

±1,46 2,1875 
a1

±1,2 0,320 
a1

±0,03 0,128 
a1

±0,22 

Ác.p-cumárico 0,572 
a1

±0,46 0,106 
a1

±0,09 0,626 
a1

±0,21 0,618 
a1

±0,29 

Ác.ferúlico 1,3078 
a1

±1,0 1,527 
a1

±2,21 0,908 
a1

±0,61 14,52 
a1

±0,87 

Ác.m-cumárico 0,894 
a1

±0,52 0,889 
a1

±0,16 0,708 
a1

±0,19 0,545 
a1

±0,13 

Ác.o-cumárico 0,038 
a1

±0,04 0,0139 
a1

±0,0 0,048 
a1

±0,03 0,014 
a1

±0,03 

Quercetina 0,016 
a1

±0,00 0,171 
a1

±0,29 0,040 
a1

±0,07 1,678 
a1

±0,13 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3, a4), na linha, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot a 

5% de significância. 

 

Os compostos fenólicos presentes em vinhos podem ser divididos em dois 

grupos: não flavonoides (ácidos hidroxibenzóico e hidroxicinâmico) e flavonoides. O 

grupo de não flavonoides também pode ser chamado de ácidos fenólicos (ácidos 
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cafeico, cumárico e ferúlico) e os flavonoides incluem as antocianinas, os flavonois 

(quercetina) e os flavanois (catequina). Os tipos e as concentrações de compostos 

fenólicos existentes nos vinho tem mostrado sofrer influência, principalmente, pela 

variedade da fruta e pelas técnicas de processamento da bebida (CASTELLARI et al., 

2002). 

O ácido gálico foi o composto encontrado em maior quantidade nos cinco 

tratamentos, seguido da catequina e do ácido clorogênico. O ácido gálico e seus 

derivados mostram grande potencialidade biológica, apresentando eficiência como 

agente antimicrobiano, antioxidante, antidiabético, entre outros (SANCHES, 2013). 

As concentrações de ácido cafeico (0,2 a 0,98 mg. L
-1

) e p-cumárico (0,1 a 

0,63 mg. L
-1

), segundo Lima (2012), diminuem durante a fermentação do vinho, o que 

indica que na polpa de jambolão certamente tinha quantidade maior desses compostos 

do que nos fermentados deste estudo. Segundo Fernandez-Zurbano et al. (1998) os 

teores médios de ácido cafeico encontrados em vinhos são mais baixos do que nos 

mostos correspondentes e esses teores são bastante variáveis, e tal variação deve-se à 

variedade do fruto utilizado, às condições climáticas, à região de cultivo e ao 

processamento durante a vinificação.  

A quercetina, apesar de ser o composto majoritário encontrado em uvas 

(LIMA, 2012), foi obtida em quantidades que variaram de 0 a 1,7 mg. L
-1

 para os 

fermentados obtidos neste estudo. Segundo Moreno-Arribas e Polo (2009), esse 

composto é majoritariamente encontrado na casca da uva, o que pode ser um fator 

relevante para justificar os baixos percentuais encontrados neste estudo. 

A tabela 20 apresenta os teores de alguns compostos fenólicos encontrados 

neste trabalho e por Lima (2012), Dias (2010) e por Castellari et al. (2002). 

Dias (2010), ao analisar vinhos tintos produzidos no Vale do São Francisco, 

em Pernambuco, identificou os seguintes compostos fenólicos: ácido gálico, malvidina, 

catequina,  resveratrol e quercetina (Tabela 20). Apenas o ácido gálico, a catequina e a 

quercetina também foram encontrados neste estudo. Sendo importante salientar que não 

foram injetados padrões de malvidina e resveratrol para validação da presença ou 

ausência desses compostos nos produtos aqui analisados. 

Para a catequina, Gómez-Alonso et al. (2007) encontraram valores de 31,01 

mg. L
-1

 em vinhos tintos provenientes da variedade de uva Tempranillo, valor este 58% 

superior ao maior valor encontrado neste experimento. Ainda segundo os autores, a 

catequina é um dos principais compostos responsáveis pela adstringência, amargor e 

corpo dos vinhos. A extração de compostos continua até que os sólidos sejam separados 
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do mosto através da prensagem (filtração). A composição também é afetada por fatores 

tecnológicos incluindo concentração de álcool e SO2, temperatura e homogeneização do 

mosto (BADERSCHNEIDER e WINTERHALTER, 2001). 

 

Tabela 20. Comparação de resultados do perfil de compostos fenólicos  (mg. L
-1

 de 

fermentado) 

Compostos         Valores experimentais  Lima (2012) Dias (2010) Castellari et al. (2002) 

Ác.gálico 52,53 a 99,43 0,8 a 2,0 21,4 a 53,3 39 a 61 

Catequina 3,49 a 12,86 18,9 a 28,0 11,7 a 18,2 17,72 a 41,87 

Ác.Clorogênico 7,87 a 11,28 - - - 

Ác. Cafeico 0,2 a 0,98 2,18 a4,98 - 2,2 a 8,9 

Vanilina 0,13 a 2,19 0,54 a 2,21 - 1,6 a 2,2 

Ác.p-cumárico 0,11 a 0,63 0,25 a 0,46 - 0,5 a 3,1 

Ác.ferúlico 1,3 a 14,52 0,20 a 0,34 - 4 

Ác.m-cumárico 0,55 a 0,9 - - - 

Ác.o-cumárico 0,014 a 0,048 - - - 

Quercetina 0,016 a 1,68 0,06 a 0,29 2,4 a 3,0 3,54 a 12,65 

Malvidina - - 11,3 a 32,2 - 

Resveratrol - - 1,5 a 5,5 - 

 

Castellari et al. (2002) reportam alguns dados (Tabela 20) referentes às 

concentrações dos compostos fenólicos ao estudar vinhos tintos provenientes de 

diversas variedades de uva (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot) adquiridos em 

comércio local (Bolonha, Itália). Quando comparados aos maiores valores encontrados 

nos tratamentos deste estudo e aos maiores de Castellari et al. (2002), percebe-se que 

apenas o ácido gálico e ferúlico foram superiores, 63% e 72%, respectivamente. O teor 

de vanilina foi o mesmo em ambos os trabalhos. Já o ácido cafeico foi 83% inferior, a 

quercetina foi 86% inferior, a catequina foi 69% inferior e o ácido p-cumárico foi 79% 

inferior. 

Para Dias (2010), a variação nos valores da concentração de ácido gálico, 

quercetina e catequina pode ser explicada em virtude da variabilidade natural do perfil 

de compostos fenólicos dos frutos utilizados na fermentação, que está relacionado com 

o clima, solo, zona geográfica e tipo de práticas enolológicas.  A quercetina, embora 

tenha sido encontrada em pequena quantidade nos fermentados deste experimento, 

possuem importante papel no desenvolvimento da coloração do vinho, atuando como 

co-pigmento junto às antocianinas (ABE et al., 2007). 

As concentrações de flavonóides em vinhos tintos foram determinadas por 

Somers e Ziemelis (1985) os quais encontraram valores de catequinas entre 890 mg. L
-1 

e 3160 mg. L
-1

; O menor teor encontrado de 638,9 mg. L
-1 

de catequina ocorreu nos 
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vinhos da variedade Cabernet Sauvignon, safra 2003, da região de Santana do 

Livramento. 

Segundo Waterhouse (2002) e Daudt e Polenta (1999), vinhos tintos jovens 

com menos de 1100 mg. L
-1

 de catequina, têm pouca possibilidade de melhorar durante 

a conservação; vinhos robustos, com certa adstringência e com concentração de 

polifenóis superior a 1400 mg. L
-1 

de catequina, possuem capacidade de 

desenvolvimento durante a conservação. Waterhouse (2002) afirma que existe uma 

considerável diferença no conteúdo de polifenóis entre as diversas variedades de uvas e 

entre produtos aparentemente semelhantes produzidos a partir da mesma variedade em 

diferentes áreas ou anos. Essa variação também foi observada nos cinco tratamentos 

deste estudo. 

Além de suas cores características, as antocianinas apresentam excelentes 

propriedades antioxidantes e têm apresentado participação na inibição da peroxidação 

de lipídeos, na desagregação de plaquetas e também a capacidade de apresentar ação 

antitumoral e antimutagênica (ANGELO e JORGE, 2007). 

Como apresentado na tabela 19, houve diferença significativa entre todas as 

médias de todos os tratamentos, sendo que a maior foi encontrada para o fermentado 

elaborado apenas com jambolão, decrescendo sucessivamente. 

O teor de antocianinas pode ser consequência do tipo de solo da região, ou 

pode também estar relacionado com as variações genéticas e condições ambientais no 

período da colheita dos frutos (BARCIA, 2009). Porém, no caso dos fermentados 

analisados neste estudo é perceptível a diferença no teor de antocianinas conforme a 

concentração de jambolão na bebida decresce. 

As características dos fermentados alcoólicos como pH, acidez e teor 

alcoólico são importantes na formação das antocianinas que são anfóteras e, conforme o 

pH, esses pigmentos se encontram em diferentes formas e apresentam cores diversas. 

Segundo Bobbio e Bobbio (2003), em meio ácido, as antocianinas se encontram na 

forma de sais de oxônio e são geralmente de cor vermelha brilhante. Com o aumento do 

pH, as antocianinas passam a ter uma estrutura quinoidal, púrpura, e em meio alcalino a 

cor muda para azul. Esses equilíbrios podem ser afetados por luz, calor, presença de 

açúcar e de ácido ascórbico, razão pela qual nem sempre é possível determinar quais as 

estruturas são existentes em determinado pH. Sendo assim, como o pH dos fermentados 

ficou na faixa de 3,7 a 3,8, pode-se afirmar que as antocianinas presentes nestes, 

estavam na forma de sais de oxônio. 
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Pires (2012), ao analisar o teor de antocianinas dos fermentados alcoólicos 

de amora-preta seco e suave, observou que o vinho tinto seco apresentou maior 

conteúdo de antocianinas (80,4 mg. L
-1

), valor este 2 vezes inferior ao encontrado para o 

tratamento 4 do fermentado de jambolão e caldo de cana-de-açúcar, elaborado com 

apenas 30% de polpa de jambolão. 

Ao avaliar o teor de antocianinas de vinho elaborado com uvas da cultivar 

Bordô, Tecchio et al. (2007) obtiveram  valores  variando entre 493 e 878 mg. L
-1

. Os 

tratamentos 1 e 2, elaborados com 100% e 70% de polpa de jambolão, respectivamente, 

encontram-se dentro desta faixa (Tabela 19), o que indica que o jambolão pode ser 

equiparado à uva quanto ao seu teor de antocianinas e que é um ótimo indicador para a 

elaboração de vinhos. Já Rizzon, Miele e Meneguzzo (2000) encontraram valores que 

variaram de 97 a 265 mg. L
-1

 para os vinhos elaborados com a cultivar Isabel. Valores 

esses também inferiores aos tratamentos 1, 2 e 3. 

Para o teor de antocianinas em fermentados de mirtilo, Sánchez-Moreno et 

al. (2003), constataram grande variação entre seus tratamentos, de 14,7 a 170,17 mg. L
-

1
. Valores que quando comparados ao deste estudo, apresentam-se inferiores. Essa é 

uma constatação da riqueza do teor de antocianinas do jambolão. 

Taninos são compostos oriundos do metabolismo secundário, presentes na 

maioria das plantas, que podem variar de concentração nos tecidos vegetais, 

dependendo da idade e tamanho, da parte coletada, da época ou, ainda, do local de 

coleta da planta. Estes compostos podem ser classificados como hidrolisáveis e não 

hidrolisáveis (LARCHER, 2000). 

Os taninos e antocianinas resultam nos grupos mais abundantes de 

compostos fenólicos normalmente encontrados nos vinhos tintos, desempenhando um 

papel crítico na qualidade final (NASCIMENTO, 2011). Os taninos são compostos 

adstringentes que auxiliam na viscosidade dos fermentados (ARRUDA et al., 2007) e 

foram encontrados no presente estudo em quantidades que variaram de 91,87 a 

139,59%. Foi possível observar que grande parte desse composto se perdeu durante a 

vinificação, uma vez que a polpa de jambolão utilizada continha elevada quantidade 

(18,740 mg. 100 mL
-1

) de taninos. A análise estatística dos resultados para o teor de 

taninos mostrou que não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Estatísticamente, observa-se que o teor de taninos não modifica a composição do vinho. 

Lins e Sartori (2014), ao analisarem compostos fenólicos de vinhos 

paranaenses de diferentes variedades de uva, encontraram valor máximo de 476 mg. 100 

mL
-1

, valor esse 70% superior ao maior valor encontrado neste experimento. 
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Freitas (2006), estudando vinhos das regiões de Santana do Livramento e 

Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, de diferentes variedades (Cabernet Sauvignon, 

Tannat e Merlot), encontrou valores de taninos que oscilaram entre 1.141 e 2.574 mg. 

L
-1

, valor esse 46% superior ao maior valor encontrado neste estudo. Fatores como 

temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, nutrientes, altitude, poluição 

atmosférica, entre outros, podem afetar o conteúdo final de metabólitos secundários em 

plantas (GOBBO-NETO e LOPES, 2007), o que consequentemente afetará as 

concentrações em produtos derivados.

 

 

A atividade antioxidante é a capacidade de retardar a velocidade de reações 

oxidativas, através de um ou mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres, 

reação com oxigênio singlete, absorção de energia e por complexação de metais 

(ROESLER et al., 2007). Alimentos que têm, naturalmente, em sua composição, 

substâncias com caráter antioxidante, têm atraído o interesse da comunidade científica 

devido aos possíveis efeitos nutricionais e terapêuticos associados ao seu consumo.  

Os valores encontrados para atividade antioxidante dos fermentados 

encontram-se na tabela 18. Os resultados para EC50 indicaram uma relação direta da 

atividade antioxidante e o teor de polpa de jambolão. A variação desse teor ficou entre 

5.460,5 e 20.911,25 mg. L
-1

, ou seja, o fermentado de jambolão (tratamento 1) possui 

maior capacidade de reduzir o radical livre DPPH em 50% do seu teor, que o tratamento 

4. A análise estatística revelou que não existe diferença significativa entre os 

tratamentos 1 e 2, no entanto os tratamentos 3 e 4 diferiram dos demais e entre si. 

A capacidade de sequestro de radical livre dos fermentados variou de 28,28 

a 92,4%. Sendo que o maior valor aqui encontrado (tratamento 2) apresentou-se 12% 

superior ao encontrado para vinhos paranaenses de diversas variedades de uva 

analisados por Lins e Sartori (2014) e 8% superior aos vinhos de diferentes variedades 

de uvas cultivadas na Croácia, estudados por Katalinic et al. (2004). 

Granato (2011) ao analisar 80 vinhos sul-americanos provenientes de 5 

diferentes varietais de uva - Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Merlot -, 

encontrou valores entre 41,99 e 66,7% para a capacidade de sequestro de radicais livres, 

sendo este valor 28% inferior ao maior valor encontrado para os fermentados deste 

experimento. 

Katalinic et al. (2004) afirma que grande parte da atividade antioxidante do 

vinho tinto pode ser diretamente correlacionada com a sua concentração de catequinas,  

presentes nos fermentados de jambolão e caldo de cana-de-açúcar. Fato também 
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observado neste estudo, pois existe uma relação direta entre o teor de catequina dos 

tratamentos e as respectivas capacidades antioxidantes. 

Já Minussi et al. (2003) ao testarem amostras de vinhos do Brasil, do Chile e 

de Portugal, além da catequina, obtiveram uma correlação positiva entre a capacidade 

antioxidante do vinho e concentrações de ácido gálico e epicatequina. Da mesma forma, 

neste estudo, a variação do teor de catequina tem relação direta com a capacidade 

antioxidante de cada tratamento. 

Alguns estudos relacionam a atividade antioxidante de alimentos em 

decorrência da presença de substâncias não dosificadas nesse trabalho, como por 

exemplo a vitamina C (DEBOLT, COOK e FORD, 2006). Além disso, deve-se salientar 

que o vinho é uma mistura muito complexa de diferentes compostos e que o grau de 

combinação ou arranjo molecular, de compostos fenólicos, por exemplo, pode 

influenciar amplamente na resposta ao sequestro de radicais livres. Dessa forma, 

estudos acerca da composição exata dos componentes antioxidantes dos vinhos deste 

experimento ainda se fazem necessários. 
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5.3.3 Risco microbiológico 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas de coliformes a 45°C, 

leveduras e Salmonella sp, para as formulações dos fermentados alcoólicos estão 

apresentados na tabela 21.  

 

Tabela 21. Médias dos resultados das análises de coliformes a 45°C, leveduras e 

Salmonella sp de todos os tratamentos 

Tratamento 
Coliformes a 45°C. g

-1 

(UFC. g
-1

) 
Leveduras (UFC. g

-1
) Salmonella sp . 25 g

-1
 

1 < 10 2,1 Ausência 

2 < 10 9,6 Ausência 

3 < 10 3,8 Ausência 

4 < 10 6,8 Ausência 

 

Os valores encontrados indicam que os produtos estavam dentro dos limites 

permitidos pela Resolução n
o 

12, de 02 de janeiro de 2001, que aprova o regulamento 

técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos (BRASIL, 2001), para coliformes 

e Salmonella. O valor limite para coliformes a 45°C é de 20 UFC. g
-1

, para leveduras, 

de 10 UFC. g
-1

 e a Salmonella sp deve estar ausente. 

Vanderlinde e Benedet (1996) relatam para vinho branco a contagem de 

leveduras de 2 UFC. 100 mL
-1

. No entanto, não há limite específicos para a contagem 

de leveduras em vinho tinto, apesar de Aquarone, Lima e Borzani (2001) relatarem que 

o vinho, desde sua preperação, e principalmente durante sua conservação, está sujeito a 

alterações microbiológicas, as quais podem depreciá-lo e até torna-lo impróprio para 

consumo. 

Pereira et al. (2014) ao analisar o fermentado misto de açaí e cupuaçu não 

encontraram a presença de coliformes a 45°C e de Salmonella sp ausentes, sendo a 

contagem de leveduras de 3,27x10
 
UFC. g

-1
. No entanto, Vanderlinde e Benedet (1996) 

encontraram contagens de leveduras que variaram de 0 a 120 UFC. 50 mL
-1 

em vinho 

tinto frutado de 0 e 1016 UFC. 50 mL
-1

 para vinho tinto de bouquet. Tanto nos relatos 

de Pereira et al. (2014) e Vanderlinde e Benedet (1996), como no presente estudo, 

verificou-se a presença de leveduras nos produtos avaliados. Tal presença pode estar 

relacionada à resistência das leveduras utilizadas na  fermentação das bebidas. 
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5.3.4 Avaliação sensorial  

Muitos estudos têm desenvolvido fermentados de frutas e utilizado a 

avaliação sensorial para verificar a percepção dos consumidores. Vale ressaltar que essa 

avaliação considera um número grande de variáveis. 

Neste estudo, a análise sensorial foi realizada com 60 provadores, sendo que 

60% tinham a idade entre 18 e 25 anos, 26 eram mulheres e 23 eram homens. Os demais 

não declararam gênero. Todos tinham o hábito de ingerir bebida alcóolica, inclusive 

vinho. 

Os resultados da análise sensorial realizada para as formulações dos 

fermentados alcoólicos encontram-se na tabela 22. 

 

Tabela 22. Médias dos parâmetros aparência, cor, sabor, aroma e impressão global da 

análise sensorial realizada para todos os tratamentos 

Tratamento    Aparência Cor Sabor Aroma 
Impressão 

global 

1 7,15 
b
±1,65 7,15 

b
±1,80 5,1 

a
±2,34 6,22

a
±2,03   7,15 

a
±1,65 

2 6,93 
ab

±1,60 6,75 
ab

±1,72 4,72 
a
±2,27 6,30 

a
±2,01 6,93 

a±1,60 

3 6,07 
a
±1,97 6,18 

a
±1,97 4,45

 a
±2,59 6,00 

a
±2,28 6,06 

a±1,97 

4 7,12
 b
±1,44 7,07 

ab
±1,68 5,32 

a
±2,54 6,45 

a
±2,13 7,11 

a±1,43 

Médias seguidas por códigos distintos (a, b e c), na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knot a 

5% de significância. 

 

Segundo Freitas (2008), para escalas hedônicas estruturadas de 1 a 9, o 

valor mínimo para que o produto seja considerado aceitável é 6. 

Analisando, individualmente, os parâmetros avaliados, observa-se (Tabela 

22) que ocorreram diferenças estatísticas somente entre as médias obtidas para 

aparência e cor. Para a aparência, as médias dos tratamentos 1 e 4 se apresentaram 

significativamente semelhantes, e diferentes dos tratamentos 2 e 3.  

Para o parâmetro cor, os tratamentos 2 e 4 foram estatisticamente iguais e 

diferentes dos tratamentos 1 e 3. Sendo que os maiores valores ficaram entre (gostei 

moderadamente) e 7 (gostei ligeiramente). A aparência e cor, foram os atributos que 

apresentaram valores mais expressivos de respostas para a nota 7 (gostei ligeiramente). 

Em relação à frequência hedônica atribuída ao aroma, pode-se observar que o maior 

índice de aceitabilidade também esteve nas notas 6 (gostei moderadamente). Por fim, o 

sabor e a aceitação global do produto foram os atributos que apresentaram maior 

percentual de respostas para as notas 5 e 6, demonstrando a aceitação regular do 

produto.  
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Ribeiro et al. (2015) ao analisarem sensorialmente fermentados de abacaxi e 

caldo de cana-de-açúcar obtiveram a maior média para aroma (7,27), seguido da cor 

(7,08), impressão global (6,9) e por último, sabor (6,4). Assim como neste trabalho, os 

autores obtiveram as menores médias para sabor e impressão global. Tal avaliação 

indica que apesar do consumidor apreciar, sensorialmente, os fermentados de diferentes 

frutas, esse relaciona os produtos com o sabor do vinho de uva e que certamente é 

diferente dos fermentados de frutas. Essa impressão fica clara entre as avaliações 

indiretas (onde o provador atribui sua nota ao produto que ele observa) e à avaliação 

direta (onde o provador realmente prova o produto). 

Na figura 9 é apresentado o histograma dos resultados da análise sensorial 

em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à aparência para todos os 

fermentados produzidos. É possível perceber que as maiores frequências encontram-se 

entres as notas de 6 a 9, ou seja, a maioria das pessoas gostaram da aparência dos 

produtos elaborados. Sendo que, daqueles que atribuíram nota 6, 23,3% foi para o 

tratamento 2 (70% de polpa de jambolão). Daqueles que atribuíram nota 7, 31,7% foi 

para o tratamento 1 (100% de polpa de jambolão); dos que atribuíram nota 8, 35% foi 

para o tratamento 4 (30% de polpa de jambolão) e dos que atribuíram nota 9, 20% foi 

também, para o tratamento1. O que permite-se inferir que o tratamento 1 foi o preferido 

pelos provadores quanto ao atributo aparência. 

 

Figura 9. Histograma dos resultados da análise sensorial dos fermentados de jambolão, e 

caldo de cana-de-açúcar, em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à 

aparência 

 

Na figura 10 é apresentado o histograma dos resultados da análise sensorial 

em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à cor para os fermentados 
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experimentais. Assim como para a aparência, o atributo cor teve suas maiores 

frequências para os valores hedônicos de 6 a 9. Trinta e oito por cento atribuíram nota 7 

e 20% atribuíram nota 9 para o tratamento 1 (100% de polpa de jambolão). Sendo o 

melhor avaliado para o parâmetro cor. 

Os bons resultados obtidos para o tratamento 1, quanto à aparência e à cor, 

já eram esperados, pois este tratamento, elaborado apenas com polpa de jambolão, é o 

que mais se assemelha ao vinho tinto, devido à sua cor. 

 

Figura 10. Histograma dos resultados da análise sensorial dos fermentados de jambolão 

e caldo de cana-de-açúcar, em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à 

cor 

 

Na figura 11 é apresentado o histograma dos resultados da análise sensorial 

em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos ao sabor para os fermentados 

experimentais. Neste histograma as frequências apresentaram-se melhor distribuídas 

que os anteriores. Dos provadores que atribuíram nota 7 aos produtos, 25% foi para o 

tratamento 4 (30% de polpa de jambolão) e aproximadamente 13% para o tratamento 1. 

Este resultado demonstra que o sabor dos fermentados era uniforme e que o caldo de 

cana-de-açúcar contribuiu para esse atributo, uma vez que os tratamentos com maiores 

teores dessa matéria-prima obtiveram maior percentual de aceitação quanto ao atributo 

sabor. 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequência (%) 

Valores hedônicos 

T1

T2

T3

T4



 

 

103 

Figura 11. Histograma dos resultados da análise sensorial dos fermentados de jambolão 

e caldo de cana-de-açúcar, em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos ao 

sabor 

 

Na figura 12 está apresentado o histograma dos resultados da análise 

sensorial em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos ao aroma para os 

fermentados experimentais. Trinta e três por cento dos provadores avaliaram os 

tratamentos 1 e 3 com a nota 6; 25% atribuíram nota 7 ao tratamento 4; 25% avaliaram 

o tratamento 2 com nota 8.  

 

Figura 12. Histograma dos resultados da análise sensorial dos fermentados de jambolão 

e caldo de cana-de-açúcar, em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos ao 

aroma 

 

Na figura 13 é apresentado o histograma dos resultados da análise sensorial 

em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à impressão global para os 

fermentados mistos de jambolão e caldo de cana-de-açúcar. Mais uma vez, grande parte 

das frequências (81,67%) estão concentradas entres os valores hedônicos de 6 a 9, o que 
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é um fator positivo para concluir a análise sensorial. Embora as frequências do atributo 

sabor tenham se mostrado bem distribuídas ao longo de todos os valores da escala 

hedônica, implicando as mais diversas decisões quanto a esse atributo, a Figura 13 

revela que a impressão global dos produtos foi positiva e que, uma vez reavaliados 

quanto à composição ideal, podem ser promissores no mercado de alimentos. 

 

Figura 13. Histograma dos resultados da análise sensorial dos fermentados de jambolão 

e caldo de cana-de-açúcar, em relação à frequência dos valores hedônicos atribuídos à 

impressão global  

  

Outros autores também avaliaram sensorialmente produtos fermentados para 

verificar a impressão global dos provadores em relação aos novos produtos. Entre esses 

estudos estão os de Ports et al. (2008) que produziram fermentado misto de taperebá e 

goiaba e obtiveram valores positivos nos testes sensoriais realizados (82,31% de 

aceitação), demonstrando assim, o grande potencial do uso de misturas de frutas na 

produção de bebidas alcoólicas fermentadas. Assis Neto et al. (2010) produziram bebida 

alcoólica fermentada de jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.) e também obtiveram boa 

aceitação para o teste sensorial realizado (61%). Muniz et al. (2002) que utilizaram 

mosto de ata, mangaba e seriguela corrigido a 16
o
Brix, inoculado com levedura 

comercial Saccharomyces cerevisiae var bayanus, obtiveram regular aceitabilidade do 

produto com um índice de aceitação de 5,1, 4,3 e 5,7, respectivamente. Avaliando o uso 

da banana para produção de fermentado, Akubor et al. (2003) produziram fermentado 

de banana e constataram na na avaliação sensorial, que o produto foi semelhante a um 

vinho de uva, para os atributos aparência, sabor e aceitação global. Dias, Schawn e 

Lima (2003) e Dias et al. (2007) encontraram boa aceitação, verificada na análise 
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sensorial, para as bebidas fermentadas de cajá e cacau e concluíram que o uso da polpa 

de cajá e cacau na produção de vinho é uma nova e viável alternativa para utilização 

desses frutos. Os bons resultados obtidos no presente estudo indicam potencial para a 

utilização da polpa de jambolão e do caldo de cana-de-açúcar para produção de 

fermentados alcoólicos. 

Com a finalidade de analisar os dados efetivos levando-se em consideração 

a resposta individual de cada consumidor e não somente a média do grupo de 

consumidores que testaram os produtos, foi desenvolvida a técnica intitulada Mapa de 

Preferência que tem sido largamente utilizada por cientistas da área de análise sensorial 

na Europa, nos Estados Unidos e Austrália (MACFIE, 1990; SCHLICH e MCEWAN, 

1992; MARKETO et al., 1994). Neste estudo, os mapas de preferência foram 

construídos de forma a considerar as preferências individuais de cada provador. Assim, 

as 60 respostas individuais dos provadores, com relação a cada amostra geraram um 

espaço sensorial multidimensional representado por dimensões que explicam a variação 

total das respostas. 

Os mapas de preferência interno para todos os tratamentos e para os 

atributos aparência, cor, sabor, aroma e impressão global estão apresentados na figura 

14, respectivamente. Os consumidores são representados pelos vetores (MACFIE e 

THOMSON, 1988). Logo uma maior concentração de vetores próximo à amostra sugere 

uma maior aceitação dessa.  

Os consumidores que estão posicionados na região central do gráfico não 

apresentaram correlações significativas (p>0,05) com os dois componentes principais, 

logo tais consumidores não diferenciaram as amostras em relação aos atributos 

avaliados. 

Para todos os atributos avaliados os dois primeiros componentes (PC1 e 

PC2) foram superiores a 60%, sendo suficientes para representar a dispersão das 

formulações, explicando a maior parte da variação dos dados.  

A figura 14A apresenta o mapa de preferência interno para o atributo 

aparência. Verifica-se que os dois componentes principais (PC1 e PC2) explicam 

65,58% da variância dos dados de aceitação. Pela disposição das quatro formulações no 

gráfico, sugere-se a formação de 2 grupos distintos, tratamento 2, tratamento 1, 4 e 

tratamento 3. No entanto, verifica-se que a maioria dos consumidores encontram-se 

dispersos nos quadrantes 2 e 3, havendo, portanto, aceitação para os tratamentos que 

encontram-se nestes quadrantes. Observa-se também que o tratamento 3 teve menor 

aceitação. O tratamento 3 é o que apresenta 50% de polpa de jambolão e 50% de caldo 
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de cana-de-açúcar. A provável explicação para as notas da avaliação estão ligadas às 

características positivas que cada matéria-prima possui. O jambolão contribui, 

principalmente, com a cor, já o caldo de cana-de-açúcar com o sabor. No caso deste 

tratamento, essas características são intermediárias e indicam que o consumidor as 

deseja. 

 

Figura 14. Mapas de preferência interno para todos os tratamentos em relação aos 

atributos sensoriais avaliados. A - aparência, B - cor, C - sabor, D - aroma, E - 

impressão global 

 

 

A figura 14B apresenta o mapa de preferência para o atributo cor. Os dois 

componentes principais explicam 70,31% da variação dos dados, sendo este mapa o que 

apresentou maior explicação em relação aos demais. Pela posição espacial das amostras 

há formação de três grupos distintos e com aceitação diferente. Nota-se que houve 

concentração dos consumidores nos primeiro, segundo e terceiro quadrantes, indicando 

maior aceitação dos tratamentos 1, 2 e 4. O tratamento 3 apresentou menor aceitação. O 

tratamento 2 não apresentou correlações significativas (p>0,05) com os dois 

componentes principais, logo tais consumidores não diferenciaram essa amostra em 

relação ao atributo sendo avaliado, a cor. 

A figura 14C apresenta o mapa de preferência interno para o atributo sabor. 
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Verifica-se que os dois componentes principais explicam 62,37% da variância dos 

dados de aceitação. Para esse atributo, observa-se que as formulações com 100 e 30% 

de polpa de jambolão, localizadas no segundo quadrante, estão em posições muito 

próximas, bem como as formulações localizadas no quarto quadrante, 50 e 70% de 

polpa de jambolão, indicando que estas não diferem entre si quanto ao sabor, pelos 

consumidores. Pela disposição das quatro formulações no gráfico, sugere-se a formação 

de dois grupos distintos. Entretanto, os consumidores encontram-se majoritariamente 

dispersos nos quatro quadrantes havendo assim, aceitação para todas as formulações. 

A figura 14D apresenta o mapa de preferência interno para o atributo aroma. 

Verifica-se que os dois componentes principais explicam 64,47% da variância dos 

dados de aceitação. Observa-se que praticamente todas as formulações apresentam-se 

espacialmente distantes, com exceção das formulações com 100 e 30% de polpa de 

jambolão, que encontram-se no segundo quadrante, indicando que estas não diferem 

entre si quanto à aceitação pelos consumidores. Pela disposição das quatro formulações 

no gráfico, sugere-se a formação de três grupos distintos e que os consumidores 

encontram-se dispersos nos quatro quadrantes havendo aceitação para os quatro 

tratamentos quanto ao atributo aroma. 

A figura 14E apresenta o mapa de preferência interno para a impressão 

global. Verifica-se que os dois componentes principais explicam 65,76% da variância 

dos dados de aceitação. Pela disposição das cinco formulações no gráfico, sugere-se a 

formação de três grupos distintos, sendo eles os tratamentos 1 e 4, e individualmente, os 

tratamentos 2 e 3. Observou-se a dispersão de consumidores nos quatro quadrantes, 

porém a concentração deles encontra-se no segundo quadrante, indicando que houve 

maior aceitação para os tratamentos 1 e 4. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que: 

As matérias-primas utilizadas para produção dos fermentados alcoólicos, 

polpa de jambolão e caldo de cana-de-açúcar, são complementares quanto às suas 

composições físicas e químicas, principalmente quanto à riqueza em sólidos solúveis; 

A produção de fermentados alcoólicos com a substituição de polpa de 

jambolão por caldo de cana-de-açúcar apresentou-se viável sob o aspecto tecnológico; 

O monitoramento da fermentação demonstrou que a substituição da polpa 

de jambolão por caldo de cana-de-açúcar provocou pequenas alterações em todos os 

parâmetros analisados (teor de sólidos solúveis, temperatura e pH) durante o processo 

fermentativo e também um decréscimo do pH; 

Os fermentados produzidos apresentaram concentração de etanol de acordo 

com a faixa determinada pela legislação brasileira vigente. 

Para as propriedades químicas das bebidas fermentadas, a substituição da 

polpa de jambolão por caldo de cana-de-açúcar levou ao decréscimo da acidez total dos 

fermentados e elevação do teor de sólidos solúveis. Para todos os fermentados 

produzidos foram encontrados teores de sulfatos e cloretos dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela legislação brasileira. Os fermentados apresentaram traços de 

proteínas, o que favoreceu o processo fermentativo e a qualidade final, ao que diz 

respeito à turbidez, dos mesmos. O fermentado elaborado apenas com a polpa de 

jambolão apresentou-se mais translúcido e as bebidas mistas mais opacas. 

Para a análise sensorial observou-se que os provadores tiveram uma 

impressão global  aceitável de todos os produtos. 

De forma geral, pode-se afirmar que os fermentados alcoólicos produzidos 

apresentaram características próprias de fermentados de frutas, quando comparadas à 

legislação existente para vinhos. Também, foram sensorialmente aceitos pelo 

consumidor. O que permite concluir que os produtos elaborados são promissores para 

serem inseridos no mercado agroindustrial. 
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ARAÚJO, J. M. Química de Alimentos: teoria e prática. 4. ed. Viçosa, MG: UFV, 
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_______.  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
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PARRILLA, M. C. Determination of the phenolic composition of sherry and table 

white wines by liquid chromatography and their relation with antioxidant activity. 
Analytica chimica acta, [S.l.], v. 563, n. 1-2, p. 101-108, 2006. 

 

 

FERREIRA, V.; LÓPEZ, R.; CACHO, J. F. Quantitative determination of the 

odorants of young red wines from different grape varieties. Journal of the science of 

food and agriculture, New Jersey, USA, v. 80, n. 11, p. 1659-1677, 2000. 

 

 

FILHO, V. E. M.; SANTOS, A. A.; FILHO, J. E. M.; NASCIMENTO, A. R.; 

MARINHO, S. C.; MENDES, J. C.; LOPES, N. A.; GARCIAS JÚNIOR, A. V.; 

MARTINS, A. G. L. A. Produção, processamento e análise bromatológica do vinho 

obtido de caju (Anacardium occidentale L.). Caderno de Pesquisa, São Luís (MA), v. 

13, n. 1, p. 46-59, 2002.  

 

 

FLANZY, C. Enología: Fundamentos Científicos y Tecnológicos. Madri, Espanha: 

Mundi-Prensa Libros S. A., 2003. 797 p. 

 

 

FONTAN, R. C. I. ; VERÍSSIMO, L. A. A.; SILVA, W. S.; BONOMO, R. C. F. 

VELOSO, C. M. Cinética da fermentação alcoólica na elaboração de vinho de 

melancia. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos (CEPPA), 

Curitiba (PR), v. 29, n. 2, p. 203-210, 2011.  

 

 

FREITAS, D. M. Variação dos compostos fenólicos e de cor dos vinho de uvas (Vitis 

vinífera) tintas em diferentes ambientes. Tese de Doutorado. Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria (RS), 2006. 42 p.  

 

 

FREITAS, M. Q. Análise sensorial de alimentos. III Simpósio de Controle do 

Pescado. 2008. Disponível em: < ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/3simcope/3simcope_mini-

curso5.pdf >. Acesso em: 1 de setembro de 2015. 

 

 

GARRUTI, D. S.; CASIMIRO, A. R. S.; ABREU, F. A. P. Processo agroindustrial: 

elaboração de fermentado de caju. Fortaleza (CE): Embrapa, 2003. (Comunicado 

técnico 82). 

 

 

GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. D.; FRIAS, J. R. Tecnologia de Alimentos: princípios 

e aplicações. São Paulo (SP): Editora Nobel, 2009. 

 

 

GIRARDI, C. L.; ROMBALDI, C. V. Sistema de produção de pêssego de mesa na 

região da Serra Gaúcha: manejo pós-colheita de pêssegos. Brasília (DF): Embrapa 

uva e vinho, Sistema de Produção, n. 3, 2003.  

 



 

 

119 

 

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de influência no 

conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, São Paulo (SP), v. 30, n. 2, p. 

374-81, 2007. 

 

 

GÓES, F. J.; ZANGIROLAMI, T. C. Optimization of the fermentation conditions 

for wine produced from the “Italia” grape variety. Brazilian journal of food 

technology, Campinas (SP), 5
o
 SIPAL, p. 14-23, 2005. Disponível em: 

<http://bjft.ital.sp.gov.br/artigos/brazilianjournal/ed_especial/04.pdf>. Acesso em: 29 de 

julho de 2014. 

 

 

GOMES, E. M. S.; LIMA, T. O.; RABELO, T. C. B.; OLIVEIRA, E. G.; SILVA, M. C. 

S. Produção de fermentado alcóolico a partir da polpa de umbu. Revista científica 

do Instituto Federal de Alogoas (IFAL), Alagoas (PE), v. 1, n. 1, p. 59-65, 2010. 
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MÉLO, E. A.; LIMA, V. L.; NASCIMENTO, P. P. Temperatura no armazenamento 
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açúcar (Sacharum ssp) por enchimento a quente e sistema asséptico. Dissertação de 
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APÊNDICE 2 

 
  

Ficha de Aceitação Sensorial 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE FERMENTADOS ALCÓOLICOS DE JAMBOLÃO E CALDO DE CANA-
DE-AÇÚCAR 

Nome:____________________________________Idade: _________  Sexo:  Feminino (   ) Masculino (   ) 

Você ingere bebida alcóolica: (    ) Sim     (    ) Não 

Você ingere vinho: (    ) Sim     (    ) Não 

Você está recebendo amostras de bebida fermentada alcoolica de jambolão e caldo de cana-de-acu-
car. Na escala, indique o quanto você gostou ou desgostou dos atributos relacionados no quadro abaixo: 

Com base na sua opinião, indique, na escala abaixo sua atitude se você encontrasse este produto à ven-
da. Se eu encontrasse esta bebida fermentada alcoolica de jambolao e caldo de cana a venda eu: 

5-Certamente compraria 

4-Possivelmente compraria 

3-Talvez comprasse/talvez não comprasse (Indiferente) 

2-Possivelmente não compraria 

1-Certamente não compraria 

Amostra                   Nota 

_____                      _____ 

_____                      _____ 

_____                      _____ 

_____                      _____ 

_____                      _____ 
                        

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 

               Aparência   Cor Aroma       Sabor Impresão  
Amostra                                                                   global 

_____          _____     _____    ______      _____         _____  

_____          _____      _____    ______      _____         _____  

_____          _____      _____    ______      _____         _____  

_____          _____       _____    ______      _____         _____  

_____          _____       _____    ______      _____         _____  
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APÊNDICE 3 

 
  

Figura 15. Cromatograma tratamento 1 

 

 

Figura 16. Cromatograma tratamento 2 

 

 

Figura 17. Cromatograma tratamento 3 
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Figura 18. Cromatograma tratamento 4 

 
 

 

 

 

  



 

 

143 

APÊNDICE 4 

 

Tabela 23. Médias dos teores de acidez total, fixa e volátil (meq. L
-1 

de fermentado), pH e teor 

de sólidos solúveis (TSS) (ºBrix) para cada repetição de fermentação (A, B, C) realizada para 

cada tratamento (1, 2, 3, 4) 

Tratamento Fermentação 
Acidez 

total 
Acidez fixa 

 Acidez   

volátil 
pH TSS 

1 A 87,34
a1

±2,2 85,76 
a1

±2,2 1,5782
a1

±0,0 3,70
a2

±0,0 4,0
a1

±0,0 

 B 87,34
a1

±1,5 85,76 
a1

±1,5 1,5782
a1

±0,0 3,68
a1

±0,0 4,0
a1

±0,0 

 C 88,98
a1

±1,1 87,40 
a1

±1,1 1,5782
a1

±0,0 3,73
a3

±0,0 4,0
a1

±0,0 

2 A 83,07
a1

±0,6 81,49 
a1

±0,6 1,5781
a1

±0,0 3,88
a3

±0,0 5,0
a1

±0,0 

 B 83,72
a1

±0,0 82,15 
a1

±0,0 1,5781
a1

±0,0 3,82
a2

±0,0 5,0
a1

±0,0 

 C 82,74
a1

±0,0 81,16 
a1

±0,0 1,5781
a1

±0,0 3,81
a1

±0,0 5,0
a1

±0,0 

3 A 76,17
a1

±0,6 74,59 
a1

±0,6 1,5781
a1

±0,0 3,75
a1

±0,0 5,0
a1

±0,0 

 B 75,84
a1

±0,9 74,27 
a1

±0,9 1,5781
a1

±0,0 3,78
a2

±0,0 5,0
a1

±0,0 

 C 75,52
a1

±0,6 73,94 
a1

±0,6 1,5781
a1

±0,0 3,79
a3

±0,0 5,0
a1

±0,0 

4 A 70,92
a1

±0,4 69,34 
a1

±0,4 1,5781
a1

±0,0 3,82
a1

±0,0 5,5
a1

±0,5 

 B 69,28
a1

±0,4 67,70 
a1

±0,4 1,5781
a1

±0,0 3,83
a2

±0,0 6,0
a2

±0,5 

 C 69,93
a1

±0,4 68,36 
a1

±0,4 1,5781
a1

±0,0 3,82
a1

±0,0 6,5
a3

±0,5 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3), na coluna, diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knot a 5% de significância. As médias foram analisadas entre si para cada tratamento 

separadamente. 

 
Tabela 24. Médias dos teores de açúcar total (g glicose. 100 g

-1 
de fermentado), glicose (g 

glicose. 100 g
-1 

de fermentado) e sacarose (g sacarose. 100g
-1

 de fermentado) para cada 

repetição de fermentação (A, B, C) realizada para cada tratamento (1, 2, 3, 4) 

Tratamento Fermentação Açúcar total Açúcar redutor 
Açúcar não 

redutor 

1 A 0,1475 
a1

±0,01 0,1193
a1

±0,005 0,027
a1

±0,010 

 B 0,1473 
a1

±0,02 0,1042
a1

±0,006 0,041
a1

±0,020 

 C 0,1414
a1

±0,008 0,1193 
a1

±0,01 0,030
a1

±0,009 

2 A 0,1003 
a1

±0,00 0,0509 
a1

±0,00 0,047 
a1

±0,00 

 B 0,1004 
a1

±0,00 0,0508 
a1

±0,00 0,046 
a1

±0,00 

 C 0,1004 
a1

±0,00 0,0508 
a1

±0,00 0,046
a1

±0,001 

3 A 0,1239 
a1

±0,01 0,0797
a1

±0,002 0,042 
a1

±0,01 

 B 0,1048
a1

±0,007 0,0943 
a1

±0,01 0,040 
a1

±0,01 

 C 0,1143 
a1

±0,03 0,0626 
a1

±0,04 0,043 
a1

±0,04 

4 A 0,0240 
a1

±0,17 0,0240 
a2

±0,03 0,0 
a1

±0,0 

 B 0,0120 
a1

±0,21 0,0120 
a1

±0,16 0,0 
a1

±0,0 

 C 0,0240 
a1

±0,18 0,0240 
a2

±0,03 0,0 
a1

±0,0 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3), na coluna, diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knot a 5% de significância. As médias foram analisadas entre si para cada tratamento 

separadamente. 
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Tabela 25. Médias dos teores de cinzas (g.100g
-1

 de fermentado), extrato seco (ES) (g. 

L
-1

 de fermentado), extrato seco reduzido (ESR) (g. L
-1

 de fermentado) e relação 

álcool/extrato seco reduzido (RA/ESR) para cada repetição de fermentação (A, B, C) 

realizada para cada tratamento (1, 2, 3, 4) 

Tratamento Fermentação Cinzas ES ESR RA/ESR 

1 A 0,0587
a1

±0,002 28,46 
a1

±0,4 30,32
a1

±0,4 2,11
a1

±0,03 

 B 0,0569
a1

±0,001 28,43 
a2

±0,5 30,29
a1

±0,4 2,11
a1

±0,03 

 C 0,0537
a1

±0,004 28,85
a3

±1,02 30,71
a1

±1,03 2,08
a1

±0,07 

2 A 0,0693
a1

±0,001 21,18 
a1

±0,8 23,08 
a1

±0,8 2,75 
a2

±0,10 

 B 0,0716
a1

±0,004 21,65 
a1

±0,5 23,55 
a1

±0,5 2,72
a2

±0,06 

 C 0,0846 
a1

±0,02 24,16 
a1

±0,9 26,06 
a2

±0,9 2,46
a1

±0,09 

3 A 0,0894
a1

±0,004 40,77 
a1

±1,4 42,65 
a1

±1,4 1,50
a1

±0,05 

 B 0,0909
a1

±0,001 41,09 
a1

±1,3 42,99 
a1

±1,3 1,49
a1

±0,05 

 C 0,0910
a1

±0,001 42,71 
a1

±0,9 44,16 
a1

±0,9 1,45
a1

±0,03 

4 A 0,1065
a1

±0,004 17,08 
a1

±0,4 17,31 
a1

±0,4 3,69 
a1

±0,4 

 B 0,1220 
a1

±0,02 16,42 
a1

±0,4 17,21 
a1

±0,3 3,72 
a1

±0,4 

 C 0,1179 
a1

±0,01 16,80 
a1

±0,4 17,02 
a1

±0,2 3,76 
a1

±0,4 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3), na coluna, diferem entre si pelo teste 

de Scott-Knot a 5% de significância. As médias foram analisadas entre si para cada 

tratamento separadamente. 

 

 

Tabela 26. Médias do teor de compostos fenólicos totais (CFT) (mg ác. gálico. 100 mL
-1

 

de fermentado), antocianinas (mg. L
-1

 de fermentado), taninos (mg ác. tânico. 100 mL
-1

 

de fermentado), EC50 (mg. L
-1

 de fermentado) e % Sequestro de radicais livres para cada 

repetição de fermentação (A, B, C) realizada para cada tratamento (1, 2, 3, 4) 

Tratamento Fermentação Antocianinas CFT Taninos EC50 % Sequestro 

1 A 851,06 a3±4,1 334,8a2±2,9 98,14 a2±5,8 4732,00 a1±3,9 89,82a2±0,21 

 
B 494,79 a1±2,3 305,67a2±3,2 79,45 a1±8,9 5737,00 a1±3,7 75,38 a1±0,9 

 
C 659,63 a2±2,5 255,73a1±1,7 98,01 a2±1,3 5912,50 a1±3,9 90,52a2±0,13 

2 A 468,33 a1±1,8 388,53a3±4,0 122,73a2±6,5 5222,50 a1±2,3 92,95 a1±0,7 

 
B 552,41 a1±8,4 333,20a2±1,0 185,33a2±0,9 4811,00 a1±1,9 91,86 a1±0,8 

 
C   493,12a1±1,0 303,27a1±9,6 110,71a1±1,4 5056,66 a1±1,8 92,40 a1±0,2 

3 A 477,53 a2±8,5 155,69a1±1,5 87,99 a1±0,8 10000,42a1±1,9 49,76 a1±1,5 

 
B 371,65 a2±9,4 133,15a1±5,2 102,00a2±5,1 7886,66 a1±8,0 56,15 a1±1,9 

 
C 221,64 a1±6,4 215,34a2±1,4 104,68a2±1,5 12655,00 a1±4,6 44,95 a1±1,4 

4 A 165,88 a1±1,5 170,09a1±2,5 114,85a2±1,5 13615,00 a1±6,0 32,33 a1±2,7 

 
B 152,61 a1±3,5 172,69a1±4,1 89,85 a1±1,4 20188,75a1±9,4 27,79 a1±1,9 

 
C 217,16 a1±1,4 157,44a1±1,2 89,25 a1±4,1 28930,00 a2±3,5 24,74 a1±0,8 

Médias seguidas por códigos distintos (a1, a2, a3), na coluna, diferem entre si pelo teste 

de Scott-Knot a 5% de significância. As médias foram analisadas entre si para cada 

tratamento separadamente. 
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ANEXO 1 

 

Figura 19. Interpretação da análise de sulfatos 

 

 

ANEXO 2 

 

Figura 20. Interpretação da análise de cloretos 
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ANEXO 3 
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