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RESUMO 

O licor é conhecido como uma bebida obtida pela mistura de álcool etílico, 

água, açúcar e substâncias que lhe dão aroma e sabor, em medidas adequadas, 

sem que haja fermentação durante sua elaboração. Dentre as matérias-primas 

utilizadas na produção dos licores, as frutas se destacam com vasta 

possibilidade de utilização e diversificação no processo de elaboração desta 

bebida, tendo em vista a sua composição e a presença dos aromas, 

sensorialmente, aceitáveis. A fabricação de licor artesanal constitui uma forma 

de aproveitamento da matéria-prima existente na propriedade, agregando valor 

à produção frutícola, inclusive, e aumentando a renda da família rural ou urbana. 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar, sensorialmente, 

licores de limão da variedade taiti em diferentes bases alcoólicas.  

 

ABSTRACT 

 

Liquor is known as a drink obtained by mixing ethyl alcohol, water, sugar 

and substances that give it aroma and flavor, in appropriate measures, without 

fermentation during its preparation. Among the raw materials used in the 

production of liqueurs, fruits stand out with a wide possibility of use and 

diversification in the process of making this drink, in view of its composition and 

the presence of sensorially acceptable aromas. The manufacture of artisanal 

liquor constitutes a way of using the raw material existing on the property, adding 

value to fruit production, including, and increasing the income of the rural or urban 

family. The present work aims to develop and evaluate, sensorially, liqueurs of 

the tahiti variety in different alcoholic bases. 
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INTRODUÇÃO 

O licor foi descoberto no século XIII e, com a evolução da destilação 

praticada nos mosteiros neste período, os monges começaram a elaborar vários 

tipos de bebidas alcoólicas destiladas com diferentes ingredientes, que eram 

usados para finalidades medicinais, preventivas e também como bebidas 

alcoólicas agradáveis, entre elas o licor. Uma grande quantidade de licores que 

são apreciados atualmente são derivados dessa época, mantendo as tradições 

e segredos usados no processo de sua fabricação (SOUSA, 2016). 

Licor de frutas é uma bebida alcoólica preparada sem processo 

fermentativo, cujos principais componentes naturais são as próprias frutas. Em 

geral, os licores mais apreciados apresentam graduação alcoólica entre 24º e 

29º GL e concentração de açúcar em torno de 150 g/L e quanto à legislação 

brasileira (BRASIL, 1971), esta define o licor como uma bebida com graduação 

alcoólica de 15% a 54% (v/v), a 20º C, e um percentual de açúcar superior a 30 

g/L, elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola, ou destilado 

alcoólico simples de origem agrícola, ou bebidas alcoólicas adicionadas de 

extrato ou substâncias de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, 

saborizantes, corantes e outros aditivos permitidos por lei.  

A fabricação de licor artesanal constitui uma forma de aproveitamento da 

matéria-prima existente na propriedade, principalmente frutas regionais, 

agregando valor à produção e aumentando a renda da família rural (LYNCH & 

MULVIHIIL, 1997). Além disso, seu processamento exige tecnologia simples, o 

produto final é comercializado à temperatura ambiente e apresenta extensa vida 

de prateleira (TEIXEIRA et al., 2005). A produção de licores representa uma 

forma de contornar os problemas relacionados à comercialização de produtos 

perecíveis e com aspectos visuais de tamanho e forma inferiores aos exigidos 

pelo mercado de “mesa”, mas que se encontra em bom estado de conservação 

e apresente excelente valor sensorial e nutricional. O presente trabalho tem 

como objetivo desenvolver e avaliar, sensorialmente, licores de limão da 

variedade tahiti em diferentes bases alcoólicas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os limões da variedade taiti utilizados na maceração alcoólica foram 
colhidos no pomar da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) - UFRN, município de 
Macaíba-RN. O açúcar (sacarose) e as bases alcoólicas, cachaça, vodca e 
álcool de cereais sendo adquiridos no comércio local (Macaíba-RN) com recurso 
financeiro próprio dos autores. O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Agroindústria do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da EAJ - UFRN. 
 
Maceração 

Os frutos foram recebidos, selecionados quanto à qualidade, lavados e 

sanitizados, cortados e sementes retiradas. Após a preparação, os frutos foram 



divididos em partes iguais e colocados em recipientes plásticos diferentes para 

adição de 500 mL da respectiva base alcoólica (cachaça ou vodca ou álcool de 

cereais). Os recipientes foram fechados e iniciou-se o processo de maceração 

alcoólica durante 11 dias. Finalizado o processo, o macerado seguiu para a 

filtragem (filtros descartáveis) visando a eliminação de resíduos sólidos. Após a 

filtragem, foi verificado o grau Brix de cada um dos macerados antes da diluição 

em água mineral numa proporção de 1:1, com exceção do macerado em álcool 

de cereais, devido ao seu alto teor alcoólico (94 GL), a diluição foi feita na 

proporção de 1:1,7 (macerado: água mineral).  

Preparação e Incorporação do Xarope  

O xarope de sacarose foi preparado e ajustado de acordo com o teor de 
açúcar (grau Brix) de cada tratamento após a diluição do macerado em água 
mineral. O teor de açúcar do produto final foi corrigido em 30º Brix, para as 
diferentes bases alcoólicas. O Brix foi verificado por meio de refratômetro manual 
analógico.  

A quantidade de açúcar a adicionar em 1 litro de licor em processo para 
cada formulação foi calculada de acordo com a equação seguinte, exemplificada 
com o macerado em cachaça:  .  

 

QA = 30º (Brix desejado) – 5º (Brix da diluição) = 25 º (Brix a corrigir) 

QA = 14 x 25 x 1L = 350 gramas 

           Onde:  QA = Quantidade de açúcar 
                       14 = Fator de correção para o teor de açúcar. 
 

 O açúcar foi incorporado às formulações do produto final. Os licores foram 

engarrafados e armazenados, em temperatura ambiente, até a realização da 

análise sensorial. 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

  

As amostras foram referenciadas conforme a origem da base alcoólica 
dos licores em: licor de limão proveniente de cachaça, licor de limão proveniente 
de vodca e licor de limão proveniente de álcool de cereais. A análise sensorial 
foi realizada no Laboratório de Agroindústria do CVT Jundiaí-UFRN, com a 
participação de 30 provadores apreciadores de bebidas alcoólicas e 
pertencentes à faixa etária entre 18 a 45 anos. Aos provadores foram submetidas 
as amostras de licores servidas aleatoriamente em copos descartáveis (50 mL) 
contendo 20 mL de licor, codificados com três dígitos.  

Foram avaliados a intensidade dos atributos sensoriais aroma de origem, 
sabor alcoólico, cor e doçura numa escala de 1 a 10 e por meio da escala 
hedônica de sete pontos os avaliadores se expressaram quanto a aceitação das 
amostras de licores, considerando a variação da escala entre “desgostei 
extremamente” e “gostei extremamente”. A preferência e a intenção de compra 



do produto utilizando a escala estruturada de cinco pontos, também, foi 
incumbência dos avaliadores. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Todos os tratamentos resultaram num teor de açúcar final igual a 30º Brix. 

Esse parâmetro (30º) foi definido com base em estudos anteriores referentes à 

aceitação e preferência de licores no país quanto ao teor alcoólico. 

A Figura 1 apresenta o resultado da avaliação da intensidade dos atributos 

sensoriais aplicados para os licores em desenvolvimento. Percebe-se que o licor 

elaborado com cachaça se sobrepôs aos tratamentos provenientes de vodca e 

de álcool de cereais, sendo que o licor oriundo do macerado de álcool de cereais 

apresentou desempenho inferior em todos os atributos avaliados. 

           

 
 

           Figura 1: Intensidade de atributos sensoriais de licores de limão provenientes de 
                         diferentes bases alcoólica: cachaça, vodca e álcool de cereais. 
 

  

 
                              Base alcoólica 

      Figura 2:  Preferência de licores de limão provenientes de diferentes bases  

                        alcoólicas: cachaça, vodca e álcool de cereais 
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A preferência dos avaliadores pelo licor elaborado com o macerado de 
vodca está expresso na Figura 2, ao mesmo tempo que o licor oriundo do 
macerado de álcool de cereais mostrou-se o menos preferido, ou seja, rejeitado.  
A rejeição, por parte dos avaliadores ao licor proveniente de álcool de cereais 
atribui-se a uma ampla extração de compostos na maceração, nem todos 
agradáveis, uma vez que o macerante foi usado na forma concentrada e, devido 
a este fato, esta formulação apresentou o maior rendimento em volume da 
bebida. 

No teste de intenção de compra (Figura 4) os resultados foram coerentes 
em relação à avalição dos atributos sensoriais dos licores, quando percebe-se a 
equiparação entre as bebidas oriundas dos macerados de cachaça e de vodca, 
enquanto, não atingiu 10% as intenções referentes ao álcool de cereais. 

 

Figura 4: Intenção de compra de licores de limão provenientes de diferentes bases  
                 alcoólicas: cachaça, vodca e álcool de cereais. 

  

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os licores elaborados com macerados de cachaça e vodca 

apresentaram aceitação satisfatória e superior quando comparados ao licor 

proveniente de álcool de cereais. Em vistas da rejeição do licor proveniente do 

álcool de cereais, sugere-se, portanto, a diluição desta base alcoólica, em água 

potável, antes do início do processo de maceração, particularmente, quando se 

tratar dessa matéria-prima (limão taiti). 
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