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RESUMO 

 

 

ARAÚJO, Suzane Macêdo, M.sc., Universidade Federal de Sergipe, maio de 2011.  

Desenvolvimento e caracterização físico-química de bebidas fermentadas 

elaboradas pelo uso de polpa de caju. Orientador: Narendra Narain. Co-orientador: 

Jane de Jesus da Silveira Moreira 

 

 

Uma alternativa para diminuir o grande desperdício do pedúnculo do caju que pode 

chegar a 150.000Kg/ano é pelo seu aproveitamento na produção de produtos 

promissores inclusive o vinho. Esse desperdício é devido ao fato de que, nestas frutas, 

castanha de caju tem muito mais importância comercial do que a parte do pedúnculo do 

fruto. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi elaborar e caracterizar bebidas 

fermentadas (vinhos) a partir do uso de pedúnculo de caju. A avaliação da qualidade 

sensorial de bebidas inoculadas com duas cepas de S. cerevisiae (codificadas como SCP 

e SCT) foram avaliadas. De acordo com o resultado da análise sensorial, a cepa SCP 

obteve média de 7,32 no atributo impressão global e a cepa SCT obteve média 6,76, 

assim sendo, foi selecionada a cepa SCP para dar continuidade ao trabalho. Na etapa 

seguinte para elaboração dos vinhos de caju foi montado um planejamento 

experimental, utilizando a matriz de Placket-Burman com 8 variáveis independentes 

(°Brix, pH, temperatura de fermentação, gelatina (%), diluição da polpa, fosfato de 

amônio, sulfato de magnésio e concentração inicial de células), gerando 15 

experimentos (vinhos de caju). Houve algumas diferenças de comportamento no tempo 

de fermentação (144 à 576 horas), consumo de açúcar e variação do pH. Com base nos 

cálculos de cinética para os 15 vinhos obtidos foi observado que as bebidas elaboradas à 

30°Brix, atingiram os valores máximos de rendimento (57,34%) obtidos neste trabalho. 

As características físico-químicas de todos os vinhos de caju, os quais apresentaram 

variações acentuadas. Na análise sensorial, os vinhos de caju que mais agradaram os 

provadores serão patenteados, por isso não terá a formulação revelada, ambos com 

média 7,48 no atributo impressão global, avaliados por 25 provadores não-treinados. Os 

cálculos de efeito das bebidas elaboradas obtidas a partir do planejamento experimental 

indicaram as variáveis independentes estatisticamente significativas ao nível de 10% de 

significância, sendo que as variáveis que provocaram maiores efeitos sobre a nota de 

impressão global dos vinhos de caju foram °Brix e gelatina (%) (efeito de 1,67 e -0,80, 
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respectivamente). Complementando a caracterização dos vinhos de caju foram 

realizadas determinações de compostos fenólicos totais por espectrofotometria, 

quantificação da catequina e epicatequina por HPLC-DAD e a determinação da 

composição química do aroma, extraído por SPME e analisado em GC-MS. Os maiores 

teores de compostos fenólicos totais foram encontrados nos vinhos com a formulação: 

25°Brix, pH 4,0, temperatura de fermentação de 23°C, adição de solução a 5% de 

gelatina, diluição da polpa na proporção 1:1, fosfato de amônio 1g/L, sulfato de 

magnésio 0,1g/L e concentração inicial de células 7,5%. A catequina e epicatequina 

estavam presentes em todos os vinhos de caju. Quanto ao perfil de compostos voláteis 

do aroma, o principal componente identificado em todos os 15 vinhos de caju foi o 

álcool feniletílico, sendo que houve diferença de composição e concentração dos 

compostos voláteis. Os vinhos com a formulação 20°Brix, pH 3,0, temperatura de 

fermentação de 16°C, adição de solução a 10% de gelatina, diluição da polpa na 

proporção 1:0,5, ausência de fosfato de amônio, sulfato de magnésio 0,2g/L e 

concentração inicial de células 10% e a formulação 20°Brix, pH 3,0, temperatura de 

fermentação de 16°C, adição de solução a 10% de gelatina, diluição da polpa na 

proporção 1:0,5, fosfato de amônio 2g/L, ausência de sulfato de magnésio e 

concentração inicial de células 10%, se caracterizaram pela presença do composto 3-

metil-1-butanol responsável pelos odores de caju em processo de senescência.  

 

Palavras-Chave: Vinho de caju, S. cerevisiae, análises físico-química e sensorial, 

aroma, fenólicos. 
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ABSTRACT 

 

 

ARAÚJO, Suzane Macêdo, M.sc., Universidade Federal de Sergipe, May de 2011.  

Development and Characterization of Chemical Physics Fermented Beverage 

Produced by Use of Slurry Cashew. Adviser: Narendra Narain. Co-adviser: Jane de 

Jesus da Silveira Moreira 

 

 

 

An alternative to reduce large wastage of cashew apple fruit that can reach 150.000 

Kg/ano is in its usage in the production of promising products including wine. This 

waste is due to the fact that in this fruit, cashew nuts are of much more commercial 

importance than the apple part of the fruit.  In this context, the objective of this work 

was to develop and characterize fermented beverages (wine) obtained from the use of 

cashew apple.  An evaluation of the sensorial quality of beverages inoculated with two 

strains (SCP and SCT) of S. cerevisiae was made. According to the results of sensory 

analysis of fermented beverages obtained from the strain SCP had an average of 7.32 

point in the attribute of overall impression acceptance as compared to the beverages 

prepared from the strain SCT which had an average 6.76 point only. Thus the strain 

SCP was selected to continue further work.  In the next stage for development of 

cashew wine, an experimental planning using the Placket-Burman matrix was made 

using 8 independent variables (°Brix, pH, fermentation temperature, gelatin (%), 

dilution of the pulp, ammonium phosphate, sulfate  magnesium and initial concentration 

of cells), generating 15 experiments for elaboration of cashew wines. There were some 

behavioral differences in fermentation time (144 to 576 hours), sugar consumption and 

pH variation.  Based on kinetics calculations for the 15 wines it was found that drinks 

made with 30°Brix, reached the maximum yield (57,34%) obtained in this work. The 

physicochemical characteristics of cashew wines showed marked variations. In sensory 

analysis, one cashew wine obtained 7.48 points for the overall impression of acceptance 

when evaluated by 25 untrained tasters and this wine was considered to be the best. 

However, the conditions of elaboration of this wine is not being disclosed as we wish to 

seek patent on it.  The variables that influenced most on the overall impression of the 

cashew wine were °Brix and gelatin (%) (effect of 1.67 and 0.80, respectively).  

Complementing the chemical characterization of cashew wines, total phenolic 

compounds contants were determined spectrophotometrically while quantification of 
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catechin and epicatechin was done in a system of  HPLC-DAD. Furthermore, volatile 

compounds present in cashew wines were identified and quantified by SPME and 

analyzed by GC-MS.  Higher content of total phenolic compounds was found in wine 

having the processing conditions: must of 25°Brix and pH 4.0, initial concentration of 

cells 7,5%, fermentation temperature of 23°C, addition of 5% solution of gelatin, 

dilution of the pulp in a 1:1 ratio, addition of 1g/L of ammonium phosphate and 0,1g/L 

of magnesium sulfate. Catechin and epicatechin were present in all cashew wines. As 

for the profile of aroma in cashew wines, the main volatile compound which was 

present in all 15 wines was phenylethyl alcohol, and among several, there was 

difference in composition and concentration of volatile compounds.  Wines with the 

formulation of 20°Brix, pH 3.0, fermentation temperature of 16°C, addition of 10% 

solution of gelatin, dilution of the pulp in the proportion 1:0.5, absence of ammonium 

phosphate, 0.2 g/L of magnesium sulfate and an initial concentration of 10% of cells 

and the wine elaborated with 20°Brix, pH 3.0, fermentation temperature of 16°C, 

adding 10% solution of gelatin, dilution of the pulp in the ratio 1:0.5, 2g/L of 

ammonium phosphate, absence of magnesium sulfate and an initial concentration of 

10% of cells, were characterized by the presence of the volatile compound, 3-methyl-1-

butanol responsible for the  undesirable odor of cashew apple fruit in its senescence. 

 

Keywords: Cashew wine, S. cerevisiae, physical-chemical and sensorial aroma, 

phenolic. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

O Brasil é um dos países com maior produção mundial de frutas tropicais, no 

entanto, há um grande desperdício dessas frutas gerando grandes prejuízos. Desta 

forma, é necessário o desenvolvimento de novos produtos que permitam reduzir esse 

desperdício e proporcione uma agregação de valor aos produtos e consequentemente, 

um aumento na renda do agricultor. Assim sendo, uma das alternativas para que isto 

ocorra é a produção de bebida alcoólica elaborada a partir de frutas nativas do país, 

como por exemplo, o caju (DIAS et al., 2003).   

O grande interesse dos agricultores e comerciantes é a comercialização da 

castanha do caju, pois este fruto possui um grande valor, sendo aproveitado tanto para 

produção de óleos quanto para castanha comestível. Desta forma, eleva-se muito seu 

preço, enquanto que o pseudofruto tem um desperdício de milhares de toneladas por 

ano.  

A Food and Agriculture Organization (FAO) tem mostrado que a 

comercialização mundial de produtos derivados de frutas quintuplicou nos últimos 

quinze anos. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil destaca-se por ter a maior 

produção, apesar de a mesma está concentrada em poucas espécies frutíferas, as quais 

são cultivadas e processadas em larga escala (BRUNINI et al., 2002). 

O caju está cada dia mais valorizado, tanto no Brasil como no exterior. Na 

Europa, frutas ou produtos derivados com aroma e sabor exóticos estão ganhando 

mercado, assim, as frutas tropicais brasileiras se destacam pela sua importância. Este 

interesse do mercado europeu em produtos elaborados com aroma intenso e agradável, 

juntamente com a diminuição do desperdício do pseudofruto compõem os motivos que 

a matéria-prima escolhida para este trabalho foi o caju. 

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 (VOGT & JAKOB, 1986). O vinho é uma bebida alcoólica 

fermentada por difusão, que é obtido genericamente pela fermentação alcoólica do suco 

de fruta natural madura, sendo a fruta principal a uva (Vitis vinífera). Admitem-se, 

tradicionalmente, que o nome vinho seja reservado apenas para a bebida proveniente da 

uva. Para bebidas produzidas por fermentação alcoólica de outras frutas, deve-se indicar 
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o nome da fruta, como, por exemplo, vinho de caju (CORAZZA et al., 2001). Diversos 

autores publicaram estudos sobre vinhos ou bebidas fermentadas de frutas tropicais e 

subtropicais como caju (TORRES NETO et al., 2006; ARAÚJO et al., 2010); laranja 

(CORAZZA et al., 2001); banana (ARRUDA et al., 2007); ata ou pinha (MUNIZ et al., 

2002);  ciriguela (MUNIZ et al., 2002); mangaba (MUNIZ et al., 2002); camu-camu 

(MAEDA e ANDRADE, 2003); acerola (SANTOS et al., 2005); dentre outros.  

Frente a essa perspectiva, nos últimos anos, o Laboratório de Análises 

Cromatográficas e de Flavor (LAF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) tem 

investigado a elaboração de bebidas fermentadas produzidas a partir da polpa de frutas 

tropicais, como abacaxi, acerola, laranja, umbu, jamelão, mangaba, ciriguela, pinha, 

cajá-umbu e caju, com o objetivo de desenvolver bebidas de alta qualidade, realizando 

análise das características físico-químicas e sensoriais, para uma futura comercialização. 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver vinhos a partir do uso de polpa 

de caju utilizando os recursos do planejamento experimental, sendo que os objetivos 

específicos foram: determinar as características físico-químicas da polpa de caju; avaliar 

a eficiência fermentativa de duas cepas de S. cerevisiae tendo como variável reposta a 

média do atributo impressão global da análise sensorial; elaborar vinhos a partir do uso 

da polpa de caju, utilizando a levedura S. cerevisiae, que teve melhor desempenho na 

avaliação anterior, utilizando o planejamento experimental pelas matrizes de Plackett & 

Burman (1946); determinar as características físico-químicas, os compostos fenólicos 

totais por espectrofotometria e catequina e epicatequina por sistema de HPLC-DAD dos 

vinhos de caju; extrair os compostos voláteis através da técnica de SPME dos vinhos e 

analisá-los pela cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massa (GC/MS) e 

fazer a análise sensorial dos vinhos de caju. 

            A presente dissertação foi organizada em capítulos, onde o capítulo 1 apresenta 

a revisão bibliográfica, abordando os vários temas relacionados com este trabalho, como 

a matéria-prima utilizada (caju), fermentação alcoólica e o microrganismo 

correspondente, bebidas fermentadas de frutas, os compostos analisados e a técnica de 

extração de voláteis utilizada. O capítulo 2 apresenta a seleção da cepa de melhor 

desempenho sensorial juntamente com o planejamento experimental; o 

acompanhamento fermentativo dos vinhos de caju; a caracterização físico-química da 

matéria-prima e dos vinhos de caju; a análise sensorial realizada nas bebidas e os 
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cálculos dos efeitos proporcionados pelas diferentes variáveis usadas no planejamento 

experimental. O capítulo 3 apresenta a determinação de compostos fenólicos totais, a 

quantificação dos compostos fenólicos de catequina e epicatequina usando o sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada com o detector de arranjo de diodos 

(HPLC-DAD), a determinação do perfil de compostos voláteis dos vinhos de caju, 

analisados em GC/MS. 

 No anexo 2 encontra-se o artigo publicado por meio deste estudo com título 

Biotechnological process for obtaining new fermented products from cashew apple fruit 

by Saccharomyces cerevisiae strains. 
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1. 1 INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo apresenta a fundamentação teórica e a revisão da literatura que 

embasaram o desenvolvimento desta dissertação. São apresentados conceitos e dados de 

produção do caju, descrição sobre os processos fermentativos e os microrganismos 

envolvidos. São encontrados ainda, as definições e os limites da Legislação Brasileira 

de bebidas fermentadas de diversas frutas, compostos fenólicos com poder antioxidante, 

os compostos responsáveis pelo sabor e aroma e a técnica de extração dos compostos 

voláteis. 

Os frutos tropicais são bastante sensíveis, necessitando de um manuseio que 

requer cuidados especiais em todas as etapas da cadeia de comercialização. O rápido 

amadurecimento demanda tecnologia de manuseio especial e justifica o pequeno 

volume de exportação observado para a maioria desses produtos. Porém, são 

importantes para a economia de nações em desenvolvimento. O caju encaixa-se 

perfeitamente nesta situação. A falta de acesso ao mercado dos frutos considerados 

exóticos tem sido causada por vários fatores, entre eles: a restrição das condições 

climáticas; técnicas agrícolas pobres ou ineficientes; conhecimento limitado para a 

colheita, manuseio e transporte, e falta de conhecimento do valor nutritivo (MENEZES 

& ALVES, 1995). 

 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2.1 Caju 

 

1.2.1.1 Frutífera 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma cultura de grande relevância 

econômica, tanto pelo fato de ser consumida in natura como pela industrialização de 

seus frutos, resultando em sucos e outros produtos bastante consumidos nos mercados 

interno e externo. O cultivo desta frutífera é realizado em diversos países, destacando-se 

pela produção Índia, Brasil, Moçambique e Tanzânia (PETINARI & TARSITANO, 

2002). 

A cajucultura passou a ser uma atividade de considerável importância sócio-

econômica para o Nordeste brasileiro, a partir de 1975, com a expansão da área 
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cultivada e a criação de um parque industrial de beneficiamento de castanha (FRANÇA, 

1988; EMBRAPA, 1993).  

O cajueiro tem relevante importância socioeconômica para o país, uma vez que a 

exploração de aproximadamente 740.000 hectares de cajueiros mobiliza no campo 280 

mil pessoas gerando renda e fixando o homem no campo; assim, a exploração do 

cajueiro se apresenta como alternativa para melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas, notadamente nas regiões mais pobres do Nordeste brasileiro (SOUZA FILHO 

et al., 1999). A produção anual é de 133.211 t de castanha (IBGE, 2008) e 1.650.000 t 

de pedúnculo (FAO, 2008). 

A planta do caju tem uma aplicação medicinal, segundo o povo indígena, 

podendo ser usada no tratamento de ferimentos através da casca da árvore raspada e 

molhada com um pouco de água. Esse procedimento faz a higienização da parte afetada, 

retira o sangue coagulado e facilita a cicatrização (BUCHILLET, 1988) além de ajudar 

contra diarréia com o uso do extrato da entrecasca do caju juntamente com água 

(MILLIKEN & ALBERT, 1997). 

 

1.2.1.2 Caracterização do fruto 

 

O caju (Figura 1.1) é uma fruta de aparência exótica, aroma agradável e sabor 

único, além de possuir uma cor atraente, também perfuma, enriquece e diversifica 

diversos pratos da culinária tropical. É uma das frutas nativas de maior potencial para 

exploração no território brasileiro devido à sua qualidade sensorial e nutricional. O 

pseudofruto do cajueiro ou também chamado de pedúnculo é consumido pelo sabor 

agradável e pelo alto valor nutritivo, relacionado, principalmente, ao elevado teor de 

vitamina C (EMBRAPA, 2005). 

A qualidade do pseudofruto do caju para consumo in natura está relacionada 

com diversos aspectos, sendo eles: teor de açúcar da polpa, adstringência e coloração da 

casca que pode ser vermelha ou amarela. Do ponto de vista tecnológico, a proporção da 

parte comestível do pedúnculo do caju é muito superior quando comparado com outros 

frutos tropicais tradicionalmente cultivados como abacate, banana, manga, maracujá e 

abacaxi (MENEZES & ALVES, 1995).  
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         Figura 1.1: Frutos do caju (Anacardium occidentale L.) 

                                       Fonte: Arquivo pessoal do autor desta dissertação. 

 

 

Os estudos fisiológicos iniciais sobre o pedúnculo (BIALE & BARCUS, 1967) 

mostraram que este é um dos produtos de metabolismo mais ativo, com elevada taxa de 

respiração (74m1 a 76m1 02.kg'.h-' ou 62m1 a 72ml CO2.kg"'.h"') à temperatura de 20 

°C, fato fisiologicamente desejável para o amadurecimento de frutos tropicais (Tabela 

1.1) (MENEZES & ALVES, 1995). 

 

Tabela 1.1: Variação da taxa de respiração para frutos da Amazônia. 

Tipo Fruta 

                   Taxa de respiração 

 

  ml O2.kg
-1

.h
-1                                 

ml CO2.kg
-1

.h
-1

 

 

 
 

Banana 

 

12-82 

 

17-66 

 Biribá 24-60 22-57 

Climatérico Manga 26-59 38-60 

 Mamão 6-36 9-32 

 Graviola 30-125 25 

    

    

 Cacau 35-44 31-37 

Não-climatérico Caju 74-76 62-72 

 Goiaba 34-36 31-46 

    
Fonte: Menezes & Alves (1995) 
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Garruti (2001) afirma que o caju é um fruto interessante do ponto de vista 

econômico e nutricional, sendo muito conhecido por causa da boa qualidade da castanha 

e pela riqueza de vitamina C que contém no pseudofruto. 

O caju apresenta teores de ácido ascórbico que variam entre 120 a 300mg/100g 

(OGUNMOYELA, 1983), valores considerados altos quando comparados às doses 

recomendadas para ingestão diária, que variam de 30 a 50mg/dia, conforme idade e 

condições de saúde (MITCHELL, 1978). O caju vem em terceiro lugar em teor de 

vitamina C, após a acerola e o camu-camu, apresentando o maior teor de vitamina C 

dentre as frutas comestíveis de espécies cultivadas (MAIA, 1980). Como o caju 

apresenta variação na sua composição físico-química de acordo com o seu tipo, clone e 

região produtora, são apresentados dados médios do pedúnculo (Tabela 1.2), não 

havendo, portanto, diferenciação entre os tipos de caju amarelo e vermelho 

(CAJUCULTURA, 2010). 

 

 

Tabela 1.2: Composição físico-química média do pedúnculo de caju. 

Característica Valor 

Umidade (%) 86 

Brix 11 

pH 4,2 

Açúcares redutores (%) 7,9 

Açúcares totais (%) 8,4 

Acidez total (%) 0,36 

Ácido ascórbico (mg/100g) 18,5 

Taninos (%) 0,35 

Cálcio (mg/100g) 14,5 

Fósforo (mg/100g) 33 

Ferro (mg/100g) 0,36 

                    Fonte: Cajulcultura (2010). 

               

 

Por causa da concentração bastante elevada de taninos, definidos como 

compostos fenólicos, no pseudofruto do caju, esse grupo desempenha importante papel 

na determinação do sabor. O estudo de taninos nesta fruta tem constituído preocupação 

de diversos autores. O teor de compostos fenólicos é função da região de cultivo, do 

estádio de maturação e da variedade (MENEZES & ALVES, 1995). 
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1.2.1.3 Pós-colheita 

 

Pelo pseudofruto do caju ter uma casca muito fina, o ataque de microrganismos 

fitopatogênicos, responsáveis pelo estabelecimento de um rápido processo fermentativo, 

é muito susceptível, assim, a conservação pós-colheita do pedúnculo do cajueiro à 

temperatura ambiente não ultrapassa 48 h (FIGUEIREDO, 2000). Torna-se fundamental 

o desenvolvimento de métodos de conservação que aumentem a vida útil dos frutos, 

sem que sua estrutura física original e composição química sejam alteradas e, 

consequentemente permitam a oferta destes e de seus derivados durante todo o ano 

(MOURA et al., 2010). 

Apesar de o pedúnculo do caju apresentar conteúdo elevado de taninos, e, assim, 

possuir uma barreira química contra a infecção por microrganismos, o fruto não 

apresenta resistência física à penetração, pois possui alto teor de umidade e película de 

revestimento bastante delicada e fina. Outro aspecto negativo que contribui para a 

degradação pós-colheita rápida é a elevada taxa de perda de peso fresco durante o 

armazenamento, o que favorece de forma decisiva no murchamento acentuado 

(MENEZES & ALVES, 1995). 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos produtores, principalmente os 

que visam o consumo in natura do caju, é sua vida útil pós-colheita extremamente 

curta. Com a tecnologia atualmente recomendada, a colheita deve ser feita nas horas de 

temperaturas mais amenas e os cajus devem ser acondicionados em uma única camada, 

nas caixas plásticas de colheita (47 x 30,5 x 12cm), as quais são revestidas internamente 

por uma camada de espuma de aproximadamente 1 cm de espessura, para não danificar 

o pedúnculo. Após a seleção efetuada no packing house, os cajus devem ser colocados 

em bandejas de isopor embaladas com filme de PVC e armazenadas sob refrigeração 

(5ºC), sendo possível a comercialização desses pedúnculos a grandes distâncias 

(FILGUEIRAS et al., 1999). A classificação é feita com base no número de cajus por 

bandeja (variando de quatro a oito) (CAJUCULTURA, 2010) como mostra a Figura 1.2. 
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               Figura 1.2: Classificação do caju para comercialização in natura. 

 

 

A consolidação dos mercados tradicionais e a abertura de novos mercados 

elevaram o consumo de pedúnculo como fruta de mesa. Isto ocorreu devido 

principalmente aos novos plantios feitos com cajueiro-anão precoce que, por apresentar 

porte baixo, facilita a colheita com maior aproveitamento e redução de perdas. As 

características físicas são de fundamental importância para a definição de técnicas de 

manuseio pós-colheita, assim como para a boa aceitação do produto pelo consumidor. 

Para atender as exigências da comercialização, a grande variabilidade genética existente 

auxilia na seleção de pedúnculos que devem ter características tais como: alta 

resistência ao manuseio, avaliada através da textura firme, e formato piriforme, de fácil 

disposição nas embalagens utilizadas. Além disso, o consumidor prefere pedúnculos de 

cor laranja a vermelha e de tamanho grande, ou seja, dos tipos 4 ou 5 (MOURA et al., 

2001). 

 

 

1.2.1.4 Produtos do caju  

 

O líder e o pioneiro no aproveitamento de pedúnculos de caju (Anacardium 

occidentale L.) é o Brasil. Estes pedúnculos são consumidos de diversas formas como 

suco integral, polpa congelada, néctar, cajuína, vinhos, doces em calda, desidratados e 

cristalizados. No entanto, os produtos são destinados, quase que exclusivamente, ao 

mercado interno devido às grandes perdas de pedúnculos in natura (AGOSTINI-

COSTA et al., 2002).   
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Nas regiões onde o pedúnculo do caju é aproveitado para a extração do suco, a 

colheita é feita no período da manhã. Após o descastanhamento, as castanhas devem ser 

submetidas a um processo de secagem ao sol durante dois ou três dias e então são 

acondicionadas em caixas e enviadas para a indústria, onde serão processadas 

(CAJUCULTURA, 2010). 

A castanha, o verdadeiro fruto, é um aquênio reniforme (3g a 32g), com 

tegumento liso, coriáceo, cinzento ou verde acinzentado; o mesocarpo é espesso, 

alveolado, preenchido de um líquido viscoso, vermelho, acre, cáustico e inflamável, 

comumente chamado LCC (líquido da casca da castanha). Desenvolve-se por seis a oito 

semanas após a polinização, com o pedúnculo crescendo mais intensamente durante as 

duas últimas semanas. O fruto e o pseudofruto caem juntos e espontaneamente após sete 

a oito semanas (WUNNACHIT & SEDGLEY apud MENEZES & ALVES, 1995, p. 

20). 

O principal produto do caju é a castanha, que é bem conhecida em todo o 

mundo. Os sucos são processados a partir do pseudofruto, considerado como um 

resíduo da indústria de castanha de caju. O consumo do pseudofruto fresco ainda é 

limitado, mas o suco é amplamente aceito pela população, devido ao seu sabor menos 

adstringente (ASSUNÇÃO & MERCADANTE, 2003). 

As exportações da castanha em bruto passaram de 14,6 milhões de dólares, em 

2006, para 24,7 milhões de dólares, em 2010, enquanto as exportações de amêndoa de 

caju evoluíram de 12 milhões de dólares, em 2006, para 18 milhões de dólares, em 

2010, devido ao crescimento médio anual mais rápido das quantidades exportadas 

(VERDADE, 2011). A Tabela 1.3 apresenta o rendimento médio da castanha do caju, 

por hectare, no mês de fevereiro de 2010. 

 

Tabela 1.3: Rendimento médio da produção da castanha de caju 

Rendimento médio (kg de castanha/ha)- Brasil- Dezembro de 2010 

Ano Variação (%) 

2009 2010  

- 51,39 284 140 
Fonte: Cajucultura (2010) 
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A última previsão da safra brasileira de castanha de caju para 2010, tendo como 

referência o mês de dezembro de 2010, apresentou, em relação a 2009, uma variação de 

- 51,22% na produção, -1,93% na área plantada e +0,24% na área colhida (hectares) 

(CAJUCULTURA, 2010). Estes dados encontram-se na Tabela 1.4. Segundo dados do 

IBGE (2006), a produção da castanha de caju in natura em Sergipe foi de 390 

toneladas, a qual gerou uma receita de R$ 679.000,00.  

 

 

      Tabela 1.4: Informações sobre produção da castanha de caju em 2010 

Brasil e 

Estados 

Safra Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) 
 

Brasil 
2009 785.446 753.070 217.072 

2010 770.285 754.863 105.885 

Maranhão 
2009 19.608 18.777 6.512 

2010 20.270 19.189 8.016 

Piauí 
2009 184.145 170.545 42.963 

2010 170.884 170.884 14.682 

Ceará 
2009 410.676 396.538 104.421 

2010 408.925 401.510 39.596 

Rio Grande do 

Norte  

2009 129.227 126.585 48.918 

2010 126.983 121.291 26.597 

Paraíba  
2009 7.969 7.905 3.152 

2010 7.065 7.032 2.735 

Pernambuco 
2009 8.118 7.260 5.827 

2010 10.007 9.109 8.819 

Bahia  
2009 25.703 25.460 5.279 

2010 26.151 25.848 5.440 

     Fonte: Cajucultura (2010) 

 

Apesar da alta adstringência, característica marcante da fruta, o caju apresenta 

boas propriedades para a industrialização devido à sua polpa, casca macia, ausência de 

sementes, elevado índice de açúcar e sabor exótico. O valor econômico do cajueiro está 

nos principais produtos industrializados: a amêndoa (castanha de caju), o líquido da 

casca da castanha, o suco do pseudofruto. O comércio de produtos derivados do caju 



27 

 

tem crescido de forma contínua, mundialmente, tornando-o um grande destaque entre as 

frutas tropicais, logo atrás da banana e do abacaxi (MELETTI, 2000). 

É extraído da castanha o óleo contendo o ácido anacárdico (90%) e dois fenóis 

(10%), muito usado na indústria de plásticos, isolantes, vernizes, inseticidas, entre 

outros (MOURA, 2001). A amêndoa da castanha possui alto valor comercial e, no 

Brasil, tem grande parte de sua produção voltada à exportação. 

De acordo com Ramteke et al. (1984), o caju não é usado integralmente por 

causa da sua adstringência, perecibilidade natural e problemas de transporte. A 

concentração de sucos de frutas reduz o volume, melhorando as condições de 

armazenamento, embalagem e transporte, mas durante o processo de concentração 

muitos compostos aromatizantes são perdidos. Assim, é necessário recuperar a fração 

aromatizante do suco no decorrer da concentração. Há muitas informações de diferentes 

processos usadas para recuperar o aroma e concentrar o suco. O aroma concentrado 

pode, então, ser reincorporado ao suco concentrado com o objetivo de ter uma bebida 

com aroma natural e característico da fruta. 

O pedúnculo pode ser consumido como fruta fresca, cajuína (suco fresco, 

clarificado, engarrafado e cozido em banho-maria). O suco clarificado pode ser 

utilizado na fabricação de delicioso refrigerante, semelhante ao guaraná ou, ainda, ser 

concentrado com açúcar, transformando-se no delicioso xarope de caju 

(CAJUCULTURA, 2010). 

 

1.2.1.5 Pesquisas sobre o fruto 

 

A preocupação com a qualidade dos produtos que vão à mesa do brasileiro tem 

aumentado de modo considerável nos últimos anos, já que os consumidores internos 

estão mais exigentes quanto ao padrão, consequentemente tem crescido o interesse por 

pesquisas desenvolvidas nessa área, nos laboratórios de universidades brasileiras 

(FAVA, 2004). 

Algumas empresas do Nordeste estão investindo em pesquisas para melhorar a 

produção de caju desta região, com o objetivo de direcionar a produção para a 

comercialização in natura. A venda in natura reverte à tradição apontada nas 

estimativas oficiais de desperdício de mais de 95% da safra de pedúnculo do caju, em 

detrimento da castanha, que a indústria de suco não pode aproveitar (ARARIPE, 2000).  
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No estado de São Paulo, os resultados de pesquisa em relação à cultura do 

cajueiro são escassos quanto a disposição dos agricultores, no que se refere à 

produtividade, comercialização e aos aspectos ligados à economicidade, como por 

exemplo o custo de produção e análise de investimentos. Esses indicadores são 

importantes subsídios em relação às decisões dos agricultores no planejamento da 

produção (PETINARI & TARSITANO, 2002). 

O suco do pseudofruto do caju submetido a uma fermentação alcoólica produz 

uma bebida fermentada que pode ser um novo caminho para evitar o grande desperdício 

que existe do pedúnculo da fruta (DIAS et al., 2003), necessitando de uma amplificação 

nas pesquisas.  

 

 

1.2.2 Fermentação alcoólica 

 

Há mais de 4000 anos os egípcios fabricavam pães e bebidas alcoólicas a partir 

de cereais e frutas. Porém, há pouco tempo é que se pôde relacionar a fermentação com 

a levedura, que possui a capacidade de sobreviver tanto em condições aeróbias como 

anaeróbias (LIMA, BASSO, AMORIM, 2001). 

Com os avanços da tecnologia da fermentação alcoólica e da taxonomia de 

leveduras, verifica-se que a linhagem que predomina é a que possui características mais 

propícias de adaptação as diversas condições de processamento, assim como o teor de 

açúcar no mosto/ teor de etanol no vinho, acidez do vinho, temperatura do mosto, modo 

de condução da fermentação, etc (OLIVEIRA, 2001). 

 

 

1.2.2.1 Bioquímica 

 

Bioquimicamente, a fermentação é a oxidação incompleta do açúcar, com a 

formação de um subproduto que é um composto orgânico oxidável. Considerando-se o 

processamento da cana pela levedura, inicialmente a sacarose, que é o seu açúcar de 

reserva, sofre hidrólise pela enzima invertase convertendo em dois monossacarídeos 

(glicose e frutose), os quais entram na via glicolítica e, por meio de uma sequência de 

reações, são convertidas a piruvato. Este primeiramente é descarboxilado pela enzima 
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piruvato descarboxilase formando acetaldeído e liberando CO2. Posteriormente o 

acetaldeído é reduzido a etanol, sendo essa reação catalisada pela álcool desidrogenase 

1. O esgotamento da glicose ativa, nas leveduras, a transcrição do gene da enzima álcool 

desidrogenase 2. Esta enzima oxida o etanol a acetaldeído, o qual posteriormente é 

convertido a acetato, passando assim para as etapas posteriores do ciclo de Krebs 

(DERLIN apud MISSAWA, 2009) (Figura 1.3). 

 

 

 

Figura 1.3: Esquema das reações de fermentação e respiração. As setas 

pontilhadas indicam a via que é ativada quando a glicose é totalmente consumida 

(oxidação etanol).  
 Fonte: Missawa (2009) 

 

 

A fermentação alcoólica fornece energia na forma de ATP ou outros compostos 

de transferência de energia para a biossíntese do material celular e produção do etanol. 

Estas reações catabólicas acontecem com uma acentuada redução na energia livre, a 

qual junto com a subsequente hidrólise do ATP durante as reações de biossíntese, 

transporte e manutenção, resulta na produção de calor. Os dados da literatura têm 

mostrado que a velocidade de produção de calor em fermentações pode ser útil de 

muitas maneiras tanto na pesquisa acadêmica como em aplicações industriais. As 

correlações gerais entre produção de calor e vários outros parâmetros sugerem que a 

velocidade de produção de calor pode ser usada como uma medida para monitorar em 
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tempo real fermentações, consumo de oxigênio ou a velocidade de produção de CO2 

(VOLPE, 1997). 

A fermentação de 1 mol de glicose dá origem a 1,6 moles de etanol, 1,8 moles 

de CO2 e pequena quantidade de diversos compostos com ácido succínico, álcoois 

superiores, lactato, acetaldeído, ácido acético, glicerol, acetoína, dihidroxicetona, 

sorbitol, manitol, levana e ácido glicônico. A presença de álcoois superiores no meio 

fermentativo é indesejável nas destilarias porque dificulta a obtenção do etanol puro. A 

equação da fermentação alcoólica apresenta-se da seguinte maneira (ERNANDES & 

GARCIA-CRUZ, 2009; GUTIERREZ, 1993): 

 

                                     C6H1206 + 2 Pi + 2ADP → 2C2H50H + 2CO2 + 2ATP + 2H2O 

 

 

O principal parâmetro para avaliar o desempenho de matérias-primas em 

fermentações é o cálculo do rendimento, e este pode ser obtido através da determinação 

da massa de etanol produzida e da determinação da massa residual de açúcares e alguns 

metabólitos. Estes dados são tão importantes que eles devem ser obtidos de forma 

cuidadosa e criteriosa para garantir um processo produtivo satisfatório. Frequentemente, 

na prática observam-se valores de rendimento maiores a 100%, evidenciando a 

existência de erros, já que inevitavelmente outros produtos são sintetizados a partir do 

açúcar. Pode acontecer também o inverso, valores muito baixos de rendimento que pode 

ser devido à inexatidão das técnicas analíticas ou utilização de matéria-prima esgotada 

(ROGRIGUES, 1998). 

 

 

1.2.2.2 Processo fermentativo de vinhos 

 

Se o objetivo de uma fermentação alcoólica é a obtenção de etanol, pode-se 

considerar como secundário qualquer outro produto que se origine durante o processo 

fermentativo. Admitem-se, como sendo produtos secundários, o dióxido de carbono, a 

glicerina, o ácido succínico, os álcoois superiores e o aldeído acético. Nos substratos, 

encontram-se também outras substâncias como: ácido acético, ácido láctico, ácido 

butírico, cetonas, bases nitrogenadas, ácidos graxos, furfurol, aldeídos, ésteres, etc. 
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Após a fermentação alcoólica, os substratos açucarados denominam-se vinhos. Eles 

possuem uma constituição variável, composta de substâncias gasosas, sólidas e líquidas. 

As substâncias gasosas são representadas principalmente pelo dióxido de carbono; já as 

sólidas pelas células de levedura, bactérias, sais, açúcares que não foram fermentados e 

impurezas; e as líquidas principalmente pela água e álcool, em percentagens que variam 

de 88-93% a 12-7%, respectivamente nos vinhos comuns (LIMA, 1975). 

A fermentação alcoólica, a etapa de maior importância no preparo do vinho, 

abrange toda a etapa desde o preparo do inóculo até a etapa de trasfega. No processo de 

fermentação podem-se distinguir três fases: uma preliminar que é de adaptação da 

cultura ao meio e inicia-se quando o mosto é inoculado, com duração de 4 a 6 horas, 

outra tumultuosa onde a agitação do substrato é tão grande que parece estar em ebulição 

e tem duração de 12 a 16 horas e, a fase complementar que é o fim da fermentação e 

dura cerca de 4 a 6 horas (CORAZZA et al., 2001 ; LIMA, 1975). 

O processo fermentativo alcoólico é uma fase decisiva na elaboração do vinho. 

Todas as qualidades potenciais da bebida já existem na uva e podem exteriorar-se 

durante a vinificação ou, então, desaparecer. A fermentação a partir da polpa ou sucos 

de frutas pode ser conduzida de duas maneiras: natural (espontânea) ou por meio de 

culturas selecionadas (ALVES, 2009). 

Deve-se ter um rígido controle de contaminantes durante o processo 

fermentativo, através do uso de antibióticos e desinfetantes específicos para bactérias, 

com o objetivo de evitar a perda de açúcares, do próprio etanol e a formação de 

produtos secundários. Dentre os contaminantes mais comuns da fermentação alcoólica 

incluem-se bactérias dos seguintes gêneros: Acetobacter, denunciadas pelo odor acético, 

a mosca-do-vinagre; Lactobacillus e Streptococcus, que provocam o aumento da acidez 

do mosto por formação de ácido lático; Clostridium, levando à formação de ácido 

butírico que eleva a acidez e provoca um odor de rançoso; Leuconostoc, espécie L. 

mesenteroides, que forma o polissacarídeo dextrana (canjiquinha) e eleva a viscosidade 

do mosto; além de Bacillus, Aerobacter e de Streptococcus responsáveis pela formação 

de um outro polissacarídeo, levana, que também provoca o aumento da viscosidade 

(SILVEIRA & MOLINA, 2002). 

Os processos fermentativos podem se iniciar de diferentes formas: com uma 

determinada levedura, com culturas puras fornecidas ou pelo uso de leveduras de 
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panificação prensadas ou granuladas. As culturas puras são apenas isoladas ou obtidas 

através de melhoramento genético. Com o decorrer do tempo, as linhagens que dão 

início ao processo têm duração efêmera, são substituídas por leveduras selvagens 

(LIMA et al., 2001).   

Uma alternativa para garantir a qualidade e a reprodutibilidade das 

características do vinho, assim como assegurar o processo fermentativo alcoólico, 

muitos produtores têm utilizado culturas puras de leveduras isoladas de seu próprio 

vinho como cultivos iniciadores. Estas culturas, na forma de leveduras secas ativas, são 

fornecidas aos produtores e usadas na inoculação dos mostos, assim as bebidas 

produzidas terão, em sucessivas vindimas, as características sensoriais próprias daquela 

determinada região (GONZÁLEZ-PEREZ et al., 1993). 

 

 

1.2.2.3 Microrganismos 

 

Devido à importância econômica dos processos biotecnológicos envolvendo a 

levedura Saccharomyces, seja na panificação, na produção de cerveja, vinho e outras 

bebidas alcoólicas, tal organismo pode ser considerado o mais estudado e cujo 

metabolismo é o mais conhecido. Ainda assim, o homem ainda se surpreende com as 

recentes descobertas sobre os mecanismos de regulação metabólica, em leveduras 

(LIMA et al., 2001).   

Em nível industrial, os microrganismos consagrados para fermentação alcoólica 

são as leveduras. Porém, nos últimos 15 anos, um novo microrganismo vem chamando 

atenção dos pesquisadores: a bactéria Zymomonas mobilis. Esse interesse é devido seu 

potencial na produção de etanol, produzindo cerca de 1,9 mol de etanol por mol de 

glicose, com velocidade três a quatro vezes maior que Saccharomyces cerevisiae. Nem 

sempre têm sido consideradas as condições de cultivo e os processos fermentativos para 

determinar os parâmetros que um determinado microrganismo necessita para uma ótima 

síntese dos produtos de fermentação (ERNANDES & GARCIA-CRUZ, 2009). 

No Brasil, o processo fermentativo de produção de etanol é realizado em dois 

regimes: descontínuo alimentado ou contínuo. Eles são utilizados a fim de manter 

baixos teores de substrato no meio, evitando, assim, a inibição do cultivo pelo substrato 

e, em decorrência, aumentando a produtividade em virtude da redução do tempo de 
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processo. Em sistema contínuo, diferentes arranjos, envolvendo várias dornas de 

fermentação com reciclo de células, são empregados (SILVEIRA & MOLINA, 2002). 

Ao final da fermentação, em regime descontínuo alimentado, as células de 

levedura são separadas do mosto por centrifugação e submetidas a baixos valores de 

pH, a fim de eliminar bactérias contaminantes. Esse procedimento, baseado no 

tradicional processo em batelada Melle- Boinot, permite a reciclagem de cerca de 80% 

da massa celular para uma nova fermentação. O mosto fermentado e isento de 

leveduras, referido como vinho, contendo teores de etanol da ordem de 10% (p/v), é 

encaminhado para seção de tratamento final onde a separação do álcool etílico e de 

subprodutos é feita por destilação, processo térmico baseado nos diferentes pontos de 

ebulição e pressões de vapor de uma mistura de componentes voláteis (SILVEIRA & 

MOLINA, 2002). 

 

 

1.2.3 Leveduras 

 

 As leveduras são agentes da fermentação alcoólica. Existe um número elevado 

de espécies desses microrganismos que se diferenciam de diversas maneiras: aspecto, 

propriedades, reprodução e pela maneira de transformar o açúcar (HASHIZUME, 

1983). 

 

 As leveduras são fungos geralmente unicelulares. Seu tamanho varia 

bastante, de 1-5µm de diâmetro a 5-30µm de comprimento. Sua forma 

também é muito variável, desde elementos esféricos até células elípticas 

bastante alongadas, quase filamentosas. Suas células apresentam as 

características dos seres eucarióticos. Têm membrana citoplásmica 

lipoprotéica, cuja principal função é regular as trocas com o meio ambiente. 

Possuem, também, uma parede celular rígida, constituída principalmente de 

dois polissacarídeos: manana e glucana; além disso, contêm proteínas e 

lipídeos. No citoplasma, encontram-se, além dos componentes usuais em 

solução, um ou mais vacúolos, delimitados por uma membrana; mitocôndrias 

– estruturas membranosas relacionadas com o processo respiratório; retículo 

citoplasmático; ribosomas e, freqüentemente [SIC], grânulos de material de 

reserva – hidratos de carbono, gorduras ou proteínas. O núcleo, tipicamente 

eucariótico, é envolvido por uma membrana nuclear (LIMA, 1975, p. 4).  
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As leveduras contribuíram para o processo científico, constituindo modelo 

celular de escolha na elucidação dos processos bioquímicos e metabólicos fundamentais 

das células vivas eucarióticas. Esta escolha não foi surpreendente, pois as leveduras 

podem ser produzidas em muita quantidade pelo uso da biotecnologia nas indústrias de 

pão e cervejeiras (CARVALHO et al., 2006). 

A fermentação é comumente realizada por leveduras, no entanto existem alguns 

tipos de bactérias que podem produzir álcool. Cerca de 500 espécies de leveduras são 

conhecidas pelo homem. Dentre elas, destacam-se como produtoras de etanol, espécies 

do gênero Saccharomyces, Schizosaccharamyces, Pichia e outras. A espécie mais 

importante de levedura alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae, que possui um largo 

espectro de utilização, sendo empregada na produção de pães, bebidas alcoólicas, etanol 

e outros. Embora os agentes de fermentação alcoólica mais utilizados sejam as 

leveduras, existem estudos para selecionar outros microrganismos capazes de desdobrar 

carboidratos na produção de álcool (ERNANDES & GARCIA-CRUZ, 2009). 

Saccharomyces cerevisiae é um microrganismo facultativo, que tem a 

capacidade de crescer com e sem aerobiose. Crescendo em presença de oxigênio, exige 

biotina, e a presença de inositol e ácido pantotênico varia conforme a linhagem. A 

suplementação com outras vitaminas não é absolutamente necessária, porém em 

algumas situações seja benéfico. Ao se desenvolver em completa anaerobiose quando 

mesmo traços de oxigênio são evitados, outros componentes como os ácidos graxos 

insaturados e ergosterol, são necessários sendo que algumas linhagens exigem ácido 

nicotínico. O crescimento sem estes elementos na anaerobiose ocorre por algumas 

gerações e depois cessa (MORAES, 2001). 

O crescimento de S. cerevisiae em anaerobiose se constitui em crescimento 

glicose-etanol diáuxico. A glicose se metaboliza em etanol na primeira fase exponencial 

de crescimento, quando as células apresentam uma alta velocidade. O inicio da segunda 

fase se dá quando a glicose está quase toda consumida. É separada da primeira fase por 

uma fase de transição, quase que uma fase de latência. Na segunda fase a velocidade de 

crescimento apresenta tempo de geração de 5 a 8 horas (MORAES, 2001).  

As leveduras quando são inoculadas em meio rico em açúcar, preferencialmente, 

seguem a via fermentativa com a produção de etanol. Quando ocorre o esgotamento dos 

açúcares fermentáveis, as leveduras começam a consumir o etanol como fonte de 
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carbono para o crescimento aeróbico. Essa mudança de crescimento anaeróbico para 

respiração aeróbica devido ao esgotamento da glicose, referida como diauxic shift 

(Figura 1.4), é correlacionada com alterações na expressão de genes envolvidos em 

processos celulares fundamentais como metabolismo de carbono, síntese de proteínas e 

armazenamento de carboidratos (DERISI apud MISSAWA, 2009).  

 

 

 

Figura 1.4: Gráfico mostrando a curva de consumo de glicose (linha com 

círculos) e etanol produzido (linha com os triângulos) pelas leveduras.  
Fonte: Otterstedt et al. (2004) 

 

 

O diauxic shift é um ponto de extrema importância que deve ser levado em 

consideração durante o processo fermentativo industrial. Após o término da 

fermentação, que é determinada pelo esgotamento da glicose, o ideal seria que as 

leveduras sejam separadas imediatamente do meio para evitar que as células comecem a 

consumir o etanol, o que acarretaria em perdas de rendimento (MISSAWA, 2009).  

A levedura S. cerevisiae tem um grande destaque na indústria de biotecnologia 

devido sua grande capacidade para produzir etanol e dióxido de carbono a partir de 

açúcares, tendo uma alta produtividade e rendimento. É relativamente tolerante ao baixo 

pH e valores elevados de açúcar e etanol, ou seja, as propriedades que reduzem o risco 

de contaminação industrial em  fermentação. Além disso, é bastante resistente aos 

inibidores presentes em hidrolisados de biomassa e é capaz de crescer de forma 

anaeróbia. Estas foram as principais razões para o aumento da S. cerevisiae na 

exploração industrial. Referindo-se ao desempenho de fermentação, é importante 
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destacar que o vinho durante a produção de levedura é afetado por várias condições de 

estresse que podem afetar a sua viabilidade e a eficiência da fermentação 

(BRANDUARDI et al., 2008; NEVOIGT, 2008). 

Guimarães (2005) isolou, identificou e selecionou leveduras vínicas do gênero 

Saccharomyces, a partir da microflora presente nas uvas, variedade Terci, cultivadas e 

de etapas do processo fermentativo. Foi feito um teste de exclusão por estresse para 

fazer a seleção das leveduras. As leveduras selecionadas foram submetidas a testes de 

crescimento em diferentes fontes de carbono e de assimilação de fontes de nitrogênio. 

Após esta etapa mais testes foram realizados. Foi concluído que das 61 leveduras 

isoladas a partir da micloflora presente nas uvas e etapas do processo fermentativo, 

foram obtidas 14 leveduras com perfil bioquímico compatível com a espécie S. 

cerevisiae e características apropriadas para atender às condições empregadas no 

processo artesanal de produção de vinho; as leveduras selecionadas foram capazes de 

realizar uma fermentação completa, com produção de etanol variando entre 113 a 135 

g/l, glicerol em torno de 1 g/l e pequenas quantidades de ácidos acético e succínico. 

No trabalho de Casimiro et al. (2000) a avaliação das leveduras foi realizada 

com 24 linhagens industriais do gênero S. cerevisiae, sendo oito usadas em vinificação 

de uva e 16 em panificação. Inicialmente, o desempenho dessas leveduras no processo 

de fermentação do suco foi avaliado através da produção de gás sulfídrico (H2S) e de 

indol. As leveduras avaliadas foram inoculadas no suco clarificado, suplementado com 

oito fontes de enxofre. Todas as leveduras de panificação mostraram-se inadequadas 

para a fermentação do suco de caju. Cinco leveduras selecionadas no teste de produção 

de H2S foram avaliadas quanto ao seu desempenho no processo de fermentação em suco 

de caju clarificado corrigido para 16°Brix. O desempenho das leveduras foi avaliado 

pela taxa de produção de etanol durante a fermentação do suco de caju. O rendimento 

da fermentação variou de 43,98% a 44,78%.  

No Brasil, a fonte de carbono de maior importância utilizada para produção de 

fermento para panificação, etanol carburante e bebidas destiladas pela levedura 

Saccharomyces cerevisiae é sacarose. Com o passar do tempo, o homem através de 

estudos fez a seleção das leveduras, e isso favoreceu linhagens e genótipos com 

características desejáveis, porém melhorias ainda são necessárias para elevar a 
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produtividade e reduzir os custos nas aplicações industriais das leveduras (PARAZZI 

JÚNIOR, 2006). 

Com relação ao emprego correto das leveduras na elaboração de vinhos, 

Hashizume (1983, p. 28) afirma que “o emprego das leveduras bem realizado é sempre 

útil na vinificação, o qual pode ser feito a partir de leveduras selvagens provindas de 

uvas sadias, ou com as leveduras selecionadas em plena atividade”. 

Sabe-se que existem aproximadamente doze gêneros de leveduras de vinho, cada 

um dividido em espécies. O tamanho das leveduras varia de acordo com a espécie, 

sendo que o diâmetro pode variar de 20 a 10 mícrons. As leveduras encontradas na 

vinificação podem apresentar uma das seguintes formas: elíptica, alongada, esférica e 

apiculada (HASHIZUME, 1983). 

Segundo Branduardi et al. (2008), as leveduras que tiveram o metabolismo 

melhorado para produção de vinhos, são chamadas leveduras de vinho. 

Aproximadamente há 150 cepas distintas de leveduras de vinho, sendo a principal delas 

Saccharomyces cerevisiae, comercializadas. A levedura S. cerevisiae não é uma boa 

produtora de enzimas com relevância na produção de vinho, porém é muito usada para o 

seu status GRAS e os profundos conhecimentos sobre sua genética e bioquímica.  

Safras distintas muitas vezes produzem vinhos com composição e características 

diferentes associado à busca por espaço no mercado nacional são fatores que reforçam a 

necessidade de se garantir a qualidade do vinho. Entretanto, para que um tecnólogo de 

bebidas possa modificar estas características e/ou controlar a qualidade de um produto, 

é preciso utilizar leveduras selecionadas que possam contribuir para a manutenção da 

identidade e da superioridade do vinho produzido (GUIMARÃES, 2005).  

O estudo para empregar as linhagens de leveduras específicas é de suma 

importância na produção industrial de vinhos, pois elas são responsáveis pela 

transformação do açúcar do mosto em álcool e também agregam características 

sensoriais fundamentais como, por exemplo, o aroma e o sabor. Portanto, a 

identificação de leveduras adequadas à fermentação do suco é fundamental no 

desenvolvimento de técnicas de produção de vinho de caju (CASIMIRO et al., 2000). 
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1.2.4 Bebidas fermentadas - vinho de frutas 

 

1.2.4.1 Dados de comercialização de vinhos 

 

A vitivinicultura tem sido difundida no Brasil visando um crescimento de 

produção e valorização do vinho nacional. Uma grande variedade de frutas pode ser 

usada para a elaboração de mostos que podem, posteriormente, ser submetidos à 

fermentação alcoólica pela ação das leveduras. Entretanto, não há tecnologia totalmente 

desenvolvida para a elaboração destas bebidas no que se diz respeito à levedura a ser 

utilizada, a temperatura ideal de fermentação, o tipo de tratamento que o mosto da fruta, 

ou a própria fruta, deve sofrer na fase pré-fermentativa (DIAS et al., 2003).  

No Brasil, ainda são raros os estudos que fazem associação entre parâmetros de 

qualidade físicos e químicos de vinhos com respostas obtidas junto a consumidores 

nacionais, de modo a gerar parâmetros de qualidade que reflitam as expectativas dos 

consumidores brasileiros de vinho (BIASOTO, 2008). 

O consumo de vinhos espumantes no Brasil bateu todos os recordes em 2010. 

Segundo Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) foi vendido 12,5 milhões de litros ao 

longo do ano passado, um crescimento de 12% sobre os 11,1 milhões de litros 

produzidos no ano de 2009. O balanço considera apenas os volumes comercializados 

pelas empresas localizadas no Rio Grande do Sul, estado que responde por 90% da 

produção brasileira. Se incluídas as importações de 4,3 milhões de litros, o total sobe 

para 16,8 milhões de litros. 

A importação de vinhos pelo Brasil cresceu 27% em 2010 (Tabela 1.5). De 

janeiro a dezembro do ano passado, entraram no país 75,3 milhões de litros de vinho 

estrangeiro, vindos de 30 países, ante 59,2 milhões de litros que ingressaram no Brasil 

nos 12 meses de 2009, originados de 32 nações. Este é o maior volume de vinho já 

importado pelo Brasil, superando o antigo recorde de 60,8 milhões de litros verificado 

em 2007. Desde 2004, quando foram 39 milhões de litros de vinho estrangeiro entraram 

no Brasil, o crescimento nas importações quase dobrou, somando 93% (IBRAVIN, 

2011). 

A Inglaterra foi o principal destino do vinho brasileiro em 2010. Em 2009, a 

Inglaterra ocupou apenas a 9ª posição entre os países importadores de vinho do Brasil. 

As exportações de vinho brasileiro em geral alcançaram US$ 6,82 milhões em 2010, 
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ante US$ 10,1 milhões em 2009, puxadas pelas vendas de vinho a granel para a Rússia. 

Em 2009, foram comercializados US$ 6,7 milhões em vinho a granel (97% para a 

Rússia). Em 2010, a exportação de vinho brasileiro a granel caiu para US$ 2,9 milhões 

(IBRAVIN, 2011). 

 

 

Tabela 1.5: Principais países de origem das importações com seus respectivos volume 

de milhões de litro. 

 

Ano 

 

Chile Argentina Itália França Portugal Outros Total 

2004 

 

11,16 

 

 

11,21 

 

 

7,22 

 

 

2,84 

 

 

4,18 

 

 

2,54 

 

 

39,16 

 

2005 
  11,69 

 

11,98 

 

7,10 

 

2,60 

 

5,19 

 

2,37 

 

40,94 

 

2006 15,22 

 

13,65 

 

9,39 

 

3,66 

 

5,97 

 

3,05 

 

50,95 

 

2007 18,89 

 

16,18 

 

10,41 

 

3,82 

 

6,85 

 

4,72 

 

60,88 

 

2008 18,75 

 

15,43 

 

10,79 

 

3,46 

 

6,28 

 

3,24 

 

57,94 

 

2009 22,52 

 

14,80 

 

9,08 

 

3,50 

 

5,92 

 

3,31 

 

59,13 

 

2010 26,51 

 

18,05 

 

13,00 

 

4,26 

 

8,07 

 

5,43 

 

75,32 

 
Fonte: Ibravin (2011) 

 

 

O controle de qualidade para elaboração de vinho deve ser muito rígido e deve 

ser empregado desde a escolha dos frutos até o tempo de envelhecimento. Os vinhos 

podem ser classificados com relação ao °Brix final (licoroso, macio, doce, suave e 

seco); a coloração (branco, rosê e tinto);  ao tempo de maturação (verde  e envelhecido); 

e outras classificações (EVANGELISTA et al., 2005). 

De um modo generalizado, as operações envolvidas no processo de fabricação 

de vinhos são: extração e preparo do mosto; fermentação alcoólica; trasfega; 

clarificação e conservação. Em nível industrial, estas operações são aplicadas na 

produção do vinho de uva (CORAZZA et al., 2001). 
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1.2.4.2 Vinho de frutas 

 

Segundo a Legislação Brasileira (BRASIL, 1988) vinhos de frutas devem 

apresentar o mesmo teor alcoólico dos vinhos de mesa, entre 10,0 a 13,0% v/v. Para o 

Ministério da Agricultura (Decreto nº 2.314 de 04/09/1997), “fermentado de frutas é a 

bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte 

graus Celsius, obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura” 

(BRASIL, 1997). 

As bebidas fermentadas são alternativas no desenvolvimento de tecnologias para 

a obtenção de novos produtos derivados com um tempo de vida útil mais extenso e um 

valor agregado maior (MUNIZ et al., 2002). 

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 & Joshi (apud MUNIZ et al., 2002). 

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 (MUNIZ et al., 2002).  

Andrade, Pantoja e Maeda (2003) elaboraram uma bebida fermentada de 

pupunha. Inicialmente, uma parte dos frutos foi submetida a um cozimento e a outra a 

um branqueamento.  Para elaborar o mosto, 1 kg de polpa de pupunha foi esterilizada e 

então adicionada a quatro litros de xarope de sacarose. A inoculação foi feita com S. 

cerevisiae (seca ativa) na concentração de 1%. A fermentação durou 7 dias em uma 

temperatura de 27±1°C. Durante a fermentação, um monitoramento foi realizado 

analisando os teores de umidade, pH, acidez, amido, açúcares, sólidos solúveis, 

carotenóides e álcool. Com relação às análises físico-químicas da bebida fermentada, o 

pH  foi de 3,88; acidez total 6,40 v/v; açúcares redutores 1,01g/L; sólidos solúveis 

7,25°Brix; álcool 95,2g/L e carotenóides 7,0 µg/L. Sensorialmente, a bebida apresentou 

bom nível de aceitabilidade, 81,9%, sendo que 3,12% dos provadores foram 

indiferentes, 21,87% gostaram ligeiramente, 46,87% gostaram e 28,12% gostaram 

muito. 

Santos et al. (2005) desenvolveram e caracterizaram físico-química e 

sensorialmente a bebida fermentada de acerola (Malpighia punicifolia L). A polpa foi 
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chaptalizada para 24ºBrix, inoculou-se a levedura Saccharomyces cerevisiae e a 

fermentação foi conduzida em condições de temperatura e pressão ambientais, durante 

12 dias, com acompanhamento diário do teor de sólidos totais (ºBrix) e teor alcoólico 

(ºGL). Após a fermentação, realizou-se a clarificação com solução de 1g/L de bentonite. 

O fermentado foi engarrafado em frascos de vidro e conservado a 5°C. Os resultados 

mostraram que o fermentado de polpa de acerola foi bem aceito sensorialmente, com 

nota média no atributo sabor próxima a 7. 

   Muniz et al. (2002) estudaram a elaboração e caracterização de bebidas 

fermentadas de pinha (Annona squamosa L.), ciriguela  (Spondias purpurea L.) e 

mangaba (Hancornia speciosa G.), utilizando leveduras comerciais. A partir das polpas 

dos frutos foram formulados mostos com teores de sólidos solúveis de 16 ºBrix. Esses 

foram inoculados com levedura seca ativa, estirpe S. cerevisiae var. bayanus e 

fermentados entre 18 e 21ºC. As bebidas atingiram teores alcoólicos de 8,4 ºGL para a 

bebida da pinha, 9,8 ºGL para bebida da mangaba e 10,0 ºGL para a bebida da ciriguela.  

No trabalho de Caldas et al. (2006), uma bebida fermentada de abacaxi 

(variedade Pérola) foi elaborada. A chaptalização ocorreu em 2 etapas: 35% do total de 

açúcar foi acrescentado no dia da fermentação e 65% foi acrescentado no dia seguinte a 

fermentação, para não haver uma eventual inibição do crescimento das leveduras. A 

inoculação foi feita com leveduras secas ativas, sendo utilizada 200mg/L. A 

fermentação ocorreu em temperatura controlada de 20°C, tendo duração de 6 dias. Para 

realizar a clarificação utilizou-se metabissulfito de potássio e betonite. Com relação às 

análises físico-químicas, o pH do vinho de abacaxi foi 3,9; acidez total foi 92,33 meq/L 

e a densidade foi 1,1478 g/cm
3
.  

 Arruda et al. (2007) elaboraram e analisaram bebidas fermentadas de banana, de 

3 lotes diferentes. Foi utilizada Saccharomyces cerevisiae (Fermol Blanc/Pascal 

Biotech) e duas temperaturas de fermentação 16ºC e 30ºC. A graduação alcoólica média 

ficou entre 8,9 e 9,0% v/v. Todas as amostras elaboradas apresentaram valores de 

açúcares totais inferiores a 5,0 g L
-1

, caracterizando-se como “vinho seco”. O extrato 

seco variou entre 20,59 a 23,84 g/L;  as cinzas variou entre 5,52 a 5,85 g/L; o pH foi de  

4,49 a 4,70. As características físico-químicas que mais variaram entre as diferentes 

temperaturas utilizadas foram acidez total e acidez volátil. Os valores de índice de cor 

da bebida fermentada de banana foram bastante elevados (0,106 e 0,129), 
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correspondendo à cor amarela intensa observada visualmente. A análise sensorial 

mostrou que em todos os atributos analisados (impressão global, sabor, aroma, 

aparência) as bebidas elaboradas a 16°C tiveram melhor desempenho e no teste de 

intenção de compra este resultado se confirmou.  

O trabalho de Lopes & Silva (2006) teve como objetivo estudar a viabilidade 

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

utilizando a metodologia de planejamento fatorial e análise de superfície de resposta 

para verificar as influências das variáveis ºBrix e volume de inóculo sobre a % de 

conversão e produtividade do processo.  A produção do fermentado do fruto integral 

mostrou que maiores concentrações de levedura apresentam maiores resultados de 

produtividade, no entanto o % de conversão não depende do volume do inóculo. Por 

outro lado, elevadas concentrações de ºBrix apresentaram menores resultados de 

percentual de conversão, porém maiores valores de produtividade.  

 

1.2.4.3 Vinho de caju 

 

A utilização do pedúnculo de caju para obtenção de novos produtos, como é o 

caso do fermentado alcoólico (vinho), requer uma adaptação dos processos de produção 

de vinhos pois, em nível industrial, as operações aplicadas aos processos de 

fermentados de frutas são adaptações da produção de vinho de uva (TORRES NETO et 

al., 2006). 

O pseudofruto de caju, por ser rico em açúcares (11%), vitaminas e sais 

minerais, é bastante favorável à fermentação. O seu uso na elaboração de bebidas 

alcoólicas remonta há muitos anos, mas a falta de conhecimento com respeito aos 

parâmetros envolvidos no processo fermentativo do suco tem sido fator limitante para 

seu aproveitamento na fabricação de vinho, champanhe, vinagre, aguardente, conhaque 

entre outros produtos (CASIMIRO et al., 2000). 

Ogunjobi & Ogunwolu (2010) realizaram um trabalho com o objetivo de 

desenvolver um vinho de caju utilizando o pó da fruta e também a polpa da fruta fresca 

e determinar os parâmetros físico-químicos comparando com a análise sensorial de 

vinhos de frutas similar. Utilizou-se 75g do pó de caju para 1L de água e quando foi 

usada a polpa, a mesma não foi diluída. A levedura S. cerevisiae foi utilizada para a 

inoculação, na proporção de 1g/L. A fermentação durou 14 dias a uma temperatura de 
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28°C. As variações dos resultados das análises logo após o término da fermentação 

foram: pH de 3,92 a 3,63; sólidos totais de 5,2 a 6,0; teor de álcool de 7,0 v/v a 9,2 v/v; 

ácidos totais 0,68% a 1,02%. Após 6 meses de armazenamento a 10°C, os resultados 

das análises físico-químicas foram: pH 3,71 a 3,42; sólidos totais de 5,0 a 6,0; teor de 

álcool de 7,2 v/v a 9,5 v/v; ácidos totais de 0,74% a 1,06%. Com relação à análise 

sensorial, a aceitabilidade da bebida produzida com pó de caju foi um pouco maior do 

que comparada com a outra bebida.  

Torres Neto et al. (2006) elaboraram bebida fermentada de caju e analisaram 

características físico-químicas e compostos voláteis presentes. O procedimento iniciou-

se coma clarificação do suco utilizando uma solução de gelatina comercial, incolor e 

sem sabor, a 10% (m/v). A chaptalização foi dividida em duas partes, adicionando 

inicialmente 15% e posteriormente 85% do açúcar. Foi utilizado 20 g/L do inóculo  ao 

mosto. A fermentação durou 64h. Com relação às análises físico-químicas, o pH foi 3,5; 

acidez total 7,2 g/L; Brix  3,6° e teor alcoólico 11,5 %v/v. Já com os compostos 

voláteis, a concentração de acetona no fermentado de caju foi de 5,3 mg/L de álcool 

etílico anidro; uma concentração ligeiramente inferior a 700 mg/L de acetaldeído; o 

acetato de etila apresentou concentração de 46 mg/L de álcool anidro; o valor do 

metanol foi inferior ao máximo permitido, não chegando a 3% do valor máximo; a 

concentração de alcoóis superiores foi de 2114 mg/L. 

Araújo et al. (2010) estudaram o desempenho de duas cepas distintas de S. 

cerevisiae, denominadas SCP e SCT, na elaboração de bebida fermentada de caju. Foi 

elaborada 1,5 L de cada bebida, tendo como condições iniciais 30°Brix e pH 4,0. A 

fermentação durou, para ambas as bebidas, 144h em temperatura ambiente (30 ± 3°C), 

sendo fator determinante para o fim da fermentação a estabilização do °Brix. Os 

resultados das análises foram: 15,02 % extrato seco para SCP e 12,92% % extrato seco 

para SCT; acidez total para SCP foi 89,55 meq/L e para SCT foi 83,83meq/L; cinzas, 

0,12 % para SCP e 0,11% para SCT e 10°GL para SCP e 11°GL para SCT. Entre os 

dois vinhos obtidos pelo uso das cepas SCP e SCT, um maior número de constituintes 

foi detectado para o vinho de caju preparado com o uso da cepa SCT. Os compostos 3-

metil-hexano, 5-metil-1-hexano, acetaldeído dietil 3,3-dimetil-butanona, isopropílico 

etílico cetona, 4-etil-2-metil-hexano, 2-propil-1-heptanol, limoneno, 2,3-epoxycareno, 
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o-cimeno foram detectados somente nos vinhos de caju obtidos com a cepa SCT. O 

vinho de caju elaborada com a cepa SCT teve uma melhor qualidade aromática. 

A aceitação e consolidação de marca de bebida alcoólica fermentada estão 

relacionadas de forma direta ao seu sabor. O sabor, por sua vez, é a resposta integrada 

ao gosto (doce, salgado, amargo, ácido) e ao aroma, dada pela presença de inúmeros 

compostos voláteis. Esses compostos podem ter várias origens em bebidas alcoólicas, 

podendo ser proveniente do próprio fruto, outros são gerados durante o processo 

fermentativo e outros de reações químicas durante o envelhecimento (GARRUTI, 

2001). 

 

 

1.2.5 Compostos fenólicos 

 

Os polifenóis ou compostos fenólicos são agentes redutores e juntamente com 

outros, tais como a vitamina C, vitamina E e carotenóides, protegem os tecidos do corpo 

contra o estresse oxidativo. Comumente referido como antioxidantes, podem prevenir 

várias doenças associadas a esse estresse, tais como câncer, doenças cardiovasculares, 

inflamação e outros. Por último, os polifenóis são os mais abundantes antioxidantes na 

nossa dieta. Para entender o seu impacto sobre saúde humana, é essencial conhecer a 

natureza dos principais polifenóis ingeridos, a sua origem na dieta, as quantidades em 

diferentes dietas e os fatores que fazem o controle de sua biodisponibilidade 

(SCALBERT & WILLIAMSON, 2000). 

 

 

1.2.5.1 Propriedades 

 

A capacidade dos compostos fenólicos de minimizar o risco de doenças 

induzidas pelo estresse oxidativo ainda não está totalmente esclarecida, precisando de 

mais estudos. A maioria dos compostos fenólicos que apresentam efeitos positivos na 

saúde atua combatendo radicais livres gerados pelo metabolismo celular (PINELI, 

2009).  

              As propriedades biológicas dos compostos fenólicos estão relacionadas com a 

atividade antioxidante que cada fenol exerce sobre determinado meio. Essa atividade, 
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por sua vez, depende de sua estrutura química e dos vários substituintes da molécula, 

podendo ser determinada pela ação da molécula como agente redutor (velocidade de 

inativação do radical livre, reatividade com outros antioxidantes e potencial de quelação 

de metais). A estrutura básica destes compostos pode sofrer uma série de modificações, 

tais como, glicosilação, esterificação, amidação, hidroxilação, entre outras alterações 

que irão modular a sua polaridade, toxicidade e direcionamento intracelular (HUBER & 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008; MAMEDE & PASTORE, 2004). 

Para que as propriedades desses compostos sejam asseguradas, as frutas devem 

ser protegidas, mantendo seu tecido livre de lesão e os produtos manufaturados serem 

armazenados ao abrigo da luz. Os antioxidantes são sensíveis à luz em razão das suas 

duplas ligações alternadas (MAMEDE & PASTORE, 2004). 

De maneira geral, a ação benéfica dos compostos fenólicos na saúde humana 

vem sendo relacionada com algumas atividades como: antiinfamatória e atividade que 

impede a aglomeração das plaquetas sanguíneas e da ação de radicais livres no 

organismo. Uma vez que protege moléculas como o DNA, podem vir a abortar alguns 

processos carcinogênicos (SILVA et al., 2010). 

 

 

1.2.5.2 Estrutura e composição 

 

Os compostos fenólicos estão divididos em dois grandes grupos: os flavonóides 

e derivados e os ácidos fenólicos (ácidos benzóico, cinâmico e seus derivados) e 

cumarinas. Os flavonóides são os polifenóis mais abundantes na nossa dieta. Eles 

podem ser divididos em várias classes de acordo com o grau de oxidação do oxigênio: 

flavonas, flavonols, isoflavonas, antocianinas, proantocianidinas e flavanonas 

(SCALBERT & WILLIAMSON, 2000; SOARES, 2002) (Figura 1.5).  

            O número de grupos hidroxilas nas moléculas da quercetina, catequina e 

cianidina no anel B é o mesmo, mas a atividade antioxidante dessas moléculas possui 

diferenças. A dupla ligação na posição 2,3 e a função oxo (-C=O) no anel C da 

quercetina lhe proporciona maior atividade antioxidante em comparação com a 

catequina. A cianidina (antocianina) não tem a função oxo (-C=O) no anel C, mas conta 

com três duplas ligações que podem fazer conjugação e apresentar, praticamente, a 

mesma atividade antioxidante da quercetina (MAMEDE & PASTORE, 2004). 
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            Alguns compostos fenólicos não se apresentam em forma livre nos tecidos 

vegetais e sim sob a forma de polímeros, na qual estão os taninos e as ligninas. Os 

taninos são compostos de alto peso molecular, que conferem ao alimento a sensação de 

adstringência, e classificam-se em dois grupos baseados em seu tipo estrutural: taninos 

hidrolisáveis e taninos condensados (SOARES, 2002). 

 

 

 

 

Figura 1.5: Principais classes e compostos dos flavonóides. 

                                   Fonte: Huber & Rodriguez-Amaya (2008) 
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             Pode-se definir flavonóides como metabólitos secundários sintetizados pelas 

plantas. A estrutura dos flavonóides baseia-se no núcleo que consiste de dois anéis 

fenólicos A e B e um anel C, que pode ser um pirano heterocíclico, como no caso de 

flavanóis (catequinas) e antocianidinas, ou pirona, como nos flavonóis, flavonas, 

isoflavonas e flavanonas, que possuem um grupo carbonila na posição C-4 do anel C, 

compreendendo as principais classes dos flavonóides (Figura 1.6) (HUBER & 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008).  

 

 

Figura 1.6: (A)- Estrutura básica dos flavonóides e (B) – Estrutura básica dos 

flavonóides com grupo carbonila no C-4. 
Fonte: Huber & Rodriguez-Amaya (2008) 

 

 

             A catequina e a epigalocatequina são os compostos fenólicos majoritários do 

vinho branco, pois estão presentes em maior quantidade no extrato da casca da uva 

branca. No vinho tinto, a catequina e o ácido gálico são os compostos fenólicos em 

maior abundância. Independentemente do vinho, a predominância desses compostos 

pode sofrer alterações de acordo com a procedência e o tipo da uva (JACKSON, 1994). 

 

 

1.2.5.3 Pesquisas sobre a capacidade antioxidante 

 

   Segundo Mamede & Pastore (2004), a capacidade antioxidante dos compostos 

fenólicos está diretamente ligada à sua estrutura química, a qual pode estabilizar 

radicais livres. Esses participam de processos degenerativos celulares que provocam a 

aterosclerose, câncer e outras doenças. O vinho tinto pode ser mais eficaz no combate à 



48 

 

essas doenças, provavelmente devido ao maior número de compostos fenólicos como a 

catequina e o ácido gálico. A catequina constitui o polifenol mais abundante do vinho 

tinto, mas sua atividade antioxidante é menor que a da quercetina e do ácido gálico 

(não-flavonóide). 

 Kelebek et al. (2009)  estudaram os compostos fenólicos do suco e do vinho de 

laranja. Um total de 13 compostos fenólicos foram identificados e quantificados no suco 

e vinho de laranja, incluindo os ácidos hidroxibenzóico (2), ácidos hidroxicinâmicos (5) 

e flavononas (6). A quantidade total de compostos fenólicos foi de 317,36 mg/L no suco 

de laranja e 162,68 mg/L no vinho elaborado. Os resultados indicaram que a atividade 

antioxidante total e compostos fenólicos do suco foram maiores que do vinho de laranja. 

Para todos os compostos fenólicos identificados nos produtos analisados, hesperidina, 

naruritina e ácido ferúlico foram os compostos fenólicos mais abundantes. 

Quantitativamente, os principais ácido orgânico e açúcar encontrados foram ácido 

cítrico e sacarose nas amostras, respectivamente. 

No trabalho de Rupasinghe & Clegg (2007), reportou a capacidade antioxidante 

total (TAC) e o conteúdo fenólicos totais (TPC) dos vinhos de frutas não-tradicionais. 

Dez tipos de vinhos de fruta (maçã, groselha preta, mirtilo, cereja, amora, sabugueiro, 

pêssego, pêra, ameixa e framboesa) e quatro tipos de uva de vinho (tinto, Chardonnay, 

Riesling e icewine) foram examinadas neste estudo. Os vinhos elaborados a partir de 

bagas, tais como sabugueiro, o mirtilo, framboesa e amora tinha uma TAC maior do que 

os vinhos elaborados a partir de frutas como maçã e pêra. Com base nos TPC, os vinhos 

podem ser classificados em três grandes grupos: (i) elevada em fenólicos totais: vinho 

tinto (Cabernet), vinho de sabugueiro, vinho de mirtilo e vinho de groselha preta, (ii) 

moderadamente elevados de fenólicos totais: vinho de framboesa, de cereja, de amora, 

de ameixa e vinho icewine (uva), e (iii) baixa em compostos fenólicos totais: vinho de 

maçã, de pêra, de pêssego, vinho branco (Chardonnay) e vinho Riesling. 

              Na elaboração de bebidas feitas a partir de fermentação alcoólica, outro fato a 

se considerar é a condensação de alguns compostos fenólicos com o acetaldeído 

produzido pela Saccharomyces cerevisiae, alterando cor, adstringência e atividade 

antioxidante do produto (LOPEZ-TOLEDANO et al., 2004). 
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1.2.6. Compostos voláteis 

 

 

Os compostos voláteis são os responsáveis pelo sabor característico dos 

alimentos e estão presentes em quantidades extremamente diminutas, além de diferirem 

na estrutura química e serem termolábeis (JANZANTTI, 2004). 

No aroma existem compostos de impacto e compostos contribuintes, porém os 

de impacto que irão predominar no aroma característico do alimento (GARRUTI et al., 

2003). 

Pode-se definir aroma como a sensação percebida por 2 sentidos: gosto e olfato. 

É produzida quando se ingere o alimento e considerada um dos atributos mais 

importantes dos alimentos e bebidas (SIMÕES, 2008). 

O estudo pioneiro publicado sobre os compostos voláteis de aroma de caju foi de 

Macleod & Troconis (1982). Usando a técnica modificada de destilação/extração 

simultânea (SDE), eles detectaram 46 compostos voláteis na fruta fresca cultivadas na 

Venezuela. Hidrocarbonetos terpeno foram os principais grupos de compostos (38%), e 

o car-3-eno foi o componente principal (24,3%). Cinco aldeídos compõem juntos 26% 

da essência. Com base na descrição do aroma de cada composto e suas concentrações, 

hexanal, car-3-eno, limoneno, trans-2-hexenal e benzaldeído foram considerados 

importantes para o aroma total (GARRUTI et al., 2003). 

No trabalho de Garruti et al. (2003), cinquenta e oito compostos foram 

detectados nas amostras de polpa de caju por cromatografia gasosa de alta resolução. Os 

compostos voláteis do caju clone CCP 76 que predominaram foram os ésteres (42% de 

compostos totais, correspondendo a aproximadamente 50% da área total), em seguida os 

aldeídos (14%, correspondendo a aproximadamente 32% da área total). Os compostos 

majoritários foram 3-metil- butanoato etil (16,70%), trans-2-hexenal (14,27%), 3-metil 

butanoato de metila (9,72%), 2-metil-2-pentenal (9,27%), butanoato de etila (8,47%), 

hexanal (7,68%), 2-etanol-butoxi (3,35%), 3-metil-1-butanol (3,23%) e 2-metil 

butanóico (3,01%). A Tabela 1.6 apresenta algumas classes de compostos voláteis e 

seus respectivos aromas, bem como seus limiares de percepção.   
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Tabela 1.6: Classes de compostos de aromas e seus limiares de percepção de odor 

Classe Composto Aroma Limiar de 

percepção 

(ppb) 

 

 

Alcoóis 

(R) 2-metil-butanol 

(R) 2-metil-butanol trans-2-

hexen-1-ol 

cis-hexen-1-ol 

 

Fermentado, gorduroso 

fresco , éter 

 fruta, mais doce que o cis 

grama fresca cortada 

ND 

ND 

400 

ND 

 

 

 

Aldeídos 

Acetaldeído 

 

(S) 2-metil-butanal 

Hexanal 

n-octanal 

 

Pungente, nota de noz, 

alcoólico quando diluído 

pungente, fruta, fresco 

fruta   não amadurecida 

amargo, fruta cítrica 

15-120 

 

ND 

4,5-5,0 

0,7 

 

Ácidos 

carboxílicos         

(S) ácido-2-metil-butanóico 

(R) ácido-2-metil-butanóico 

 

fruta, doce 

queijo, adocicado 

ND 

ND 

 

 

Ésteres 

Butanoato de etila 

Acetato de etila 

Propionato de etila 

Valerato de etila 

Octanoato de etila 

Dodecanoato de etila 

Fruta remanescente de abacaxi 

Éter, conhaque 

Fruta lembrando rum, doce 

Forte, fruta, maçã 

Fruta, doce 

Gorduroso,oleoso, floral 

                 1 

               5000 

                 10 

             1,5-5,0 

                  15 

               2000 

Fonte: adapatado de Pinheiro & Pastore (2003) 

NOTA: ND: não detectado 

 

 

A pesquisa dos constituintes voláteis do sabor é de grande complexidade, pois 

além da quantidade presente nas amostras ser muito pequena e apresentar diferentes 

propriedades químicas, geralmente os compostos voláteis são termolábeis. Uma leve 

elevação da temperatura pode acarretar reações químicas, tais como rearranjos, 

hidrólise, ciclizações, entre outras, modificando assim a composição original da amostra 

(SANTOS, 2006).  

Garruti et al. (2006), identificaram a composição volátil do vinho de caju, no 

qual quarenta e um compostos foram detectados por headspace em cromatografia 

gasosa de alta resolução. A predominância dos compostos voláteis das bebidas de caju 

foram ésteres, seguido por álcoois, ácidos e aldeídos. Os principais compostos foram 3-

metil-butanol, acetato isoamílico, isobutanol e diversos ésteres etílicos: hexanoato de 

etila, decanoato de etila, 3-metil butirato de etila, lactato de etila e butirato de etila.  
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Focando na caracterização dos compostos voláteis de bebidas fermentadas, 

Duarte et al. (2010) teve como objetivo do estudo a elaboração de bebidas alcoólicas a 

partir de cacau, cupuaçu, gabiroba, jabuticaba e umbu e a caracterização usando 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS) para determinação 

de compostos menores e cromatografia gasosa com detecção de ionização de chama 

(GC-FID) para os compostos mais importantes. A análise de GC-MS permitiu a 

identificação e quantificação de oitenta e três compostos voláteis. Neste grupo, um 

hexanol e (Z)-3-hexen-1-butanol foram os dois compostos mais frequentemente 

detectados. Nove compostos foram quantificados: acetaldeído, 1,1 dietoxietano, acetato 

de etila, metanol, 1-propanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol 

e 2-feniletanol. As bebidas fermentadas de cacau e jabuticaba tiveram os maiores teores 

de metanol (195 mg/L e 181 mg/L, respectivamente), mas não significativas. A 

aceitabilidade sensorial apresentou os maiores valores para as bebidas de cacau (70%) e 

umbu (68%).  

Diferentes bebidas podem ser facilmente diferenciadas sensorialmente, porém 

estudos comparativos qualitativos e quantitativos de substâncias em diferentes bebidas 

alcoólicas mostram que, embora alguns compostos sejam peculiares de uma bebida 

particular ou tipo de bebida, em geral, os compostos responsáveis pelos sabores 

característicos, são bastante similares, não importando a natureza da bebida. A maior 

diferença parece ser devida à concentração dos compostos voláteis nas diferentes 

bebidas, à contribuição de cada composto ao aroma total, as interações de odor e à 

alteração do threshold dos compostos quando o etanol está presente (JANZANTTI, 

2004). 

O aroma de um vinho é muito complexo devido ao elevado número de 

compostos intervenientes como resultado terminal de uma longa sequência 

biotecnológica, por um lado, e da grande variabilidade de concentrações, por outro, 

podendo estas variar desde poucos nanogramas por litro até muitos miligramas por litro. 

Acresce ainda o fato de cada composto apresentar o seu próprio limiar de percepção 

olfativo que é muitas vezes condicionado pelo conjunto dos outros compostos presentes 

na solução hidroalcoólica que é o vinho (OLIVEIRA, 2000). 

Um vinho de alta qualidade, após certo tempo de envelhecimento em garrafa, 

guarda ainda resquícios de seu aroma primário; mantém inalterada parte do aroma 
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secundário e desenvolve um suntuoso aroma terciário. Para o apreciador, a sensação 

resultante desses três conjuntos aromáticos é tanto mais intensa e agradável quanto 

maior for a expressão da estrutura química nos aspectos olfativos, gustativos e tácteis e 

quanto menor for a presença de aromas desagradáveis (GUERRA, 2006). A Figura 1.7 

mostra os diferentes tipos de aroma. 

Diversas mudanças aromáticas ocorrem no mosto durante a fermentação. O 

processo de fermentação vai transformando de forma gradativa a uva em elementos do 

vinho, que são substâncias de natureza aromática variada que compõem os aromas 

secundários, dos quais três se destacam: de fermento; láctico e amílico (SOUSA, 2005). 

          Durante a fermentação alcoólica, o principal produto é o etanol. Os demais 

compostos voláteis são os ésteres, os álcoois, os ácidos graxos, os aldeídos e outros, 

geralmente encontrados em pequenas quantidades e muitas vezes difíceis de serem 

determinados e quantificados, apesar de extremamente potentes quanto a sua 

contribuição ao aroma e sabor. Álcoois superiores (óleo fusel), ácidos graxos e ésteres 

formam quantitativamente os maiores grupos presentes nas bebidas alcoólicas, sendo 

que os compostos mais abundantes são os álcoois superiores (JANZANTTI, 2004). 

 

 

Figura 1.7: Sequência tecnológica da produção de vinho e sua relação com os 

diferentes tipos de aroma. 
Fonte: Oliveira (2000) 

 

Ao longo dos últimos 30 anos, alguns pesquisadores (Valim et al., 2003; Garruti 

et al., 2003; Bicalho et al.,2000; Maciel et al., 1986; Macleod & Troconis, 1982) têm 
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procurado  identificar compostos voláteis presentes em caju e produtos derivados, bem 

como determinar a importância de cada volátil sobre o aroma exótico desse pseudofruto 

(SAMPAIO, 2007).  

Devido à composição dos constituintes do aroma de um alimento ser bastante 

complexa, a pesquisa do sabor torna-se também difícil, exigindo instrumentação 

moderna e sofisticada. As principais etapas de pesquisa do sabor são: isolamento e 

concentração dos compostos voláteis, separação e identificação de cada composto por 

cromatografia gasosa e espectrometria de massas, determinação da contribuição de cada 

componente para a formação do aroma característico por técnicas de olfatometria, e 

correlação entre a análise sensorial e a composição química dos compostos voláteis 

(GARRUTI, 2001). 

Existem diferentes métodos que têm sido utilizados no isolamento de 

componentes voláteis de bebidas alcoólicas, tais como extração (ou microextração) em 

fase sólida, headspace dinâmico e extração com solvente, sendo sempre necessária a 

padronização da técnica de modo a se obter um extrato representativo da amostra 

(JANZANTTI, 2004). 

 

 

1.2.7 Microextração em fase sólida – SPME 

 

A qualidade de um método analítico é determinada pela boa execução de suas 

etapas considerando seus erros experimentais. Por um lado, esta qualidade depende da 

técnica de amostragem, com a qual se seleciona uma fração representativa da amostra. É 

comum não se analisar quimicamente matrizes na forma bruta, pois elas costumam ter e 

gerar interferências e incompatibilidades com equipamentos analíticos. Para contornar 

tais problemas são empregados procedimentos de preparo de amostra, com os quais se 

procura isolar e concentrar os analitos em níveis adequados, a fim de minimizar os 

níveis de contaminação. Portanto, o preparo da amostra também inclui a sua 

compatibilização com a técnica que fornecerá os dados químicos (LEMOS, 2007). 

A microextração em fase sólida é uma opção relativamente recente, que tem sido 

empregada para essas operações, sendo particularmente interessante para cromatografia 

em fase gasosa (GC). A viabilização da análise por GC depende de um método 

adequado de preparo da amostra como o SPME, porque ele não utiliza solvente, tem 
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elevado poder de concentração, tem grande aplicabilidade e facilita o transporte do 

material extraído para o cromatógrafo (LEMOS, 2007).  

Pode-se definir SPME como uma microtécnica, em que os processos de extração 

e pré-concentração de analitos ocorrem numa escala dimensional que não é das mais 

comuns (VALENTE & AUGUSTO, 2000).   

Esta técnica de extração é muito versátil já que a retenção dos analitos pode ser 

feita na fase vapor, ou seja, no espaço livre (headspace) sobre equilíbrio de uma 

amostra sólida ou líquida ou também por imersão total da microfibra em uma amostra 

líquida. A primeira modalidade é conhecida como SPME em modo headspace (HS-

SPME) e a segunda se denomina diretamente SPME, como mostra a Figura 1.8. O 

processo de dessorção também é bastante versátil. Nos casos de analitos voláteis, a fibra 

é inserida diretamente no injetor do cromatógrafo a gás, onde os analitos são 

termicamente dessorvidos sob fluxo do gás de arraste e carregados para a coluna 

cromatográfica, sendo que as variáveis que afetam este processo são a temperatura de 

dessorção e o tempo e, no caso de analitos não voláteis, a dessorção deve ser conduzida 

em um meio líquido apropriado (LEMOS, 2007). 

Os métodos tradicionais, como headspace (dinâmico ou estático), não eliminam 

a etapa de pré-concentração exigida para análises em níveis de traços, consumindo 

tempo e também solventes. Na SPME, muitas das dificuldades das outras técnicas não 

existem. Por exemplo, a melhor vantagem desta técnica é que não necessita do uso de 

solventes ou sistemas complicados de amostragem e pode ser usada para analisar tanto 

voláteis quanto semivoláteis nas fases líquida, gasosa e sólida. Além disso, possui o 

potencial de realizar análises não-destrutivas (GOMES, 2003).  

Os compostos voláteis estão inseridos em classes altamente diversificadas e 

quase todas estão presentes no alimento em concentrações extremamente baixas. As 

dificuldades encontradas em sua análise qualitativa e/ou quantitativa advêm destas 

características (BELO, 2009). 

Uma característica importante da técnica de SPME é seu tamanho reduzido, que 

é conveniente para a concepção de aparelhos portáteis para trabalho de pesquisa. Como 

a quantidade da fase de extração é pequena, o equilíbrio do sistema não é perturbado 

(PAWLISZYN, 1997).  
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A variedade de analitos que podem ser analisados por SPME inclui voláteis, 

semi-voláteis e ainda não voláteis, de espécies orgânicas e inorgânicas. Esta técnica tem 

sucesso acoplada à cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, 

eletroforese capilar e espectrometria de massas (PAWLISZYN, 1997).  

 

                    

               

 

Figura 1.8: Etapas da microextração em fase sólida. (a) extração no modo 

headspace (b) extração no modo direto (c) dessorção dos analitos no cromatógrafo. 
 Fonte: Adaptado de Kataoka et al. (2000). 
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A SPME tem tido uma ampla aceitação na indústria de alimentos, 

particularmente na área de aromas e fragrâncias. Esta técnica de extração simplifica não 

só o controle de frescor e pureza de diversos produtos, mas também a caracterização do 

tempo ótimo da colheita (PAWLISZYN, 1997). 

Um aspecto crítico da SPME é a reprodutibilidade devido ao efeito da memória. 

Ao iniciar os ensaios com uma fibra nova, é preciso realizar um bom condicionamento, 

de acordo com a temperatura e o tempo indicado nas fichas técnicas. O efeito de 

memória é reduzido e, às vezes eliminado, quando é realizada uma boa limpeza térmica 

após a dessorção. Sua magnitude depende também da natureza da fibra e do analito de 

interesse. As fibras comercializadas atualmente apresentam menor efeito de memória e, 

também, são mais estáveis que os primeiros lotes fabricados. Além disso, a faixa linear 

é, em geral, muito curta, pois está associada a certa saturação dos pontos ativos da fibra. 

Durante o processo de sorção em uma matriz complexa, se ligarão à fibra todos os 

compostos que tenham certa afinidade, fazendo com que a faixa linear diminua 

(LEMOS, 2007).   

Bonino et al. (2003) analisaram os compostos voláteis por SPME e extração 

líquido-líquido de várias amostras de vinhos, provenientes de uvas de diferentes 

variedades e regiões. Três revestimentos de fibras de SPME foram avaliadas: 65 mm 

PDMS/DVB, 65 mm de Carbowax/DVB e 100 mm PDMS. A fibra PDMS/DVB teve 

boa seletividade para pesos moleculares baixo-médio e analitos semipolar. A 

Carbowax/DVB mostrou melhor seletividade para compostos mais polares, enquanto a 

fibra PDMS teve boa seletividade para analitos voláteis, como octanoato de etila e 

decanoato de etila. A SPME e extração líquido-líquido deu resultados comparáveis, no 

entanto, alguns compostos foram detectados apenas por extração por SPME.  

Alves (2009) utilizou a técnica de SPME para análises de extração de compostos 

voláteis de bebida fermentada de lichia, sendo que a fibra usada foi polidimetilsiloxano 

(PDMS). Foi verificado que o aquecimento do vinho a 35°C com 15 minutos de 

exposição da fibra PDMS foi suficiente para detectar 37 compostos na bebida 

fermentada espontaneamente a partir do mosto de lichia, 42, 41 e 29 compostos nas 

bebidas  fermentadas inoculadas com as leveduras UFLA CA116, UFLA CA1183 e 

UFLA CA1174, respectivamente. Dos compostos detectados pela cromatografia gasosa 

associada à espectrometria de massas, foram identificados somente 22 a 28 compostos 
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aromáticos nas diversas bebidas elaboradas.  Os compostos voláteis que apareceram em 

maior número foram os álcoois e ésteres. As bebidas fermentadas de lichia 

apresentaram um perfil aromático muito semelhante aos de vinhos tintos e vinhos 

brancos.   

Gomez-Ariza et al. (2006) utilizaram dois métodos de extração de compostos 

voláteis, SPME e 3 tipos de pervaporação ((PV-GC-MS/MS), (PV-CT-TD-GC-MS/MS) 

e (PV-CPL-GC-MS/MS)) para determinar o off-flavor em vinhos. Dois tipos diferentes 

de fibras foram testadas na técnica de SPME: PDMS e DVB-CAR-PDMS. Melhores 

resultados foram obtidos a fibra DVB-CAR-PDMS. Em relação a outras técnicas 

encontradas na literatura relacionadas a detecção de off-flavors nos vinhos, pode ser 

apontado que os limites de detecção para DHS-PEV-CPL-GC/MS, foram duas vezes 

menores que os obtidos com PV-CT-TD-GC/MS. Usando PV-CPL-GC/MS, limites de 

detecção foram levemente mais altos. Por outro lado, a precisão e tempo de análise 

(25min) para PV-CPL-GC/MS é melhor do que aquele para DHS-PEV-GC/MS 

(40min). A técnica de SPME apresentou várias desvantagens em sua aplicabilidade, 

especialmente relacionados com a quantidade relativamente pequena de sorventes 

disponíveis na fibra. Por outro lado, a repetibilidade de processo de adsorção/dessorção 

da SPME é menor quando ele é aplicado a matrizes complexas. Este problema pode ser 

superado pelo uso de dois sistemas: MHS-SPME e pervaporação. Portanto, ambas as 

técnicas são muito adequados para a determinação do off-flavor  nos vinhos.  
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SELEÇÃO DA CEPA DE Saccharomyces cerevisiae E CARACTERIZAÇÃO 

FÍSICO-QUÍMICA, QUÍMICA (com exceção de compostos fenólicos e voláteis) E 

SENSORIAL DOS VINHOS DE POLPA DE CAJU (Anacardium occidentale L.) 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se neste capítulo a seleção da cepa de S. cerevisiae, que visa 

estabelecer a melhor cepa para a produção de uma bebida de qualidade, assim como a 

composição dos mostos elaborados por meio do planejamento experimental, que 

analisou 8 variáveis independentes, sendo elas o °Brix, pH, temperatura de fermentação, 

gelatina (%), diluição da polpa, fosfato de amônio, sulfato de magnésio e volume de 

inóculo. As variáveis °Brix, pH e temperatura de fermentação foram escolhidas porque 

são fundamentais na elaboração de bebidas fermentadas (vinhos) de frutas, os nutrientes 

fosfato de amônio e sulfato de magnésio para descobrir a real necessidade de adição 

destes compostos, com o objetivo de produzir uma bebida mais natural, a variável 

gelatina (%) para descobrir sua atuação junto a aparência das bebidas, a diluição da 

polpa porque pode reduzir custos para indústria no caso de comercialização e a variável 

volume de inóculo para descobrir se este parâmetro influência no desempenho das 

bebidas elaboradas.  

São apresentados também os materiais utilizados para elaboração dos vinhos de 

caju, a metodologia das análises realizadas, a manipulação das cepas de S. cerevisiae, 

acompanhamento fermentativo e cinética das diversas bebidas elaboradas, resultados da 

caracterização físico-química e química da polpa e vinhos de caju (com exceção dos 

compostos fenólicos totais e voláteis), da análise sensorial dos vinhos de caju e 

avaliação dos resultados obtidos. 

O objetivo dessa etapa do estudo foi selecionar a cepa de Saccharomyces 

cerevisiae que apresentasse um desempenho melhor na elaboração de vinhos de caju 

como também realizar a caracterização físico-química e sensorial dos produtos 

elaborados. 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1 Matéria-prima 

             Foi utilizada a polpa do pseudofruto do caju, dos 2 tipos: casca amarela e casca 

vermelha, para obtenção do suco integral. Os frutos do caju provenientes do interior de 

Sergipe foram adquiridos no CEASA da cidade de Aracaju e transportados em caixas, 
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de caminhão de pequeno porte com câmara refrigerada, até o Laboratório de Análise 

Cromatográfica e de Flavor (LAF) da Universidade Federal de Sergipe. Os frutos foram 

sanitizados com solução de dicloroisocianurato de sódio (Sumaveg) da marca 

JohnsonDiversey (São Paulo, São Paulo, Brasil) 0,66% por 10min. Todos os reagentes 

utilizados foram de grau analítico. 

 

 

2.2.1.1 Microrganismo  

 

Inicialmente foram testadas duas cepas de Saccharomyces cerevisiae, onde uma 

foi isolada do fermento biológico seco instantâneo (marca: Dr. Oetker) e codificada 

como SCP e a outra oriunda de processos industriais de obtenção de etanol com 70% de 

umidade, codificada como SCT, adquirida por doação de uma empresa sucroalcooleira 

da região. As cepas foram mantidas em tubos inclinado com meio base + ágar e 

estocadas a 6°C, no Laboratório de Biotecnologia e Meio Ambiente (LABAM) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 

 

2.2.2 Métodos 

 

2.2.2.1 Preparo da polpa do pseudofruto do caju 

  

A polpa do pseudofruto do caju (mistura proporcional (1:1) dos 2 tipos de caju) 

foi extraída por meio de uma despolpadeira da Marca Itametal- modelo compacta e 

diretamente armazenada em recipientes de polipropileno previamente esterilizado, como 

mostra a Figura 2.1. As polpas homogeneizadas e envasadas (Figura 2.2) foram 

armazenadas sob congelamento a -18°C.  
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                              Figura 2.1: Obtenção da polpa de caju. 
                      Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

 

 

 

 
             Figura 2.2: Polpa congelada do pseudofruto do caju 
                Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

2.2.2.2. Caracterização físico-química da polpa do pseudofruto do caju  

  

A polpa do pseudofruto do caju foi caracterizada quanto à composição físico-

química. As análises realizadas foram: extrato seco, cinzas, acidez total titulável, pH, 
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sólidos solúveis, vitamina C, fibras, açúcares redutores, lipídios e proteínas. Todas as 

análises foram executadas em triplicata. 

 

 Extrato seco 

Foi determinado pelo método gravimétrico, por secagem em estufa, a 105°C, por 

2 horas até massa constante, segundo a metodologia do INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

(Item/Método 015/IV, 2008). 

 

 Cinzas 

Foi por incineração da amostra na mufla a 550°C, o método descrito pelo 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 018/IV, 2008). 

 

 Acidez total titulável 

Foi determinada por meio da titulação com NaOH 0,1N, utilizando o indicador 

fenolftaleína 1%, a partir de 5 a 10mL de amostra e diluída em 50mL de água destilada, 

como descrito pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 016/IV, 2008). 

 

  pH 

Foi utilizado um potenciômetro da marca alphakit modelo AT-300, segundo a 

metodologia descrita pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 016/IV, 2008). 

  

  Sólidos Solúveis 

Foi determinado utilizando refratômetro de Abbé (Marca Uricon) previamente 

calibrado com água destilada de acordo com a metodologia descrita pelo INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ (Item/Método 315/IV, 2008).  

 

  Vitamina C 

Foi determinado conforme método descrito pela AOAC (1984), por meio de 

titulação utilizando o indicador 2,6-diclorofenol-indofenol. 
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  Fibras 

A determinação inicia-se com a amostra seca e desengordurada. Após dois 

processos de ebulição, ácido e básico, a amostra foi seca em estufa, a 105°C, até peso 

constante.  Finalmente a amostra foi incinerada em mufla a 550°C. Com a amostra em 

temperatura ambiente, fez-se a pesagem, como descrito por RANGANNA (1991). 

 

 Açúcares Redutores 

Aquece-se uma solução contendo água, Fehling A e Fehling B até ebulição. No 

inicio do processo de ebulição, inicia-se a adição de gotas da amostra diluída, até esta 

solução virar de azul para incolor (no fundo do balão deverá ficar um resíduo vermelho 

tijolo). Esta metodologia está descrita no INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 

038/IV, 2008).     

 

 Lipídios 

Foi realizado por extração direta em Soxhlet utilizando éter etílico, segundo 

método descrito pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 032/IV, 2008). 

     

 Proteínas 

A determinação do conteúdo de proteína foi realizada pela técnica de micro-

Kjeldahl, segundo descrito pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 036/IV, 

2008). Para realizar o cálculo de proteínas foi multiplicado o teor de nitrogênio pelo 

fator 6,25.  

 

 

2.2.2.3. Padronização do inóculo 

 

 Este estudo foi realizado para determinar o tempo de fermentação necessário 

para o mosto de caju atingir 10
7
 células/mL.  

Uma alçada da levedura pura de Saccharomyces cerevisiae (cepas SCP e SCT) 

foi inoculada em um erlenmeyer contendo 20 mL de meio base e após este 

procedimento o conjunto foi colocado em um shaker a 100 rpm por 24 h à 30 ±3 °C. 

Finalizado este período, transferiu um volume deste inóculo para o mosto de caju; este 

volume equivale a 10% do volume do mosto. Imediatamente após esta transferência, 



76 

 

foram feitas diluições do mosto de 10
-1

, 10
-2

 e 10
-3

. Em uma placa de Petri, foram 

colocadas três gotas de cada diluição (Figura 2.3). Este procedimento foi feito a cada 6 

h, durante 24 h (aumentando gradativamente as diluições) e as placas foram colocadas 

em estufa a 30± 3°C por 24 h. Finalizado o tempo de incubação, contou-se, com o 

auxílio de uma lupa, as colônias formadas nas gotas de apenas uma diluição, tendo o 

limite de 30 colônias por gota. 

 

 

 

Figura 2.3: Placa de Petri com 3 gotas das diluições 10
-1

, 10
-2

, 10
-3 

, após 24 h de 

incubação. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

2.2.2.4 Avaliação dos vinhos de caju através da análise sensorial - Seleção da cepa 

 

 Foram produzidos dois vinhos (um mosto inoculado com a cepa SCP e o outro 

com a cepa SCT) de polpa de caju com as condições iniciais de 30°Brix, 4,0 pH, 

conforme o fluxograma da Figura 2.8. Após a obtenção do produto final, foi realizada a 

análise sensorial das duas bebidas. Com base no resultado da maior média do atributo 

impressão global, na análise sensorial, foi possível selecionar a cepa para execução do 

planejamento experimental. 
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2.2.2.5 Execução do planejamento experimental para obtenção de vinhos de polpa 

de caju. 

 

Foi utilizado o planejamento experimental através das matrizes de Plackett & 

Burman (1946) descrito por Rodrigues & Iemma (2009). Este método possibilita avaliar 

8 parâmetros, realizando 12 ensaios + 3 pontos centrais, totalizando 15 ensaios (Tabela 

2.1) para verificar o efeito (cálculo do efeito) de cada parâmetro sobre o processo 

fermentativo.  

Variáveis como pH, diluição da polpa, fosfato de amônio e sulfato de magnésio 

tiveram os valores mais utilizados na literatura como pontos centrais, com uma unidade 

a mais como valor máximo e uma unidade a menos como valor mínimo. As demais 

variáveis tiveram os valores mais utilizados na literatura como valor máximo, desta 

forma saberíamos se valores menores teriam bons resultados, minimizando custos tanto 

para pesquisas em bancada como na industrialização dos produtos.  
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Tabela 2.1: Matriz do planejamento experimental utilizando as matrizes de Plackett & Burman (1946) para elaboração de vinhos a partir 

de polpa de caju por S. cerevisiae SCP 

X1: Valores codificados para °Brix                                            X5: Valores codificados para diluição polpa:água 

X2: Valores codificados para pH                                                                                                X6: Valores codificados para (NH4)2PO4 (g/L) 

X3: Valores codificados para temperatura (°C)                                                                          X7: Valores codificados para MgSO4 (g/L) 

X4: Valores codificados para gelatina (%)                                                                              X8: Valores codificados para volume de inóculo (%) 

Su: Dados em sigilo por exigência da diretoria de patentes (DIRPA) 

 Valores codificados Valores reais das variáveis 

Ensaios X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 °Brix pH Temperatura 

(°C) 

Gelatina 

(%) 

Diluição 

polpa:água 

(NH4)2PO4 

(g/L) 

MgSO4 

(g/L) 

Volume de 

inóculo (%) 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 Su   Su          Su     Su       Su       Su     Su         Su 

2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 30 5,0 16 10 1:1,5 0 0 10 

3 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 20 5,0 30 0 1:0,5 0 0 5 

4 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 30 3,0 30 10 1:1,5 2 0 5 

5 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 30 5,0 16 10 1:0,5 0 0,2 5 

6 1 1 1 -1 1 1 -1 1 Su   Su          Su     Su       Su       Su     Su         Su 

7 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 20 5,0 30 10 1:1,5 2 0,2 5 

8 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 20 3,0 16 10 1:0,5 0 0,2 10 

9 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 20 3,0 16 10 1:0,5 2 0 10 

10 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 30 3,0 16 0 1:0,5 2 0,2 5 

11 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 20 5,0 30 0 1:1,5 2 0,2 10 

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20 3,0 16 0 1:1,5 0 0 5 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4,0 23 5 1:1 1 0,1 7,5 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4,0 23 5 1:1 1 0,1 7,5 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4,0 23 5 1:1 1 0,1 7,5 
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A elaboração dos vinhos de caju seguiu a metodologia descrita por Santos et al. 

(2005), modificada pelas condições do planejamento experimental, conforme 

apresentado na Tabela 2.1. As etapas da elaboração estão no fluxograma (Figura 2.4). O 

volume de mosto variou de 1300 a 1825 mL. Durante a fermentação, alíquotas foram 

retiradas diariamente para análise de °Brix, pH e acidez total titulável. Após a 

maturação, as bebidas foram filtradas à vácuo e  transferidas para garrafas de vidro 

escuro esterilizadas. Ao término do processo, os vinhos foram pasteurizados a 60±5°C 

por 30 min. e armazenadas em refrigerador à 6°C.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Fluxograma de elaboração dos vinhos elaborados pela polpa de caju 
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As etapas detalhadas da elaboração dos vinhos de caju estão a seguir: 

 

 Lavagem e seleção: As frutas foram lavadas em água corrente e selecionadas. As 

frutas estragadas foram excluídas; 

 Sanitização e lavagem: Retirou-se as castanhas do caju e sanitizou apenas os 

pseudofrutos com solução de dicloroisocianurato de sódio 0,66% por 10 min. Após 

este período, as frutas foram lavadas em água corrente para retirada do excesso de 

sanitizante; 

 Despolpamento: Os pedúnculos de caju foram levados para a despolpadeira, onde a 

polpa era colhida diretamente nos recipientes de polipropileno de vários volumes. 

Uma parte do resíduo foi guardada e a outra descartada; 

 Diluição da polpa: A polpa foi diluída com água destilada de acordo com as 

proporções determinadas no planejamento experimental; 

 Clarificação: O suco foi clarificado com solução de gelatina sem sabor e incolor. 

Após acrescentar esta solução, todo o conteúdo foi para refrigeração por 24h (Figura 

2.5). A porcentagem da solução foi determinada pelo planejamento experimental; 

 Filtração: Finalizado o tempo de clarificação, a polpa foi filtrada em coador de 

pano esterilizado; 

 Chaptalização: Corrigiu-se o teor de sólidos solúveis do suco acrescentando açúcar 

comercial até o °Brix desejado de acordo com o planejamento experimental, 

medindo através de refratômetro portátil de Abbé (Marca Uricon) previamente 

calibrado com água destilada; 

 Ajuste do pH: Corrigiu-se o pH de acordo com o planejamento experimental com 

solução de carbonato de sódio 10% (desacidificação) ou ácido cítrico 10%; 

 Adição de nutrientes: Adicionou-se (NH4)4H2PO3 (fosfato de amônio) e 

MgSO4.7H2O (sulfato de magnésio heptahidratado), sendo as quantidades 

determinadas previamente pelo planejamento experimental; 
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 Esterilização: Cada mosto foi dividido, sendo colocado em erlenmeyers de vidro de 

500mL e de 2L, pois os mostos menores serviram como inóculo. Todos os 

recipientes foram esterilizados a 121° C por 20 min; 

 Inoculação: Iniciou com a padronização do inóculo (item 2.2.2.3) até a etapa de 

inoculação dos mostos de caju. Todos os inóculos tiveram as mesmas condições 

iniciais: 30°Brix, pH 4,0, 1g/L de fosfato de amônio e 0,1g/L de sulfato de 

magnésio. O inóculo foi colocado no shaker a 100rpm a 30±3°C por 12h. Após este 

tempo, o inóculo foi transferido para tubos de centrifuga esterilizados (já pesados), 

sendo a porcentagem determinada no planejamento experimental e centrifugados 

(Centrífuga marca Eppendorf, modelo 5804-R) a 7500 rpm, a 4°C por 15 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e colocou-se 20mL de água destilada esterilizada no 

tubo. Este foi levado ao vortex para resuspender a biomassa e eliminar os açúcares 

contidos nela. O tubo foi centrifugado novamente nas mesmas condições. Então, a 

água foi descartada e o tubo pesado para saber quanto de biomassa seria inoculado 

no mosto. Colocou-se uma pequena quantidade de mosto para fazer a resuspensão 

da biomassa utilizando o vortex e assim o conteúdo foi transferido para o 

erlenmeyer de 2L. Homogeneizou e retirou a primeira alíquota para iniciar o 

acompanhamento fermentativo;   

 Fermentação: A fermentação foi realizada em B.O.D, sem agitação, variando a 

temperatura de acordo com o planejamento experimental. A cada 24h, alíquotas 

eram retiradas para realizar o acompanhamento fermentativo; 

 Centrifugação: Após o final da fermentação, as bebidas permaneceram na B.O.D, 

porém a 6°C para maturar. Com 24h de maturação, as bebidas foram centrifugadas a 

7000rpm, a 10°C por 8min, para retirar toda a massa contida na bebida; 

 Maturação: Com o fim da fermentação, as bebidas foram refrigeradas à 6°C por 20 

dias para maturar; 

 Filtração: As bebidas foram filtradas à vácuo e transferidas para garrafas de vidro 

escuro esterilizadas; 

 Pasteurização: Foi feita à 60ºC por 30 min e, em seguida, as garrafas foram 

resfriadas em banho de gelo (10°C). Armazenou-se os vinhos de caju em 

refrigerador. 
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Figura 2.5: Polpa de caju diluída clarificada após 24h de refrigeração 
                     Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

2.2.2.6 Rendimento, produtividade e parâmetros cinéticos dos vinhos de caju 

 

Estes parâmetros foram calculados pelas Equações 1, 2 e 3, respectivamente 

(ALMEIDA et al., 2006; ALVES, 2009). 

 

 Rendimento = (Q exp / Q teo) x 100                 (1) 

 

 Produtividade = Q exp / t                                   (2) 

 

             Yp/s = P / (S0 – S)                                              (3) 

 

Onde:  

Q exp = Concentração de etanol experimental = 0,7895(g/mL) × (°GL/100) × 1000 

(mL/L);  

Q teo = Concentração de etanol teórico = Massa de açúcares consumidos (g/L) × 0,511;  

t = Tempo de fermentação (h); 

S = Concentração final de substrato (g/L);  

S0 = Concentração inicial de substrato (g/L);   

P = Concentração final de produto (g/L). 
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2.2.2.7 Caracterização físico-química dos vinhos de caju 

 

Os vinhos de caju, tanto as elaboradas na seleção da cepa como as elaboradas 

através do planejamento experimental, foram caracterizadas quanto à composição 

físico-química e química. As análises realizadas foram: extrato seco, cinzas, acidez 

total, acidez fixa, pH, sólidos solúveis, açúcares redutores totais, grau alcoólico e 

densidade. Com exceção do grau alcoólico e densidade, as análises foram realizadas da 

mesma maneira da caracterização da polpa de caju. Todas as análises foram executadas 

em triplicata. 

 

 Acidez fixa 

Transferiu-se 10mL da amostra para um  frasco erlenmeyer de 250 mL.  

Adicionou-se 100 mL de água destilada. Evaporou em banho-maria até a metade do 

volume. Posteriormente, esfriou e adicionou 2 a 3 gotas de fenolftaleína. Titulou-se com 

solução de hidróxido de sódio até coloração rósea, como descrito pelo INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ (Item/Método 312/IV, 2008). 

 

 Densidade 

A determinação da densidade das amostras líquidas foi realizada por 

picnometria, de acordo com INSTITUTO ADOLFO LUTZ (método 4.4/ 1976).  

 

 Grau alcoólico 

Este método baseia-se na destilação do álcool da amostra e posterior 

quantificação pela medida em alcoômetro, segundo INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

(Item/Método 233/IV, 2008). 

 

2.2.2.8 Análise sensorial  

 

A análise sensorial foi realizada com 25 provadores adultos, de idade variada, 

não treinados e escolhidos aleatoriamente entre alunos, professores e servidores da 

Universidade Federal de Sergipe. A ficha utilizada para a avaliação sensorial está 

apresentada no Anexo 1. Os atributos avaliados foram: aparência, sabor, aroma, 

consistência e impressão global. Foi utilizada a escala hedônica de 9 pontos, fazendo o 



    

 84  

balanceamento das amostras e os provadores também foram questionados quanto a 

intenção de compra do produto. As amostras dos vinhos de caju, devidamente 

codificadas, em volume de 10 mL, foram servidas aos provadores em taças plásticas.  

 

2.2.2.9 Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados sensoriais foi realizada utilizando-se o 

PROGRAMA STATISTICA (versão 7.0). Os resultados foram expressos em tabelas 

com valores de significância (p≤0,05) pelo teste de médias de Tukey. Os resultados do 

planejamento experimental foram tratados no PROGRAMA STATISTICA (versão 7.0). 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

2.3.1 Caracterização química e físico-química da polpa de caju  

 

 Os resultados das características químicas e físico-químicas da polpa de caju 

utilizada na elaboração dos vinhos estão apresentados na Tabela 2.2. 

O rendimento da polpa do caju foi 54,4%, sendo 38,1% de resíduo e 7,5% de 

castanha. 

A umidade do pedúnculo do caju foi elevada (89,27 %) quando comparada com 

a encontrada por Silva et al., (2004), que foi de 82,29 % e por Marques (2006), que 

encontrou 83,52%. Esta diferença pode está associada ao estágio de maturação, pois 

uma fruta madura tem uma umidade maior do que uma fruta “de vez”.  

O pH da polpa foi considerado alto, sendo superior ao reportado por Marques 

(2006) cujo valor foi 4,07 e pelo valor encontrado por Silva et al., (2004), que 

encontraram um valor menor, o qual foi de 3,11; por Assunção (2001) que obteve uma 

variação deste parâmetro de 3,8 a 4,5 para todos os tipos de caju estudados e por Assis 

et al. (2007) que encontrou o valor de 3,77. A acidez em ácido cítrico (0,265%) foi 

menor que a acidez (0,350%) encontrada por Soares (1986) e superior ao valor de 

acidez (1,11%.) determinada por Marques (2006). Estas diferenças ocorridas no pH e na 

acidez podem acontecer devido a variedade, estágio de maturação da fruta, etc. 
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Tabela 2.2: Composição química e físico-química do pedúnculo do caju 

Características              Valor (Média ± Desvio padrão) 

 pH 5,00 ± 0,000 

°Brix 11,20±0,000 

Acidez em ácido cítrico (%) 0,26±0,010 

Acidez em ácido málico (%) 0,28±0,010 

Lipídeos (%) 0,90±0,306 

Proteínas (%) 0,59±0,119 

Cinzas (%) 0,30±0,008 

Umidade (%) 89,27±0,210 

Fibras (%) 0,04±0,013 

Vitamina C (mg de AA/100g)  211,99±3,623 

Açúcar redutor (%) 9,84±0,065 

Açúcar não redutor (%) 0,33± 0,035 

Ratio (°Brix/Acidez) 40,15±1,465 

  

 

O teor de vitamina C foi elevado quando comparado ao valor encontrado por 

Telles (1974), que foi 164 mg/100g; por Andrade et al. (2008), que obtiveram uma 

variação de 89,41 a 111,7 mg/100g para pedúnculos de cajueiro-anão precoce e por 

Marques (2006), cujo valor foi 125,45 mg/100g.  Soares (1986) encontrou o teor de 

vitamina C de 261,00 mg/100mL, valor mais elevado ao encontrado neste trabalho. Esta 

variação do teor de vitamina C pode está associada com a variedade, a mistura de 2 

tipos de caju (casca amarela e casca vermelha) utilizada neste trabalho. 

O conteúdo de açúcar redutor obtido (9,84%) foi inferior ao encontrado por 

Mohanty et al. (2005), cujo valor foi 11,8 % e similar ao encontrado por Telles (1974), 

quem reportou o valor de 9,3 %. O °Brix encontrado foi um pouco inferior ao obtido 

por Barros et al. (2002), que variou de 11,5 a 13,3 °Brix, para diferentes clones de caju, 

enquanto que no trabalho de Assis et al. (2007), o valor encontrado foi 

consideravelmente inferior, sendo 7,4 °Brix. O grau de maturação da fruta é a principal 

influência no teor de sólidos solúveis da polpa.  
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O conteúdo de cinzas deste trabalho (0,30%) foi próximo ao obtido (0,33%) por 

Mohanty et al. (2005). O teor de proteínas encontrado foi inferior quando comparado 

com o teor da polpa de caju do trabalho de Mohanty et al. (2005), cujo valor foi 0,812 

%. O ratio (°Brix / acidez em ácido málico) da polpa de caju foi mais elevado do que o 

ratio encontrado por Telles (1974), de 36,1, porém encontrou-se dentro da faixa obtida 

por Barros et al. (2002) que reportaram os valores de 29,93 a 46,28, para diferentes 

tipos de clones de caju. 

As diferenças na composição química e físico-química da polpa de caju em 

relação à literatura podem estar associadas a fatores tais como: condições de plantio, 

época da colheita, variedade, clima onde foram cultivadas as frutas, etc. 

 

2.3.2 Seleção da cepa 

 O estudo da padronização do inóculo determinou que o mosto de caju atingiu 

10
7
 células/mL com 12h de fermentação. Assim, todos os inóculos elaborados neste 

trabalho fermentaram por este período. 

 

2.3.2.1 Acompanhamento fermentativo  

 

A fermentação durou 144 h para ambos os mostos de caju elaborados com as 

duas cepas SCP e SCT, sendo que o fator determinante para o término da fermentação 

foi a estabilidade do ºBrix. Nas Figuras 2.6 e 2.7 encontram-se a curva de ºBrix em 

função do tempo durante o processo fermentativo. 

 

 

    Figura 2.6: Variação do °Brix durante a fermentação do mosto inoculado 

com a cepa SCT.  
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               Figura 2.7: Variação do °Brix durante a fermentação do mosto inoculado com 

a cepa SCP. 

 

 

Os mostos tiveram um comportamento bastante similar no consumo do açúcar 

durante a fermentação. Houve acentuado decréscimo nas primeiras 72h do processo e 

então, o consumo começou a diminuir gradativamente até estabilizar, com 17,0 e 18,8 

°Brix, para os mostos inoculados com a cepa SCT e SCP, respectivamente. A cepa SCT 

consumiu uma maior quantidade de açúcares para um mesmo período de fermentação 

da levedura SCP. Nas Figuras 2.8 e 2.9 encontram-se a curva de pH em função do 

tempo durante o processo fermentativo. 

 

 

 

              Figura 2.8: Valores do pH durante a fermentação do mosto inoculado com a 

cepa SCT 
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              Figura 2.9: Valores do pH durante a fermentação do mosto inoculado com a 

cepa SCP 

 

 

Os valores iniciais de pH dos vinhos de caju são considerados próximos ao valor 

ideal (4,0 a 5,0) para o desenvolvimento das leveduras. Mostos com pH baixo estão 

mais protegidos da ação das enzimas oxidativas, ao contrário, de bebidas com pH 

elevado que são mais suscetíveis às alterações oxidativas e biológicas, já que o teor de 

dióxido de enxofre livre é proporcionalmente menor (RIZZON et al., 1998). O pH final 

dos vinhos inoculados com as cepas SCT e SCP foram 3,90 e 3,80,  respectivamente. O 

comportamento do pH das bebidas foi semelhante, demonstrando não haver grande 

variação neste parâmetro.  

No trabalho de Muniz et al. (2002), os valores de pH do mosto de pinha 

variaram de 5,13 a 4,07, mantendo-se entre 4,07 e 4,19 até o final da fermentação. O pH 

dos mostos de ciriguela e mangaba apresentaram oscilações mínimas, sendo de 3,31 

para 2,94 para ciriguela e de 3,31 para 3,08 para mangaba do início ao final da 

fermentação.  

 

 

2.3.2.2. Caracterização físico-química dos vinhos de caju 

  

Na Tabela 2.3, encontram-se os resultados das análises físico-químicas dos 

vinhos, elaboradas pelo uso de polpa de caju e inoculadas com diferentes cepas. 
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Tabela 2.3: Características físico-químicas dos vinhos de caju 

Vinho elaborado 

pela cepa 

Extrato seco            

(%) 

Cinzas               

(%) 

Acidez Total          

(meq/L) 

 Sólidos Solúveis 

(°Brix)        pH 

 

 SCT 12,96b±0,100 0,12a±0,040 83,84b±0,000 17,40±0,000 4,00±0,000 

      

SCP 15,40a±0,110 0,12a±0,040 89,55a±2,690 19,20±0,000 3,90±0,000 

Nota: Não foi possível analisar os dados dos sólidos solúveis e pH, por meio do teste de tukey, porque o erro 

(resíduo) tende a zero.  As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade        

 

 

Observa-se que a acidez total (83,84 a 89,55 meq/L) apresenta-se dentro da faixa 

estabelecida pela legislação brasileira para vinho de mesa (55 a 130 meq/L) (BRASIL, 

1988). A bebida com maior acidez total apresentou um menor valor de pH e vice-versa. 

A acidez total encontrada nas duas bebidas foi superior quando comparada com os 

valores reportados (63 a 75,5 meq/L) por Rizzon et al. (1999), para vinho com 

diferentes processos de vinificação. Muniz et al. (2002), encontraram valores de pH que 

variaram de 3,06 a 4,12 para bebidas fermentadas de pinha, mangaba e ciriguela, 

enquanto Rizzon et al. (1999) encontraram uma variação de 3,59 a 3,89 para vinhos. O 

pH do vinho de caju elaborado por Garruti (2001) variou de 3,55 a 3,83, para diversos 

tratamentos de elaboração, enquanto o pH de um vinho de caju comercial foi 3,6. 

 O extrato seco é diretamente proporcional ao teor de sólidos solúveis. A bebida 

inoculada com a cepa SCT apresentou 12,96 % de extrato seco e 17,4 °Brix, enquanto 

que para a bebida inoculada com a cepa SCP foi determinado 15,40 % de extrato seco e 

19,2 °Brix. Um valor menor (5,5°Brix) de sólidos solúveis foi encontrado por Almeida 

et al. (2006) para bebida fermentada de mandacaru. 

A densidade da bebida SCT foi de 1,040 g/mL e da bebida SCP foi 1,051 g/mL, 

não havendo grande variação neste parâmetro. Estes valores de densidade foram 

próximos ao encontrado por Santos et al. (2005), que foi 1,008 g/mL para vinho de 

acerola. O teor alcoólico das bebidas SCT e SCP foi 11 e 10°GL, respectivamente. O 

vinho de caju SCP apresentou teor alcoólico próximo quando comparados com o 

fermentado de abacaxi obtido por Ayogu (1999) que foi 10,2% v/v e com o valor de 

10,4% encontrado por Almeida et al. (2006) para bebida fermentada de mandacaru. Os 
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teores alcoólicos obtidos nos dois vinhos de caju, apresentados neste trabalho, estão em 

conformidade com a legislação brasileira para fermentado de frutas, que diz que vinhos 

de frutas devem apresentar o mesmo teor alcoólico dos vinhos de mesa, entre 10 e 

13°GL (BRASIL, 1997). 

 

2.3.2.3. Análise sensorial dos vinhos de caju  

 

A análise sensorial dos vinhos de caju foi realizada utilizando a escala hedônica 

de 9 pontos e o teste de intenção de compra.  A Tabela 2.4 mostra as médias das notas 

atribuídas pelos provadores na análise sensorial das duas bebidas. 

 

    Tabela 2.4: Resultado da análise sensorial dos vinhos de caju. 

Vinho de caju 

elaborado pela 

cepa 

 

Aparência 

 

Aroma 

 

Sabor 

 

Consistência 

 

 

Impressão 

Global 

SCT    6,80a 6,96a 6,64ab 6,40a 

 

      6,76a 
 

SCP    7,12a 6,88a 7,24a 6,96a       7,32a 

     As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, segundo o teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

No atributo impressão global, as médias dos vinhos de caju deste trabalho foram 

inferiores as médias encontradas por Dias et al. (2003) para fermentado de cajá, que 

foram próximas a 8. A média da impressão global do vinho SCP foi maior do que a 

obtida por Ogunjobi & Ogunwolu (2010), de 6,9 para vinho de caju. A bebida onde foi 

obtido o melhor desempenho no atributo sabor foi a bebida obtida a partir da inoculação 

com fermento de pão (S. cerevisiae SCP), devido ao menor teor alcoólico, se 

comparado com a bebida de caju obtida a partir da inoculação com a cepa SCT. No 

atributo aparência, as notas foram semelhantes às notas atribuídas à bebida fermentada 

de banana, no trabalho de Arruda et al. (2007). Ogunjobi & Ogunwolu (2010) 

apresentaram nota 6,2 para bebida fermentada de caju no atributo sabor, enquanto que 

neste trabalho os dois vinhos de caju obtiveram média superior (6,64 a 7,24).  
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 O gráfico da Figura 2.10 apresenta o resultado dos testes de intenção de compra 

dos dois vinhos de caju.  

 

 

 

 Figura 2.10: Teste de intenção de compra dos vinhos de caju 

 

 

O teste de intenção de compra indicou que 33% dos provadores certamente 

comprariam a bebida elaborada com o uso da cepa SCP, comprovando a preferência por 

esta bebida no método da escala hedônica de 9 pontos para diversos atributos. 

Entretanto, a opção “Certamente não compraria” não foi marcada, mostrando a boa 

aceitabilidade de ambas as bebidas.  

A cepa usada para inocular o fermentado de caju que obteve a maior média 

(7,32) no atributo impressão global foi a cepa SCP a qual foi escolhida para dar 

continuidade ao trabalho, passando então para a etapa de planejamento experimental.  

 

2.3.3 Planejamento experimental 

 

2.3.3.1 Acompanhamento fermentativo  

 

O volume de inóculo transferido para os mostos variou entre 5, 7,5 e 10% do 

volume do mosto, de acordo com o planejamento experimental (Tabela 2.1). Por meio 
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do gráfico da Figura 2.11 é possível observar a quantidade de biomassa transferida para 

os mostos de caju (com exceção dos mostos 1 e 6, que deve ter os dados em sigilo) de 

cada ensaio do planejamento, conforme a matriz apresentada na Tabela 2.1. 
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 Figura 2.11: Quantidade de biomassa transferida para os mostos de caju nos 13 

experimentos do planejamento experimental. 

 

 

 O tempo de duração das fermentações foi distinto para o mosto de cada 

experimento elaborado, variando de 144 à 576 horas. O fator determinante para o 

término da fermentação foi a estabilidade do ºBrix.  Nas Figuras 2.12 a 2.16 encontram-

se a curva do ºBrix em função do tempo durante o processo fermentativo dos mostos de 

caju, com exceção dos mostos n
os

 1 e 6, que deve ter os dados em sigilo.                
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  Figura 2.12: Valores do °Brix durante a fermentação nos mostos n
os

 2 e 4 
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  Figura 2.13: Valores do °Brix durante a fermentação nos mostos n

os
 3, 7 e 11 
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  Figura 2.14: Valores do °Brix durante a fermentação nos mostos n

os
 9 e 10 
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       Figura 2.15: Valores do °Brix durante a fermentação nos mostos n
os

 5, 8 e 12 
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Figura 2.16: Valores do °Brix durante a fermentação nos mostos n

os
 13, 14 e 15 

 

 

 

Foram observadas diferenças, na maioria dos experimentos, com relação ao 

consumo de açúcar durante a fermentação. Comportamento semelhante foi observado 

para os experimentos n
os

 3 e 11 no que se refere ao consumo de açúcar, mostrando que a 

porcentagem inicial de volume de inóculo para o mosto e adição de ambos nutrientes 

não interferiu neste parâmetro. No entanto, uma diferença observada foi o consumo 

mais rápido de açúcar no experimento 11, que contém volume de inoculo de 10%, 

finalizando a fermentação em apenas 144h, enquanto que o mosto 3 só finalizou com 

240 h. Ogunjobi & Ogunwolu (2010) fizeram o acompanhamento fermentativo do 

mosto de caju e a curva do consumo de açúcar obtida por eles foi similar a curva do 

consumo de açúcar do experimento 3. Ambas iniciaram com 20°Brix e finalizaram com 

valores próximos, consumindo cerca de 14°Brix.  

Os experimentos 13, 14 e 15 tiveram o mesmo comportamento em relação ao 

consumo de açúcar, levando a uma sobreposição de curvas nos gráficos. Como estes 

mostos são os pontos centrais do planejamento experimental, este comportamento era 

esperado. Eles apresentaram o maior consumo de açúcar entre todos os experimentos, 

variando de 15,4 a 16°Brix. Isto pode ter ocorrido por diversas condições de vários 

fatores tais como: a temperatura de fermentação, quantidade de biomassa inoculada, pH, 

°Brix inicial, etc. 

Os mostos de caju que foram fermentados à 30°C obtiveram a estabilidade do 

°Brix mais rápida. A temperatura ótima para a fermentação para a maioria das leveduras 
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para vinho é de 25ºC a 30ºC, embora existam leveduras que atuam a baixa temperatura, 

próximas a 10ºC (AQUARONE et al., 1983; LONA, 1996). No trabalho de Arruda et 

al., 2003, o mosto de banana obteve o mesmo comportamento dos mostos de caju, 

finalizando a fermentação mais rápido a 30°C do que a 16°C. Em 30°C, os mostos de 

banana estabilizaram com 10 dias, enquanto que em 16°C a estabilização só ocorreu no 

18° dia. Os autores também observaram que a curva do teor de sólidos solúveis totais 

durante a fermentação alcoólica mostrou um decréscimo brusco à temperatura ambiente 

(30ºC), enquanto a 16ºC, houve um decréscimo gradual. 

As Figuras 2.17 a 2.21 mostram o comportamento do pH nos mostos de caju 

(com exceção dos mostos n
os

 1 e 6) durante o processo fermentativo para todos os 

experimentos do planejamento experimental (Tabela 2.1).  
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  Figura 2.17: Valores do pH durante a fermentação nos mostos n

os
 2 e 4. 
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  Figura 2.18: Valores do pH durante a fermentação nos mostos n

os
 3, 7 e 11 
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  Figura 2.19: Valores do pH durante a fermentação nos mostos n

os
 9 e 10 
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  Figura 2.20: Valores do pH durante a fermentação nos mostos n

os
 5, 8 e 12 
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 Figura 2.21: Valores do pH durante a fermentação nos mostos n

os
 13, 14 e 15 
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No processo de fermentação, os níveis de pH tendem a diminuir, indicando que a 

formação do íon hidrogênio está associada com o crescimento microbiano (Starzak 

apud MUNIZ et al., 2002). Nos pontos centrais (experimentos 13, 14 e 15), o pH 

demonstrou comportamento semelhante durante o processo fermentativo, como 

mostrado na Figura 2.21.  A variação do pH destes mostos foi de apenas de 0,1 unidade, 

iniciando em 3,8 e finalizando em 3,7. No trabalho de Alves (2009), foram encontrados 

pHs finais de 4,02; 4,0 e 4,2  para os processos fermentativos utilizando 3 leveduras 

diferentes e 4,11 na fermentação espontânea do mosto de lichia, verificando-se que a 

faixa de pH  de 3,89 a 4,57 (durante a fermentação) foi suficiente para permitir uma 

rápida fermentação alcoólica e inibir bactérias indesejáveis.   

O conhecimento do pH do vinho é de suma importância, uma vez que pode 

avaliar a resistência do vinho a infecção bacteriana ou tendência à “casse férrica” 

(AQUARONE et al., 2001). O pH dos mostos nos experimentos 7 e 11 decaíram 

bruscamente nas primeiras 24h de fermentação. Estes experimentos foram fermentados 

à 30°C e possuíam concentração máxima de fosfato de amônio (2 g/L). No caso dos 

mostos 7 e 11, os quais apresentaram maior decréscimo no 1° dia de fermentação, 

acrescenta-se ainda nas condições iniciais: 20°Brix e sulfato de magnésio 

heptahidratado (0,2g/L). Almeida et al. (2006), constataram  que  o  pH  do mosto de 

mandacaru decresceu  de  4,57  para  3,85  nas  primeiras  12  horas,  tornando-se 

praticamente  constante  até  o  final  da fermentação,  em  contrapartida,  a  formação  

de ácidos foi crescente até o final da fermentação. 

Uma elevação do pH nas 24h iniciais ocorreu em 3 experimentos, sendo eles 8, 

10 e 12. Todos esses mostos iniciaram com pH  3,0 e temperatura de fermentação de 16 

°C. A adição de nutrientes não influenciou este parâmetro nos experimentos citados. No 

trabalho de Bortolini et al. (2001), foram realizados 6 tratamentos distintos para 

elaboração de vinhos de kiwi: T1- suco da fruta natural (controle); T2- suco da fruta 

natural com adição de sais inorgânicos (sulfato de amônia 0,2g/L, fosfato de amônia 

1,0g/L e sulfato de magnésio 0,1g/L); T3- suco da fruta com correção do grau Brix para 

18% de sólidos solúveis totais (SST) pela adição de sacarose (comercial); T4- suco da 

fruta com 18% de SST, adicionado de sacarose e sais inorgânicos; T5- suco da fruta 

com correção do grau Brix para 22% de SST; T6- suco da fruta com 22% de SST, 

adicionado de sacarose e sais inorgânicos.  Os valores de pH iniciais variaram de 3,8 a 
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4,0 entre os tratamentos. Ao longo do processo fermentativo, foi verificada uma 

pequena queda, própria da produção de ácidos orgânicos, reduzindo os valores de pH 

iniciais para uma faixa aproximada de 3,6. Os valores de pH no final do processo 

fermentativo foram superiores para os tratamentos 1 e 2, seguidos dos tratamentos 3, 4, 

5 e 6. 

As Figuras 2.22 a 2.26 demostram o comportamento da acidez total nos mostos 

de caju (com exceção dos mostos n
os

 1 e 6), para todos os experimentos do 

planejamento experimental, durante a fermentação.  
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Figura 2.22: Valores da acidez total durante a fermentação nos mostos n

os
 2 e 4 
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Figura 2.23: Valores da acidez total durante a fermentação nos mostos n

os
 3, 7 e 11 
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Figura 2.24: Valores da acidez total durante a fermentação nos mostos n

os
 9 e 10 
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    Figura 2.25: Valores da acidez total durante a fermentação nos mostos n

os
 5, 8 e 12 
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Figura 2.26: Valores da acidez total durante a fermentação nos mostos n

os
 13, 14 e 15 
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No caso de vinhos, entre os fatores que interferem no equilíbrio ácido-base e que 

modificam o pH estão a dissolução dos minerais e ácidos orgânicos da película e da 

polpa da uva na maceração; a síntese de ácidos orgânicos na fermentação alcoólica; a 

degradação do ácido málico na fermentação malolática; e a precipitação do ácido 

tartárico na forma de bitartarato de potássio e tartarato neutro de cálcio (RIZZON & 

MIELE, 2002). 

Os mostos 13, 14 e 15 tiveram um comportamento muito parecido com relação a 

acidez total monitorada durante a fermentação, elevando-se cerca de 44 meq/L. No 

trabalho de Oliveira (2009), analisou-se a acidez durante o processo fermentativo de 

sumo de maçã comercial, com 2 tratamentos distintos: 1- 1ª [levedura] ~ 4x10
8 

 células 

e 2 – 2ª [levedura] ~ 8x10
8 

 células. A acidez total (g ác. cítrico/100mL) variou de 0,43 

(para ambos os tratamentos) no inicio da fermentação para 0,51 (Tratamento 1) e 0,58 

(Tratamento 2) no fim do processo.  

Os mostos dos experimentos 4, 7 e 11 apresentaram uma elevação brusca da 

acidez total nas primeiras 24h de fermentação. Todos foram fermentados à 30°C e 

adicionados da quantidade máxima do nutriente fosfato de amônio, mostrando a 

influência destas variáveis neste parâmetro. Muniz et al. (2002) monitoraram a variação  

da acidez durante o processo fermentativo de polpa de ciriguela, pinha e mangaba. A 

acidez titulável do mosto de pinha aumentou de 0,12 para 0,35% durante a fermentação. 

Em mosto de ciriguela os percentuais aumentaram de 0,19 para 0,35%, enquanto que o 

mosto de mangaba apresentou valores maiores entre 0,56 e 0,81%. Segundo o autor, a 

tendência crescente da acidez titulável está relacionada com a redução dos valores de 

pH.  

O mosto 8 teve a menor variação (15,25 meq/L) de acidez total dentre todos os 

outros, iniciando com 162,05 meq/L e finalizando com 177,30 meq/L e o mosto 7 teve a 

maior variação (55,35 meq/L), iniciando com 34,22 meq/L e finalizando com 89,57 

meq/L. Ambos os mostos foram elaborados com 20°Brix e 0,2 g/L de sulfato de 

magnésio, o que significa que estas variáveis não foram significativas na variação da 

acidez total. Alves (2009) trabalhou com fermentação inoculada por 3 leveduras 

diferentes e com fermentação espontânea, para produção de bebida fermentada de 

lichia. Durante o acompanhamento fermentativo, monitorou-se a acidez titulável, sendo 

que este teor diferiu entre os processos fermentativos conduzidos pelas diferentes cepas 
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UFLA CA 116, UFLA CA 1183, UFLA CA 1174 e como também a fermentação 

espontânea a partir do primeiro dia de fermentação. Em todos os processos, a acidez 

titulável apresentou um aumento ao longo do período de fermentação.  

 

2.3.3.1.1 Cálculo do rendimento, produtividade e dos parâmetros cinéticos da 

fermentação alcoólica 

 

Os resultados do rendimento (%), produtividade (g/L.h) e do parâmetro cinético 

Yp/s (fator de rendimento da produção de etanol)  para  a  produção  dos vinhos de caju 

estão apresentados na Tabela 2.5.  

 

 

   Tabela 2.5: Valores experimentais de rendimento, produtividade e do parâmetro 

cinético da produção dos vinhos de caju 

N° do vinho de caju 

 

Rendimento 

 (%) 

Produtividade  

(g/L.h) 
Yp/s (g/g) 

1 x x x 

2 49,52 0,164 0,258 

3 47,66 0,345 0,249 

4 51,60 0,329 0,269 

5 55,50 0,185 0,290 

6 x x x 

7 48,07 0,470 0,251 

8 43,90 0,185 0,229 

9 48,78 0,299 0,254 

10 54,47 0,230 0,285 

11 48,33 0,576 0,252 

12 51,07 0,137 0,267 

13 42,45 0,253 0,222 

14 41,37 0,253 0,216 

15 40,85 0,253 0,213 

X: Dados não revelados      
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No presente trabalho, a produtividade variou entre 0,137 e 0,576 g/L.h. A 

temperatura de fermentação e adição de fosfato de amônio influenciaram neste 

parâmetro, pois os vinhos fermentados a 16°C e a ausência do referido nutriente 

obtiveram menor produtividade, enquanto que os fermentados a 30°C e concentração 

máxima do nutriente apresentaram os maiores valores. O intervalo de produtividade foi 

similar ao obtido por Alves (2009), cuja faixa foi de 0,189 a 0,448 g/L.h para bebida 

fermentada de lichia. Almeida et al. (2006) realizaram o estudo  cinético  da  

fermentação  alcoólica  na produção do fermentado de fruto do mandacaru e a  

produtividade encontrada foi 1,75 g/L.h, valor muito superior aos obtidos neste 

trabalho.  

 O fator de rendimento da produção de etanol, Yp/s, teve uma variação de 0,213 a 

0,299 g/g. A variação deste fator não foi tão grande se comparado com as outras 

variáveis de resposta do bioprocesso, tendo uma diferença de apenas 0,086 g/g. Lopes et 

al. (2005) encontraram um fator de rendimento mais alto (0,39 g/g) para bebida 

fermentada do fruto da palma forrageira. Esse fator de rendimento deve ser influenciado 

pela fruta que serviu de matéria-prima para a elaboração das bebidas fermentadas. 

As variáveis estudadas neste trabalho, apresentadas na Tabela 2.1, tiveram uma 

grande influência nos valores de rendimento, produtividade e fator de rendimento 

(Yp/s), demonstrando que deve-se realizar um estudo cauteloso para obter valores altos 

de rendimento e produtividade.  

 

2.3.3.2 Caracterização físico-química e química dos vinhos de caju 

 

Na Tabela 2.6, encontram-se os resultados das análises físico-químicas e 

químicas dos vinhos, elaborados pelo uso de polpa de caju, com exceção dos vinhos de 

caju n
os

 1 e 6. 

O extrato seco das amostras variou de 1,39 % a 23,50 %, de acordo com o teor 

inicial de sólidos solúveis (°Brix), ou seja, os vinhos elaborados com 30 °Brix 

apresentaram um teor mais elevado de extrato seco, enquanto que as bebidas elaboradas 

com 20 °Brix tiveram um teor mais baixo. Santos et al. (2005) encontraram para 

fermentado de acerola, 8,93 g/L de extrato seco. Arruda et al. (2007) reportaram para 

bebida fermentada de banana, a variação de 22,09 a 23,13 g/L, sendo o valor mais alto 

proveniente da bebida fermentada a 16°C.  
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O extrato seco compreende a totalidade das substâncias restantes depois do 

processo de evaporação ou destilação. Entre estas substâncias encontram-se os hidratos 

de carbono, glicerina, ácidos não voláteis, combinações nitrogenadas, substâncias 

tânicas, álcoois superiores e minerais. Os vinhos elaborados a partir de mostos 

prensados contêm mais substâncias de extrato que os vinhos de mostos não prensados 

(Vogt & Jakob apud ARRUDA et al., 2007, p. 8). 

O teor de cinzas dos vinhos de caju variou de 0,178 a 0,404%, onde as cinzas 

correspondem aos elementos minerais presentes, já o teor encontrado por Santos (2006) 

para diferentes amostras de vinho tinto seco varietal Carbenet Sauvignon brasileiros 

variou de 2,30 a 4,46 g/L. A acidez total e a acidez volátil apresentaram-se dentro do 

limite especificado pelo Legislação Brasileira, que é de 55 a 130 meq/L, para acidez 

total e abaixo de 20 meq/L para acidez volátil (BRASIL, 1988). No trabalho de Dias, 

Schwan e Lima (2003), encontrou-se 29 meq/L de acidez total e 5,5 meq/L de acidez 

volátil, para fermentado de cajá, sendo que a acidez total foi bem inferior a encontrada 

neste trabalho (44,87 a 213,84 meq/L) e a acidez volátil (0,97 a 11,68 meq/L) 

encontrou-se dentro da faixa obtida.  

Os sólidos solúveis totais variaram de 24,6 a 6,2 °Brix. Foi obtido por Mouchrek 

Filho et al. (2002), 12°Brix para vinho de caju, valor aos encontrados neste trabalho 

para os fermentados de caju, enquanto que Almeida et al. (2006) encontraram teores de 

sólidos solúveis de 5,5°Brix para fermentado de mandacaru. Os teores de açúcar redutor 

total (ART) variaram de 1,0 a 33,4 g/L para os vinhos de caju. Os valores obtidos por 

Asquieri, Rabelo e Silva (2008) ficaram dentro desta faixa, sendo 8,28 g/L, para 

fermentado de jaca. No trabalho de Chiarelli et al. (2005), houve uma variação deste 

teores devido a diferentes tratamentos utilizados na elaboração de fermentado de 

jabuticaba, de 8,49 a 2,34 g/100mL.  

Segundo a Legislação Brasileira, vinhos que possuem acima de 20g/L de 

açúcares totais, são classificados como suave (BRASIL, 1988), como é o caso dos 

vinhos de caju n° 2, 5 e 10; entre 5 e 20 g/L, são classificados como meio seco, como os 

vinhos de caju n° 4 ; e abaixo de 5 g/L, são classificados como seco, como é o caso das 

demais bebidas de caju.  
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     Tabela 2.6: Caracterização química e físico-química dos diversos vinhos de caju 

Nota: Não foi possível analisar os dados dos sólidos solúveis e pH, por meio do teste de tukey, porque o erro (resíduo) tende a zero. As médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si, de acordo com o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  X: Dados não revelados      

N° do vinho 

de caju 

Extrato seco 

(%) 

Cinzas  

(%) 

Acidez Total          

(meq/L) 

Acidez fixa 

(meq/L) 

Acidez volátil 

(meq/L) 

Sólidos 

solúveis 

(°Brix) 

pH 

Açúcar 

Redutor Total 

(g/L) 

Densidade 

(g/mL) 

1 x x x x x x x x x 

2 23,50a±0,480 0,23bcd±0,077 44,78m±2,750 44,45j±1,377 0,97c±0,000 24,60±0,000 3,70±0,000 33,40a±0,940 0,917e±0,004 

3 1,45j±0,058 0,37ab±0,030 59,01l±0,000 57,32i±0,587 1,70c±0,720 6,80±0,000 4,20±0,000 1,96d±1,159 0,999bc±0,001 

4 14,60d±0,534 0,26abcd±0,109 144,71e±1,380 140,82e±1,490 3,89bc±0,690 19,10±0,000 2,80±0,000 19,78bc±0,798 0,948d±0,001 

5 16,56c±0,010 0,28abcd±0,070 63,59j±1,120 61,32i±0,973 2,27c±1,490 19,60±0,000 3,90±0,000 23,80b±3,421 0,947d±0,001 

6 x x x x x x x x x 

7 1,78ij±0,014 0,31abc±0,047 86,45gh±1,370 84,79g±1,175 2,96c±0,720 6,90±0,000 3,60±0,000 1,72d±0,219 0,994bc±0,001 

8 2,90gh±0,031 0,24bcd±0,076 177,16c±0,000 174,89c±0,562 2,27c±0,690 6,20±0,000 3,10±0,000 1,58d±0,083 0,996bc±0,003 

9 2,41hi±0,010 0,18cd±0,041 213,84a±1,960 212,39a±1,122 2,17c±0,330 6,60±0,000 2,70±0,000 1,00d±0,219 1,001b±0,006 

10 20,15b±0,422 0,20cd±0,008 193,38b±1,120 181,70b±3,680 11,68a±3,440 22,30±0,000 2,90±0,060 28,67a±6,471 0,929e±0,002 

11 1,39j±0,058 0,40a±0,037 79,00i±1,120 76,99h±0,587 2,83c±2,090 6,60±0,000 3,30±0,000 1,58d±0,219 0,995bc±0,004 

12 4,37f±0,020 0,15d±0,079 87,61g±0,000 83,21g±0,560 4,40bc±0,560 8,90±0,000 2,90±0,000 4,44d±0,143 0,989c±0,004 

13 3,34g±0,251 0,19cd±0,021 146,01e±2,750 141,47e±2,030 7,30b±3,930 9,60±0,000 3,60±0,000 4,30d±0,414 0,997bc±0,002 

14 2,84gh±0,087 0,19cd±0,023 147,96e±0,000 146,01d±0,973 2,43c±0,690 9,20±0,000 3,70±0,000 4,01d±0,430 0,995bc±0,010 

15 3,01gh±0,048 0,18cd±0,005 151,98d±1,423 146,33d±1,487 6,65b±2,070 9,20±0,000 3,70±0,000 4,25d±0,662 0,998bc±0,000 
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A densidade obtida neste trabalho encontrou-se na faixa de 0,917 a 1,052 g/ mL, 

valores estes foram semelhantes ao encontrado por Silva et al. (2010), de 0,9944 g/cm
-3

, 

para vinho de abacaxi e por Santos et al. (2005), de 1,0083 g/mL para fermentado de 

acerola. A densidade dos vinhos de caju foi influenciada pela temperatura de 

fermentação, no entanto com um valor muito baixo de efeito (0,043), de acordo com o 

programa STATISTICA, versão 7.0. Mouchrek Filho et al. (2002) encontraram 1,020 g/ 

mL para vinho de caju, valor contido no intervalo encontrado neste trabalho. 

O pH compreende a concentração hidrogeniônica (íons H+) no produto. Em 

vinhos, a concentração de íons H+ encontra-se entre 0,001 e 0,0001 g/L, o que significa 

que  nessa bebida, de um modo geral, o pH varia entre 3 e 4 (HASHIZUME, 1983). 

Neste trabalho, o pH encontrou-se no intervalo de 2,7 a 4,2.  Estes valores ficaram 

próximos aos obtidos por Araújo et al. (2010), que foi 3,9 e 4,0, para bebida fermentada 

de caju, elaborada com diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae e pelos valores 

obtidos por Ogunjobi & Ogunwolu (2010), de 3,63 para vinho de caju elaborado com o 

suco da fruta e 3,92 para vinho feito do pó do caju. Lopes & Silva (2006), analisaram o 

pH dos fermentados de fruto integral e da polpa de figo-da-india e encontraram 3,31, 

para o primeiro e 4,0 para a polpa, valores que estão dentro da faixa obtida neste 

trabalho.  

Segundo a Legislação Brasileira (BRASIL, 1988) vinhos de frutas devem 

apresentar o mesmo teor alcoólico dos vinhos de mesa, entre 10,0 a 13,0% v/v. Para o 

Ministério da Agricultura (Decreto nº 2.314 de 04/09/1997), “fermentado de frutas é a 

bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte 

graus Celsius, obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura” 

(BRASIL, 1997). Na Tabela 2.7 são encontrados os teores alcoólicos dos vinhos de 

caju, com exceção dos vinhos de caju n
os 

1 e 6. Os vinhos com graduação alcoólica de 

10 a 13°GL, são classificados como vinho de mesa e de 7,0 a 9,9°GL, como vinho leve 

(BRASIL, 1988). 

As mesmas condições das variáveis °Brix, pH, temperatura de fermentação e 

adição de gelatina proporcionaram aos vinhos de caju (n° 3 e 11) os maiores teores de 

álcool. Porém, nas bebidas n° 2 e 10, houve alguma inibição, que proporcionou um teor 

alcoólico baixo. Essa inibição pode ter sido pelo alto teor de substrato (30°Brix) 

juntamente com fermentação a baixa temperatura (16°C). 
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Tabela 2.7: Graduação alcoólica dos vinhos de caju 

N° do 

vinho de 

caju 

Teor alcoólico 

(°GL) 

N° do 

vinho de 

caju 

Teor alcoólico 

(°GL) 

N° do 

vinho de 

caju 

Teor alcoólico 

(°GL) 

1 x 6 x 11 10,5 

2 5 7 10 12 10 

3 10,5 8 9 13 10 

4 9 9 10 14 10 

5 9 10 7 15 10 

X: Dados não revelados      

 

 

No trabalho de Araújo et al. (2010), os teores alcoólicos obtidos para vinho de 

caju elaborado com cepas distintas de S. cerevisiae foram 10 e 11° GL. Nogueira et al. 

(2007), obtiveram uma variação de teor alcoólico de 7,17 a 7,42 °GL, para vinho de 

maçã inoculada com cepas distintas. Corazza et al. (2001) analisaram a graduação 

alcoólica de vinho de laranja e obtiveram o valor de 10,3 °GL. Mohanty et al. (2005), 

encontraram uma baixa graduação alcoólica de 5,0 °GL para bebida fermentada de caju. 

Estas variações de graduação alcoólica podem ter sido pelo microrganismo utilizado na 

inoculação das bebidas, pela matéria-prima, pelas condições de elaboração, etc.  

 

2.3.3.3 Análise sensorial dos vinhos de caju 

 

Os vinhos de caju apresentaram coloração diferente, como mostra as Figuras 

2.27 a 2.31. Os vinhos de caju que possuem coloração mais clara (n° 1, 2, 7 e 11) foram 

elaborados com a diluição da polpa 1:1,5, enquanto que os vinhos de caju mais escuros 

(n° 3, 6 e 10) possuíam diluição da polpa 1:0,5, mostrando que esta variável interferiu 

no parâmetro cor das bebidas. Ao mesmo tempo, todos os vinhos de caju elaborados 

com 10% de gelatina desenvolveram uma coloração límpida. 

 

 



    

 107 

          
Figura 2.27: Vinhos de caju n

os
 1, 2 e 3          Figura 2.28: Vinhos de caju n

os
 4, 5 e 6  

               Fonte: Arquivo pessoal do autor                                  Fonte: Arquivo pessoal do autor     

 

 

 

         
 Figura 2.29: Vinhos de caju n

os
 7, 8 e 9      Figura 2.30: Vinhos de caju n

os
 10, 11 e 12 

                Fonte: Arquivo pessoal do autor                                   Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

 

 
                                      Figura 2.31: Vinhos de caju n

os
 13, 14 e 15 

 Fonte: Arquivo pessoal do autor                       



    

 108 

Reconhecidamente a qualidade sensorial se deve tanto aos estímulos procedentes 

dos alimentos como também as condições fisiológicas e sociológicas do indivíduo ou do 

grupo que faz a avaliação do produto alimentício. A importância de realizar a análise 

sensorial de produto é inegável, uma vez que subsidia o grau de aceitação de novos 

produtos desenvolvidos (DUTCOSKY, 1996).  

A Tabela 2.8 mostra as médias das notas atribuídas pelos provadores na análise 

sensorial dos vinhos de caju.  

No atributo impressão global, a maioria das bebidas diferiu significativamente 

entre si, sendo que as médias variaram de 7,48 a 4,52. As bebidas mais apreciadas são 

classificadas como suave, tipo mais apreciado pela população do nordeste do Brasil.  

Por outro lado, os dois vinhos de caju com menor média tiveram as seguintes condições 

iniciais: 20 °Brix, 16 °C de temperatura de fermentação, 10% de gelatina e 10% de 

volume de inóculo. O inverso ocorreu no trabalho de Arruda et al. (2007), pois os 

vinhos de banana fermentados a 16°C tiveram média maior (6,39) do que os 

fermentados a 30°C (5,86). 

O atributo sabor teve uma grande diferença significativa de uma amostra para 

outra, tendo um comportamento similar a impressão global com relação as médias. 

Ogunjobi & Ogunwolu (2010), mostraram que o vinho de caju feito com o pó da fruta 

obteve média de 7,8, enquanto que o vinho elaborado com a polpa obteve 6,2. O vinho 

elaborado com o pó da fruta obteve média superior a encontrada neste trabalho, que foi 

7,48 para a bebida n° 1, enquanto a bebida fermentada de caju elaborada por Mohanty et 

al. (2005) obteve média de 3,0, numa escala hedônica de 5 pontos.   

A aparência das bebidas não diferiu significativamente entre si. As médias 

ficaram no intervalo de 7,72 a 6,52. As notas obtidas neste parâmetro foram 

razoavelmente altas, ficando entre as opções “Gostei ligeiramente” e “Gostei muito”. O 

fermentado de acerola, elaborado por Santos et al. (2005), obteve média inferior a todas 

as bebidas deste trabalho, cujo valor foi 6,30. Mohanty et al. (2005), mostraram que o 

vinho de caju elaborado em seu trabalho teve boa aceitação no quesito aparência, tendo 

média de 3,5, numa escala hedônica de 5 pontos. 
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Tabela 2.8: Resultados das notas da análise sensorial dos diversos vinhos de caju 

N° do vinho de 

caju 

 

 

Aparência 

 

Aroma 

 

Sabor 

 

Consistência 
Impressão                               

Global 

1 7,36a 7,28a      7,48a 7,08a          7,48a 

2 6,52a 5,88a 5,64abcde 6,40a 5,96abc 

3 7,40a 7,00a 4,04ef 6,60a 4,92c 

4 6,76a 6,88a 6,16abcd 7,00a 6,84ab 

5 6,84a 6,68a 4,80cdef 6,36a 5,80abc 

6 7,56a 7,36a 7,00ab 7,44a 7,48a 

7 7,48a 6,72a 4,40def 6,48a 5,36bc 

8 6,72a 6,44a 3,72ef 5,96a  4,64c 

9 6,68a 6,24a 3,32f 6,04a 4,52c 

10 6,68a 6,28a 6,56abc 7,04a 6,92ab 

11 7,72a 6,92a 3,68ef 6,80a 4,88c 

12 6,76a 6,48a 5,72abcde 6,60a 6,20abc 

13 7,24a 6,88a 4,96bcdef 6,00a 6,16abc 

14 7,32a 6,76a 4,72cdef 6,00a 5,52bc 

15 7,24a 6,60a 5,32bcdef 6,04a 5,92abc 

     As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, segundo o teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O aroma de um vinho possui uma grande complexidade devido ao elevado 

número de compostos intervenientes como resultado terminal de uma longa sequência 

biotecnológica, por um lado, e da grande variabilidade de concentrações, por outro, 

podendo estas oscilar desde poucos nanogramas por litro até muitos miligramas por 

litro. Ainda há o fato de cada composto apresentar o seu próprio limiar de percepção 

olfativo que é muitas vezes condicionado pelo conjunto dos outros compostos presentes 

na solução hidroalcoólica que é o vinho (OLIVEIRA, 2000).  
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A temperatura de fermentação exerce grande influência na produção de voláteis. 

A fermentação a 20°C favorece a produção de uma maior concentração dos compostos 

voláteis majoritários de aroma do que a fermentação a 15°C (MAMEDE & PASTORE, 

2007). O aroma dos vinhos de caju não diferiu significativamente entre si. As três 

bebidas que obtiveram as maiores médias foram fermentadas a 30°C, mostrando que a 

temperatura de fermentação contribuiu muito para formação do aroma do vinho de caju. 

No entanto, não houve diferença nas médias do aroma de bebida fermentada de banana, 

fermentadas a 16°C e 30°C, como mostrado por Arruda et al. (2007).  

No trabalho de Mamede & Pastore (2007), o objetivo foi determinar a 

concentração de compostos voláteis nos mostos de uva Chardonnay e Pinot Noir 

fermentados pela Pichia membranaefaciens, como também analisar as fases de 

crescimento da levedura durante a fermentação a 15 e 20°C, onde os autores concluíram 

que a fermentação conduzida a 15°C produziu uma menor quantidade de acetato de etila 

(responsável pelo odor desagradável), quando se comparou com a quantidade deste 

composto nos mostos fermentados a 20°C. 

Além da escala hedônica de 9 pontos, fez-se também o teste de aceitação dos 

vinhos de caju, mostrado na Figura 2.32.  
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          Figura 2.32: Teste de aceitação dos diversos vinhos de caju 
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O teste de intenção de compra mostrou que 52% dos provadores certamente 

comprariam os vinhos de caju n° 1 e 6, comprovando a preferência por estas bebidas no 

método da escala hedônica de 9 pontos para diversos atributos. Como o nível de 

aceitação destas bebidas foi muito alto, mostrou-se que uma comercialização futura 

destas bebidas é possível. A mesma porcentagem de provadores, certamente não 

compraria o vinho de caju n° 9, estando de acordo com a escala hedônica, onde esta 

bebida teve a menor média na impressão geral.  O vinho 4 foi o único para o qual não 

foi marcada a opção “ Certamente não compraria este produto”.  

 No teste de intenção de compra, sendo utilizados 36 consumidores potenciais do 

produto, realizado por Arruda et al. (2007), para bebida fermentada de banana, 

observou-se que os consumidores ficaram em dúvida se comprariam ou não o produto. 

Entretanto, 5,5% dos consumidores afirmaram comprar com certeza a bebida que teve 

temperatura de fermentação 16°C e 14% afirmaram não comprar a bebida fermentada à 

temperatura ambiente, sendo mais um indicativo que a bebida fermentada a 16 ºC foi 

melhor aceita. No entanto, os vinos de caju elaboradas neste trabalho, tiveram melhor 

aceitação quando fermentados a 30°C. A seleção dos provadores pode ter sido a causa 

da diferença na aceitação das bebidas fermentadas, assim como o teor de sólidos totais 

(°Brix), pois os vinhos de caju que obtiveram preferência dos provadores eram suaves, 

enquanto que os fermentados de banana eram semi-secos. As bebidas suaves, por 

apresentarem um grande teor de açúcar, têm tanto o sabor quanto o aroma mascarados 

pelo carboidrato.  

Biasoto (2008) analisou 10 amostras de vinhos tintos paulistas. Sendo que as 

condições são: amostra 1: varietal Uvas híbridas da Serra Gaúcha, procedência Jundiaí, 

tipo de produção industrial; amostra 2: varietal Bordô (predominante) e Isabel, 

procedência São Roque, tipo de produção industrial; amostra 3: varietal Bordô, 

procedência São Roque, tipo de produção industrial; amostra 4: varietal IAC 138-22, 

procedência Valinhos, tipo de produção artesanal; amostra 5: varietal Bordô, IAC 138-

22 e IAC 960-9, procedência Itatiba, tipo de produção artesanal; amostra 6: varietal IAC 

138-22, procedência Louveira, tipo de produção artesanal; amostra 7: varietal Seibel 2, 

procedência Jundiaí, tipo de produção artesanal; amostra 8: varietal Isabel, IAC 138-22, 

Bordô e Seibel, procedência São Roque, tipo de produção industrial; amostra 9: varietal 
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Barbera, procedência Vinhedo, tipo de produção artesanal; amostra 10: varietal Bordô, 

procedência Vinhedo, tipo de produção artesanal.  

  O teste de intenção de compra do trabalho de Biasoto (2008), evidenciou que a 

amostra 9, obteve a pior intenção de compra junto aos consumidores; cerca de 76,7% 

dos mesmos reportaram que possivelmente ou certamente não comprariam este vinho. 

O vinho 4 obteve a segunda pior intenção de compra junto aos consumidores, pois 

51,7% dos indivíduos disseram que possivelmente ou certamente não comprariam este 

vinho. Já as amostras 2, 3 e 7 mostraram a melhor intenção de compra; respectivamente 

42,5%, 40,9% e 40% dos consumidores responderam que possivelmente ou certamente 

comprariam estes 3 vinhos. Foi concluído que a baixa aceitação e intenção de compra, 

demonstradas pelos consumidores para todas as amostras de vinhos tintos paulistas, 

provavelmente, decorreram de fatores tais como: adição de altas quantidades do 

conservante metabissulfito de potássio, trasfegas tardias, não realização de filtração e 

clarificação, dentre outros.  

 

2.3.3.4 Avaliação do planejamento experimental: cálculos dos efeitos  

 

 A ferramenta de planejamento fatorial de Plackett-Burman (1946) contida no 

PROGRAMA STATISTICA versão 7.0 foi utilizada para seleção dos parâmetros mais 

relevantes, como mostrado nas Tabelas 2.9 a 2.13. Os valores dos efeitos nas respostas, 

variáveis dependentes aparência, aroma, consistência, impressão global e sabor, foram 

estimados com confiança estatística de 90% (p<0,10). Este valor foi adotado neste 

trabalho, pois em delineamentos de seleção de variáveis e/ou quando o processo é 

complexo, como no caso de trabalho com microrganismos, é possível estabelecer um 

nível de significância de 10% em lugar de 5%. Dessa forma, minimiza-se o risco de 

excluir algum fator importante para o processo (RODRIGUES & IEMMA, 2009). 

Ressalva-se que os resultados apresentados em negrito nestas tabelas são os 

estatisticamente significativos.  

As matrizes dos delineamentos Plackett & Burman (PB) são construídas para 

ensaios iguais a 8, 12, 16, 20, 24 até 100, sendo sempre de 4 em 4. Cada matriz possui 

atribuições de sinais diferentes umas das outras. É de fundamental importância que se 

escolha um delineamento PB com no mínimo 4 ensaios a mais do que o número de 
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variáveis a serem estudadas, assim como é a realização de no mínimo 3 repetições na 

condição do ponto central  (RODRIGUES & IEMMA, 2009).  

 

 

      Tabela 2.9: Resultados dos efeitos das variáveis na aparência dos vinhos de 

caju ao nível de 10% de significância 
Fatores Efeito t(6) p 

Média 7,086667 132,5303 0,000000 

°Brix -0,166667 -1,3939 0,212779 

pH 0,400000 3,3454 0,015508 

TF* 0,366667 3,0666 0,022037 

% Gelatina -0,433333 -3,6242 0,011042 

DP* -0,133333 -1,1151 0,307455 

(NH4)2PO4  0,233333 1,9515 0,098855 

MgSO4  0,166667 1,3939 0,212779 

VI* 0,100000 0,8364 0,434995 

                     * TF: temperatura de fermentação; DP: diluição da polpa; VI: volume de inóculo 

                R
2
: 0,8785 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabela 2.10: Resultados dos efeitos das variáveis no aroma dos vinhos de caju ao 

nível de 10% de significância 
Fatores Efeito t(6) p 

Média 6,700000 78,23914 0,000000 

°Brix 0,133333 0,69631 0,512292 

pH 0,166667 0,87039 0,417546 

TF* 0,533333 2,78524 0,031776 

% Gelatina -0,433333 -2,26301 0,064282 

DP* -0,033333 -0,17408 0,867529 

(NH4)2PO4  0,100000 0,52223 0,620220 

MgSO4  0,066667 0,34816 0,739613 

VI* 0,000000 0,00000 1,000000 

  R
2
: 0,7080 
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Tabela 2.11: Resultados dos efeitos das variáveis na consistência dos vinhos de caju ao 

nível de 10% de significância 
Fatores Efeito t(6) p 

Média 6,520000 60,44027 0,000000 

°Brix 0,466667 1,93464 0,101191 

pH 0,066667 0,27638 0,791532 

TF* 0,233333 0,96732 0,370741 

% Gelatina -0,533333 -2,21102 0,069046 

DP* -0,166667 -0,69094 0,515428 

(NH4)2PO4  0,266667 1,10551 0,311285 

MgSO4  -0,033333 -0,13819 0,894612 

VI* -0,066667 -0,27638 0,791532 

  R
2
: 0,6559 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.12: Resultados dos efeitos das variáveis na impressão global dos vinhos de 

caju ao nível de 10% de significância 
Fatores Efeito t(6) p 

Média 5,906667 48,41940 0,000000 

°Brix 1,666667 6,10999 0,000877 

pH -0,333333 -1,22200 0,267534 

TF* 0,400000 1,46640 0,192901 

% Gelatina -0,800000 -2,93280 0,026192 

DP* -0,433333 -1,58860 0,163251 

(NH4)2PO4 0,166667 0,61100 0,563615 

MgSO4 -0,133333 -0,48880 0,642335 

VI* -0,166667 -0,61100 0,563615 

        R
2
: 0,8984 
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Tabela 2.13: Resultados dos efeitos das variáveis no sabor dos vinhos de caju ao nível 

de 10% de significância 
Fatores Efeito t(6) p 

Média 5,14667 34,81034 0,000000 

°Brix 2,10000 6,35209 0,000714 

pH -0,53333 -1,61323 0,157822 

TF 0,56667 1,71406 0,137348 

% Gelatina -1,03333 -3,12563 0,020438 

DP -0,66667 -2,01654 0,090333 

(NH4)2PO4  -0,06667 -0,20165 0,846851 

MgSO4  -0,23333 -0,70579 0,506785 

VI -0,10000 -0,30248 0,772498 

  R
2
: 0,9096 

 

 

As variáveis pH, temperatura de fermentação, adição de gelatina e adição do 

fosfato de amônio foram estatisticamente significativa para a aparência dos vinhos de 

caju. O único efeito negativo foi a adição de solução de gelatina, ou seja, a aparência 

das bebidas fica melhor quanto menor for a porcentagem da solução de gelatina 

utilizada, sendo que esta variou de 0% a 10%. Apesar de 4 variáveis terem sido 

significativas, seus efeitos foram muito baixos, ficando entre 0,23 e 0,43.  

Na variável dependente aroma, a temperatura de fermentação e a adição de 

solução de gelatina influenciaram de forma significativa. No trabalho de Garruti et al.  

(2006), foi analisado o aroma dos vinhos de caju com relação a temperatura de 

fermentação (18 e 30°C). Após análises em cromatografia gasosa, foi concluído que a 

fermentação a 18°C proporcionou uma melhor qualidade sensorial do vinho. A 

refrigeração não só aumentou a concentração de compostos voláteis desejáveis, tais 

como aroma de caju, fruta e doce, como também diminuiu compostos indesejáveis, 

descrito como “aroma de fermento” e “malcheirosos”. 

Porém, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que sensorialmente, o 

aroma foi significativamente afetado pelo efeito positivo da temperatura de 

fermentação, isto é, a medida que esta temperatura aumentou (de 16°C para 30°C), o 

aroma foi melhor aceito pelos provadores.  

Foi observado que apenas a variável % de gelatina foi estatisticamente 

significativa para a consistência dos vinhos de caju. Seu efeito foi pequeno e negativo (-
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0,533), mostrando que a ausência de gelatina proporcionou uma melhor consistência da 

bebida.  

Já as variáveis °Brix e % de gelatina foram as únicas que influenciaram de forma 

significativa na impressão global das bebidas; seus efeitos, embora pequenos, foram 

1,667 e -0,800, respectivamente.  

As variáveis que tiveram influência comprovada no PROGRAMA 

STATISTICA Versão 7.0 na impressão global dos vinhos de caju confirmaram os 

resultados obtidos na análise sensorial, pois as bebidas preferidas pelos consumidores 

foram as suaves e as bebidas rejeitadas foram as secas, sendo influenciada também pelo 

teor de açúcar contido nas bebidas. O teor de gelatina (%) influenciou em todas as 

variáveis dependentes, mostrando ser um importante parâmetro na elaboração dessas 

bebidas.  

Para o sabor dos vinhos de caju foi observado que 3 variáveis foram 

estatisticamente significativas: °Brix, % de gelatina e diluição da polpa. Tanto o efeito 

do °Brix como da % de gelatina foram os mais altos de todas as variáveis dependentes 

analisadas. A % de gelatina e a diluição da polpa tiveram efeito negativo, ou seja, a 

ausência de gelatina e a polpa mais diluída (polpa:água- 1:1,5), proporcionaram um 

sabor mais agradável as bebidas, enquanto que o °Brix teve um efeito positivo, isto é, as 

bebidas mais suaves foram preferidas pelos provadores na análise sensorial.  

Como o trabalho com microrganismos não permite ter resultados exatos, pois o 

comportamento deles pode sofrer mudanças por fatores que fogem ao controle de 

processo, foram realizadas analises estatísticas em variados níveis de significância, 5% 

(p<0,05), 15% (p<0,15) e 20% (p<0,20), para observar se há alteração nos efeitos 

significativos. Estes resultados, juntamente com seu respectivo erro-padrão encontram-

se nas Tabelas 2.14 a 2.18. Ressalva-se que estão em negrito os efeitos que foram 

estatisticamente significativos. 

Na variável aparência observa-se que o valor dos efeitos não mudou, porém uma 

variável, (NH4)2PO4, não foi significativa ao nível de 5% de significância (p<0,05). Para 

os demais níveis, todos os efeitos foram iguais, confirmando que nenhuma variável foi 

excluída analisando os dados ao nível de 10% de significância. O mesmo ocorreu no 

aroma, entretanto, no lugar de (NH4)2PO4 foi o efeito da porcentagem de gelatina.  
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                  Tabela 2.14: Níveis de significância com o erro padrão para a variável aparência nos vinhos de caju 

Fatores 
Aparência 

p<0,20 Erro padrão p<0,15 Erro padrão p<0,10 Erro padrão p<0,05 Erro padrão 

Média 7,086667 0,053472 7,086667 0,053472 7,086667 0,053472 7,086667 0,053472 

°Brix -0,166667 0,119567 -0,166667 0,119567 -0,166667 0,119567 -0,166667 0,119567 

pH 0,400000 0,119567 0,400000 0,119567 0,400000 0,119567 0,400000 0,119567 

TF 0,366667 0,119567 0,366667 0,119567 0,366667 0,119567 0,366667 0,119567 

% Gelatina -0,433333 0,119567 -0,433333 0,119567 -0,433333 0,119567 -0,433333 0,119567 

DP -0,133333 0,119567 -0,133333 0,119567 -0,133333 0,119567 -0,133333 0,119567 

(NH4)2PO4  0,233333 0,119567 0,233333 0,119567 0,233333 0,119567 0,233333 0,119567 

MgSO4  0,166667 0,119567 0,166667 0,119567 0,166667 0,119567 0,166667 0,119567 

VI 0,100000 0,119567 0,100000 0,119567 0,100000 0,119567 0,100000 0,119567 

 

                                         

 

         Tabela 2.15: Níveis de significância com o erro padrão para a variável aroma nos vinhos de caju 

Fatores 
Aroma 

p<0,20 Erro padrão p<0,15 Erro padrão p<0,10 Erro padrão p<0,05 Erro padrão 

Média 6,700000 0,085635 6,700000 0,085635 6,700000 0,085635 6,700000 0,085635 

°Brix 0,133333 0,191485 0,133333 0,191485 0,133333 0,191485 0,133333 0,191485 

pH 0,166667 0,191485 0,166667 0,191485 0,166667 0,191485 0,166667 0,191485 

TF 0,533333 0,191485 0,533333 0,191485 0,533333 0,191485 0,533333 0,191485 

% Gelatina -0,433333 0,191485 -0,433333 0,191485 -0,433333 0,191485 -0,433333 0,191485 

DP -0,033333 0,191485 -0,033333 0,191485 -0,033333 0,191485 -0,033333 0,191485 

(NH4)2PO4  0,100000 0,191485 0,100000 0,191485 0,100000 0,191485 0,100000 0,191485 

MgSO4  0,066667 0,191485 0,066667 0,191485 0,066667 0,191485 0,066667 0,191485 

VI 0,000000 0,191485 0,000000 0,191485 0,000000 0,191485 0,000000 0,191485 
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Tabela 2.16: Níveis de significância com o erro padrão para a variável consistência nos vinhos de caju 

Fatores 
Consistência 

p<0,20 Erro padrão p<0,15 Erro padrão p<0,10 Erro padrão p<0,05 Erro padrão 

Média 6,520000 0,107875 6,520000 0,107875 6,520000 0,107875 6,520000 0,107875 

°Brix 0,466667 0,241216 0,466667 0,241216 0,466667 0,241216 0,466667 0,241216 

pH 0,066667 0,241216 0,066667 0,241216 0,066667 0,241216 0,066667 0,241216 

TF 0,233333 0,241216 0,233333 0,241216 0,233333 0,241216 0,233333 0,241216 

% Gelatina -0,533333 0,241216 -0,533333 0,241216 -0,533333 0,241216 -0,533333 0,241216 

DP -0,166667 0,241216 -0,166667 0,241216 -0,166667 0,241216 -0,166667 0,241216 

(NH4)2PO4  0,266667 0,241216 0,266667 0,241216 0,266667 0,241216 0,266667 0,241216 

MgSO4  -0,033333 0,241216 -0,033333 0,241216 -0,033333 0,241216 -0,033333 0,241216 

VI -0,066667 0,241216 -0,066667 0,241216 -0,066667 0,241216 -0,066667 0,241216 

 

 

 

                             Tabela 2.17: Níveis de significância com o erro padrão para a variável impressão global nos vinhos de caju 

Fatores 
Impressão Global 

p<0,20 Erro padrão p<0,15 Erro padrão p<0,10 Erro padrão p<0,05 Erro padrão 

Média 5,913333 0,126374 5,906667 0,121990 5,906667 0,121990 5,906667 0,121990 

°Brix 1,650000 0,282581 1,666667 0,272777 1,666667 0,272777 1,666667 0,272777 

pH -0,350000 0,282581 -0,333333 0,272777 -0,333333 0,272777 -0,333333 0,272777 

TF 0,383333 0,282581 0,400000 0,272777 0,400000 0,272777 0,400000 0,272777 

% Gelatina -0,816667 0,282581 -0,800000 0,272777 -0,800000 0,272777 -0,800000 0,272777 

DP -0,450000 0,282581 -0,433333 0,272777 -0,433333 0,272777 -0,433333 0,272777 

(NH4)2PO4  0,150000 0,282581 0,166667 0,272777 0,166667 0,272777 0,166667 0,272777 

MgSO4  -0,150000 0,282581 -0,133333 0,272777 -0,133333 0,272777 -0,133333 0,272777 

VI -0,183333 0,282581 -0,166667 0,272777 -0,166667 0,272777 -0,166667 0,272777 
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                                Tabela 2.18: Níveis de significância com o erro padrão para a variável sabor nos vinhos de caju 

Fatores 
Sabor 

p<0,20 Erro padrão p<0,15 Erro padrão p<0,10 Erro padrão p<0,05 Erro padrão 

Média 5,14667 0,147849 5,14667 0,147849 5,14667 0,147849 5,14667 0,147849 

°Brix 2,10000 0,330600 2,10000 0,330600 2,10000 0,330600 2,10000 0,330600 

pH -0,53333 0,330600 -0,53333 0,330600 -0,53333 0,330600 -0,53333 0,330600 

TF 0,56667 0,330600 0,56667 0,330600 0,56667 0,330600 0,56667 0,330600 

% Gelatina -1,03333 0,330600 -1,03333 0,330600 -1,03333 0,330600 -1,03333 0,330600 

DP -0,66667 0,330600 -0,66667 0,330600 -0,66667 0,330600 -0,66667 0,330600 

(NH4)2PO4  -0,06667 0,330600 -0,06667 0,330600 -0,06667 0,330600 -0,06667 0,330600 

MgSO4  -0,23333 0,330600 -0,23333 0,330600 -0,23333 0,330600 -0,23333 0,330600 

VI -0,10000 0,330600 -0,10000 0,330600 -0,10000 0,330600 -0,10000 0,330600 
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A variável consistência apresentou uma grande diferença nos efeitos 

significativos entre os níveis analisados. No nível de significância de 5%, nenhuma 

variável independente teve efeito, porém no nível de significância de 10% a gelatina 

(%) apresentou um efeito negativo (-0,533), valor pequeno, mas significativo. Nos 

níveis de 15 e 20% de significância, tanto °Brix como gelatina (%) influenciaram de 

forma significativa. Dependendo do nível de significância em se avalia o experimento, 

variáveis importantes podem ser excluídas. Neste trabalho, o °Brix foi excluído, já que 

usou-se 10% de significância.  

Na impressão global, 3 variáveis foram estatisticamente significativas: °Brix, 

gelatina (%) e diluição da polpa, no nível de significância de 20%, enquanto que nos 

outros níveis, apenas °Brix e % de gelatina tiveram influência de forma significante. A 

variável dependente sabor teve grande diferença nos efeitos dos diferentes níveis 

utilizados. No nível de significância de 5%, °Brix e a gelatina (%) tiveram efeitos 

significativos; no nível de significância de 10%, °Brix, gelatina (%) e diluição da polpa 

foram significativos; no nível de significância de 15%, °Brix, gelatina (%), temperatura 

de fermentação e diluição da polpa foram significativos e no nível de significância de 

20%, °Brix, pH, gelatina (%), temperatura de fermentação e diluição da polpa tiveram 

influência significativa.  

Tanto a adição de MgSO4 como o volume de inóculo não foram estatisticamente 

significativos para nenhuma variável dependente em nenhum nível de significância 

analisado. Isto mostra que não se faz necessário o uso de sulfato de magnésio na 

elaboração de vinhos de caju, como nutriente para as leveduras, assim como o volume 

de inóculo não interfere na qualidade do produto final, ambos avaliados por meio da 

análise sensorial. 

  

2.4 CONCLUSÕES 

 

 Houve variação tanto na caracterização físico-química dos vinhos de caju 

elaborados com as cepas SCP e SCT, como na análise sensorial, para a qual a cepa SCP 

obteve a média mais alta (7,32) no atributo impressão global quando comparado com a 

cepa SCT, que obteve média de 6,76, sendo assim, a cepa selecionada para dar 

continuidade ao trabalho foi a cepa SCP. 
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 As bebidas elaboradas através do planejamento experimental utilizando as 

matrizes de Plackett & Burman (1946), diferiram no acompanhamento fermentativo, 

nos cálculos de cinética, na caracterização físico-química e sensorial. Os vinhos de caju 

que mais agradaram os provadores foram 1 e 6, ambos com média 7,48 no atributo 

impressão global. As bebidas suaves tiveram notas das médias superiores em 

comparação com as demais bebidas.  

 O teste de intenção de compra mostrou que 52% dos provadores certamente 

comprariam os vinhos de caju n° 1 e 6. O nível de aceitação destas bebidas foi muito 

alto, mostrando o grande potencial para uma futura comercialização, já que bebidas com 

aroma e sabor exóticos têm o interesse do mercado internacional.  

Os cálculos de efeitos indicaram que as variáveis independentes estatisticamente 

significativas foram °Brix e adição de gelatina ao nível de 10% de significância para a 

impressão global. Todos os efeitos estatisticamente significativos apresentaram valores 

próximos a zero. As variáveis que influenciaram estatisticamente a impressão global 

dos vinhos de caju confirmaram os resultados obtidos na análise sensorial, pois o teor de 

açúcar das bebidas interferiu na escolha do melhor vinho de caju.  

Para diferentes níveis de significância analisados (5%, 15% e 20%) ocorreram 

mudanças nos efeitos, mostrando que deve-se escolher de forma criteriosa o nível de 

significância  que será utilizado no trabalho. A adição de MgSO4 e o volume de inóculo 

não foram estatisticamente significativos para nenhuma variável dependente nos 

diferentes níveis de significância analisados, concluindo que estas variáveis podem ser 

descartadas ou analisadas em outros intervalos em estudos futuros. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os compostos fenólicos têm grande importância em enologia, uma vez que 

participam de diversas características: cor do vinho, características gustativas de 

suavidade, dureza, sabor adstringente e, de alguma forma, aroma que, por sua vez são 

influenciados pelo pH e acidez volátil (FREITAS, 2006). 

O conhecimento do perfil de aroma auxilia os pesquisadores a melhorar a 

qualidade sensorial do vinho de caju. Dados de correlação entre análise sensorial e 

instrumental melhoram significativamente o conhecimento sobre o papel de vários 

compostos voláteis na bebida alcoólica de caju, mas novas investigações são altamente 

recomendadas (GARRUTI et al., 2006). 

Nesse capítulo são apresentados os resultados das análises de compostos 

fenólicos totais, presentes nos vinhos de caju, pelo método espectrofotométrico de 

Folin-Ciocalteau, assim como a quantificação dos compostos fenólicos, catequina e 

epicatequina, por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjos de 

diodo (HPLC-DAD) e identificação do perfil aromático dos vinhos de caju, realizada 

por meio da microextração em fase sólida (SPME) seguida da análise em cromatografia 

gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC/MS). 

Os resultados dos compostos fenólicos totais dos 15 vinhos de caju (vide item 

3.3.1) foram expressos por meio de um gráfico de colunas agrupadas, no qual é fácil 

comparar os valores de concentração desses compostos entre as bebidas, facilitando a 

compreensão dos resultados. Os compostos fenólicos catequina e epicatequina de todos 

os vinhos de caju tiveram seus resultados expressos em uma tabela onde constam o 

tempo de retenção dos analitos e suas respectivas concentrações em mg/mL (catequina) 

e mg/mL expresso como catequina (epicatequina) . Foram apresentados os cromatogramas 

dos vinhos de caju n
os

 1 e 5, onde a bebida n° 1 apresentou baixos teores de ambos os 

analitos e a bebida n° 5 foi selecionada por ter um alto teor de ambos os compostos 

analisados. 

A identificação dos compostos voláteis do aroma foi realizada em todos os 

vinhos de caju, porém são apresentados os cromatogramas de 9 vinhos de caju (n° 1, 2, 

3, 6, 8, 9, 13, 14 e 15). Foi selecionado como base para identificação dos aromas o 

vinho de caju n° 3 que apresentou o maior número de compostos extraídos na SPME. 
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Os demais vinhos de caju foram selecionados de acordo com as notas do atributo 

impressão global da análise sensorial, sendo os vinhos de caju n° 1 e 6 que obtiveram as 

maiores notas, os vinhos de caju n° 8 e 9 obtiveram as menores notas e o vinho de caju 

n° 2 obteve uma nota intermediária. Desta forma, por avaliação comparativa entre os 

vinhos de caju selecionados por meio das notas do atributo impressão global da análise 

sensorial e o vinho escolhido como base, foi realizada a avaliação do perfil aromático 

das bebidas que foram preferidas, rejeitadas ou indiferentes aos provadores na análise 

sensorial. 

 

 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS   

 

3.2.1 Padrões e reagentes 

 

3.2.1.1 Usados para análises espectrofotométricas 

 

 O padrão analítico utilizado foi: ácido gálico da marca Sigma-Aldrich (St. Louis, 

Missouri, EUA). Os reagentes foram Folin-Ciocalteau da marca Sigma-Aldrich (St. 

Louis, Missouri, EUA) e carbonato de sódio da marca Dinâmica (Diadema, São Paulo, 

Brasil). Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico.   

 

 

3.2.1.2 Usados para análises cromatográficas 

  

 Os padrões de (+) catequina hidratada e (-) epicatequina (extraído de chá verde) 

foram da marca Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, EUA) ambos com 98% de pureza e 

o ácido acético glacial P.A. da marca Proquímios (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brasil), com 99,8% de pureza. O reagente utilizado foi: acetonitrila da marca Tédia 

(Fairfield, OH, EUA). 

Os padrões de alcanos, utilizados para identificação dos compostos voláteis, 

foram da marca Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, EUA). 
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3.2.2 Métodos 

 

3.2.2.1 Análise do teor de compostos fenólicos totais  

 

 Os extratos dos vinhos de caju foram obtidos a partir da mistura de 1mL da 

amostra com 10mL de água destilada, sendo que para esta análise foram avaliados os 15 

vinhos de caju obtidos neste estudo. 

Para a determinação dos compostos fenólicos totais, foi misturado em um tubo 

plástico 150 µL do extrato, 2,4 mL de água deionizada e 150 µL da solução de Folin-

Ciocalteau 0,25N e homogeneizado em Vortex por 1 minuto. Após 3 minutos de 

repouso, foram adicionados 300 µL de solução de carbonato de sódio 1N, seguido de 

homogeneização e repouso por 2 horas a temperatura ambiente. A absorbância da 

amostra foi medida a 725 nm em espectrofotômetro (UV-mini 1240, Shimadzu), 

utilizando água destilada como branco. A curva de calibração foi preparada a partir das 

medidas de absorbância de soluções de ácido gálico nas concentrações de 50–200 

µg/mL, analisadas sob as mesmas condições dos extratos. Diluições adicionais foram 

realizadas quando o valor de absorbância dos extratos estava fora da faixa de 

linearidade da curva de calibração (THAIPONG et al., 2006). 

 

 

3.2.2.2 Quantificação dos compostos fenólicos catequina e epicatequina em sistema 

de HPLC-DAD 

 

A análise dos padrões de (+) catequina hidratada e (-) epicatequina (extraído 

de chá verde) foi realizada por HPLC (marca Shimadzu, modelo LC-20AT), com 

detector de arranjo de diodos DAD (marca Shimadzu, modelo SPD-M20A) e 

monitoramento na faixa de 190 a 800 nm, equipado com desgaseificador (marca 

Shimadzu, modelo DGU-20 A5), bomba quaternária e injetor automático (marca 

Shimadzu, modelo SIL-20A). Os padrões de compostos fenólicos foram separados e 

quantificados em coluna de fase reversa (marca Varian C18; 250 mm de comprimento x 

4,6 mm de diâmetro interno, 5µm de espessura) pela injeção de 40 L de solução 

padrão.  
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A fase móvel foi composta pelo solvente A (acetonitrila) e o solvente B (solução 

aquosa a 5% de ácido acético glacial P.A.) em sistema gradiente de eluição de 9% do 

solvente A por 10 min, passando para 25% do solvente A em 1 minuto e mantendo-se 

por 11 min, retornando a condição inicial em 1 minuto, numa vazão de 1 mL/min. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e monitoradas num comprimento de 

onda de 280 nm. 

As amostras de vinho de caju foram armazenadas em recipiente aberto por 24h a 

4ºC e filtradas em papel de filtro whatman nº 1, em seguida, realizadas diluições das 

mesmas em água Milli-Q (Elga Labwater) na proporção de 1:5, para posterior filtragem 

em filtro nylon de 0,45µm (marca Allcrom) antes da análise em HPLC-DAD. A análise 

das amostras de vinho de caju seguiu as mesmas condições utilizadas na análise das 

soluções padrão. 

A identificação dos compostos nas amostras foi feita pela comparação entre os 

tempos de retenção destas com os tempos de retenção dos padrões e confirmados a 

partir da similaridade entre os perfis dos espectros de absorção dos compostos em 

estudo, obtidos na faixa de 190 a 800 nm para compostos padrões e analitos de 

interesse. O software utilizado nessa etapa foi o LC Solution versão 1.21 da marca 

Shimadzu.  

A quantificação da (+) catequina nas amostras de vinho de caju foi realizada 

pelo uso da equação de regressão linear simples obtida pelos dados da curva de 

padronização externa, preparada com 10 pontos, em concentrações que variaram de 

0,0039 a 1,9850 mg.mL
-1

 da catequina. A (-) epicatequina (extraída de chá verde) foi 

quantificada usando a resposta da curva de padrão externo obtida a (+) catequina e 

sendo assim os resultados para a epicatequina foram expressos em (+) catequina. Este 

procedimento foi adotado tendo em vista que a epicatequina pertence a mesma classe de 

compostos da catequina e o procedimento utilizado para a quantificação é usual para 

metabólitos secundários de acordo com a Farmacopéia Brasileira (1977). 

 

3.2.2.3 Extração dos compostos voláteis dos vinhos de caju 

 

Os vinhos de caju analisados foram n° 1, 2, 3, 6, 8 e 9, elaborados através do 

planejamento experimental utilizando as matrizes de Plackett & Burman (1946) descrito 
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por Rodrigues & Iemma (2009), apresentado na Tabela 2.1 do capítulo 2 (Vide Item 

2.2.2.5).  

Foi utilizada a técnica de microextração em fase sólida (SPME) (Figura 3.1) para 

a extração dos compostos voláteis dos vinhos de caju, seguindo a metodologia utilizada 

por Torrens et al. (2004). As etapas foram as seguintes: 

 

 Pesou-se 3g de NaCl em um vial de 40 mL; 

 Diluiu-se a amostra na proporção de 1 : 2,5, com água deionizada; 

 Adicionou-se no vial 7,5mL da diluição citada e 30µL de álcool etílico; 

 Colocou-se a barra magnética no vial e fechou com a tampa vedando-o; 

 Colocou-se o vial em um béquer com água a 40°C, já presente no sistema de 

SPME; 

 Realizou-se a pré-incubação por 10 min, ou seja, o sistema de agitação ficou 

acionado por 10 min antes de inserir a fibra; 

 Após a pré-incubação, expôs a fibra (Carboxen/DVB/PDMS) ao headspace 

da amostra por 40 min. 

 Retirou-se a fibra da amostra após a finalização do tempo de extração e a 

mesma foi inserida no injetor do cromatógrafo a gás acoplado ao 

espectrômetro de massas (marca Varian, modelo GC/MS 4000). O tempo 

de dessorção foi de 10 min.  
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                   Figura 3.1: Extração de voláteis por SPME 

 

 

A separação dos compostos da fração volátil ocorreu em coluna capilar (CP 

WAX 52 de polietileno glicol, marca Varian; 30m de comprimento x 0,25 mm i.d x 

0,25 um de espessura de filme), em temperatura programada iniciando a 30ºC (3 min), 

com rampa de 2ºC/min até 230ºC (10 min), sendo o tempo total da corrida de 103 min. 

Os cromatogramas de íon total obtidos foram analisados com a estação de trabalho MS 

Data Review (marca Varian). A identificação dos compostos foi feita com base na 

similaridade entre os espectros de massas do analito comparado aos dados de espectros 

de massas da biblioteca NIST (National Institute of Standards and Technology), usando 

como ferramenta auxiliar os Índices de Retenção Linear (IRL) de cada analito obtido 

nas mesmas condições de analise da amostras a partir de uma série homologa de alcanos 

de C8-C30. A confirmação dos compostos foi realizada pela consulta dos dados dos 

espectros ou índice de retenção linear registrados na literatura (database LRI & Odour; 

SAMPAIO, 2007; GARRUTI, 2001; GARRUTI et al., 2002; GARRUTI et al., 2003; 

JANZANTTI, 2004, etc) e consulta a “Flavor base PRO-2007” (LEFFINGWELL, 

USA). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.3.1 Teor de compostos fenólicos totais nos vinhos de caju 

 

O teor dos compostos fenólicos totais determinados para os 15 vinhos de caju 

(exceto dos vinhos de caju n
os 

1 e 6) obtidos no planejamento experimental (Capítulo 2, 

item 2.2.2.5) são apresentados na Figura 3.2. A atividade antioxidante destas 

substâncias é de interesse nutricional, devido a uma associação de efeitos promotores da 

saúde humana através da prevenção de várias doenças (GIADA & MANCINI FILHO, 

2006). 

 

 

 

         Figura 3.2: Teor de compostos fenólicos dos vinhos de caju (exceção n
os 

1 e 6) 

 

 

O vinho de caju n° 15 obteve dentre todos os experimentos, o maior teor (137, 

92 mg de ácido gálico/L) de fenólicos totais, enquanto o vinho de caju n° 12 obteve o 

menor teor (67,26 mg de ácido gálico/L) desses compostos. Os vinhos de caju n° 14 e 

15 (pontos centrais do planejamento experimental) apresentaram os maiores teores de 

compostos fenólicos e foram elaborados com as mesmas condições (25°Brix, pH 4,0, 

temperatura de fermentação de 23°C, adição de solução a 5% de gelatina, diluição da 

polpa na proporção 1:1, fosfato de amônio 1g/L, sulfato de magnésio 0,1g/L e volume 
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de inóculo de 7,5%), enquanto que as bebidas n° 9 e 12 apresentaram os menores teores, 

sendo elaboradas com as seguintes condições em comum: 20°Brix, 3,0 pH, temperatura 

de fermentação de 16°C e ausência do sulfato de magnésio. As bebidas que 

apresentaram maiores teores de fenólicos totais não tiveram condições comuns de 

formulação quando comparado com as bebidas de menor teor desses compostos. 

Por meio do programa STATISTICA (versão 7.0), foi realizada as análises de 

variáveis que apresentaram efeito influenciando o teor de compostos fenólicos totais dos 

vinhos de caju. Verificou-se que apenas o sulfato de magnésio influenciou neste teor, 

tendo um valor de efeito positivo (29,558) para um nível de significância de 10%. O 

vinho de caju n° 15 foi elaborado com um valor intermediário de sulfato de magnésio 

(0,1g/L), enquanto o vinho de caju n° 12 com ausência desse nutriente. Não foi 

encontrada na literatura uma relação entre sulfato de magnésio e o teor de compostos 

fenólicos em vinhos de frutas. 

Mohanty et al. (2005) analisaram os teores de compostos fenólicos totais no 

mosto e vinho de caju. Os mostos foram inoculados com S. cerevisiae var. bayannus. A 

fermentação ocorreu em temperatura ambiente de 32±2°C por 6 dias. Os teores de 

compostos fenólicos encontrados foram 1300mg/L para o mosto de caju e 1200 mg/L 

para o vinho de caju, teores estes que são 20 vezes superior aos valores encontrados nos 

vinhos de caju obtidos com o planejamento experimental (Capítulo 2, item 2.2.2.5)  do 

presente trabalho. Esta diferença pode ser associada a fatores, como a variedade do 

fruto, época de colheita e as condições de plantio.  

Fracasso et al. (2009) analisaram os teores de polifenóis totais nas amostras de 

vinhos tintos de 4 marcas diferentes e obtiveram seus teores variando de 21,2 a 35,0 

mg/L. Estes valores foram inferiores aos obtidos neste trabalho para vinho de caju. 

Quanto maior a concentração de polifenóis totais melhor a qualidade funcional da 

bebida. Zardo et al. (2008) encontraram para fermentado de maçã de 3 cultivares 

diferentes, os seguintes valores de compostos fenólicos totais: 397,0 mg/L para cultivar 

Gala; 257,0 mg/L para cultivar Fugi e 402,0 mg/L para cultivar Joaquina. Kondrashov 

et al. (2009) analisaram 10 amostras de vinhos tinto de diferentes origens e variedades 

da uva com relação ao conteúdo de compostos fenólicos totais. Estes variaram de 

1447,0 a 2912,0 mg de AG/L, mostrando o alto teor desses compostos em vinhos tintos. 

Estas diferenças nos fenólicos totais dos vinhos com relação ao vinho de caju devem-se 
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principalmente a matéria-prima das bebidas e as condições de elaboração, ressaltando 

que vinhos tintos possuem altos teores de antocianinas e resveratrol provenientes das 

uvas tintas, compostos estes que elevam a qualidade funcional do vinho e não são 

característicos do caju. 

 

3.3.2 Quantificação dos compostos fenólicos: catequina e epicatequina nos vinhos 

de caju 

 

Para quantificar a (+) catequina e a (-) epicatequina foi obtida a equação da reta 

(Y=2.10
7
X-113293) de regressão linear simples para a curva de padronização externa 

construída com o padrão de (+) catequina variando sua concentração de 0,0039 e 

1,9850mg/mL conforme apresentado na Figura 3.3.  

 O tempo de retenção da catequina variou de 6,90 a 8,93 min, enquanto da 

epicatequina variou de 14,91 a 16,55 min devido a efeitos de matriz (vinho de caju de 

diferentes formulações). A concentração da catequina nos vinhos de caju foi encontrada 

no intervalo de 0,0099 a 0,0179 mg/mL, enquanto a epicatequina ficou na faixa de  

0,0091 a 0,0180 expresso em mg/mL de catequina, conforme os dados apresentados na 

Tabela 3.1. 

As variáveis avaliadas no planejamento experimental (Capítulo 2, item 2.2.2.5) 

desse trabalho não influenciaram significativamente (p<0,10) a concentração de 

catequina nos vinhos de caju. Entretanto, para a concentração de epicatequina as 

variáveis pH, temperatura de fermentação e diluição da polpa influenciaram de maneira 

significativa (p<0,10), embora todos os efeitos tenham sido próximos a zero. O efeito 

do pH e da temperatura de fermentação foram negativos, indicando que quanto menor o 

valor destas variáveis maior a concentração de epicatequina nas bebidas.   
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  Figura 3.3: Curva de padronização externa da (+) catequina 

 

Nas figuras 3.4 e 3.5 encontram-se os cromatogramas dos vinhos de caju n
os

 1 e 

5, respectivamente. Essas bebidas foram escolhidas porque a primeira possui baixos 

teores de (+) catequina e epicatequina, enquanto e a segunda apresenta elevados teores 

destes compostos. 

 

 

          Figura 3.4: Cromatograma do extrato do vinho de caju n° 1 

catequina epicatequina 
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Figura 3.5: Cromatograma do extrato do vinho de caju n° 5 

 

 

Os vinhos de caju n
os

 5 e 8 obtiveram os maiores teores de catequina. Algumas das 

condições de elaboração destes vinhos foram iguais como: temperatura de fermentação 

de 16°C, adição de gelatina (10%), diluição da polpa (1:0,5), ausência de fosfato de 

amônio e adição de sulfato de magnésio (0,2 g/L).  

As maiores concentrações de epicatequina encontram-se nos vinhos de caju n
os

 5 

e 10. As condições em comum de elaboração dessas bebidas foram: 30°Brix, 

temperatura de fermentação de 16°C, diluição da polpa (1:0,5), 0,2 g/L de sulfato de 

magnésio e volume de inóculo de 5%.  

Assim, pode-se constatar que a temperatura de fermentação (16°C), diluição da 

polpa (1:0,5) e de sulfato de magnésio (0,2 g/L) tiveram uma participação positiva para 

obtenção de altos valores dos compostos fenólicos de catequina e epicatequina nos 

vinhos de caju. 

Minussi et al. (2002) utilizaram amostras de diferentes tipos de vinhos tintos, 

rose e branco. Os teores de catequina variaram de 0,0001 a 0,0152 mg/mL e os de 

epicatequina variaram de 0,0003 a 0,0137 mg/mL. Os vinhos tintos apresentaram as 

maiores concentrações de ambos compostos fenólicos, enquanto que os vinhos brancos 

obtiveram as menores concentrações. Os vinhos de caju apresentaram valores próximos 

aos encontrados para vinhos tintos e superiores aos dos vinhos branco e rose. Isto 

catequina 
epicatequina 
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demonstra o alto poder antioxidante dos vinhos de caju elaborados, elevando a sua 

qualidade funcional.  

 

Tabela 3.1: Quantificação de catequina e epicatequina nos vinhos de caju analisados por sistema 

de HPLC-DAD. 

N° dos vinhos 

 de caju 

Catequina  Epicatequina 

Tempo de retenção 

(min) 

Concentração 

(mg/mL) 

Tempo de retenção 

(min) 

Concentração 

(mg/mL expresso 

como catequina) 

1 x x x x 

2 6,89± 0,553 0,0131± 0,0011 15,52±0,09 0,0127±0,0006 

3 8,92±0,032 0,0139±0,0008 16,55±0,30 0,0104±0,0007 

4 7,31±0,030 0,0121±0,0002 15,69±0,01 0,114±0,0004 

5 7,22±0,011 0,0178±0,0002 15,59±0,01 0,0171±0,0002 

6 x x x x 

7 8,88±0,025 0,0128±0,0008 16,18±0,14 0,0096±0,0006 

8 7,28±0,046 0,0179±0,0003 15,65±0,05 0,0151±0,0006 

9 7,29±0,006 0,0134±0,0001 14,91±0,01 0,0150±0,0002 

10 7,28±0,021 0,0128±0,0008 15,68±0,02 0,0180±0,0005 

11 7,98±1,264 0,0149±0,0026 16,13±0,13 0,0120±0,0043 

12 7,33±0,015 0,0176±0,0004 15,71±0,01 0,0138±0,0002 

13 7,77±0,031 0,0165±0,0003 15,63±0,02 0,0115±0,0001 

14 7,08±0,019 0,0162±0,0008 15,21±0,42 0,0114±0,0012 

15 7,11±0,040 0,0152±0,0002 15,50±0,02 0,0103±0,0002 

X: Dados não revelados      

 

 

No trabalho de Benassi & Cecchi (2000) foram analisadas 34 vinhos Riesling 

Itálico nacionais, de marcas comerciais. As amostras, procedentes de seis diferentes 

vinícolas, eram de diferentes safras e marcas. Os teores de catequina variaram de 2,42 a 
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11,2 mg/L. Estes valores são inferiores aos encontrados neste trabalho para vinho de 

caju. Santin (2006) analisou amostras de vinhos produzidos com a variedade Cabernet 

Sauvignon (Vitis vinifera L.), safra 2004, sendo todas do mesmo lote e processo de 

produção. O conteúdo de catequina encontrou-se na faixa de 15,212 a 66,522 mg/L. 

Estes valores foram até 6 vezes superior aos encontrados para vinho de caju. Esta 

diferença foi influenciada principalmente pela fruta, já que na uva encontram-se altas 

concentrações de antocianinas e resveratrol, o que eleva o teor de compostos fenólicos 

totais no vinho. 

 

 

3.3.3 Identificação e quantificação dos compostos voláteis dos vinhos de caju 

 

 A identidade dos compostos voláteis identificados por tentativa, com seus 

respectivos índices de retenção linear (IRLmédio), área % e método de identificação, dos 

vinhos de caju n
os

 1, 2, 3, 6, 8 e 9 está apresentada na Tabela 3.3. As bebidas foram 

selecionadas de acordo com as notas do atributo impressão global da análise sensorial, 

sendo o vinho de caju n
os

 1 e 6 os que obtiveram as maiores notas, os vinhos n
os

 8 e 9 

obtiveram as menores notas e o vinho de caju n° 2 obteve uma nota intermediária. A 

bebida n° 3, foi utilizada como base pois apresentou o maior número de compostos 

extraídos por microextração em fase sólida (SPME). Os compostos foram identificados 

através da interpretação de espectros de massas (NIST) e IRL, este último com o 

objetivo de auxiliar no processo de identificação, sendo comparado com artigos da 

literatura e database LRI & Odour (2011). 

Houve uma diferença acentuada no número de compostos encontrados em cada 

vinho de caju analisado através de cromatografia gasosa de alta resolução acoplada com 

espectrometria de massa. A Tabela 3.2 apresenta o número total de compostos voláteis 

encontrados para os vinhos de caju avaliados.  
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    Tabela 3.2: Número total de compostos voláteis presentes nos vinhos de caju 

N° do vinho de caju N° de compostos 

1 13 

2 16 

3 28 

6 20 

8 10 

9 7 

 

 

 

Por meio do cálculo de área %, foi possível constatar as diferenças de 

concentração dos compostos voláteis identificados em relação ao vinho de caju n° 3 

tomado como base. Foi observado que o álcool feniletílico sofreu aumento de 46,5% 

somente no vinho de caju n° 1. Os demais vinhos de caju apresentaram redução na 

concentração de álcool feniletílico que variou de 14,7% para o vinho de caju n° 2, até 

75% no vinho de caju n° 9. Estas observações indicam que a redução de concentração 

de álcool feniletílico no vinho de caju aumentou e relacionou-se com o nível de rejeição 

destes vinhos. Segundo Garruti et al. (2006), este álcool é importante, pois é conhecido 

por dar aroma herbáceo nas bebidas fermentadas alcoólicas. O ácido octanóico 

aumentou em todas as bebidas, mas não estava presente na bebida n° 9, então, pode-se 

dizer que esse ácido não influenciou na resposta sensorial.   

Os cromatogramas dos vinhos de caju encontram-se nas Figuras 3.6 a 3.10. 

Foram sobrepostos os cromatogramas das 2 bebidas preferidas sensorialmente (n
os

 1 e 

6), das 2 bebidas rejeitadas sensorialmente (n
os

 8 e 9) e dos pontos centrais do 

planejamento experimental (n
os

 13, 14 e 15). 
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       Figura 3.6 : Cromatograma do íon total dos extratos voláteis obtidos dos vinhos de 

caju n
os

 1 e 6 

 

 

  Figura 3.7: Cromatograma do íon total do extrato volátil obtidos dos vinhos de 

caju n° 2 
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            Figura 3.8: Cromatograma do íon total do extrato volátil obtidos dos vinhos de 

caju n° 3 

 

 

Figura 3.9: Cromatograma do íon total dos extratos voláteis obtidos dos vinhos de caju n
os

 

8 e 9 



    

 146 

 

Figura 3.10: Cromatograma do íon total dos extratos voláteis obtidos dos vinhos de caju n
os

 

13, 14 e 15 

 

Como o objetivo de analisar os compostos voláteis dos vinhos de caju foi 

descobrir o perfil aromático das bebidas que tiveram preferência ou rejeição dos 

provadores na análise sensorial, foi observado que os vinhos de caju n
os

 8 e 9 

apresentaram a menor quantidade de compostos do aroma consequentemente reduzindo 

a qualidade sensorial dessas bebidas, visto que ambas foram rejeitadas na análise de 

preferência (média da impressão global 4,64 e 4,52, respectivamente), enquanto o vinho 

de caju n° 6 apresentou aroma com maior número de compostos voláteis, dando a 

bebida um flavor muito apreciado comprovado na análise de preferência (média da 

impressão global 7,48). Para o vinho de caju n° 1 a quantidade de compostos voláteis 

foi intermediária, e a avaliação sensorial indicou esta bebida como preferida dos 

provadores (média da impressão global 7,48), juntamente com o vinho de caju n° 6.  

Com relação à qualidade dos compostos, o vinho de caju n° 6 obteve uma maior 

quantidade de ésteres, os quais contribuem com as notas aromáticas “frutais” e “doce”, 

encontradas no caju, enquanto que os vinhos de caju n
os

 2, 8 e 9 apresentaram o 

composto 3-metil-1-butanol em altas concentrações, sendo que este composto confere 

odor desagradável (de chulé/caju passado) a bebida, segundo Sampaio (2007). 
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As bebidas n
os

 3 e 6 que apresentaram um maior número de compostos voláteis 

responsáveis pelo aroma, tiveram algumas condições de formulação iguais. Entretanto 

as bebidas n° 8 e 9 cujo número de compostos voláteis foi menor  tiveram em comum 

na produção os parâmetros de °Brix (20°), pH (3,0), temperatura de fermentação 

(16°C), gelatina (10%), diluição da polpa (1:0,5) e o volume de inóculo (10%). Isto 

demonstra que o pH, a temperatura de fermentação e a adição de gelatina 

desempenharam um papel importante no desenvolvimento do perfil aromático dos 

vinhos de caju analisados neste trabalho. A temperatura de fermentação de 30°C, um 

valor de pH não muito baixo (5,0) e a ausência de gelatina favoreceram na qualidade 

dos vinhos de caju, proporcionando um perfil aromático agradável. Essas observações 

são comprovadas com a análise estatística da resposta sensorial ao atributo aroma, o 

qual foi influenciado significativamente ao nível de significância de 10%, pelas 

variáveis temperatura de fermentação e adição de gelatina. O efeito da temperatura de 

fermentação foi positivo (0,53) e da adição de gelatina foi negativo (-0,43), 

comprovando os resultados obtidos na análise dos compostos voláteis do aroma. 

Os compostos voláteis extraídos por SPME e identificados por GC/MS que 

apareceram em maior número nos vinhos de caju analisados foram os alcoóis (7), 

ésteres (8) e os ácidos carboxílicos (6).  

Foram avaliados os perfis cromatográficos dos demais vinhos de caju (n
os

 4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14 e 15) do planejamento experimental (Capítulo 2, item 2.2.2.5) 

comparando-os ao vinho de caju n° 3 tomado como base para identificação dos 

compostos voláteis. O vinho de caju n° 4 foi o que apresentou maior número de 

compostos distintos dos compostos identificados no vinho de caju n° 3. Esse vinho (4) 

se caracterizou por apresentar a maioria dos compostos pertencentes a função amina. 

Dentre os compostos destacam-se N-metil-1,3-propanodiamina, 1-etil-3-piperidinamina, 

3-metil-N,N-dimetilanilina. Os vinhos de caju n
os

 5 e 7 são semelhantes entre si e 

diferem do vinho de caju n° 3 apenas em relação a concentração dos compostos voláteis 

presente, pois apresentam concentrações inferiores. O vinho de caju n° 10 difere do 

vinho de caju n° 3 em composição apenas aos 78,38 min. onde elui um composto 

sulfurado em alta concentração (9%) em relação ao total de compostos presentes no 

aroma.  
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Para os demais vinhos de caju (n
os

 12, 13, 14 e 15) foi observado composição 

química idêntica ao do vinho de caju n° 3. No entanto, a concentração dos compostos 

voláteis é decrescente do vinho de caju n° 12 ao n° 14. Enquanto para o vinho de caju 

n° 15 a concentração dos compostos voláteis é superior as concentrações determinadas 

para os vinhos de caju n
os

 12, 13 e 14 e o composto pentanol está presente em elevada 

concentração (33%) do total de compostos presentes no aroma, contra 25% no vinho de 

caju n° 12, 14% no vinho de caju n° 13 e 7% no vinho de caju n° 14. O composto 

benzaldeído foi encontrado nos vinhos de caju n
os

 3 e 6, sendo que este composto faz 

parte do perfil aromático da matéria-prima utilizada, o próprio caju, segundo Garruti et 

al. (2003), Valim et  al. (2003), Bicalho  et  al. (2000), Maciel et al. (1986) e Macleod 

& Troconis (1982). 

Segundo Garruti (2001) a presença de substâncias como álcool feniletílico, ácido 

acético e acetoína, encontrada nas amostras pode ser devida à fermentação espontânea 

causada pela presença de leveduras selvagens no mosto não pasteurizado, que pode ter 

ocorrido antes do processo fermentativo controlado. Esse álcool foi encontrado em 

todas as bebidas analisadas neste trabalho, demonstrando a ocorrência da fermentação 

espontânea antes da inoculação dos mostos.  

Segundo Barre et al. (2000) os principais álcoois superiores sintetizados no 

decorrer da fermentação alcoólica são o 1-propanol, isobutanol, 2-metil-1-butanol, 3-

metil-1-butanol, feniletanol, 2,3-butanediol, butanol e pentanol.  O 2-metil-1-butanol, 

um dos mais importantes voláteis odoríferos identificados em produtos derivados de 

caju, e vários álcoois tais como o 2-metil-1-propanol, o pentanol, o 3-metil-1-butanol, o 

4-metil-1-pentanol e o 3-metil-1-pentanol podem ser provenientes da fermentação 

alcoólica do caju antes de seu processamento visto que na região nordeste do país, esta 

matéria prima é transportada a temperatura ambiente próxima a 32°C, muitas vezes 

durante horas, antes de chegar ao local de processamento (SAMPAIO, 2007). Neste 

trabalho, foi encontrado para vinho de caju vários dos alcoóis citados por Barre et al. 

(2000) e Sampaio (2007), entre eles 3-metil-1-butanol, pentanol, 4-metil-1-pentanol e o 

3-metil-1-pentanol, indicando que pode ter ocorrido uma fermentação espontânea, 

anteriormente ao processo fermentativo tecnológico. 
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   Tabela 3.3: Compostos voláteis tentativamente identificados dos vinhos de caju  

N°   IRLmédio  Composto 
Método de 

identificação 

   
Área % 

   

     Vinho n° 1 Vinho n° 2 Vinho n° 3 Vinho n° 6 Vinho n° 8 Vinho n° 9  

1 1219
2,8,9

 3- metil - 1 – butanol IRL, Lit. x 42,56 n.d x 30,66 45,08  

2 1242
1,3,6

 2-metoximetil-tetrahidrofurano MS, Lit. x n.d 60,76 x n.d n.d  

3 1253
 3,6

 Pentanol MS, IRL, Lit. x n.d 0,05 x n.d n.d  

4 1272 
3
 2 – metil-4-heptanol MS, IRL x n.d 0,10 x n.d n.d  

5 1290
 9
 NI MS x n.d n.d x n.d 8,50  

6 1323 
3
 4- metil -1- pentanol MS, IRL, Lit. x n.d 0,23  x n.d n.d  

7 1334 
3,6

 3 -metil - 1- pentanol MS, IRL, Lit. x n.d 0,33  x n.d n.d  

8 1401 
9
 NI  x n.d n.d   x n.d 4,85  

9 1500 
3,6

 Benzaldeido MS, IRL, Lit. x n.d 0,23   x n.d n.d  

10 1515 
3
 NI  x n.d 0,17   x n.d n.d  

11 1518 
9
 NI  x n.d n.d    x n.d 1,79  

12 1683 
2,3,6

 Ácido 2-metil butanoico MS, IRL, Lit. x 0,53 085    x n.d n.d  

13 1784 
1,3,6,9

 Álcool o-metoxi-α,α-dimetilbenzilíco MS 

 

x 
 

n.d 

      

      1,19 

 

    x 
 

n.d 

 

3,15 

 

14 1794 
1,2,3,6,8

 Feniletil acetato  MS, IRL,Lit. 

 

x 
0,74  

4,42 

 

    x 
 

0,72 

 

n.d 

 

15 1800 
1,3,6

 NI  x n.d 0,22      x n.d n.d  

16 1828 
3
 4,4' (1,2- etenodil) bis-benzenamino MS x n.d 0,30      x n.d n.d  

 

17 1849 
1,3,6

 

2-metil- 2-etil-3-hidroxihexil 

propanoato MS,Lit. 

 

        

        x 

 

n.d 

 

 0,23 

 

 

       x 

 

n.d 

 

n.d 

 

18 1853 
1,2,3,6

 Ácido hexanóico MS, RL, Lit. 

 

       x 

 

0,41 

 

0,44                 

 

             x 

     

 

n.d 

 

n.d 
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19 1855 
3,6

 Ácido undecanóico MS x n.d 0,28 x n.d n.d  

20 1858 
3,6

 3-Fenilpropanoato de etila MS, IRL, Lit. x n.d 0,27 x n.d n.d  

21 1892 
1,2,3,6,8,9

 Álcool feniletílico MS, IRL, Lit. x 17,49 20,52 x 14,65 5,23  

22 1951 
3
 Ácido 2-etil-hexanóico MS, IRL, Lit. x n.d 0,10 x n.d n.d  

23 2061 
1,2,3,6,8

 Ácido octanóico MS, IRL, Lit. x 6,75 3,02 x 7,82 n.d  

24 2087 
1,3,6

 NI  x n.d 0,25  x n.d n.d  

25 2096 
3
 Cinamato de etila MS, IRL, Lit. x n.d 0,28   x n.d n.d  

 

26 2140
 2,8

 

 

2- (4-morfolil)- N2- [(4-metilciclohex 

-3-enil) metileno] Acetoidrazido MS 

 

 

 

x 

 

 

0,57 

 

 

n.d 

   

  

 

   x 

 

 

1,02 

 

 

n.d 

 

 

27 2234 
3,6,9

 Hexadecanoato de etila MS, IRL, Lit. 

 

x 

 

n.d 

 

0,09 

 

   x 

 

n.d 

 

2,07 

 

28 2271 
1,2,3,6,8

 Ácido decanóico MS, IRL, Lit. x 3,65 1,04    x 8,90 n.d  

29 2332 
2,8

 Ácido dec-9-en-1-óico MS, IRL, Lit. x 0,51 n.d     x 1,45 n.d  

30 2365 
2
 NI  x 0,47 n.d     x n.d n.d  

32 2420 
1,2,3,8

 NI  x 1,55 0,30     x 2,79 n.d  

33 2423 
1,2,3,8

 Octadec-9-en-1-oato de metila MS, IRL, Lit. x 1,75 0,22     x 3,82 n.d  

34 2427 
2,6

 Benzofenona MS, IRL, Lit. x 1,08 n.d     x n.d n.d  

35 2444 
2,3

 2,3-diidro-4-metil-1-Benzofurano MS x 0,52 0,10     x           n.d              n.d  

36 2455 
3,6

 NI  x n.d 0,13     x n.d n.d  

37 2465 
2,3,8

 Octadec-9-in-1-oato de metila MS x 0,46 0,11     x 0,81 n.d  

38 2482 
1,2

 NI  x 0,62 n.d     x n.d n.d  

Nota: Números sobrescritos na coluna IRLmédio representa o n° do vinho de caju elaborado .  n.d.: não detectado.  X: Dados não revelados



    

 

Araújo et al. (2010) estudaram o desempenho de duas cepas distintas de S. 

cerevisiae, denominadas SCP e SCT, na elaboração de bebida fermentada de caju. A 

fermentação durou, 144h em temperatura ambiente (30 ± 3°C), para ambas as bebidas, 

sendo o fator determinante para o fim da fermentação caracterizado pela estabilização 

do °Brix. Entre os dois vinhos obtidos pelo uso das cepas SCP e SCT, um maior número 

de constituintes voláteis foi detectado para a bebida fermentada de caju preparado com 

o uso da cepa SCT. Foram encontrados compostos como: álcool isoamílico (3-metil-1-

butanol), ácido 3-hidroxi-decanóico, álcool feniletílico, etc. Nos vinhos de caju 

elaborados neste trabalho por meio do planejamento experimental (Capítulo 2, item 

2.2.2.5), foram encontrados alguns compostos em comum como exemplo 3-metil-1-

butanol e álcool feniletílico.  

Garruti et al. (2002) produziram bebidas fermentadas de caju com 4 tratamentos 

distintos:  T1= S. bayannus, sem suplementação; T2 = S. bayannus, com 

suplementação; T3= S. cereviseae, sem suplementação; e T4= S. cereviseae, com 

suplementação. A análise por HRGC (cromatografia gasosa de alta resolução) dos 

isolados dos quatro tratamentos de fermentado de caju revelou a presença de um total de 

42 compostos voláteis. Os compostos majoritários foram: 3-metil-1-butanol (álcool 

isoamílico), acetato de isoamila, octanoato de etila, hexanoato de etila, decanoato de 

etila, isobutanol, estireno, isovalerato de etila, butanoato de etila, acetato de isobutil e 

ácido acético. A utilização de diferentes leveduras provocou variações nas porcentagens 

de área relativa dos compostos voláteis majoritários do fermentado de caju e a 

suplementação do mosto (sulfato de amônio 55%, fosfato de amônio bibásico 33%, 

bicarbonato de potássio 5,9%, cloridrato de tiamina 0,2%) não apresentou efeito 

consistente sobre a composição de voláteis. A adição de nutrientes (fosfato de amônio e 

sulfato de magnésio) também não apresentou melhoria do perfil aromático dos vinhos 

de caju elaborados a partir do planejamento experimental (Capítulo 2, item 2.2.2.5) 

neste trabalho. 

Sampaio (2007) analisou 3 amostras: water phase de caju, condensado de caju e 

essências naturais de caju. Na water phase, foram detectados os compostros 

majoritários 3-metil-1-butanol, 2-hidroxi-4-metil-pentanoato de etila, os ácidos 3-metil 

butanóico e ácido 2-metil-butanóico. No condensado de caju, foram detectados 33 

compostos voláteis principalmente álcoois, os quais representaram 39% dos compostos 



    

 

identificados. Foram detectados no extrato da essência, 61 compostos voláteis sendo os 

majoritários 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, pentanol, 4-

metil-1-pentanol, hexanol, cis-3-hexen-1-ol, trans-2-hexen-1-ol e 2-hidroxi-4-metil-

pentanoato de etila. Estes compostos voláteis estavam presentes nos vinhos de caju 

elaborados neste trabalho, demonstrando a forte influência da matéria-prima no produto 

final, mesmo depois de passar por um intenso processamento (Capítulo 2, Figura 2.4).  

Garruti et al. (2003) analisaram a composição volátil do suco do caju e 58 

compostos foram detectados nas amostras de suco de caju por HRGC/MS. Os 

compostos voláteis do pseudofruto do caju clone CCP 76 foram predominantemente 

ésteres, seguidos de aldeídos. Os compostos majoritários foram: 3-metil butanoato de 

etila, trans-2-hexenal, metil 3-metil butanoato, 2-metil-2-pentenal, butanoato de etila, 

hexanal, 2-butoxi-etanol, 3-metil-1-butanol e ácido 2-metil butanóico. Dentre estes, 

apenas os compostos 3-metil-1-butanol e ácido 2-metil butanóico foram também 

identificados nos vinhos de caju elaborados neste estudo, sendo o primeiro composto 

encontrado nas bebidas n
os

 2, 8 e 9 e o segundo composto nas bebidas n
os

 2, 3 e 6.  

Garruti et al. (2006) avaliaram a influência da temperatura de fermentação e 

dióxido de enxofre na composição volátil e  perfil de sabor do vinho de caju. O suco 

fresco foi obtido a partir do genótipo de cajueiro CCP 76. Os mostos inoculados com S. 

bayannus foram incubados a 30°C e em 18°C. A análise cromatográfica da fração 

volátil dos oito vinhos de caju elaborados e analisados foi reportados a presença de 41 

compostos voláteis com impacto sobre o perfil sensorial do vinho de caju como o 

butirato de etila, isovalerato de etila, 2-metilbutirato de etila, hexanoato de etila, acetato 

isopentílico e octanoato de etila, em sua maioria associados ao sabor frutado. A 

fermentação a 18°C proporcionou uma melhor qualidade sensorial ao vinho. O 

resultado citado foi o inverso ao obtido neste trabalho, onde as bebidas fermentadas a 

30°C apresentaram um melhor perfil aromático. Esta diferença pode ser causada pelas 

distintas condições iniciais, incluindo a cepa inoculada, que neste trabalho foi a 

levedura S. cerevisiae. 

 

3.4. CONCLUSÕES 

 Os vinhos de caju que obtiveram o maior teor de compostos fenólicos foram 

aqueles cujas condições de produção caracterizaram os pontos centrais do planejamento 



    

 

experimental, com a seguinte formulação: 25°Brix, pH 4,0, temperatura de fermentação 

de 23°C, adição de solução a 5% de gelatina, diluição da polpa na proporção 1:1, 

fosfato de amônio 1g/L, sulfato de magnésio 0,1g/L e volume de inóculo de 7,5%. 

Verificou-se que apenas o sulfato de magnésio teve efeito significativo no teor de 

compostos fenólicos, tendo um valor de efeito positivo (29,558) para um nível de 

significância de 10%.  

Nenhuma variável estudada no planejamento experimental expressou efeito 

significativo (p<0,10) em relação à concentração de catequina nos vinhos de caju. Os 

níveis mais altos de catequina foram encontrados em dois vinhos de caju com 

formulações distintas: 30°Brix, pH 5,0, temperatura de fermentação de 16°C, adição de 

solução a 10% de gelatina, diluição da polpa na proporção 1:0,5, ausência de fosfato de 

amônio, sulfato de magnésio 0,2g/L e volume de inoculo de 5% e a formulação: 

20°Brix, pH 3,0, temperatura de fermentação de 16°C, adição de solução a 10% de 

gelatina, diluição da polpa na proporção 1:0,5, ausência de fosfato de amônio, sulfato de 

magnésio 0,2g/L e volume de inoculo de 10%. 

Para a concentração de epicatequina as variáveis pH, temperatura de 

fermentação e diluição da polpa influenciaram de maneira significativa ao nível de 10% 

de significância. As maiores concentrações de epicatequina foram determinadas nos 

vinhos de caju com as seguintes formulações: 30°Brix, pH 5,0, temperatura de 

fermentação de 16°C, ausência de gelatina, diluição da polpa na proporção 1:0,5, 

fosfato de amônio 2g/L, sulfato de magnésio 0,2g/L e volume de inoculo de 5% e a 

formulação 30°Brix, pH 3,0, temperatura de fermentação de 16°C, adição de solução a 

10% de gelatina, diluição da polpa na proporção 1:0,5, ausência de fosfato de amônio, 

sulfato de magnésio 0,2g/L e volume de inóculo de 5%.  

Os compostos voláteis encontrados na maioria dos vinhos de caju analisados 

foram feniletil acetato, ácido octanóico, ácido decanóico e álcool feniletílico, sendo que 

o último estava presente em todas as bebidas. Os compostos majoritários determinados 

nos vinhos de caju foram: 3-metil-1-butanol, 2-metoximetil-tetrahidrofurano e álcool 

feniletílico. O nível de rejeição dos vinhos de caju aumentou com a redução de 

concentração de álcool feniletílico.  
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