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ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DO CAMU-CAMU (Myrciaria dubia
McVaugh): PRODUÇÃO DE LICOR.
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(1) Bolsista/PIBIC; (2)Orientado r INPA/CPT A; (3) Co-orientador INP A/CPT A

Há grande riqueza de plantas frutíferas sob climas tropicais da Amazônia, das quais
destaca-se o camu-camu que rara vezes é consumido pela população ribeirinha na forma de suco,
sendo na maioria, na forma "in natura" como "tira-gosto" de bebidas fortes e/ou utilizado como
produto de pesca. Aos poucos, os frutos, estão sendo introduzidos nas lanchonetes, bares e
sorveterias, para a comercialização na forma de sucos, sorvetes e cremes. Soler et aI (1993)
reporta a seguinte definição para o licor classificado entre as bebidas alcoólicas por mistura: "é a
bebida com a graduação alcoólica de 18 a 54°GL obtida pela mistura ou redestilação do álcool
etílico potável ou aguardente simples desodorizada, ou adicionada de sacarose, glicose, mel ou
xarope de glicose". Atualmente em todo o mundo encontram-se pessoas que ainda conservam
tradições na fabricação de licores caseiros, a partir de frutos ou especiarias. Para isso, costuma-se
empregar dois métodos. No primeiro é feito o aquecimento do material com açúcar e água,
retiradas as partículas sólidas e adição do álcool. No segundo processo emprega-se a maceração
do material com substância alcoólica, retiradas as partículas sólidas e agregação de xarope
(ANDRADE et aI. , no prelo). Em alguns casos, há necessidade da clarificação para retirada de
substâncias coloidais responsáveis pela turvação do licor. Esta pesquisa teve como objetivo
verificar a potencialidade do camu-camu para a fabricação de licor.

Para avaliar o potencial do camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh) para produção de
licores efetuou-se a composição química da polpa e o efeito de alguns parâmetros, tais como, tipo
de líquido extrator, tempo de maceração, proporção polpa/líquido extrator, proporção
xarope/extrato e método de preparo do xarope.

Na determinação da composição química do camu-camu utilizou-se frutos provenientes de
plantas cultivadas em várzea na Estação Experimental do INPA no Ariaú. Colheram-se os frutos
no estádio de amadurecimento comercial. Após a retirada das sementes, extraiu-se a polpa por
trituração em liqüidificador para as análises que foram realizadas em triplicata. A umidade (em
estufa com circulação de ar, regulada a 70°C), pH, acidez titulável, sólidos solúveis e ácido
ascórbico (redução do 2,6-diclorofenolindofenol) seguiram metodologias descritas por
RANGANNA (1986). Para o processamento dos licores utilizou-se da mesma safra, frutos
congelados. Pesou-se os frutos com casca e fez-se o branqueamento a 90°Cl7min e filtragem por
prensagem em tecido de algodão obtendo-se 50% de polpa pura. Para a obtenção dos extratos
utilizou-se dois tipos de aguardente, CM (com GL desconhecido) e CSF (39 °GL). Para os dois
tipos de aguardente utilizou-se o mesmo procedimento: proporção polpa/extrato (1 :2, 1:4, 1:6, 1:8
e 1:10), tempo de maceração (5, 10, 15 e 20 dias) e filtragem em algodão. Obteve-se os xaropes
por dissolução do açúcar com aquecimento a 95°C em três proporções açúcar/água (1 :0,5, 1:1 e
1:2 g/ml) caracterizados tipos 1, 2 e 3, respectivamente, e filtragem imediata em algodão dentro
de estufa. Para obtenção do licor utilizou-se as proporções de (1:05, 1:1 e 1:2 ml/ml de
xarope/extrato). Nos extratos observou-se as características de limpidez e coloração (método
visual). Nos licores observou-se as características, "flavor", sólidos solúveis, absorvância (À a
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400nm). Selecionou-se os extratos com melhores características de limpidez e coloração para a
formulação do licor e avaliação quanto a aceitabilidade (grupo de 10 provadores não treinados)
pelo teste hedônico de 4 categorias (gostei, gostei muito, gostei ligeiramente e não gostei). O
camu-camu apresenta boas características para o processamento de licor, tais como pH ácido,
altos teores de acidez titulável, ácido ascórbico e média proporção de sólidos solúveis (Tab 1).

A coloração e limpidez dos extratos nas proporções 1:2 a 1:6 g/rnl polpa/líquido extrator,
apresentou-se 100% de cor amarelo escuro (AE) nos tempos de macareção definidos exceto para
as proporções 1:4 (20 dias) e 1:6 (10 dias) que não apresentaram-se límpidas. Nas proporções 1:8
e 1:10, houve predomínio da cor amarelo claro (AC) e limpidez em todos os tempos de
maceração com excessão de 1:8 (20 dias AE) e turbidez para os tempos 10 e 20 dias de
maceração. Apesar da coloração atraente (amarelo claro a escuro), esta diferenciou da cor natural
do fruto (vermelho-purpura) (Tab 2). A análise sensorial mostrou que o licor de camu-camu é
saboroso e apresenta odor característico do fruto. Os períodos de 5 e 10 dias mostraram-se
suficientes para a extração, atingindo 100% de aceitabilidade para as proporções 1:4g/rnl
polpa/líquido extrator, e 1:Irnl/rnl da proporção xarope/extrato para 5 e 10 dias de maceração
com o aguardente CM. A de 1:6 influenciou negativamente na aceitabilidade. A proporção
1:6g/rnl (polpa/líquido extrator), 1:2rnl/rnl (xarope/extrato), xarope tipo 1(1:0,5g/rnl proporção
açúcar/água) e tempos de maceração 5, 10, 15 e 20 dias, apresentaram maiores índices de rejeição
(Tab 3 e 4). Os licores que obtiveram 100% de aceitabilidade apresentaram teor de sólidos
solúveis na faixa de 52,2 a 72,2 °Brix (Tab 5).

A composição química indica que o camu-camu é adequado para elaboração de licores. A
utilização do aguardente CM (líquido extrator) e xarope na proporção 1:0,5 (g/rnl) açúcar/água,
maceração por 10 dias, proporção de 1:4 (polpa/líquido extrator) na maceração e 1:1 rnl/rnl
(xarope extrato) na formulação são parâmetros ideais para obter licor de boa qualidade.

Tabela 1 - Composição química do camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh).

CONCENT~Ç!º->~' .
93,00
7,00
2,5

2,30
7,00
3,00

1,96

Umidade (g 100 gol)
Matéria seca (g 100 gol)
pH
Acidez titulável (% ácido cítrico)
Sólidos solúveis (lBrix)
Relação Brixlacidez
Ácido ascórbico (mg 100 gol)

Tabela 2 - Aparência e coloração de licor de carnu-camu (Myrciaria dubia McVaugh)

Xarope Proporção polpa! Tempo de maceração (dias)
tipo líquido extrator 5 10 15 20

(g/ml)

1:2 LlAE LlAE LlAE LlAE
1 1:4 LlAE LlAE LlAE T/AE

1:6 LlAE T/AE LlAE LlAE

1:8 LlAC T/AC LlAC T/AE
2 1:10 LlAC LlAC LlAC LlAC

L = Límpida; AE = Amarelo escuro; T = Turva; AC = Amarelo claro
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Tabela 3 - Características do "flavor" do fruto no licor de camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh) obtido com
aguardente (CM)

Xarope Proporção polpa! Tempo de maceracão (dias)
tipo líquido extrator 5 10 15 20

(glml)

1:2 PA A PA nt
1 1:4 PA PA F nt

1:6 I PA F nt,

1:8 PA A PA nt
2 1:10 F PA I nt

A = Acentuado; PA = Pouco acentuado; F = Fraco; I = Inexistente; nt = não testado.

Tabela 4 - A aceitabilidade (5) do licor de camu-carnu (Myrciaria dubia McVaugh) obtido com aguardente tipo
(CM).

Xarope
tipo

Proporção Proporção polpa! Tempo de maceração (dias)
xarope/extrato líquido extrato r 5 10 15 20

(ml/ml) (g/rnl)

1:0,5 1:2 100 100 60 nt
1:I 1:4 100 100 80 nt
1:2 1:6 60 60 20 nt

1:0,5 1:8 80 100 80 nt
1:1 1:10 100 100 60 nt2

nt = não testado

Tabela 5 - Teor de sólidos soúluveis (OBrix) do licor de camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh) obtido com
aguardente tipo (CM).

Xarope
tipo

Proporção Proporção polpa! Tempo de maceração (dias)
xarope/extrato líquido extrato r 5 10 15 20

(ml/rnl) (g/rnl)

1:0,5 1:2 72,2 64,0 68,0 84,2
1:1 1:4 64,0 52,2 48,0 68,0
1:2 1:6 44,2 nd nd 52,0

1:0,5 1:8 64,2 52,0 56,0 60,0
1:1 1:10 56,0 nd nd 52,02

nd = não determinado
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