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RESUMO 

 

BERNABÉ, Bruna Magnago. Estudo da cinética de extração alcoólica durante o 
processamento de licor de banana. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre –ES. 
Orientador: Prof. Dr. Luciano José Quintão Teixeira. Coorientadores: Prof. Dr. 
Adilson Vidal Costa e Prof. Dr. Sérgio Henriques Saraiva. 
 

O licor é uma bebida obtida a partir da mistura de álcool, água, açúcar e compostos 

aromáticos que podem ser extraídos de ervas, frutas, chocolates entre outros, dando 

origem a vários tipos e sabores de bebida. A banana é uma fruta perecível, que é 

produzida durante o ano todo e destaca-se no setor do agronegócio capixaba, 

sendo, portanto, uma boa alternativa para produção de licor, de cor e sabor bem 

característicos. O aroma é formado por uma mistura complexa de substâncias e que 

desempenha papel importante na aceitação do licor. Sua caracterização é feita por 

técnicas cromatográficas avançadas, como o emprego de GC/MS, e constitui um 

procedimento indispensável para o desenvolvimento da bebida em destaque. Este 

estudo teve como objetivo principal analisar o processo de extração dos compostos 

da banana durante a etapa de infusão para a produção de licor de banana e 

caracterização química de voláteis do extrato. Foram testadas cinco formulações: 

200 g, 400 g, 600 g, 800 g e 1000 g de banana para 1 L de álcool de cereais com 

graduação alcoólica de 92,8 °GL, para obtenção do extrato hidroalcoólico de 

banana. Na etapa de extração foram realizadas análises físico-químicas de cor,  

°Brix, índice de refração, pH e atividade de água. Essas análises permitem 

determinar a cinética de extração dos compostos, bem como o tempo necessário 

para sua estabilização. A partir dos extratos, foram produzidos licores misturando-se 

água, extrato e xarope de açúcar, em proporções para que o licor tivesse 30% (m.v-

1) de açúcares adicionados e 18 °GL, e foram realizadas análises físico-químicas no 

licor recém-preparado e após 60 dias de armazenamento. A análise dos compostos 

voláteis foi realizada no extrato hidroalcoólico após 21 dias do tratamento 2 (400 g.L-

1), tendo a extração desses compostos ocorrido por meio do SPME e injetado no 

GC/MS.  Foi observado que a cinética de extração variou para cada concentração e 

com o tipo de composto extraído. O tratamento 2 foi o que possuiu melhores 

características comparado aos demais, pois nessa concentração foi percebida a 

estabilização da coordenada de cor b* e não foi observado aglomeração de banana. 



 

 

O tempo de estabilização foi de 11 dias e a coordenada de cor b* foi o parâmetro 

utilizado para determinar o final da extração. Houve variações nos valores das 

análises físico-químicas entre o tempo 0 e após 60 dias, que podem ter ocorrido 

devido a reações no processo de maturação. Não foram detectados compostos 

voláteis de interesse, necessitando de adaptação da metodologia utilizada para 

avaliação de aroma de extrato hidroalcoólico de banana. 

 

Palavras-chave: Cinética de extração, extrato hidroalcoólico, aroma, licor de 

banana. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

BERNABÉ, Bruna Magnago.. 2014. Study of alcoholic extraction kinetics during 
the processing of banana liqueur. Dissertation (MSc. in Food Science and 
Technology) – Federal University of Espírito Santo, Alegre – ES. Adviser: Prof. DSc. 
Luciano José Quintão Teixeira. Co-Adviser: Prof. DSc. Adilson Vidal Costa and Prof. 
DSc. Sérgio Henriques Saraiva. 
 

Liqueur is a beverage obtained from the mixture of alcohol, water, sugar and 

aromatic compounds that can be extracted from herbs, fruits, chocolates and others, 

originating many types and flavors of beverage. Banana is a perishable fruit 

produced all year long that is notable in the agribusiness of Espirito Santo, being a 

good alternative for the production of liqueur, with typical color and flavor. The aroma 

comprises a complex mixture of substances that play an important role in the 

liqueur’s acceptance. Its characterization is performed by means of advanced 

chromatographic technics, such as the employment of GC/MS, and constitutes an 

essential procedure for the development of the featured beverage. This study has the 

main objective of analyzing the extraction process of banana compounds during the 

infusion stage for the production of banana liqueur and chemical characterization of 

volatiles of the extract. Five formulations were tested: 200 g, 400 g, 600 g, 800 g and 

1000 g of banana for 1 L of grain alcohol with alcoholic graduation of 92,8 °GL, for 

obtaining the banana hydroalcoholic extract. During the extraction stage, physic-

chemical analyses of color, soluble solids, refraction index, pH and water activity 

were performed. These analyses allow determining the kinetics of compounds 

extraction, as well as the necessary time for its stabilization. From the extracts, 

liqueurs were produced mixing water, extract and sugar syrup, in proportions for the 

liqueur to have 30% (m.v-1) of added sugar and 18 °GL, and physic-chemical 

analyses were performed on the just prepared liqueur and after 60 days of storage. 

The analysis of volatile compounds was performed on the hydroalcoholic extract after 

21 days of treatment 2 (400 g.L-1), having the extraction of these compounds been 

performed by means of SPME and injected on GC/MS. It was noticed that the 

extraction kinetics varied for each concentration and according to the type of 

compound extracted. Treatment 2 presented better characteristics compared to the 

others, once at this concentration the stabilization of color b* coordinate was 

detected and it was not observed agglomeration of banana. The stabilization time 



 

 

was of 11 days and the color b* coordinate was the parameter used to determine the 

end of extraction. Variations on the values of physic-chemical analyses between time 

0 and after 60 days were observed, possibly due to reactions on the maturation 

process. Volatile compounds of interest were not detected, what requires adapting 

the methodology used for evaluation of banana hydroalcoholic extract aroma. 

 

Keywords: Extraction kinetics, hydroalcoholic extract, aroma, banana liqueur. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O licor pode ser definido como uma bebida aromatizada e doce obtida por 

misturas de álcool, água, açúcar e princípios aromáticos que podem ser extraídos de 

frutas, plantas, raízes, sementes ou cascas, de forma a se obter uma bebida 

agradável, delicada e com características sensoriais harmoniosas (VENTURINI 

FILHO, 2010). Pela legislação brasileira o licor é a bebida alcoólica que possui 

graduação entre 15 a 54 % em v.v-1, a 20 °C com percentual de açúcar superior a 30 

g.L-1, elaborado com álcool etílico potável, destilado alcoólico simples ou com 

bebidas alcoólicas adicionada de extrato de substâncias de origem animal ou 

vegetal, e podendo conter ou não aromatizantes, saborizantes, corantes e outros 

aditivos (BRASIL, 2009). 

Há diversos tipos de licores oferecidos no mercado, que são elaborados a 

partir de ervas, raízes, chocolate, e principalmente frutas. Dentre estes, o licor de 

banana apresenta características importantes, pois a bebida ao final do processo 

apresenta coloração e sabor típicos da fruta propiciando um licor com boa aceitação 

sensorial. 

Além disso, a banana é uma fruta que é produzida durante todo o ano, 

possuindo, portanto, regularidade no fornecimento dessa matéria-prima para 

produção do licor (TEIXEIRA, 2004).  

A banana (Musa spp) é uma fruta produzida em grande escala em 

praticamente todos os países tropicais e é comercializada tanto no mercado interno 

quanto no mercado externo, sendo uma das frutas mais consumidas no mundo. 

Segundo a FAO, o Brasil ocupava a quinta colocação no ranking mundial de 

produção de banana no ano de 2012, que é liderado por Índia, China, Filipinas e 

Equador. Países tropicais como Brasil e Costa Rica possuem grandes plantações 

destinadas ao mercado externo, porém parte da produção de banana não atende 

aos padrões mínimos de exportação, e boa parte da produção é perdida após a 

colheita (FERNANDES; RODRIGUES, 2007). 

 A banana possui alto valor nutricional, sendo boa fonte energética devido ao 

seu alto teor de carboidratos e baixa quantidade de gordura, além de possuir em sua 

composição as vitaminas A, B1, B2 e C e sais minerais como cálcio, potássio, 

fósforo e magnésio (BORGES; SOUZA, 2004). 

Sabe-se que a banana é um produto altamente perecível, não podendo ser 
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armazenada por longos períodos.  Armazenadas em temperaturas inferiores a 12°C, 

pode sofrer danos pelo frio, ocorrendo escurecimento do tecido vascular, o que 

impede seu acondicionamento em temperaturas de resfriamento. Dessa forma, a 

industrialização da banana é a melhor forma de se evitar desperdícios 

(LICHTEMBERG; MALBURG; HINZ, 2001; SOUSA et al., 2003b). 

Aroma é a sensação percebida pelos receptores olfativos ao serem 

estimulados por componentes voláteis dos alimentos que entram pela cavidade oral 

durante o processo de alimentação. Difere-se de odor por este ser percebido apenas 

por estímulos que entram pela cavidade nasal e não oral. (REINECCIUS, 2006). O 

aroma é um dos fatores determinantes para escolha do produto, pois estimula o 

apetite e também agrega satisfação mental, mesmo não saciando a fome do 

consumidor (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2012). 

 A cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(GasChromatography / Mass Spectrometry – GC/MS) é a técnica mais utilizada para 

se determinar compostos voláteis. Essa técnica permite que os compostos voláteis 

sejam determinados com elevada eficiência de separação e alta sensibilidade. Para 

determinar os compostos voláteis de um alimento é necessário que seja realizada 

previamente uma extração dos compostos voláteis desse alimento em combinação 

com GC/MS (GAMERO; WESSELINK; JONG, 2013). O processo de separação por 

microextração em fase sólida (Solid Phase MicroExtration – SPME) é um método 

que não utiliza solvente, a coleta de amostra é rápida, é de baixo custo e tem alta 

sensibilidade. O SPME utiliza um pequeno comprimento de um bastão de fibra ótica 

com sílica fundida e revestida de um adsorvente ou de um filme fino de um polímero. 

Este revestimento de sílica pode ser imerso na fase aquosa da amostra ou 

permanecer no headspace estático, acima da fase sólida ou líquida, sendo que no 

headspace há a capacidade de isolar e concentrar compostos voláteis sem a 

interferência da matriz (SIDES; ROBARDS; HELLIWELL, 2000; VALENTE; 

AUGUSTO, 2000).  

 Este estudo teve como objetivo avaliar a cinética de extração dos compostos 

responsáveis pela cor, sabor e aroma do licor de banana e de identificar a 

composição química do aroma do extrato hidroalcoólico após a etapa de infusão 

utilizando o método de SPME para extração e o GC/MS para análise dos 

componentes voláteis. E os objetivos específicos foram: 

 Analisar a cinética de extração de solutos com base nas análises de cor, teor 
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de sólidos solúveis totais, índice de refração, pH e atividade de água, durante 

a etapa de infusão do álcool de cereais com a banana, determinando o 

melhor parâmetro e tempo para avaliar a extração dos compostos; 

 Determinar uma formulação recomendada para produção de licor de banana; 

 Avaliar alterações do licor após o armazenamento; 

 Identificar por meio de GC/MS quais são os principais compostos voláteis que 

compõem o aroma do licor de banana. 

 Implementar, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo, procedimentos de determinação de aromas utilizando SPME 

seguido de análise em GC/MS. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Banana 

 

A palavra banana, originária das línguas liberiana e serra-leonesa, é um termo 

que engloba espécies do gênero Musa da família botânica Musaceae (NASCENTE; 

COSTA; COSTA, 2005; PEREIRA, 2010). 

As espécies comestíveis da banana são originárias do sudeste asiático. A 

população de Papua Nova Guiné foi pioneira no cultivo da fruta, com indícios de 

plantação de bananeiras que ocorreram entre 10.000 a 5.000 a.C. (CONCEIÇÃO, 

2010). Os colonizadores portugueses iniciaram o cultivo sistemático de bananais no 

Brasil, na costa ocidental africana e nas ilhas atlânticas entre os séculos XV e XVI 

(CEAGESP, s. d.). 

Rapidamente, o cultivo se espalhou pelas comunidades indígenas no Brasil, 

fazendo parte de grande número de pratos tradicionais e se mostrando ótima 

matéria-prima na produção de artefatos (CONCEIÇÃO, 2010). Apesar de não ser 

nativa do continente americano, a banana se adaptou muito bem ao solo e ao clima 

brasileiro, transformando-se em um dos mais importantes produtos de exportação do 

país (SILVA, 2013). 

Existe grande variação no formato, número e tamanho dos frutos, 

dependendo das condições de vegetação e da cultivar da planta. A banana nanica é 

a mais disseminada das Cavendish e possui porte mais baixo que os demais 

tipos.Possui frutos longos, encurvados, delgados, e de cor amarelo-esverdeada 

(SILVA; SANTOS-SEREJO; CORDEIRO, 2004). 

A banana é uma fruta climatérica e seu amadurecimento é composto por uma 

série de modificações na coloração da casca e firmeza, além da intensificação do 

aroma e sabor. Na Figura 1 é apresentada a escala de maturação da banana, que 

varia de totalmente verde a amarelo com áreas marrons. A fruta verde é composta 

basicamente por água e amido. Com o amadurecimento, o amido tende a 

transformar-se em açúcares mais simples, oferecendo à banana o sabor doce. A 

polpa da fruta verde possui uma forte adstringência,devida a presença dos 

compostos fenólicos solúveis, especialmente os taninos. Contudo, esses compostos 

são polimerizados com o amadurecimento do fruto, reduzindo a adstringência 

(CEAGESP, s. d.). 
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Figura 1: Escala de maturação da banana. 
Fonte: PBMH e PIF, 2006. 

 

A banana é explorada em grande parte dos países tropicais, sendo uma das 

frutas de maior consumo no mundo. O Brasil é um dos países que lidera a produção 

e o consumo de banana. A fruta é um alimento energético com altas propriedades 

sensoriais.Possui carboidratos e sais minerais, tais como fósforo, magnésio e 

potássio, teor médio de açúcares e vitaminas A, B e C. Contém baixo teor de 

gordura e proteína (NASCENTE; COSTA; COSTA, 2005; GOUVEIA et al., 2004) 

A composição da fruta difere em relação à variedade. Na Tabela 1está 

descrita a composição da banana nanica crua (TACO, 2011). 
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Tabela 1: Composição nutricional de 100 gramas de parte comestível da banana 
nanica crua 

Componente Unidade Quantidade 

Umidade % 73,80 

Valor energético kcal 92,00 

Carboidratos g 23,80 

Proteínas g 1,40 

Fibra alimentar g 1,90 

Cálcio mg 3,00 

Vitamina C mg 5,90 

Piridoxina B6 mg 0,14 

Fósforo mg 27,00 

Manganês mg 0,14 

Magnésio mg 28,00 

Lipídios g 0,10 

Ferro mg 0,30 

Potássio mg 376,00 

Cobre μg 0,10 

Zinco mg 0,20 

Riboflavina B2 mg 0,02 

Cinzas g 0,88 

Fonte: TACO (2011) 

 

A banana é muito apreciada pelos consumidores devido à facilidade de 

consumo, sabor agradável, baixo custo e por suas propriedades nutritivas. Além 

disso, possui grande importância na economia dos países tropicais. A banana é uma 

cultura permanente, cultivada e colhida durante todo o ano (CEAGESP, s. d.). 

O cultivo da banana é tido como uma fonte essencial de emprego e renda 

para milhares de famílias nos países em fase de desenvolvimento. Além disso, é 

uma fonte fundamental de renda e uma fonte de baixo custo de energia, vitaminas e 

minerais essenciais na complementação da dieta de populações de baixa renda 

(FAO, 2009). 
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2.1.1. Produção 

 

A banana é um dos produtos alimentícios mais produzidos no planeta. Em 

muitos países, a fruta é a principal fonte de renda e geradora de empregos para uma 

parte significativa da população (FAO, 2011). No Brasil, a cultura da bananeira gera 

mais de 500.000 empregos diretos (EMBRAPA, 2007) e é cultivada por pequenos e 

grandes produtores, sendo que 60% da produção é proveniente da agricultura 

familiar (BORGES; SOUZA, 2004). 

Segundo a FAO (2006), a produção mundial de bananas destinadas ao 

consumo in natura atingiu cerca de 73 milhões de toneladas, em 2004. O maior 

produtor foi a Índia, responsável por 23% do total, o segundo foi o Brasil (9%), 

seguido da China e Equador (8%). Apesar de o Continente Africano ser o menor 

produtor mundial de bananeiras, em 2004, a Uganda representou 30% da produção 

mundial de bananas processadas para consumo, seguida pela Colômbia (20%) e 

Ruanda (8%). 

A bananeira é cultivada em todo o território brasileiro, de norte a sul, 

envolvendo uma área de aproximadamente 500.000 hectares. Em 2004, o Brasil 

produziu cerca de 6,5 milhões de toneladas, sendo as regiões Sudeste e Nordeste 

responsáveis por dois terços desse total (NATALE, 2009). 

O Brasil foi registrado pela FAO como o quinto maior produtor de banana do 

planeta, em 2012, atingindo produção de quase 7 milhões de toneladas, perdendo 

apenas para Índia, China, Filipinas e Equador. 

Na Tabela 2 são apresentadas as porcentagens de produção de bananas em 

cada estado brasileiro no ano de 2012. Nota-se que o estado de São Paulo foi o 

maior produtor, sendo responsável por 17,43% da produção em 2012. O Espírito 

Santo, por sua vez, foi responsável por aproximadamente 3,53% da produção de 

bananas. 
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Tabela 2: Produção de banana dos estados brasileiros em 2012, em toneladas 

Estado Toneladas % da produção 

São Paulo 1193242 17,43% 

Bahia 1053665 15,39% 

Minas Gerais 687293 10,04% 

Santa Catarina 689695 10,07% 

Pará 544398 7,95% 

Pernambuco 425007 6,21% 

Ceará 415763 6,07% 

Paraná 276000 4,03% 

Espírito Santo 241997 3,53% 

Goiás 191218 2,79% 

Rio de Janeiro 154272 2,25% 

Paraíba 152074 2,22% 

Rio Grande do Norte 147129 2,15% 

Rio Grande do Sul 110558 1,61% 

Maranhão 107678 1,57% 

Acre 64112 0,94% 

Rondônia 58459 0,85% 

Mato Grosso 57387 0,84% 

Alagoas 49090 0,72% 

Roraima 45000 0,66% 

Amazonas 44096 0,64% 

Sergipe 42142 0,62% 

Piauí 35163 0,51% 

Tocantins 26444 0,39% 

Amapá 15790 0,23% 

Mato Grosso do Sul 11819 0,17% 

Distrito Federal 7120 0,10% 

Total 6846611 100,00% 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

De acordo com o INCAPER, no estado do Espírito Santo a banana é cultivada 

em 17 mil propriedades como agricultura de base familiar e ocupa um total plantado 
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de 23 mil hectares. A produção anual no estado é de aproximadamente 240 mil 

toneladas e está ligada a geração de mais de 25 mil empregos em toda a cadeia 

produtiva, sendo este cultivo de grande importância econômica e social para o 

estado. As variedades cultivadas no estado são prata, terra, maçã, ouro, nanica e 

figo. Dentre os municípios produtores de banana se destacam Iconha (maior 

produtor), Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, 

Mimoso do Sul, Marechal Floriano, Domingos Martins, Cariacica, Santa Leopoldina e 

Linhares (SILVESTRE, 2013; IBGE, 2013). 

 

2.1.2. Perdas pós-colheita 

 

As perdas na produção da banana atingem volumes significativos e são 

consideradas o principal agravante no processo pós-colheita (GODOY, 2010). 

Segundo Jesus et al. (2005), aproximadamente 40% do que é produzido é 

descartado, entre a colheita e a chegada do fruto à mesa do consumidor, sendo que 

as técnicas impróprias de colheita e pós-colheita e as falhas no transporte, 

armazenamento e distribuição são as principais causas desse problema. 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), o processo respiratório de frutas já não 

tem tanta eficiência após a colheita, visto que não possui mais o suprimento do 

processo fotossintético realizado pelas folhas. Um dos fatores de maior impacto no 

processo de respiração é a temperatura, uma vez que existe um valor ideal para 

conservação de cada produto vegetal, afim de que esse obtenha um máximo de 

qualidade comestível.  

O uso de baixas temperaturas reduz a atividade respiratória de produtos 

vegetais. O efeito do abaixamento da temperatura em frutos climatéricos consiste no 

atraso do pico climatérico e na redução de sua intensidade, sendo que esse pico 

pode ser completamente suprimido na temperatura próxima do limite fisiológico de 

tolerância (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Temperaturas muito baixas, inferiores a 12 °C, podem ocasionar o chilling 

(injúria pelo frio), um distúrbio fisiológico capaz de prejudicar os tecidos da banana, 

em especial os da casca. É mais comum que esse fenômeno ocorra nos pomares, 

porém durante o transporte dos cachos também é possível que ocorra a injúria pelo 

frio, assim como na câmara de climatização e quando a banana adquire a cor 

amarela (BORGES; SOUZA; ALVES, 2000). 
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Frutas que sofrem injúria pelo frio são atacadas com maior facilidade por 

microrganismos fitopatogênicos, já que a desordem fisiológica ocasiona a ruptura 

dos tecidos, liberando, consequentemente, metabólitos como aminoácidos, ácidos 

orgânicos e açúcares, dando suporte ao desenvolvimento de microrganismos 

(EMBRAPA, 2002). 

Para manter a qualidade do produto com aumento de sua vida útil, torna-se 

imprescindível a manutenção do fruto sob baixa temperatura, contudo, deve-se 

respeitar o limite mínimo suportável por ele (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

 

2.2. Licor 

 

Bebidas alcoólicas são mencionadas em registros de povos da antiguidade, 

como os assírios, babilônios e os fenícios, e por isso são consideradas muito antigas 

(AQUARONE; LIMA; BORZANI, 1993). De acordo com a legislação brasileira, 

bebida alcoólica é um produto refrescante, estimulante ou aperitivo destinado ao 

consumo humano no estado líquido, sem fins medicamentosos e contendo teor 

alcoólico superior a 0,5%, em volume, a 20 °C (BRASIL, 2009). 

O licor é uma bebida adocicada e com elevado teor alcoólico, sendo muito 

consumida como digestivo após as refeições e também muito utilizada no preparo 

de drinks e sobremesas. São servidos gelados ou sob temperatura ambiente 

(PASSOS et al., 2013). 

A palavra licor é originária do latim “liquefacere” e tem como significado 

fundido ou dissolvido em líquido (CLUTTON, 1995). O licor possui uma definição 

bastante variada, entretanto, os autores em geral referem-se aos elementos 

principais da bebida como sendo uma mistura composta por uma fonte alcoólica, 

uma de sabor e outra de açúcar (TEIXEIRA et al., 2007). Sendo assim, Hebert 

(1989) propôs que o licor é uma bebida alcoólica que possui em sua composição 

açúcar e produtos aromáticos, como extratos e destilados de frutas e plantas, óleos 

essenciais ou sucos de frutas. 

Segundo a legislação brasileira, o licor é uma bebida com graduação alcoólica 

de 15% a 54% em volume, a 20 ºC, e um percentual de açúcar superior a 30 g.L-1, 

preparado com álcool etílico potável ou destilado alcoólico simples de origem 

agrícola, ou com bebida alcoólica, adicionada de extratos ou substâncias de origem 

animal ou vegetal, e, opcionalmente, de substâncias aromatizantes, saborizantes, 
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corantes e outros aditivos permitidos em ato administrativo complementar (BRASIL, 

2009). 

Esse decreto ainda denomina os licores quanto ao teor de açúcar presente 

em sua formulação. Eles podem ser classificados como seco, possuindo quantidade 

de açúcar superior a 30 g.L-1 e inferior a 100 g.L-1; fino ou doce, licor com teor de 

açúcar entre 100 g.L-1 e 350 g.L-1; creme, que possui mais que 350 g.L-1 de açúcar; 

escarchado  ou  cristalizado, licor saturado de açúcares parcialmente cristalizados. 

Existem várias formas de se preparar um licor. A princípio, as técnicas eram 

formuladas de modo artesanal e evoluíram com o tempo ao serem fabricadas em 

escala industrial. Ainda que não existam regras rigorosas para a fabricação de 

licores, geralmente, o processo é fundamentado pela maceração ou pela infusão de 

frutas em álcool (EMBRAPA, 2006).  

Na elaboração de licores, considera-se que a qualidade final do produto não 

depende somente das matérias-primas utilizadas, mas também do processamento. 

Sendo o sabor, cor, aroma, minerais e vitaminas os principais atrativos das frutas 

que devem ser conservados, afim de que o consumidor seja capaz de associá-los 

imediatamente às características originais da fruta utilizada no preparo (EMBRAPA, 

2006). 

A produção de licores é realizada em várias regiões do mundo, seja de modo 

artesanal ou industrial, sendo que, para licores industriais, os de origem holandesa, 

francesa, espanhola e italiana são os mais conhecidos no mundo (TEIXEIRA, 2004). 

A produção artesanal de licor é tida como um modo de aproveitamento de 

alguns recursos existentes na propriedade, especialmente frutas regionais, 

acrescentando valor à produção e elevando a renda familiar rural (LYNCH; 

MULVIHIIL, 1997).  

Os licores são uma classe de bebidas que tem passado pelo processo de 

reinvenção, devido à evolução tecnológica e também pela variedade de sabores. 

Essa bebida apresentou, nos últimos, anos um crescimento nas vendas no comércio 

brasileiro, apresentando um volume de vendas próximo a sete milhões de litros ao 

ano, o que representa cerca de 3% do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil 

(ABRABE, 2014). No Brasil, o consumo de licores evolui 5,1% ao ano, motivando o 

investimento neste setor produtivo e aumentando as oportunidades de mercado 

(ALVES et al., 2010). 

 



12 
 

 

2.2.1. Composição e processamento do licor 

 

 O licor é uma bebida alcoólica obtida a partir da mistura de água, açúcar, 

álcool e aromas característicos do tipo de licor. Essa mistura pode ocorrer de 

diferentes formas, porém são compostas basicamente pelos mesmos componentes. 

A Figura 2 ilustra de forma geral o esquema de composição do licor. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA, 2004. 

 

A variação dos licores está principalmente relacionada com a escolha do 

aroma e com a forma de extração desse componente, podendo ser por destilação ou 

maceração (TEIXEIRA, 2004; VENTURINI FILHO, 2010). 

A fabricação de licores consiste em um processo simples, contudo algumas 

patentes utilizam variações visando aprimorar a qualidade do produto final (PENHA  

et al., 2002). De acordo com Coelho et al. (2007), o tempo de maceração, 

concentração de etanol e a proporção de solventes e frutas podem originar licores 
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Figura 2: Esquema da composição geral de licores 
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de sabor e aroma distintos, sendo a fase de preparação do extrato da fruta 

possivelmente a etapa mais crítica do processo. 

O processamento envolve as etapas de preparo do xarope e mistura, infusão, 

envelhecimento, clarificação filtração e envase. Na Figura 3 é apresentado o 

fluxograma geral de produção de licores. 

 

 

Figura 3: Fluxograma Geral do processamento de licores. 
Fonte: Adaptado de BORGES, 1975. 

 

A matéria-prima de origem vegetal deve passar por uma lavagem com água 

potável corrente para eliminar sujeira grosseira. A seguir faz-se a sanitização pela 

imersão da matéria-prima em água clorada (50 mg.L-1 de cloro livre) seguida de uma 

nova lavagem para retirar o excesso de cloro. De acordo com a matéria-prima ela 

deve ser descascada, cortada ou triturada (TEIXEIRA, 2004; EMBRAPA, 2006). 

 

2.3. Extração alcoólica para produção de licores 

 

É fundamental a escolha do melhor método para obtenção do extrato 

alcoólico, para maior preservação de compostos da matéria prima no produto final. 

O extrato alcoólico pode ser obtido por basicamente três processos: destilação, 

maceração e adição de essência. Esses procedimentos podem influenciar, por 

exemplo, no teor de antocianinas e de compostos fenólicos totais e, como 

Matéria prima + Fonte alcoólica
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consequência na sua atividade antioxidante na produção de licor de jabuticaba 

(GEÖCZE, 2007).  

 No método de destilação, a matéria-prima é colocada em contato com água 

ou com álcool por algumas horas e então se promove uma destilação (VENTURINI 

FILHO, 2010). 

A maceração ou lixiviação é uma operação unitária que consiste em manter 

em contato a matéria-prima com uma solução hidroalcoólica por um tempo 

determinado de acordo com a matéria-prima. O extrato alcoólico é obtido por uma 

filtração após o tempo necessário para extrair os compostos aromáticos e corantes 

da matéria-prima (REVENTOS, 1971). 

O processo de extração das frutas consiste na passagem do solvente para a 

superfície da amostra e penetração no sólido, com o intuito de extrair os 

componentes solúveis que se encontram no interior celular. O soluto então se 

dissolve no solvente no interior das frutas e é difundido até a superfície por meio da 

combinação de sólido e solvente. Finalmente, o soluto se transfere da superfície 

para a solução (GEANKOPLIS, 2007). 

 

2.4. Aroma 

 

Aroma é o atributo sensorial captado por receptores olfativos que entram pela 

cavidade oral, percebidos durante o processo de alimentação e estimulados por 

componentes voláteis presentes nos alimentos. Difere-se de odor por este ser 

percebido apenas por estímulos que entram pela cavidade nasal e não oral. Já 

foram identificados mais de 7100 tipos diferentes de compostos voláteis capazes de 

produzir aromas em alimentos, cada qual, com diferentes contribuições, dependendo 

da sua concentração e do seu limiar de percepção (REINECCIUS, 2006). 

O atributo sabor de um alimento é um componente complexo que combina 

três propriedades sensoriais: o odor, o aroma e o gosto; e o aroma é o principal 

componente entre eles. O sabor percebido é influenciado pela taxa de liberação de 

compostos voláteis durante a mastigação, porém, quando se está com resfriado ou 

constipação nasal, ocorre certo grau de dificuldade para percebê-lo(ANZALDÚA-

MORALES, 2005;FELLOWS, 2006). 

Alimentos frescos são compostos por uma mistura complexa de substâncias 

voláteis que conferem aroma e sabor característicos. Alguns desses compostos 
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voláteis podem ser perdidos durante o processamento, reduzindo a intensidade dos 

aromas ou ainda revelando outros compostos capazes de conferir sabor/aroma. 

Alguns compostos aromáticos também podem ser produzidos durante o 

processamento pela ação do calor, oxidação, radiação ionizante e em reações 

químicas e enzimáticas em lipídios, carboidratos e proteínas; como por exemplo, 

produtos da degradação de lipídios (FELLOWS, 2006). 

O aroma é um dos fatores determinantes para escolha do produto, pois 

estimulam o apetite e também agregam satisfação mental, mesmo não saciando a 

fome do consumidor. Pela possibilidade de perda de compostos voláteis durante o 

processamento o uso de aromatizantes tem sido cada vez mais comum em 

alimentos industrializados, para que possam torná-los mais atrativos(ADITIVOS E 

INGREDIENTES, 2012). 

 

2.4.1. Análises de aroma 

 

Duas classes para medida de aroma são usadas: as sensoriais e as 

instrumentais. As sensoriais geralmente são mais caras, demoradas e relativamente 

subjetivas, por se tratar de respostas humanas, que podem variar de pessoa para 

pessoa (LISBOA; PAGE; GUY, 2009). Uma análise instrumental apropriada permite 

uma análise e quantitativa dos compostos responsáveis pela composição do aroma 

em alimentos. As medidas instrumentais dividem-se em cromatográficas e não-

cromatográficas. Na Figura 4 são apresentados métodos sensoriais e instrumentais 

utilizados para análise de aroma. 
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Figura 4: Métodos para análise de aroma. 
*ADQ: Análise descritiva quantitativa. 

 

2.4.1.1. Avaliações sensoriais 

 

Para avaliar sensorialmente uma amostra quanto ao aroma podem ser 

realizados testes descritivos, a fim de avaliar de forma qualitativa e quantitativa as 

amostras, caracterizando as propriedades sensoriais do produto em questão. As 

características de aroma podem ser classificadas por sensações olfatórias (frutoso, 

floral, vanila, herbáceo, etc.) ou por sensações nasais (refrescante, pungente, etc.). 

Por meio de uma Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) é possível identificar 

qualitativa e quantitativamente os estímulos recebidos pelas amostras nas análises, 

pré-fixando em treinamentos as características de aroma que serão avaliadas e as 

intensidades dessas características, por meio de referências, que podem ser 

produzidas em laboratório (ABNT, 1993; DUTCOSKY, 2007).  

 Outro tipo de análise sensorial utilizada para avaliar aromas é o teste de 

aceitação, por meio de escala hedônica. Esse tipo de teste avalia o grau de 

aceitação (ou rejeição) de uma característica do produto, como o aroma, 

determinando se é favorável ou não para o consumidor que está realizando o teste. 

Geralmente variam de 7 a 9 pontos na escala hedônica, variando de “gostei 

extremamente” a “desgostei extremamente”, com um ponto intermediário “não 

gostei, nem desgostei” (ABNT, 1993). 
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2.4.1.2. Análises instrumentais 

 

2.4.1.2.1. Métodos não cromatográficos 

 

Um dos métodos não cromatográficos muito utilizado atualmente é o 

chamado nariz eletrônico, que é, relativamente, uma nova ferramenta, porém,cada 

vez mais popular devido a sua rapidez e capacidade de diferenciação de produtos 

alimentares. Pode ser usado para monitorar processo, qualidade e segurança de um 

produto alimentício com respostas instantâneas (LISBOA; PAGE; GUY, 2009; 

PLUTOWSKA; WARDENCKI, 2007). 

O aroma é constituído por diversas moléculas de diferentes tamanhos e 

formas. No nariz humano, essas moléculas possuem um receptor próprio, e quando 

este recebe uma molécula, envia um sinal para o cérebro, sendo possível a 

identificação do aroma que está associado com a molécula captada pelo receptor. 

Baseado nesse processo biológico é que funciona o nariz eletrônico. Operando de 

maneira similar, utiliza sensores que substituem os receptores biológicos do nariz 

humano e transmite os sinais obtidos por esses sensores para um software que, 

posteriormente processará e fará uma simulação da interpretação cerebral (LISBOA; 

PAGE; GUY, 2009) 

O nariz eletrônico é constituído de dois componentes: um conjugado de cerca 

de 50 sensores químicos, que são sensíveis a gases e vapores, e também por um 

algoritmo de reconhecimento, diferentemente do nariz humano, que possuem mais 

de 100 milhões de sensores capazes de identificar e distinguir aromas. Após o 

equipamento ter recebido o sinal, ocorre a interpretação pelo software e faz-se uma 

comparação do que foi medido com os dados que estão armazenados no 

computador.Apesar de boa capacidade e eficiência, o nariz eletrônico ainda não é 

capaz de discernir tantos aromas quanto o humano (LISBOA; PAGE; GUY, 2009; 

SCIENCY DAILY, 2007). 

A técnica de processamento de dados mais poderosa que tem sido utilizada 

em narizes eletrônicos é a chamada rede neural artificial (RNA). A RNA é formada 

por vários modelos matemáticos que tentam imitar algumas das propriedades que 

foram observadas nos sistemas nervosos de humanos (OUELLETTE, 1999). 
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2.4.1.2.2. Métodos cromatográficos 

 

As técnicas cromatográficas são muito utilizadas por analisar qualitativa e 

quantitativamente, de forma detalhada, os componentes aromáticos de um alimento. 

A cromatografia gasosa, por razões da natureza gasosa dos compostos voláteis, é a 

mais utilizada na determinação desta categoria de compostos. Em muitos casos a 

etapa cromatográfica é seguida de uma análise de espectrometria de massa para 

identificação de compostos aromáticos em produtos alimentares (PLUTOWSKA; 

WARDENCKI, 2007).  

A cromatografia gasosa se caracteriza por ser um método físico de separação 

de componentes utilizando uma fase móvel gasosa sobre um sorvente estacionário. 

Pode ser dividida quando a fase estacionária é um líquido, ocorrendo partição da 

amostra entre a fase móvel gasosa e uma camada de líquido não volátil que cobre 

um suporte inerte; e quando a fase estacionária é sólida (AQUINO NETO; NUNES, 

2003).   

Antes que ocorra a análise cromatográfica do perfil aromático é preciso que 

seja realizada a extração dos aromas que pode ocorrer por utilização de solventes, 

técnicas por destilação a vapor, extração em fase sólida, técnicas de análise do 

headspacee extração com fluido supercrítico (PLUTOWSKA; WARDENCKI, 2007). 

 

2.4.1.2.2.1. Métodos de extração de aromas 

 

A extração simples por solvente seguida de concentração em atmosfera de 

nitrogênio (inerte) ou por evaporador foi uma das primeiras técnicas para separação 

de aromas em alimentos. No entanto, a utilização de solventes orgânicos também 

pode provocar a extração de outros componentes da matriz do alimento, o que tem 

restringido o seu uso direto (SIDES et al., 2000). Os solventes devem possuir um 

alto grau de pureza, para evitar que se crie um “fundo” com impurezas de solvente, o 

que aumenta os custos com as análises. Apesar disso, a extração de aromas com 

solvente proporciona bons resultados em matrizes de alimento simples, como frutas 

e vegetais, além de possuir a vantagem de utilizar uma maior quantidade de amostra 

e assim enriquecer os extratos após a remoção do solvente, melhorando a 

sensibilidade do método a ser aplicado (PLUTOWSKA; WARDENCKI, 2007).  
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Outra técnica para extração de aromas é a destilação a vapor (SD). Por 

utilizar temperaturas elevadas que podem levar a degradação térmica de aromas, 

muitas vezes essa técnica não é usada para produtos termicamente instáveis e 

vulneráveis a oxidação. Este problema pode ser suplantado pela utilização 

simultânea de destilação e extração por solvente (SDE) (PLUTOWSKA; 

WARDENCKI, 2007).  

Devido à baixa seletividade da extração de aromas com solvente e por 

destilação a vapor, também pode ser aplicada a extração em fase sólida (SPE) e 

microextração em fase sólida (SPME). No processo de SPE os aromas recuperados 

na extração por solvente ou destilação a vapor passam por um cartucho adequado 

que isola os extratos aromáticos (PLUTOWSKA; WARDENCKI, 2007).  

 

2.4.1.2.2.2. Microextração em fase sólida (SPME) 

 

O processo de microextração em fase sólida (Solid Phase MicroExtration – 

SPME) é um método que não utiliza solvente, a amostragem é rápida, possui baixo 

custo e alta sensibilidade. Esta técnica une amostragem e pré-concentração em uma 

única etapa. A Figura 5 apresenta o esquema de uma fibra de SPME que consiste 

em uma haste composta por sílica fundida com comprimento de 10mm e recoberta 

com uma fase polimérica (polar ou apolar) que pode possuir diferentes espessuras 

de acordo com a finalidade. A haste fica exposta ou recolhida em uma agulha de aço 

com o auxílio de um êmbolo (MENEZES, 2011; VALENTE; AUGUSTO, 2000). 

 

 

Figura 5: Esquema do dispositivo de SPME. 
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011. 
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A técnica de SPME parte do princípio do equilíbrio entre a fase polimérica que 

recobre a sílica e a matriz. Se a fase polimérica é líquida, ocorre absorção do 

analito. Se a fase polimérica é sólida, ocorre retenção do analito nos sítios ativos da 

fibra, ocorrendo assim adsorção e depende dos tamanhos dos poros. Depois de 

extraída, a fibra do SPME é exposta no cromatógrafo e o analito é dessorvido 

termicamente no injetor (MENEZES, 2011). 

A amostragem por SPME pode ser feita pela imersão direta na fase aquosa 

da amostra ou permanecer no headspace estático, acima da fase sólida ou líquida. 

Quando a extração ocorre por imersão muitas vezes é necessária uma proteção, 

que pode ser com uma membrana, que irá evitar sorção de interferentes da 

matriz,tornando a análise mais seletiva. Na técnica do headspace, a amostra é 

colocada em um frasco de vidro (vial) que é então lacrado. A agulha do SPME 

“atravessa” um septo na tampa do frasco e expõe a fibra no topo do frasco, sem 

contato direto com a amostra, e após algum tempo os analitos voláteis ficam em 

equilíbrio com a fibra. Nessa técnica há a capacidade de isolar e concentrar 

compostos voláteis sem a interferência da matriz (MENEZES, 2011; VALENTE; 

AUGUSTO, 2000). A Figura 6 representa como ocorre a extração por imersão e pelo 

modo headspace estático. 

 

 

Figura 6: Representação da extração por SPME pelo headspace (a) e por imersão 
direta (b). 
Fonte: MENEZES, 2011.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados nos laboratórios do Departamento de 

Engenharia de Alimentos e Laboratório de Química do Departamento de Química e 

Física, ambos situados no Centro de Ciências Agrárias na Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

 

3.1. Material 

 

Para a produção do licor de banana foram utilizados água mineral potável, 

banana nanica, açúcar refinado e álcool de cereais (92,8 °GL). Todos os 

ingredientes foram adquiridos no comércio local da cidade de Alegre/ES. Foram 

selecionadas bananas sadias, sem imperfeições, sem podridões, sem estar 

atacadas por insetos, e em estágio de maturação 7, estando o fruto amarelo com 

manchas marrons (PBMH e PIF, 2006). 

 

3.2. Metodologia 

 

3.2.1. Preparo do licor 

 

As bananas selecionadas foram lavadas em água corrente e imersas em 

água clorada (50 mg.L-1 de cloro residual livre), utilizando solução de hipoclorito de 

sódio durante 15 minutos, em seguida foram novamente lavadas em água corrente, 

descascadas e fatiadas manualmente. Foram cortadas fatias de aproximadamente 3 

mm e as pontas descartadas, para que as rodelas formadas tivessem um diâmetro 

mais uniforme. Essas rodelas foram cortadas em 4 partes.  

As bananas foram colocadas em infusão no álcool de cereais durante 21 dias, 

de acordo com a metodologia utilizada por Teixeira (2004), e foram acondicionadas 

em potes de plástico com tampa plástica de rosca.  

Após o tempo de extração, o líquido da infusão foi filtrado com um filtro de 

papel (100% celulose, gramatura 54 g.m-2), obtendo-se assim, o extrato 

hidroalcoólico de banana. 

Para o preparo do xarope foi utilizado açúcar refinado em proporção de 3:2 (3 

partes de açúcar para 2 partes de água). A mistura de água e açúcar foi levada à 
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ebulição para completa dissolução do açúcar e concentração de sólidos solúveis do 

xarope de aproximadamente 65 °Brix. O xarope foi preparado com antecedência e 

armazenado em garrafas de vidro para garantir que estivesse frio no momento da 

mistura com o extrato hidroalcoólico de banana, para que não ocorresse aumento na 

temperatura da mistura com consequentemente perda de álcool por evaporação. 

Foram misturados o xarope de açúcar, o extrato hidroalcoólico de banana e 

água potável em proporções adequadas, de forma que o produto final apresentasse 

18 °GL em álcool e 30% (m.v-1) de açúcares adicionados. 

A mistura do licor pronta ficou armazenada durante 60 dias, em temperatura 

ambiente, dentro de frascos de plástico, em repouso. Esse tempo de maturação do 

licor é necessário para tornar o sabor do licor mais suave e agradável. A Figura 7 

apresenta o fluxograma do processo de produção do licor de banana. 
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Figura 7: Fluxograma de processamento do licor de banana. 
 

3.2.2. Cinética de extração dos compostos da banana em função do tempo 

de infusão 

 

Para o estudo da extração dos compostos ao longo do tempo de infusão 

foram testados 5tratamentos, com diferentes quantidade de banana para cada 1 L 

de álcool de cereais,  sendo testadas as quantidades de 200 g, 400 g, 600 g, 800 g e 

1000 g de banana descascada e fatiada para cada 1 L de álcool de cereais, como é 

mostrado na Tabela 3. 

 

 

 

Preparo da Matéria-Prima

Infusão alcoólica (21 dias)

Filtragem

Mistura – 18 °GL – 30% açúcares

Repouso

Filtragem

Envase

Envelhecimento

 

Preparo do xarope – 65 °Brix  
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Tabela 3: Concentrações dos tratamentos testados 

Tratamento 
Quantidade de banana 

(g) 

Quantidade de álcool 

de cereais (L) 

T1 200 1 

T2 400 1 

T3 600 1 

T4 800 1 

T5 1000 1 

 

Na primeira fase do experimento foram realizadas análises no extrato 

hidroalcoólico para verificar quanto tempo é necessário para que ocorresse a 

extração dos compostos da banana e de que forma ocorreu essa extração em todas 

as concentrações testadas.  

As análises realizadas no extrato durante o tempo de infusão foram: 

 Cor; 

 pH; 

 °Brix; 

 Índice de refração; 

 Atividade de água. 

Os experimentos foram realizados com duas repetições para cada 

concentração e as amostras foram coletadas nos tempos de 10 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 

h, 10 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 60 h, e 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 dias de extração, 

totalizando 18 coletas. Cada análise foi realizada em triplicata. 

 

3.2.3. Estudo dos compostos em função do tempo de armazenamento 

 

A segunda fase do experimento consistiu no estudo ao início e final do 

armazenamento do licor após a mistura do extrato hidroalcoólico de banana, o 

xarope de açúcar e a água. As 5 formulações foram testadas no preparo do licor. 

Busca-se identificar se ocorreram mudanças durante o tempo de 

armazenamento e maturação do licor. Foram realizadas as seguintes análises no 

licor:  

 Cor; 

 °Brix; 
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 Índice de refração; 

 pH; 

 Teor alcoólico; 

 Atividade de água. 

As amostras foram coletadas e analisadas nos tempos de 0 e 60 dias após a 

mistura e preparo do licor. As análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.2.4. Análise dos compostos aromáticos do extrato 

 

Ao final do tempo de infusão foi realizada análise dos compostos aromáticos 

do extrato hidroalcoólico de banana para identificação dos principais compostos 

responsáveis pelo aroma. Foi utilizado nessa análise um extrato de 400 g de banana 

para cada 1L de álcool de cereais. 

 

3.2.5. Análises do licor e do extrato 

 

3.2.5.1. Análises físico-químicas 

 

A avaliação da cor do extrato hidroalcoólico de banana e do licor foi feita pela 

leitura direta de reflectância do sistema de coordenadas retangulares “L*” 

(luminosidade), “a*” (intensidade de vermelho e verde) e “b*” (intensidade de 

amarelo e azul), empregando-se a escala de cor CIELAB, com iluminante D65 e 

ângulo de observação de 10°, utilizando-se colorímetro Konica Minolta, modelo 

Spectrophotometer CM-5. 

O pH foi determinado por leitura direta em potenciômetro digital previamente 

calibrado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

O °Brix e índice de refração (IR) foram determinados em leitura direta em 

refratômetro de bancada. Foi utilizado Refratômetro Digital DR-A1, ATAGO, 

previamente calibrado antes de todas as análises (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008). 

A atividade de água foi determinada por medida direta em medidor de 

atividade de água LabMASTER, da Novasina AG. 

O grau alcoólico real foi determinado utilizando a tabela de conversão de 

densidade relativa 20 °C/20 °C após destilação da amostra. O extrato foi diluído na 
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proporção de 1:3 (1 parte de extrato para 3 partes de água) e o licor diluído 1:1 (1 

parte de licor para 1 parte de água), e assim aplicados os fatores de correção (fc) 

para ambos, sendo para o extrato um fc = 4 e para o licor fc =  2. As diluições foram 

determinadas por testes preliminares. As amostras de 100 mL da solução diluída 

foram colocadas no destilador e o destilado foi recolhido em Erlenmeyer até ¾ do 

volume total (75 mL), considerando-se que todo o álcool foi recuperado na 

destilação. Em seguida, as amostras destiladas foram transferidas para um balão 

volumétrico de 100 mL, e completadas com água destilada, na temperatura de 20°C. 

Essa solução foi transferida para um picnômetro de 25 mL e pesada em balança 

analítica com 4 casas decimais, sendo que o mesmo já tinha sido pesado vazio e 

com água destilada a 20 °C. Através dessa pesagem foi possível obter a densidade 

relativa 20 °C/20 °C, e assim, por meio da tabela de conversão foi possível obter a 

graduação alcoólica real da solução. Esse teor alcoólico então foi corrigido pelo fator 

de correção e obteve-se o grau alcoólico real do extrato e do licor (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008). O equipamento utilizado foi o Microdestilador de Álcool, 

modelo TE-012, TECNAL. 

 

3.2.5.2. Caracterização química de voláteis do extrato de banana 

 

A fração aromática do extrato hidroalcoólico de banana foi isolada por 

microextração em fase sólida (SPME).  A agulha contendo o SPME permaneceu em 

exposição no headspace do vial de 20 mL contendo 5mL do extrato durante 30 

minutos a uma temperatura de 60 °C, conforme metodologia adaptada de 

Boudhrioua, Giampaoli e Bonazzi (2003). 

A identificação dos componentes voláteis do licor de banana foi realizada por 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM), em 

equipamento com detector seletivo de massa, modelo QP-PLUS-2010 (SHIMADZU). 

A coluna cromatográfica utilizada foi do tipo capilar de sílica fundida com fase 

estacionária Rtx-5MS, de 30 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno, 

utilizando hélio como gás de arraste. As temperaturas foram de 220 ºC no injetor e 

300 ºC no detector. A temperatura inicial da coluna foi de 60 ºC, sendo programada 

para ter acréscimos de 3 ºC a cada minuto, até atingir a temperatura máxima de 240 

ºC (PINHEIRO et al., 2013).  

A identificação dos componentes foi feita pela comparação de seus espectros 
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de massas com os dados de referênciaa partir dabase de dadosdo equipamento 

(NIST/EPA/NIH 08 Biblioteca de Massa Espectral) e pelos índices de Kovats 

(ADAMS, 2007). Para a determinação dos índices de Kovats, foi injetada no 

cromatógrafo uma mistura de alcanos lineares (C9 a C26) e os cálculos foram 

realizados utilizando-se a Equação 1 (LUBECK; SUTTON,1983). 

 

 

𝐼𝐾 = 100𝑍 +  100
log 𝑡′𝑅𝑋− log 𝑡′𝑅𝑍

log 𝑡 ′ 𝑅(𝑍+1)− log 𝑡′𝑅𝑍
                                  (1) 

 

Em que: X, é o composto de interesse; Z, é o número de átomos de carbono do 

hidrocarboneto com tempo de retenção imediatamente anterior ao tempo de 

retenção de X; t’RX, é o tempo de retenção ajustado de X; t’RZ, é o tempo de 

retenção ajustado de Z; t’RZ +1, é o tempo de retenção ajustado do hidrocarboneto 

com tempo de retenção imediatamente posterior ao tempo de retenção de X. 

 

3.3. Análise estatística 

 

Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado. As cinéticas foram ajustadas por meio de regressão não linear. 

Os dados obtidos ao longo do tempo de extração foram avaliados por meio de 

análise de regressão utilizando o software SigmaPlot 12.0, por se tratar de dados 

quantitativos. O modelo matemático ajustado para as respostas obtidas está descrito 

na Equação 2. 

 

𝑦 = 𝑎 + (𝑦0 − 𝑎)𝑒−𝑘𝑡                                             (2) 

 

Em que,  𝑦 é o valor da variável resposta em determinado tempo t,  𝑎 

representa a assíntota horizontal, o valor que a variável resposta aproxima-se 

enquanto o tempo tende ao infinito, ou seja, o valor da variável resposta quando o 

equilíbrio é atingido;𝑦0 representa o valor inicial, ou seja, o valor em que o tempo é 

igual a zero; 𝑘 é o parâmetro do modelo relacionado com a velocidade de extração 

dos compostos no processo de transferência de massa. 
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Primeiramente foi determinado se o modelo foi significativo por meio de 

análise de variância, ao nível de 5% de probabilidade. Em seguida, se os 

parâmetros eram significativos, por teste t, ao nível de 5% de probabilidade.  

De acordo com o modelo proposto, o valor de equilíbrio da variável resposta 

jamais poderia ser atingido, uma vez que esse tempo seria infinito, então foi adotado 

um critério para tempo final da extração, sendo quando 𝑦 atingisse um valor que 

diferia de 0,00000001% do valor de 𝑎. Foram utilizadas as Equações 3 e 4 para que 

o tempo de estabilização fosse encontrado. A Equação 3 foi utilizada quando os 

valores aumentavam ao longo do tempo, e a Equação 4 quando os valores 

diminuíam ao longo do tempo. 

 

𝑡𝑒 =  
ln

0,99999999 ∗𝑎

𝑦0−𝑎

−𝑘
                                                 (3) 

 

𝑡𝑒 =  
ln

1,00000001 ∗𝑎

𝑦0−𝑎

−𝑘
                                                 (4) 

 

Em que 𝑡𝑒  é o tempo de estabilização, em dias, segundo o critério adotado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Cinética de extração dos compostos da banana ao longo do tempo de 

infusão 

  

 As cinéticas de extração dos compostos da banana foram avaliados por meio 

das análises físico-químicas realizadas no extrato hidroalcólico de banana. 

 

4.1.1. Cor 

  

Nesta etapa foram avaliadas as coordenas de cor na escala CIELAB, para 

medir como ocorria o processo de extração da cor ao longo do tempo de maceração 

O modelo testado não foi significativo para as coordenadas de cor de L* e a*, 

podendo ter ocorrido uma variação aleatória natural. L* e a* estão relacionados com 

a luminosidade e intensidade vermelho (+a*) a verde (-a*), respectivamente. A 

banana possui uma coloração amarelo claro então a variável de maior interesse é 

b*, já que esta coordenada está relacionada com a intensidade amarelo/azul. Os 

valores médios de L* e a* para os tratamentos são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Médias e desvios padrão dos tratamentos ao longo do tempo de infusão 

Tratamento L* a* 

T1 93,87 ± 1,19 -2,14 ± 1,06 

T2 91,71 ± 1,11 -1,31 ± 0,53 

T3 90,11 ± 0,92 -1,11 ± 0,40 

T4 90,36 ± 1,03 -1,18 ± 0,34 

T5 89,40 ± 1,42 -0,98 ± 0,47 

 

Foi observado que a luminosidade decresce com o aumento da quantidade de 

banana, fato que pode estar relacionado com o aumento da concentração de 

banana e consequentemente, o aumento no teor de sólidos solúveis, assim ocorre 

um aumento na turvação da solução e redução da luminosidade. 

A relação entre tempo e coordenada de cor b* nos cinco tratamentos é 

mostrada nas Figuras 8, 9, 10, 11 e 12, apresentando a dispersão dos dados e os 

modelos ajustados. As equações dos modelos ajustados estão dispostas na Tabela 



30 
 

 

5, bem como o coeficiente de determinação (R2). Neste caso a cor é representada 

pelo coordenada b* da escala CIELAB, que representa a intensidade de amarelo 

(+b*) a azul (-b*). A coloração amarelada do extrato para produção do licor torna 

esse parâmetro de grande interesse, visto que a cor auxilia na associação com licor 

de banana. Os parâmetros desse modelo foram significativos pelo teste t ao nível de 

5% de probabilidade. 

 

 

Figura 8: Variação do valor da coordenada de cor b* em função do tempo de 
extração para T1 (200 g.L-1). 
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Figura 9: Variação do valor da coordenada de cor b* em função do tempo de 
extração para T2 (400 g.L-1). 
 

 

Figura 10: Variação do valor da coordenada de cor b* em função do tempo de 
extração para T3 (600 g.L-1). 
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Figura 11: Variação do valor da coordenada de cor b* em função do tempo de 
extração para T4 (800 g.L-1). 
 

 

Figura 12: Variação do valor da coordenada de cor b* em função do tempo de 
extração para T5 (1000 g.L-1). 
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Tabela 5: Equações ajustadas para a coordenada de cor b*, coeficiente de 
determinação (R2) e tempo de estabilização para os cinco tratamentos 

Tratamentos Equação ajustada R2 

Tempo de 

estabilização 

(dias) 

T1 𝑏∗ = 22,0852 − 15,5744𝑒−0,5096𝑡 0,9748 35,46 

T2 𝑏∗ = 18,3792 − 11,3546𝑒−1,7679𝑡 0,9572 10,18 

T3 𝑏∗ = 17,4821 − 7,7497𝑒−3,7243𝑡 0,8235 4,73 

T4 𝑏∗ = 18,1733 − 9,5231𝑒−7,6847𝑡 0,8640 2,31 

T5 𝑏∗ = 18,3717 − 11,8257𝑒−19,4260𝑡  0,8287 0,93 

 

 À medida que ocorria a extração, os compostos que conferem cor à banana 

foram extraídos e foi observado um aumento dos valores, ao longo do tempoda 

coordenada de cor b*, até a sua estabilização. 

 Pela Tabela 5 é possível perceber pelos valores de R2, que os modelos 

apresentaram bom ajuste aos dados. Os tempos de estabilização variaram entre as 

concentrações, sendo de 35 a 36 dias para o tratamento 1 (200 g.L-1), entre o 10º e 

11º dia para o tratamento 2 (400 g.L-1), entre os dias quatro e cinco para o 

tratamento 3 (600 g.L-1), entre dois e três dias para o tratamento 4 (800 g.L-1) e 

menos que um dia para o tratamento 5 (1000 g.L-1). Observou-se que à medida que 

a concentração de banana aumentava o tempo requerido para estabilização 

diminuía. Também foi analisado que para o tratamento 1, com menor quantidade de 

banana, a intensidade da coordenada b* no equilíbrio (22,08) foi superior aos 

demais tratamentos, que possuíam mais quantidade de banana e assim maior 

disponibilidade de compostos corantes, seus valores ficaram entre 17,48 e 18,38. As 

bananas utilizadas eram de diferentes lotes, o que pode justificar essa diferença, 

pois a coloração pode variar com bananas oriundas de diferentes formas de cultivo. 

Este fato também pode ser explicado pela formação dos aglomerados, que é 

mostrado na Figura 13, sendo possível verificar que houve essa aglomeração e 

dificuldade ao acesso ao interior do aglomerado pela solução extratora.   
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Figura 13: Formação de aglomerados de banana durante o processo de infusão 
(1000 g.L-1). 

 

Nota-se que as bananas do interior do aglomerado permaneceram com sua 

coloração intacta, como da banana recém-fatiada, diferente das que estavam na 

parte externa do aglomerado, em que se percebeu perda da coloração característica 

de banana fresca, para a solução extratora. À medida que a concentração 

aumentava, notou-se que os aglomerados eram maiores, e então, mesmo com o 

aumento da concentração de banana a quantidade de banana disponível para a 

extração de cor não aumentou.  

Outro fato a ser observado é que a coordenada de cor b* apresentou maior 

valor com menor quantidade de banana por litro de álcool de cereais, ou seja, no 

tratamento 1 (200 g.L-1) quando comparado aos demais tratamentos. Nesse 

tratamento a concentração de álcool era maior, uma vez que aumentando a 

concentração de banana utilizada no processo de infusão aumenta também a 

extração de água da banana para o extrato hidroalcoólico e assim reduz a 

concentração de álcool desse extrato. Dessa forma, averigua-se que a solubilidade 

dos compostos corantes do extrato hidroalcoólico é maior em álcool do que em 

água. 

Teixeira et al. (2005) analisaram que a intensidade da coloração diferiu de 

acordo com a solução extratora, sendo que para a solução extratora com maior teor 

alcoólico, a intensidade de cor foi maior, indicando assim maior afinidade dos 

compostos corantes da banana por álcool do que por água. Os valores para a 
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solução extratora com 95 °GL ficaram entre 21 e 19, e para a solução extratora com 

teor alcoólico de 70 °GL, entre 10 e 13, o que evidencia a maior solubilidade dos 

compostos corantes pela álcool. Os autores também observaram que os valores 

eram proporcionais à concentração de banana, ou seja, à medida que a 

concentração de banana aumentava o valor da coordenada b* também aumentava, 

diferentemente do que foi observado no presente estudo, porém estes autores 

utilizaram banana na forma de purê, e não em pedaços. Neste mesmo estudo os 

autores encontraram que o tempo para estabilização da extração de compostos foi 

de 16 dias para as amostras com 95 °GL da solução extratora, e para a solução de 

70 °GL a extração foi mais lenta e apresentou ponto máximo no 21º dia, porém já 

havia apresentado tendência à estagnação. 

Na Figura 14 é representada a variação dos valores da coordenada de cor b* 

quando atingem o tempo de estabilização em todos os tratamentos em estudo. 

 

 

Figura 14: Variação dos valores da coordenada de cor b*quando atingem 
estabilização em função concentração. 
 

Notou-se que o modelo exponencial se ajustou aos dados do experimento, e 

a equação ajustada é mostrada na Equação 5, e o R2 foi de 0,9650. 

 

𝑦 = 18,0263 + 59,2818𝑒−0,0134𝑥                                  (5) 
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 Observou-se uma tendência a estabilização dos valores à medida que a 

concentração aumenta, indicando que a partir de uma determinada quantidade de 

banana os valores da coordenada b* não serão alterados. Graficamente foi 

observado que essa estabilização ocorreu a partir da concentração de 400 g.L-

1.Dessa forma, essa concentração de banana pode ser considerada a recomendada 

no processo de extração, pois a partir dessa concentração os valores da coordenada 

de cor b* sofrem pouca alteração, então o aumento da quantidade de banana seria 

considerado desperdício.  

 

4.1.2. pH 

 

A medição do pH do extrato hidroalcoólico de banana está relacionado com a 

extração dos compostos ácidos da banana, que tem como ácido preponderante o 

ácido málico. Quanto menor o valor do pH, maior a extração dos compostos ácidos. 

O comportamento do pH ao longo do tempo de extração pode ser observado 

nas Figuras 15, 16, 17, 18 e 19. As equações ajustadas para o modelo e os 

coeficientes de determinação (R2) são apresentados pela Tabela 6. 

 

 

Figura 15: Variação do valor do pH em função do tempo de extração para T1 (200 
g.L-1).  
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Figura 16: Variação do valor do pH em função do tempo de extração para T2 (400 
g.L-1). 
 

 

Figura 17: Variação do valor do pH em função do tempo de extração para T3 (600 
g.L-1). 
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Figura 18: Variação do valor do pH em função do tempo de extração para T4 (800 
g.L-1). 
 

 

Figura 19: Variação do valor do pH em função do tempo de extração para T5 (1000 
g.L-1). 
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Tabela 6: Equações ajustadas para o pH, coeficiente de determinação (R2) e tempo 
de estabilização para os cinco tratamentos 

Tratamentos Equação ajustada R2 

Tempo de 

estabilização 

(dias) 

T1 𝑝𝐻 = 6,1298 + 0,3145𝑒−0,6828𝑡 0,8867 22,63 

T2 𝑝𝐻 = 5,6371 + 0,433𝑒−4,7450𝑡 0,9181 3,34 

T3 𝑝𝐻 = 5,5421 + 0,4661𝑒−3,7798𝑡 0,9518 4,22 

T4 𝑝𝐻 = 5,8919 + 0,4088𝑒−4,1073𝑡 0,9015 3,84 

T5 𝑝𝐻 = 5,8123 + 0,0,5587𝑒−9,6822𝑡  0,8527 1,66 

 

De acordo com Tabela 6 é possível perceber pelos valores de R2, que os 

modelos apresentaram bom ajuste aos dados. 

Os valores de pH obtidos quando a solução já se encontrava estabilizada 

variou entre 6,1 e 5,5. Em T1, T2 e T3 foi verificado que o pH de equilíbrio diminui a 

medida que aumentava a concentração de banana. Isso se deve ao fato de que com 

aumento da concentração de banana a extração de compostos ácidos também 

aumenta, devido a maior disponibilidade desses compostos. Porém em T4 e T5 esse 

fato não foi observado. Este acontecimento pode estar relacionado com 

aglomeração dos pedaços de banana quando a concentração aumentava (Figura 

13). Esse agrupamento pode ter prejudicado a extração dos compostos ácidos no 

interior do aglomerado, assim a redução do pH poderia ser  maior do que a 

encontrada.  

Teixeira et al. (2005) avaliaram a extração para a produção de licor de banana 

ao longo do tempo utilizando diferentes proporções da banana e diferentes 

graduações alcoólicas da solução extratora. Os valores de pH encontrados por estes 

autores variaram de 5,4 a 4,8. Os tratamentos com a solução extratora de menor 

grau alcoólico (70 °GL) apresentaram valores de pH menores do que os tratamentos 

com a solução de maior teor alcoólico (95 °GL), evidenciando que os ácidos são 

mais solúveis em água do que em álcool. Como a solução extratora do presente 

estudo foi de 92,8 °GL os dados são condizentes. Outro fator que pode ter afetado 

para que os valores de pH é que pode haver diferenças também na composição da 

banana, por formas de cultivo diferenciadas. De acordo com Kieber (2004), 
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dependendo da variedade da banana pode ocorrer ou não diminuição dos ácidos 

málico e cítrico durante o amadurecimento. 

Em todos os tratamentos foi possível verificar um decréscimo nos valores de 

pH ao longo do tempo de extração até sua estabilização. Isso se deve à extração de 

compostos ácidos da banana pelo álcool de cereais, que possui pH próximo da 

neutralidade (pH ≈ 7). No início do processo de infusão, a extração dos compostos 

ácidos da banana ocorreu rapidamente, o que promoveu a redução rápida dos 

valores de pH já nas primeiras horas de extração, porém a velocidade de extração 

desses compostos variou de tratamento para tratamento. Para T1, o tempo para 

estabilização do pH foi de 23 dias, para T2 e T4 em 4 dias, para T3 em 5 dias e  

entre o primeiro e segundo dia e para T5 esse tempo foi menor que um dia. 

Demonstrando assim que com o aumento da concentração da banana, o tempo de 

extração dos compostos ácidos diminui. Matematicamente essa diferença pode ser 

explicada pelo valor de k na equação ajustada, já que, com o aumento nos valores 

desse parâmetro, o tempo necessário para estabilização do pH aumenta. 

Teixeira et al. (2005) constaram que para os tratamentos utilizados, a 

estabilização ocorreu após o 16° dia de extração. Nesse estudo foi utilizado o purê 

de banana e ocorria agitação para promover dispersão da massa de banana e para 

que não ocorresse formação de grumos. Teixeira et al. (2011) ao estudar a cinética 

de extração para produção de licor de café encontraram que a estabilização do pH 

ocorreu no quarto dia. Simões et al. (2011) avaliaram a cinética de extração 

alcoólica para produção de licor de abacaxi e determinaram que a estabilização do 

pH ocorreu no quinto dia. O tempo de extração pode variar de acordo com a matéria 

prima utilizada, portanto diferenças entre os tempos de estabilização são esperados. 

Na Figura 20 é mostrado a variação dos valores de pH obtidos no tempo de 

estabilização para cada um dos tratamentos testados. 
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Figura 20: Variação dos valores de pH quando atingem estabilização em função da 
concentração. 
  

 Não foi possível encontrar um modelo que obteve bom ajuste aos dados 

obtidos. Dessa forma verifica-se que o pH não é um bom parâmetro para determinar 

a concentração de banana que pode ser utilizada em um tratamento recomendado.  

 Este fato também se deve que pH da banana pode variar com o grau de 

maturação, cultivar,  solo e a forma de cultivo (PALMER, 1971; TEIXEIRA, 2004). 

 

4.1.3. °Brix e índice de refração 

 

O °Brix está relacionado com a extração de sólidos solúveis da banana para o 

extrato hidroalcoólico, porém foi utilizado apenas a referência de °Brix e não de 

sólidos solúveis pois o extrato hidroalcoólico possui álcool em sua composição, 

então o valor gerado na leitura não reflete apenas o conteúdo de sólidos solúveis do 

extrato, uma vez que o álcool gera uma "distorção" na leitura. 

As Figuras 21, 22, 23, 24 e 25, demonstram a variação dos dados e o ajuste 

ao modelo de todos os tratamentos em relação ao °Brix. Na Tabela 7 estão 

apresentadas as equações ajustadas pelo modelo proposto, bem como os 

coeficientes de determinação. 
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Figura 21: Variação do valor de °Brix em função do tempo de extração para T1 (200 
g.L-1). 
 

 

Figura 22: Variação do valor de °Brix em função do tempo de extração para T2 (400 
g.L-1). 
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Figura 23: Variação do valor de °Brix em função do tempo de extração para T3 (600 
g.L-1). 
 

 

Figura 24: Variação do valor de °Brix em função do tempo de extração para T4 (800 
g.L-1). 
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Figura 25: Variação do valor de °Brix em função do tempo de extração para T5 
(1000 g.L-1). 
 

Tabela 7: Equações ajustadas para o teor de sólidos solúveis, coeficiente de 
determinação (R2) e tempo de estabilização para os cinco tratamentos 

Tratamentos Equação ajustada R2 

Tempo de 

estabilização 

(dias) 

T1 °𝐵𝑟𝑖𝑥 = 22,5774 − 2,0348𝑒−3,6106𝑡 0,9466 4,44 

T2 °𝐵𝑟𝑖𝑥 = 23,8159 − 2,7365𝑒−3,3571𝑡 0,9427 4,93 

T3 °𝐵𝑟𝑖𝑥 = 24,4224 − 3,1062𝑒−4,5027𝑡 0,9327 3,63 

T4 °𝐵𝑟𝑖𝑥 = 25,5154 − 3,3011𝑒−6,3945𝑡 0,9310 2,56 

T5 °𝐵𝑟𝑖𝑥 = 26,0100 − 3,3088𝑒−4,9718𝑡 0,9444 3,29 

 

 Analisando a Tabela 7 é possível observar, pelos valores do coeficiente de 

determinação (R2), que os modelos apresentaram bom ajuste aos dados. 

  Nota-se que ocorre um aumento de °Brix logo nas primeiras horas de 

extração em todos os cinco tratamentos estudados. Para os tratamentos 1 e 2, o 

tempo de estabilização de °Brix foi entre o quarto e quinto dia, já para os 

tratamentos 3 e 5 foram entre o  terceiro e quarto dia e para o tratamento 4 foi entre 
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o segundo e terceiro dia. Os valores de °Brix na estabilização foi de 22,6, 23,8, 24,4, 

25,5 e 26,0 °Brix para os tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Foi observado 

um aumento de °Brix à medida que a concentração de banana aumentava. Isso 

ocorre pelo aumento da quantidade de açúcares disponíveis para serem extraídas 

da banana, e esta não é afetada pela formação dos aglomerados (Figura 13). 

 Teixeira (2004) encontrou resultados semelhantes, indicando que a 

concentração de banana e °Brix era proporcional. Este autor utilizou duas fases 

extratoras de diferentes teores alcoólicos (70 °GL e 95,5 °GL) e esperava-se que os 

tratamentos que utilizaram a solução extratora de menor teor alcoólico apresentaria 

um °Brix maior, devido a maior solubilidade dos açúcares da banana em água do 

que em álcool, porém ocorreu ao contrário, os tratamentos com solução extratora de 

maior conteúdo alcoólico possuiu valores °Brix maiores. Este fato pode ter ocorrido 

devido ao álcool causar uma “distorção na leitura”, pois o refratômetro é calibrado 

para uma solução de sacarose e água, e não álcool, ocasionando assim uma leitura 

de valores de °Brix superior para as soluções com maior teor alcoólico. Foram 

encontrados teores de sólidos solúveis entre 20 e 25 °Brix, aproximadamente, dados 

condizentes com o presente estudo. 

 Simões et al. (2011), em licor de abacaxi, obtiveram um tempo de extração 

ideal de três a quatro dias, e também foi observada uma alta taxa de difusão de 

sólidos solúveis nos primeiros momentos da extração. Já Teixeira et al. (2011), em 

licor de café, encontraram um tempo ideal de extração de sólidos solúveis de oito 

dias. 

 Na Figura 26 é representada a variação °Brix quando atinge o tempo de 

estabilização em todos os tratamentos testados. 
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Figura 26: Variação do °Brix quando atingem estabilização em função da 
concentração. 
 

 Foi possível perceber que uma regressão linear se ajustou aos dados do 

experimento, e a equação ajustada é mostrada na Equação 6, e o R2 foi de 0,9811. 

 

𝑦 = 21,8988 + 0,0043𝑥                                            (6) 

 

 Com o aumento da quantidade de banana, o °Brix aumentou linearmente, 

porém esse parâmetro não é o melhor para definir a concentração ideal, pois o teor 

gerado não reflete apenas a quantidade de açúcares extraídos da banana, mas 

também uma “distorção” que foi causada pela presença do álcool. 

O índice de refração é definido, matematicamente, como a razão entre 

velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão (YODER, 

2012). O índice de refração aumenta com a concentração e geralmente os 

refratômetros são calibrados em °Brix (g de sacarose/100g de amostra) e também é 

usado água para calibrar o aparelho (NIELSEN, 2003). No entanto as amostras 

possuem álcool em sua composição, e o álcool e a água possuem índices de 

refração diferentes (água destilada: 1,3330; álcool 92,8 °GL: 1,3608), dessa forma o 

teor de sólidos solúveis gerado pelo aparelho, na escala Brix, não reflete exatamente 

o conteúdo de sólidos solúveis que foram extraídos da banana, pois como o álcool é 

o solvente, este valor fica alterado. Mesmo com essa distorção causada pelo álcool 
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foi possível verificar o incremento do °Brix ao longo da extração até sua 

estabilização. 

 Nas Figuras 27, 28, 29, 30 e 31 é mostrado o comportamento do índice de 

refração dos extratos ao longo do tempo de infusão. Na Tabela 8 são apresentadas 

as equações de ajuste e seus valores de R2. 

 

 

Figura 27: Variação do valor do índice de refração em função do tempo de extração 
para T1 (200 g.L-1). 
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Figura 28: Variação do valor do índice de refração em função do tempo de extração 
para T2 (400 g.L-1). 
 

 

Figura 29: Variação do valor do índice de refração em função do tempo de extração 
para T3 (600 g.L-1). 
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Figura 30: Variação do valor do índice de refração em função do tempo de extração 
para T4 (800 g.L-1). 
 

 

Figura 31: Variação do valor do índice de refração em função do tempo de extração 
para T5 (1000 g.L-1). 
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Tabela 8: Equações ajustadas para o índice de refração, coeficiente de 
determinação (R2) e tempo de estabilização para os cinco tratamentos 

Tratamentos Equação ajustada R2 

Tempo de 

estabilização 

(dias) 

T1 𝐼𝑅 = 1,3679 − 0,0035𝑒−2,6483𝑡  0,9194 4,70 

T2 𝐼𝑅 = 1,3695 − 0,0045𝑒−3,5200𝑡  0,8434 3,61 

T3 𝐼𝑅 = 1,3705 − 0,0052𝑒−4,0164𝑡  0,9123 3,19 

T4 𝐼𝑅 = 1,3725 − 0,0054𝑒−6,1514𝑡  0,9038 2,09 

T5 𝐼𝑅 = 1,3737 − 0,0056𝑒−3,8170𝑡  0,8926 3,84 

 

Pelos valores de R2 é possível verificar que houve bom ajuste do modelo 

proposto aos dados.  

O índice de refração foi diretamente proporcional ao °Brix, então seu 

comportamento foi bem parecido com o °Brix, uma vez que são valores que estão 

relacionados. Foi observado que os valores aumentaram até estabilização, pois com 

o desprendimento dos sólidos da banana os valores do índice de refração 

aumentavam com o tempo. Porém analisando o índice de refração foram 

encontrados tempos diferentes de estabilização, sendo de 5 dias para T1, 4 dias 

para T2, T3 e T5 e 3 dias para T4. 

Na figura 32 é representada a variação do índice de refração quando o tempo 

de equilíbrio foi atingido nos tratamentos estudados. 
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Figura 32: Variação dos valores do índice de refração quando atingem estabilização 
em função da concentração. 

 

 Da mesma forma que no teor de sólidos solúveis o índice de refração também 

foi ajustado por uma regressão linear, o que é esperado, pois estão relacionados. A 

equação ajustada é mostrada na Equação 7, e o R2 foi de 0,9920. 

 

𝑦 = 1,3664 + (7,3. 10−6)𝑥                                      (7) 

 

 Com o aumento da quantidade de banana, o índice de refração aumentou. 

Esse pode ser considerado um bom parâmetro para determinar a extração dos 

compostos da banana, pois como não está calibrado para uma solução específica, 

reflete apenas qual a refração que uma solução apresenta. 

 

4.1.4. Atividade de água 

 

A atividade de água está relacionada com o extração de solutos da banana 

,que afetam reduzindo a atividade de água, e com a extração de água da banana e 

absorção de álcool pela banana, que afetam aumentando a atividade de água do 

extrato hidroalcoólico de banana. 

Nas Figuras 33, 34, 35, 36 e 37 são apresentadas a disposição dos dados em 

relação à atividade de água dos extratos ao longo do tempo de extração e a curva 
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do modelo correspondente aos dados, e suas equações são mostradas na Tabela 9, 

bem como o valor de R2.  

 

 

Figura 33: Variação do valor de atividade de água em função do tempo de extração 
para T1 (200 g.L-1). 
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Figura 34: Variação do valor de atividade de água em função do tempo de extração 
para T2 (400 g.L-1). 
 

 

Figura 35: Variação do valor de atividade de água em função do tempo de extração 
para T3 (600 g.L-1). 
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Figura 36: Variação do valor de atividade de água em função do tempo de extração 
em T4 (800 g.L-1). 
 

 

Figura 37: Variação do valor de atividade de água em função do tempo de extração 
em T5 (1000 g.L-1). 
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Tabela 9: Equações ajustadas para a atividade de água, coeficiente de 
determinação (R2) e tempo de estabilização para os cinco tratamentos 

Tratamentos Equação ajustada R2 

Tempo de 

estabilização 

(dias) 

T1 𝑎𝑤 = 0,7847 − 0,0702𝑒−24,9062𝑡 0,8404 0,64 

T2 𝑎𝑤 = 0,8303 − 0,105𝑒−30,7437𝑡  0,8543 0,53 

T3 𝑎𝑤 = 0,9054 − 0,0308𝑒−7,5036𝑡 0,8746 2,00 

T4 𝑎𝑤 = 0,9114 − 0,1193𝑒−10,2082𝑡 0,7257 1,61 

T5 𝑎𝑤 = 0,9219 − 0,1229𝑒−13,8514𝑡 0,7257 1,18 

 

 Pelos valores dos coeficientes de determinação (R2) foi possível observar que 

os dados não se ajustaram tão bem o modelo proposto como as outras variáveis 

resposta, mas os parâmetros da regressão foram considerados significativos pelo 

teste t ao nível de 5% de significância.  

 Durante a extração ocorrem diversos fatores que podem alterar a atividade de 

água, tais como: a saída de água da banana para a solução e absorção de álcool da 

solução pela banana. Ambos os fatores influenciam aumentando a atividade de água 

da solução, pois água é acrescida e álcool é retirado dessa solução, e sabe-se que a 

atividade de água do álcool (0,705) é menor que da água.  Também ocorre a saída 

de sólidos solúveis da banana para a solução, o que influencia na redução da 

atividade de água de uma solução quando são acrescidos sólidos a mesma.  

Pode ser percebido, principalmente para T2 (Figura 34), que primeiro ocorreu 

um súbito aumento dos valores de atividade de água, e em seguida foi observado 

que ao longo do tempo de extração os valores diminuíram. Este fato pode ter 

ocorrido devido à rápida saída de água da banana e absorção do álcool pela banana 

causando um aumento brusco dos valores de atividade de água, e ao longo do 

tempo esses valores reduziram por extração dos sólidos da fruta.  

Constatou-se que nas primeiras horas da extração ocorreu um aumento 

brusco da atividade de água, dessa forma então, foi necessário menos de um dia 

para estabilização de T1 e T2, dois dias para T3 e menos de dois para T4 e T5. Foi 

observado que os valores de atividade de água aumentavam à medida que a 

concentração aumentava, obtendo os valores de 0,785, 0,830, 0,905, 0,911 e 0,922 

para os tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Isto se deve ao fato de que com 



56 
 

 

o aumento da quantidade de banana na solução extratora, consequentemente 

ocorre um aumento da umidade do meio. Sousa et al. (2003a) encontraram atividade 

de água para banana in natura de 0,974 e teor de água de 71,42%, demonstrando a 

alta umidade da banana fresca. O álcool puro com 92,8 °GL utilizado no presente 

estudo apresentou atividade de água de 0,705. Diante desses valores é esperado 

que com o aumento da concentração de banana no extrato, a atividade de água, no 

equilíbrio, também aumenta, pela transferência de água da banana para o álcool.  

 Na Figura 38 é representada a variação dos valores de atividade de água 

quando o equilíbrio é atingido em relação aos tratamentos em estudo. 

 

 

Figura 38: Variação dos valores de atividade de água quando atingem estabilização 
em função da concentração. 
 

 O modelo que melhor se ajustou aos valores de atividade de água na 

estabilização foi o modelo exponencial que foi descrito na Equação 2, sua equação 

ajustada é apresentada na Equação 8 e seu R2 foi de 0,9565. 

 

𝑦 = 0,9495 − 0,2794𝑒−0,0025𝑥                                          (8) 

 

 Foi observado que os valores de atividade de água aumentaram à medida 

que a concentração aumentou, porém esse parâmetro deve ser descartado para 

definir uma concentração recomendada, pois, para as concentrações estudadas, 
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não foi observada uma tendência à estabilização dos valores, e também o equilíbrio 

foi atingido muito rápido. 

 

4.2. Análises físico-químicas do licor de banana ao início e final do 

armazenamento 

 

Os licores preparados foram analisados nos tempos 0 e 60 dias, ou seja, 

foram realizadas análises logo após mistura e preparo do licor e 60 dias após o 

preparo. Os dados para cor (coordenada b*), teor de sólidos solúveis e índice de 

refração são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Dados de b*, teor de sólidos solúveis e índice de refração do licor 
preparado em cada tratamento nos tempos 0 e 60 dias 

Tratamentos 

Variáveis 

b* °Brix Índice de refração 

Tempo de armazenamento (dias) 

0 60 0 60 0 60 

T1 10,29 9,40 36,50 35,00 1,3923 1,3898 

T2 11,09 10,67 36,20 33,20 1,3919 1,3863 

T3 10,51 9,13 36,00 33,90 1,3916 1,3876 

T4 10,21 8,51 35,90 31,20 1,3913 1,3829 

T5 10,69 9,59 34,60 32,2 1,3889 1,3846 

 

 Na coordenada b* (intensidade amarelo/azul) foi visto que em todos os 

tratamentos eles foram bem semelhantes, e que para todos os tratamentos houve 

uma redução da coloração ao final do armazenamento. Em comparação com a 

coordenada b* medida para os extratos é verificado uma redução dos valores, isto 

se deve à adição da água e xarope, causando diluição da coloração do extrato, e 

consequentemente menor intensidade desta resposta no licor. 

 Teixeira (2004) encontrou valores da coordenada b* entre 15,00 e 9,23, na 

produção de licor de banana. Esse autor utilizou soluções extratoras de diferentes 

teores alcoólicos, sendo que a infusão da banana em 95 °GL ocasionou maiores 

valores para a coordenada b* e consequentemente os licores preparados com essas 

soluções geraram licores com maiores intensidades de b*. 
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 Os licores foram preparados com adição de 30% (m.v-1) de açúcares e todos 

os valores foram superiores a 30 °Brix, tanto logo após o preparo do licor como 

depois de 60 dias de armazenamento. Os valores encontrados para sólidos solúveis 

variaram entre 36,50 e 34,60 °Brix para os licores no tempo 0, e entre 35,00 e 31,20 

°Brix após 60 dias de armazenamento. Esses valores superiores a 30 °Brix 

ocorreram devido aos sólidos solúveis extraídos da banana. De acordo com 

Canecchio (1975), a combinação adequada entre o teor alcoólico e o açúcar 

desempenham um papel importante na aceitação do licor por parte dos 

consumidores. Em todos os tratamentos testados os teores de sólidos solúveis 

estiveram bem próximos, uma vez que foi adotada adição igual de açúcar em todas 

as formulações, assim, os resultados obtidos já eram esperados.  

Este resultado está conforme a legislação, que determina que o percentual de 

açúcar deve ser superior a 30 g.L-1. Teixeira (2004) encontrou °Brix, para licor de 

banana, entre 40,67 e 36,00, porém este autor utilizou proporção de açúcar diferente 

do presente estudo. Foi utilizado proporção de 35% (m.v-1), sendo esperado valores 

maiores por este autor. VIEIRA et al. (2010) encontraram média de 33,00 °Brix para 

licor de camu-camu, estes autores utilizaram xarope de 65 °Brix e ajustaram as 

proporções para produzir licor com 35% (m.v-1) de açúcar. Dias et al. (2011) 

caracterizaram licor de maracujá amarelo e encontraram um valor médio de 48,00 

°Brix. 

 Nota-se que ocorreu uma pequena redução no °Brix após 60 dias de 

armazenamento, que pode ser devido à variação no teor alcoólico, pois o álcool 

afeta o índice de refração, e consequentemente o °Brix.  

 Os valores do índice de refração foram bem próximos em todos os 

tratamentos e, como no teor de sólidos solúveis, houve uma pequena redução após 

60 dias de armazenamento. O refratômetro utilizado foi calibrado para solução de 

açúcar e água, como foi dito anteriormente, e a presença do álcool pode causar 

distorção da leitura, pois o índice de refração para o álcool é superior que o da água. 

Os dados para pH, teor alcoólico e atividade de água estão apresentados na 

Tabela 11. 
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Tabela 11: Dados de pH, teor alcoólico e atividade de água do licor preparado em 
cada tratamento nos tempos 0 e 60 dias 

Tratamentos 

Variáveis 

pH Teor alcoólico (°GL) Aw 

Tempo de armazenamento (dias) 

0 60 0 60 0 60 

T1 5,34 5,51 18,60 18,52 0,967 0,960 

T2 5,31 5,47 17,88 17,78 0,973 0,963 

T3 5,28 5,42 17,54 17,18 0,964 0,963 

T4 5,26 5,38 18,16 17,99 0,970 0,969 

T5 5,19 5,30 20,77 20,43 0,978 0,972 

 

Quanto ao pH, foi observado que seus valores reduziram à medida que a 

concentração de banana aumentava, porém foram aumentos aleatórios, variando 

entre 5,34 e 5,19 para o tempo 0 e entre 5,51 e 5,30 após 60 dias  do preparo do 

licor. A pouca variação pode ser devida à presença de sais e ácidos orgânicos 

fracos na composição do licor, gerando um poder tamponante na solução. Teixeira 

(2004) obteve resultado semelhante, com pouca variação do pH do licor de banana 

com diferentes concentrações no preparo do extrato. Este autor encontrou valores 

de pH no tempo 0 variando de 4,79 e 4,72, inferiores aos valores encontrados no 

presente estudo. Este fato se deve ao uso de bananas de diferentes cultivos, que 

podem influenciar nas características da matéria prima, acontecimento que também 

foi observado na etapa de infusão.  

Almeida et al. (2012) avaliaram os valores de pH, para licor de tangerina com 

diferentes concentrações, nos tempos 0 e 90 dias de armazenamento. Da mesma 

forma que no presente trabalho, o pH foi menor no licor preparado com maior 

concentração da matéria prima, e também foi percebido uma pequena redução 

desse valor ao final do período de armazenamento. Já Teixeira et al. (2012), na 

produção de licor de abacaxi, encontraram valores de pH que variaram pouco, 

sendo que  o licor com maior concentração de abacaxi no extrato obteve um pH 

menor, oscilando entre 4,46 e 4,40, no tempo 0. Os valores de pH encontrados 

nesses estudos foram inferiores aos encontrados neste, pois sabe-se que a matéria 

prima utilizada influencia diretamente nas características do produto, e que o pH da 

banana é superior às matérias primas que foram estudadas pelos autores citados. 
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 Para a produção do licor, as proporções de extrato, açúcar e água foram 

calculadas para que o produto obtivesse um teor alcoólico de 18°GL, no entanto a 

medida no tempo 0 averiguou esses valores e constatou que estavam bem próximos 

ao estabelecido. Podem ter ocorrido erros de medição, tanto para o extrato como 

para o licor, e também podem ter ocorrido perdas do conteúdo alcoólico durante o 

preparo do licor. Os licores preparados encontraram-se na faixa de graduação 

alcoólica determinada pela legislação, que é entre 15% e 54% em volume, a 20°C. 

Ainda após o tempo de armazenamento esses valores estavam dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação, mesmo ocorrendo uma pequena redução do seu valor 

inicial. 

Percebe-se que o pH aumentou ligeiramente e o teor alcoólico reduziu 

levemente, este fato se deve às reações de esterificação entre álcool e ácidos 

carboxílicos durante o armazenamento. Os ésteres formados são os principais 

responsáveis pelo aroma agradável, frutoso (fruity) e bouquet, característico de 

bebidas alcoólicas (CÂMARA, 2007; GEÖCZE, 2007; OLIVEIRA, 2012). 

 Quanto à atividade de água, foram encontrados valores elevados, situados 

entre 0,964 e 0,978 para o tempo 0 e entre 0,960 e 0,972 após 60 dias. Em todos os 

tratamentos foi percebida uma pequena redução dos valores, possivelmente devido 

a reações que podem ter ocorrido durante o armazenamento que indisponibilizaram 

uma pequena quantidade de água livre. 

 

4.3. Formulação proposta 

 

Para elaboração de uma formulação para produção do licor de banana é 

preciso levar em conta o processo de infusão, em que devem ser consideradas as 

características do extrato ao final do processo e o tempo necessário para 

estabilização.  

Verificou-se que, para o tratamento 1 (200 g.L-1), ao analisar a coordenada b* 

e pH, o tempo de estabilização foi muito alto, extrapolando até o tempo em que 

ocorreu o experimento. Para os tratamentos 3 (600 g.L-1), 4 (800 g.L-1) e 5 (1000 g.L-

1) observou-se a formação de aglomerados que afetou a extração de alguns 

compostos, pois mesmo com o aumento da quantidade de banana não houve total 

aproveitamento da mesma, o que gerou desperdício de matéria prima. Dessa forma 

o tratamento com melhores características foi T2 (400 g.L-1), pois nessa 
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concentração foi percebida a estabilização da coordenada de cor b* e que o tempo 

necessário para extração dos compostos é de 11 dias, também baseado na variável 

b* que demorou mais tempo para estabilização, ou seja, quando ocorre a 

estabilização da coordenada b*, os demais compostos avaliados já estabilizaram. 

Baseado nos resultados desse estudo, recomenda-se para a produção de 

licor de banana a formulação com concentração da fruta de 400 g.L-1 e um período 

de 11 dias como o tempo ideal de extração de todos compostos, já que assim houve 

maior aproveitamento da matéria-prima e as  características físico-químicas são 

semelhantes às encontradas nos demais tratamentos.  

A definição do tratamento 2 como ideal considerou apenas as características 

físico-químicas do extrato, porém é necessário avaliar sensorialmente a quantidade 

da fruta a ser utilizada na formulação de licor de banana. Contudo, baseado nos 

parâmetros de extração a concentração ideal de matéria-prima é 400 g.L-1. 

Simões et al. (2011) determinaram 8 dias como tempo ideal para produção de 

licor de abacaxi, e o parâmetro de escolha foi a absorbância. Teixeira et al. (2010) 

encontraram 6 dias como tempo suficiente para terminar a etapa de extração para 

produção de licor de café. Teixeira (2004) determinou o tempo de 16 dias como 

suficiente para conclusão do processo de extração para produção de licor de 

banana. 

Também deve ser levado em consideração que mesmo havendo repetição de 

ingredientes e proporções, os licores preparados podem não possuir as mesmas 

características, já que a matéria prima é afetada por diversos fatores como 

maturação, idade e conservação, que pode resultar em diferentes características do 

produto final (VENTURINI FILHO, 2010). 

Ressalta-se ainda que o tamanho e a forma como a banana está dispersa na 

solução extratora influenciam fortemente na taxa de transferência de massa, assim 

como a temperatura e agitação. Então diferentes condições de extração podem 

gerar tempos de estabilização diferenciados e ainda outro parâmetro determinante 

na escolha desse tempo. 

 

4.4. Caracterização química de voláteis do extrato de banana 

 

Na Figura 39 é apresentado o cromatograma de compostos voláteis e na 

Tabela 12 a identificação desses compostos presentes no headspace para o extrato 
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de banana que foram extraídos por SPME, com concentração de 400 g.L-1 que 

permaneceu durante 21 dias em extração. 

Tabela 12: Compostos voláteis presentes no extrato de banana 

Tempo de 

Retenção (min.) 
IK Composto Identificado 

12,108 1004 4,6-dimetilundecano 

21,850 1207 Dodecano 

31,067 1409 Tetradecano 

33,350 1366 Ftalato de dimetila 

33,767 1376 NI 

39,308 1613 Ftalato de dietila 

40,792 1653 2,3-Dietil-1,5,7-trimetoxiindenona 

42,208 1690 NI 

42,883 1707 NI 

49,767 1904 NI 

56,558 2119 NI 

62,792 2334 NI 

NI: Composto não identificado. 

  

 Foram detectados, na fração volátil do extrato, hidrocarbonetos e ftalatos. Não 

foi possível detectar compostos voláteis que caracterizassem a presença de aroma 

de banana, pois esperava-se encontrar compostos como álcool isoamílico, acetato 

isoamílico, acetato de butila e elemicina, como foi encontrado por Boudhrioua, 

Giampaoli e Bonazzi (2003), ao analisar bananas Cavendish frescas.   

Figura 39: Cromatograma de compostos voláteis do headspace do extrato de 
banana. 
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 A partir desses resultados, observa-se que a metodologia utilizada precisa 

sofrer adaptações para que possa gerar resultados mais consistentes.  
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5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com as cinéticas apresentadas para cada tratamento, foi possível 

perceber que a extração dos compostos variou de acordo com a concentração de 

banana e com o composto a ser extraído. O tratamento 2 (400 g.L-1) foi o que 

apresentou melhores características em relação aos demais tratamentos, pois nessa 

concentração foi percebida a estabilização da coordenada de cor b* e não foi 

observado aglomeração de banana. O tempo para estabilização foi de 11 dias, 

sendo a coordenada b* o melhor parâmetro a ser utilizado, pois quando esta etapa 

de extração é concluída as demais já estabilizaram. Para esse parâmetro desse 

tratamento, o coeficiente de determinação foi de 95,72%.  

Para o licor pronto, percebeu-se reduções dos valores de b*, teor de sólidos 

solúveis, índice de refração, teor alcoólico e atividade de água ao final do 

armazenamento, e um incremento dos valores pH ao final de 60 dias. Esse fato 

deve-se a reações que ocorrem no licor durante o processo de maturação. 

Não foram detectados compostos voláteis de interesse, necessitando de 

adaptação da metodologia utilizada para avaliação de aroma de extrato 

hidroalcoólico de banana. 
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