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do género humano do que a descoberta de uma estrela.” 
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Resumo 

O objectivo da dissertação foi produzir novas e estáveis bebidas fermentadas espumantes a 

partir de frutos e infusões/chás, por fermentação com levedura direccionadas para 

restaurantes gourmet. Avaliaram-se organolepticamente dez bases de fruta e dezoito bases 

de infusões/chás fermentadas, e foram seleccionadas quatro com maior potencialidade para 

espumantes. Caracterizaram-se as bebidas quanto à composição físico-química, pH, acidez 

total, ºbrix, proteína solúvel e compostos fenólicos. Pelo teste de Ames analisou-se o seu 

potencial antimutagénico. Estabeleceu-se o tempo de prateleira (15 dias – sumos; 30 dias - 

infusões, a 4ºC) durante o qual se efectuou a análise microbiológica e a monitorização do 

pH, densidade, ºbrix, acidez total, glucose, etanol, e pressão. Utilizou-se o RAPD-PCR para 

identificação das estirpes. Usou-se a cromatografia gasosa para detectar álcoois superiores, 

ésteres, aldeídos e compostos fenólicos. Organizaram-se três sessões de discussões de 

grupo (32 pessoas; ≥ 18 anos) onde se avaliou a aceitabilidade das bebidas. Concluiu-se 

que os espumantes são estáveis química e microbiologicamente. Obtiveram uma apreciação 

sensorial global acima da média (> 60% - infusões; > 80% - sumos). 

 

Palavras-chave: Fermentação Alcoólica – Chá – Sumo 
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Abstract 

Title: Development of New Fermented Beverages with Yeast 

The thesis main objective was to produce new and stable fermented sparkling beverages 

from fruit and infusions/teas, with yeast directed for gourmet restaurants. Ten fruits and 

eighteen infusions/teas were evaluated for organoleptic properties to choose the best 

potentially four sparkling beverages. Beverages were characterized for physico-chemical 

composition, pH, total acidity, ºbrix, soluble protein and phenolic compounds. Antimutagenic 

potential was analyzed by Ames test. Product shelf-life was established (15 days – juices; 30 

days - infusions, at 4ºC) and microbiology analyses were done during the same period, while 

pH, ºbrix, total acidity, glucose, ethanol and pressure were monitored. RAPD-PCR allowed 

the microorganism’s strains identification in beverages. Esters, aldehydes, superior alcohols 

and phenolic compounds were detected by gas chromatography. Three focus group (32 

people; ≥ 18 years old) were organized to evaluate beverage’s acceptability. It was 

concluded that these beverages were stable from the chemical and microbiological point of 

view. Its global sensorial appreciation was above the average for all four beverages (> 60% - 

infusions; > 80% - juices). 

 

Key-words: Alcoholic Fermentation – Tea – Juice  
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Extended Abstract 

Title: Development of New Fermented Beverages with Yeast 

Every twenty minutes a food product is introduced in the market somewhere in the world, 

dragged, whether by the constant growth and development of biotechnology, whether by the 

necessity of answering to the constant consumer’s needs growing. And one of the best 

places to keep studying and developing innovative products are the gourmet kitchens, by the 

constant assimilation of industry’s technology conjoint with the creativity of Chefs, where the 

main goal is always to create high quality techno-emotional products stimulating all five 

senses.  This thesis main objective was to develop new fermented sparkling beverages, 

using juices and infusions/teas bases, by adapting the traditional fermentation method, 

normally used to create sparkling wine, together with another biotechnology, normally used 

in food industry, which bring us cost benefits, time saving and enable us to implement the 

fermentation process in  gourmet restaurants/kitchens. Ten fruits (kiwi, orange, strawberry-

papaya, passion-fruit, lemon, apple, water-melon, wood-fruits, mulberry, pineapple) and 

eighteen infusions/teas (verbena, peppermint, chinese roses, Andalousia, Marrocos, 

Christmas mix, tropical-fruits, wood-fruits, lemon grass, India, rooibos-cinnamon, jasmine, 

chamomile, strawberry, apple-cinnamon, caramel, roses, honey) were evaluated as very 

good; good; acceptable and unacceptable, for organoleptic properties, that included: visual 

aspect; aroma; taste and gas formation. Beverages were characterized, at 0h of 

fermentation, for physico-chemical composition, pH, total acidity, ºbrix, soluble protein and 

phenolic compounds. Antimutagenic potential was analyzed by Ames test using freeze-dried 

samples. For shelf-life test, infusions/teas were kept at 20 and 4ºC, and juices were only kept 

at 4ºC (much more perishable than infusions due to its vitamin and organic acid content 

which is easily oxidized) simulating the future normal storage in a kitchen. Product shelf-life 

was established (15 days – juices; 30 days - infusions, at 4ºC) having in consideration the 

constant microbiological load and sensorial analysis that was done during the same period. 

Also pH, ºbrix, total acidity, glucose, ethanol and pressure were monitored over time. RAPD-

PCR allowed the microorganism’s strains identification present in beverages. Esters, 

aldehydes, superior alcohols and phenolic compounds were detected by gas 

chromatography. Finally, in order to have the consumer judgment for sensory analysis, three 

focus groups were organized with a homogenized population (32 people; ≥ 18 years old) 

where beverage’s acceptability were evaluated. From this work it’s possible to conclude that 

these beverages were stable from the chemical and microbiological point of view, during the 

shelf-life time established at 4ºC, and that infusions/teas kept at room temperature had there 

shelf-life time reduced to one third. It was possible to get stable physico-chemical results for 

this new fermented sparkling beverages with the fermentation process here proposed. The 
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global sensorial appreciation was above the average for all four beverages (> 60% - 

infusions; > 80% - juices), showing that consumer’s reply was positive. 

 

Key-words: Alcoholic Fermentation –Tea – Juice 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Enquadramento 

Durante os últimos anos,  a indústria alimentar, um sector que tradicionalmente era uma 

indústria de alterações bastante lentas,  tem revelado um rápido progresso tecnológico e 

científico. Este progresso rápido deve-se, em parte, à necessidade de dar uma resposta à 

constante alteração de gostos por parte do consumidor que cada vez mais procura produtos 

inovadores no mercado, e em parte também ao desafio imposto pela globalização do 

mercado da indústria alimentar com o intercâmbio de diferentes etnias e respectivas culturas 

alimentares, propiciando a descoberta de novos ingredientes e alimentos, estimulando a sua 

procura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 1. As principais tendências alimentares do século XXI. Adaptado de Reuters Business, 2000 

 

Existe uma grande actividade na indústria alimentar, sabendo-se que um novo produto 

alimentar é lançado, algures no mundo, a cada 20 minutos (Kelly, 2006). No entanto, 

embora sejam muitos os produtos que entram no mercado também são muitos os que se 

extinguem quando chegam ao final do seu ciclo de vida. Passam inicialmente por uma etapa 

“Mais Conveniência” 

(Qualidade de 

restaurante e valor de 

entretenimento) 

 

 “Mais Conveniência” 

(Qualidade de 

restaurante e valor de 

entretenimento) 

 

Prazer 

“O Factor Hipocondríaco” 

- Mais informação 

- Mais provas de estudos 

- Controlo extremo em  

   alternativas naturais; comida 

mínima; 
 

Saúde 

 

“Nutrição Eficiente” 

(Rápido mas nutricional e saudável) 

 

“Consciência tranquila – 

Satisfação” 

(Light com todo o sabor e 

toda a textura) 

“A Experiência Sensorial” 

-Mais divertida e cativante 

-Mais sabores étnicos e exóticos 

-Mais prazer e satisfação 

 

Conveniência 

 

“O Factor Tempo” 

- Mais porções individuais 

- Mais controlo sobre o tempo e 

qualidade da preparação das 

refeições 



Capítulo 1 - Introdução 

2 
 

de crescimento, que coincide com um aumento de vendas; de seguida atinge a etapa da 

maturidade, onde as vendas irão estabilizar, e por último a etapa de declínio com as vendas 

a decrescer o que levará à remoção do produto do mercado (Kotler, 2002). Por isso, mais do 

que nunca a inovação,  concretamente o departamento de Investigação & Desenvolvimento, 

assume um papel determinante na indústria de hoje em dia, seguindo as tendências 

alimentares apresentadas na Figura 1 de forma a que  os lugares abertos no mercado sejam 

preenchidos com novos e inovadores produtos alimentares. 

 

Com o passar do tempo, e seguindo a natural evolução dos acontecimentos, a cozinha 

profissional mais arrojada tem absorvido conhecimentos da indústria, bem como alguma da 

tecnologia e novas matérias-primas. Normalmente, as inovações que são introduzidas 

correspondem a tecnologias e matérias-primas já cimentadas há alguns anos na indústria, 

mas que só agora começam a ser reveladas aos “Chefs”, que as utilizam adaptando e 

transformando novas técnicas com o intuito de ganhar um novo “background” que lhes 

permita criar novas “obras de arte” na cozinha. Neste caso, o objectivo passa sempre por 

criar um produto que vá ao encontro da tendência geral da procura, que cada vez mais se 

interessa por produtos naturais, saudáveis, cativantes e, acima de tudo, que transmitam 

prazer a quem os consome. São produtos que visam estimular os cinco sentidos para serem 

degustados à mesa por um consumidor alvo bastante exigente, pelo que a atenção ao 

pormenor é de grande importância (This, 2006). 

1.2. Produtos Gourmet 

Nos últimos tempos têm vindo a surgir cada vez mais em todo o mundo restaurantes e lojas 

gourmet, onde se podem adquirir produtos gourmet. Nestas lojas podem encontrar-se 

produtos muitas vezes exclusivos, com uma grande conotação de elevada qualidade de 

matérias-primas e produção. Os restaurantes gourmet distinguem-se de um restaurante 

vulgar pela sua dedicação e investimento no estudo de receitas inovadoras associadas à 

própria arte de cada “Chef”, e que, com regularidade têm listas de espera com dois e três 

meses para marcação de mesa, onde uma só refeição pode custar mais de 400€, em 

grande parte para poder sustentar todo o trabalho de investigação realizado por trás de cada 

receita. 

O termo gourmet tem a sua origem no francês, e em português traduz-se por gastrónomo, 

aquele que conhece e aprecia os prazeres da mesa; aquele que conhece e exerce a arte de 

bem cozinhar. O conceito gourmet, implica o saborear/degustar a comida com tempo, em 

menor quantidade, mas com maior riqueza de sabores. 
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Gourmet pode descrever uma classe de restaurante, 

uma cozinha, refeição ou um ingrediente de alta 

qualidade, com uma apresentação especial ou 

altamente sofisticada. Um produto gourmet traz aliado 

a si uma conotação de conhecimento, sabedoria, 

superioridade, pois, não só é produzido por alguém 

que conjuga a melhor matéria-prima à destreza das 

técnicas mais avançadas aplicadas à gastronomia, 

como também realça o lado artístico de um ingrediente 

ou uma receita de elevada qualidade sensorial para 

que seja apelativa aos cinco sentidos humanos. 

O objectivo dos produtos gourmet é sempre oferecer ao consumidor produtos que se 

distingam pela excelência na qualidade e que tenham em simultâneo um design ao mais alto 

nível. A avaliar pelas enormes listas de espera dos 

melhores restaurantes a nível mundial, como por 

exemplo: Moto (Chicago); El Bulli (Barcelona); Fat 

Duck (Bray), pode-se constatar que existe uma grande 

procura destas luxuosas refeições. De modo que, para 

a criação destes produtos gourmet é necessário um 

estudo e uma pesquisa constante de novos produtos 

bem como uma actualização permanente das novas 

tendências no mundo da gastronomia alimentar. 

 

1.3. Investigação & Desenvolvimento 

“Para sobreviver, as espécies têm que viver e evitar ser comidas; para sobreviver, os 

produtos alimentares têm que ser comidos!”  

(Kelly, 2006) 

O desenvolvimento de novos produtos é um dos caminhos que a indústria alimentar pode 

seguir de modo a alcançar vantagem competitiva e esta inovação é sempre um beneficio 

extra para o consumidor (Bogue, 2006), por apresentar maior opção de escolha. A I&D pode 

estar associada ao desenvolvimento e melhoramento do processo de fabrico ou dos 

produtos. Mas a área da I&D de novos produtos acarreta consigo um grande risco pois mais 

de 72% a 88% dos produtos desenvolvidos e lançados no mercado falham as espectativas 

(Avermaete et al., 2004) e muitos deles nem sequer são lançados no mercado. As 

dificuldades da implementação de um novo produto no mercado passam pelo design do 

  Figura 2."Sound of the Sea" 

"Areia" com algas e "Chirimen". Espuma 
coberta com mexilhões, ostras e chocos. 
Prato acompanhado de um i-pod para 
ouvir os sons do mar (Fat Duck). 
www.fatduck.co.uk 

Figura 3. Rola com “caviar” de amoras 

silvestres por cima e rebuçados de “foie 
gras” de pato (El bulli). 
www.elbulli.com 
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produto não ser o mais adequado ao sector alimentar e também pela aceitabilidade e 

escolha por parte do consumidor que é um processo bastante complexo. 

 

 

Figura 4. Passos a seguir no desenvolvimento de um produto alimentar. (Adaptado de Business 2000 Case 

Study, Cadbury). 

Numa fase inicial existem muitas ideias que surgem, muitas delas geradas ocasionalmente 

contudo, apenas alguns produtos conseguem chegar ao final do processo. Quanto mais 

para cima se deslocar um produto na pirâmide invertida do processo de desenvolvimento 

(Figura 4), mais caro se torna o seu sustento, pelo gasto de maior número de recursos e 

tempo dedicado. Por último, quando finalmente o produto é lançado, os custos publicitários 

são significativos, daí que qualquer empresa tenha que levar a cabo um estudo exaustivo 

antecipado do mercado alvo de maneira a certificar-se que o produto tem a maior procura e 

aceitabilidade possível pelo consumidor (Bogue, 2006; Stewart-Knox e Mitchell, 2003). 

Podem existir vários tipos de novos produtos: 1) produtos com valor acrescentado ou 

inovador, são produtos que vão ter um grau de I&D de acordo com a natureza da inovação, 

2) extensões de linhas de produção, que envolvem um baixo nível de I&D, efectuado em 

pouco tempo com poucas mudanças que pode ser por exemplo uma nova variedade de um 

produto já estabelecido (ex: sabor; tamanho da embalagem), 3) Reformulação do produto, 

que pode ser um melhoramento da fórmula, ou motivado pela legislação (ex: baixo teor de 

gordura; baixo teor glúten; baixo teor de sal), com I&D moderado, 4) reposicionamento de 

um produto existente, que envolve uma mínima investigação, 5) nova embalagem de 

produtos existentes, pode implicar uma nova linha de embalagem, 6)  clones, são produtos 

sem nenhuma inovação, 7) produtos sazonais, 8) novas formas de um produto existente, 

pode exigir grandes mudanças a nível de equipamento e 9) produtos criativos, que exigem 

grande imaginação e normalmente envolvem novos ingredientes, mudanças físicas ou 

químicas, e envolvem também mais tempo para estudos e desenvolvimento, daí os custos 

 
 
 
 

 
 
 

1. Nova Estratégia de Produto 
 

2. Geral  ideias 
 

3. Filtrar ideias 
 

4. Análise Económica 
 

5. Desenvolvimento 
 

6. Teste de Mercado 
 

7. Comercialização 
 

8. Novo Produto 

OO  PPrroocceessssoo  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  NNoovvooss  PPrroodduuttooss  
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acrescidos e também os maiores riscos associados (Kelly, 2006). Os produtos criativos são 

os mais raros de todos os novos produtos criados (7% a 25%) e que envolvem maior I&D. 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de portas e estágios de Cooper. (Adaptado de Bogue, 2006) 
 

Nos primeiros estádios deste sistema de I&D (Figura 5) o consumidor é chamado a intervir 

para actuar como co-designer, como mais um elemento da equipa de I&D, de maneira a que 

o produto seja desenvolvido de acordo com os desejos  e necessidades do possível 

comprador (Moskowitz, 2007). O tempo que se demora a decorrer todo este processo inicial 

deverá ser o mais curto possível de maneira a minimizar possíveis fugas de informação, 

para poder conservar vantagem competitiva no mercado e não correr o risco de outra 

empresa lançar um produto semelhante mais cedo (Kelly, 2006; Benner et al., 2003). É 

essencial manter a disciplina e a estrutura do processo, isto é, não fazer grandes alterações 

ao mesmo tempo, tentando fazer a evolução do produto passo a passo, de modo a mudar 

um parâmetro, avaliar o seu efeito, e decidir se é positivo ou negativo e só depois passar à 

fase seguinte. 

Segundo Bogue (2006), uma das grandes tendências em que a indústria tem apostado é no 

mercado e desenvolvimento de novas bebidas, principalmente, de sumos de fruta ou 

bebidas baseadas em fruta. Mesmo com o aumento da oferta, as vendas globais têm subido 

de 5 a 9% anualmente. Hoje em dia, existe uma grande panóplia de bebidas à disposição no 

mercado, como por exemplo os chás prontos a beber, os sumos, as bebidas desportivas, as 

águas gaseificadas, entre outras, que fazem parte de um segmento de bebidas da chamada 

“Nova Era”, gerando lucros de 7,49 milhares de milhão de euros, quando há 5 anos atrás 

estas bebidas eram virtualmente inexistentes (Beverage Marketing Corp., 2002). 

 

Numa estratégia de I&D de novos produtos na indústria é necessário ter em conta todos os 

passos anteriormente mencionados. Na restauração, tal como na indústria alimentar, 

também se devem ter em conta os mesmos passos com a diferença de  que são processos 

Aprovação para 

progressão 

Aprovação para 

desenvolvimento 

Aprovação para 

protótipo 

Aprovação para 

lançamento 

 

Concepção            Possibilidade     Desenvolvimento          Testes                Lançamento 

 de ideias 

Novo Produto 

ou Serviço 

Planos de produção 

e marketing 

Implementação 

de planta 
Especificações Breves   

detalhes 

 

Portas 
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em pequena escala, em menores quantidades, daí que os riscos envolvidos também sejam 

menores. Em virtude dos menores riscos corridos, o número de produtos que se podem criar 

por restaurante é muito superior, sendo que com moderada I&D se obtêm produtos 

inovadores ou de elevado valor acrescentado. Aqui, a aplicação de princípios científicos no 

estudo que conduz ao aperfeiçoamento de receitas  gastronómicas é efectuado por equipas 

dedicadas à Gastronomia Molecular que se apresentam para os restaurantes, como as 

equipas de I&D se apresentam para a indústria alimentar. Novas texturizações e 

aplicabilidades de diversos aditivos alimentares proporcionam um grande leque de variações 

nos produtos desenvolvidos na cozinha consoante as características próprias de cada gama 

de aditivos (gelificantes; emulsionantes; reguladores de acidez; espessantes; corantes).  

1.4. Fermentação alcoólica 

1.4.1. Metabolismo fermentativo 

A fermentação alcoólica é um processo realizado desde há muitos séculos, existindo 

registos que demonstram que há 10.000 anos a. C. já se elaborava vinho (Ward, 1991). A 

utilização de levedura na produção de bebidas alcoólicas é por isso um processo antigo. A 

maioria dos sumos de fruta  passava por uma fermentação natural causada por leveduras 

selvagens que se encontravam presentes na fruta. Foi a partir destas fermentações naturais, 

que Louis Pasteur identificou as primeiras leveduras no século XIX, tendo sido 

posteriormente seleccionadas e isoladas para uma produção mais controlada. Nos dias de 

hoje, a produção de bebidas alcoólicas é uma grande indústria ao nível mundial. As bebidas 

alcoólicas mais importantes são o vinho, produzido a partir de sumo de fruta; a cerveja, 

produzida pela fermentação da cevada após maltagem e as bebidas destiladas, produzidas 

pela concentração do álcool por destilação após fermentação (Bamforth, 2008). 

A fermentação alcoólica é um processo que não envolve fosforilação oxidativa, catalisado 

por enzimas, onde ocorre a transformação de açúcares em etanol e dióxido de carbono 

(CO2) e a regeneração do NAD+. Os açúcares são consumidos pela levedura com o 

objectivo de produzir energia para ser usada na realização das suas actividades fisiológicas, 

no seu crescimento e na sua reprodução. Quer o etanol, quer o CO2 são expelidos da célula 

como sub-produtos, onde o CO2 se dissipa no ar e o etanol tende a ficar na fase líquida, 

apesar de se evaporar facilmente. Como se pode ver na Figura 6, existe um processo inicial 

da glicólise, que resulta na produção de duas moléculas de ácido pirúvico. Cada molécula 

de ácido piruvico dá origem a uma molécula de acetaldeído e uma molécula de CO2, e duas 

moléculas de álcool são formadas quando cada uma das moléculas de acetaldeído aceita 

dois electrões, repondo o NAD+ necessário à continuação do processo (Glazer e Nikaido, 

2007). 
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glucose                    2 acido pirúvico                    2 acetaldeído                     2 etanol 
   C6H12O6      glicolise             CH3COCOOH              piruvato                   CH3CHO             álcool              CH3CH2OH 

                                                                                   descarboxilase                                 desidrogenase 

Figura 6. A via da fermentação alcoólica. Adaptado de Glazer e Nikaido (2007). 

A levedura produz também outros metabolitos para além de etanol e CO2, embora em baixa 

quantidade, como glicerol, álcoois superiores (álcool isoamílico ou 3-metil-1-butanol, n-

propanol, 2-feniletanol, etc), aldeídos, ésteres e acetatos, que podem ser bastante 

importantes na medida em que são compostos químicos responsáveis pelo aroma e que 

poderão influenciar as propriedades organolépticas das bebidas alcoólicas produzidas 

(Ward, 1991). 

1.4.2. Segunda fermentação (produção de espumantes) 

Até à aplicação de três contribuições cientificas, produzir espumante podia ser mais 

perigoso do que o fabrico de bombas. A quantidade certa de açúcar a adicionar para 

equilibrar o vinho foi quantificada por Jean-Antoine Chaptal em 1801; o farmacêutico André 

François inventou, em 1836, um método para quantificar o açúcar residual no vinho; e 

Pasteur explicou o processo da fermentação em 1857. 

O vinho espumante é por definição um vinho obtido por primeira e segunda fermentação 

alcoólica de uvas frescas, e existem dois métodos principais para a sua produção: o método 

clássico (segunda fermentação na garrafa) e o método Charmat (segunda fermentação em 

cubas). 

O método clássico (ou champanhês) é o único método de produção de espumante em que a 

garrafa onde se processa a refermentação, acompanha o produto até ao consumidor 

(Saraiva, 1989). Com este sistema é possível obter um vinho espumante com características 

particulares, baseadas no peculiar aroma e sabor produzidos pela decomposição (autólise) 

das células da levedura durante a fase de conservação sobre borras (Cardoso, 2005). 

O vinho espumante resulta, então, da refermentação de um vinho base ao qual é adicionado 

inóculo levuriano, preparado a partir de levedura seca activa, adjuvante de remuage 

(sedimentação das leveduras mortas e partículas resultantes do processo de clarificação 

inicial) e açúcar. As características do vinho de base devem respeitar certos parâmetros 

como um teor alcoólico inferior a 12% vol., um baixo teor de SO2 livre e um pH superior a 2,9 

(Saraiva, 1989). Para além destes, a temperatura é um outro factor determinante, devendo a 

fermentação decorrer entre 11º a 14ºC Estes parâmetros vão afectar o crescimento e a 

actividade da levedura e, em níveis desfavoráveis, podem condicionar o sucesso da 

refermentação.  

2 ADP + Pi             2 ATP 

2 NAD+               2 NADH + 2 H+  2 CO2 

 
2 NADH + 2 H+             2 NAD+ 

   



Capítulo 1 - Introdução 

8 
 

As garrafas, após o enchimento e capsulagem, são colocadas em pilha ou em contentores 

na posição horizontal ou num ângulo de 45º, viradas para baixo, para assegurar uma grande 

superfície de contacto entre as leveduras e o vinho e, por isso, uma maior eficácia 

fermentativa em comparação com outras possíveis posições da garrafa. Nos primeiros 

quinze dias de refermentação verifica-se um aumento rápido da sobrepressão devido ao 

elevado número de leveduras presentes no meio, onde a actividade levuriana permite uma 

rápida degradação do açúcar e consequentemente um grande aumento de sobrepressão. 

Após os primeiros quinze dias, o aumento de sobrepressão é mais lento devido à diminuição 

do número de leveduras activas presentes no meio. Esta diminuição ocorre devido à 

diminuição dos açúcares redutores presentes no meio e ao aumento do grau alcoólico e do 

teor em CO2 (Silva, 1987). A segunda fermentação é lenta e pode durar entre várias 

semanas a vários meses. Esta fermentação eleva também o teor alcoólico de cerca de 11ºC 

para 12,5ºC e a pressão dentro da garrafa sobe até 8 a 9 bars. Com os meses de estágio 

em garrafa o espumante perderá parte desta pressão à medida que o gás se vai 

“dissolvendo” no vinho, estabilizando a pressão final entre 5 a 6 bars. 

1.4.3. Problemas inerentes à fermentação alcoólica por S. cerevisiae 

O processo da fermentação vinária e sobretudo os processos que envolvem uma segunda 

fermentação em garrafa, como é o caso da produção de espumantes, engloba algumas 

limitações, visto estarmos a lidar com microrganismos vivos. Na maioria dos casos de 

fermentação vinária a levedura mais comum é Saccharomyces cerevisiae. Uma das 

limitações do processo é a resistência ao álcool que, apesar de ser produzido por S. 

cerevisiae, começa a ser tóxico para a levedura a partir de concentrações acima de 6%(v/v) 

(Rosa e Sá-Correia, 1994).  

Para além da presença de etanol, ao longo da fermentação vinária existem vários outros 

factores de stresse que podem afectar o desempenho da levedura tais como a presença de 

sulfitos (adicionados ao mosto para garantir uma maior estabilidade microbiológica do 

vinho), a presença de elevadas concentrações de açúcar no início da fermentação, o 

aumento da temperatura durante o processo fermentativo, a produção de ácidos fracos 

como produtos secundários de fermentação, entre outros. Mas o factor mais limitante, é a 

temperatura. S. cerevisiae apresenta uma taxa de fermentação mais elevada para 

temperaturas entre os 25ºC e os 30ºC, sendo que abaixo de 15ºC a taxa fermentativa 

diminui significativamente o que ocasiona longos tempos de fermentação. Para 

temperaturas acima de 30ºC a taxa fermentativa também começa a diminuir. Para além  

disto, é importante evitar oscilações de temperatura repentinas (≥ 10ºC), mesmo dentro da 

média de temperaturas óptimas (Manual Proelif®, Proenol, 2008). 
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Por todas as razões atrás apontadas, é necessário uma apurada selecção de estirpes de 

forma a escolher uma estirpe que apresente boa performance durante as condições de 

fermentação estipuladas. 

1.5. Objectivos e estratégia do trabalho 

O objectivo principal do trabalho foi desenvolver novas bebidas fermentadas, de 

fermentação rápida, direccionadas para um público gourmet e destinadas a ser 

produzidas/apresentadas em restaurantes gourmet, caracterizados pelos seus produtos de 

elevada qualidade e todo um serviço de mesa requintado, que vai ao encontro de um 

consumidor alvo que procura boas e novas emoções em cada refeição.  

Com este objectivo em mente, procurou-se seleccionar matérias-primas com potencial 

interessante quer do ponto de vista organoléptico, quer do ponto de vista comercial, com o 

objectivo de produzir uma bebida superior estética e gustativamente e com personalidade.  

Procedeu-se a uma fermentação destas bebidas utilizando levedura.  

Assim sendo, numa primeira fase, seleccionou-se a quantidade de levedura e  bases de 

fruto e de infusões/chás para a elaboração de bebidas fermentadas espumantes, tendo as 

qualidades organolépticas sido o factor determinante para a escolha das melhores bases. 

Após esta fase, e com o objectivo de optimizar e caracterizar a bebida fermentada 

avaliaram-se as características físicas e químicas das bebidas resultantes das matérias-

primas seleccionadas e fez-se uma avaliação preliminar das suas propriedades 

organolépticas e preferências do consumidor recorrendo a um conjunto de provadores. 

Dadas as qualidades que as bebidas apresentavam procurou-se ainda estimar o seu 

potencial como produto para um mercado alargado de consumidores, efectuando testes 

qualitativos recorrendo a grupos de discussão mais amplos e com maior variedade de 

indivíduos de forma a avaliar níveis de aceitabilidade representativos do mercado disponível 

e incentivar a discussão e críticas sobre aspectos relevantes quanto às bebidas para, se 

necessário, reformular o processo fermentativo de modo a desenvolver o produto de acordo 

com os desejos do consumidor. 
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Capítulo 2 

Material e Métodos 

2.1. Microrganismo 

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma estirpe de Saccharomyces cerevisiae 

isolada da uva. Esta estirpe é usualmente utilizada para a produção de vinho efervescente 

através do método clássico, sem a etapa de rémuage. 

Tabela 1. Características analíticas do inóculo de levedura. 

Parâmetros Especificação 

Sólidos > 86% 

Metais pesados (expresso em Chumbo) < 10 mg/Kg 
(a) 

Arsénio < 3 mg/Kg 
(a)

 

Chumbo < 5 mg/Kg 
(a)

 

Cádmio < 1 mg/Kg 
(a)

 

Mercúrio < 2,4 mg/Kg 
(a)

 

Leveduras viáveis > 10
9 
ufc/g 

Bactérias  mesófilas < 10
3 
ufc/g 

Bolores < 10
3 
ufc/g 

Coliformes < 10
3 
ufc/c 

Escherichia coli Ausência em 1g 
(a) – Valores referentes à matéria seca 

2.2. Matéria-prima 

Neste trabalho foram usados sumos de fruta (laranja, limão, romã, framboesa, kiwi, 

melancia, ananás), polpa de fruta (maracujá e frutos silvestres) e sumos comerciais Compal 

(maçã, maracujá e morango-goiaba) (Tabelas 2). Para além disso, foram também usados 18 

chás e infusões (Tabela 3), onde, para todos eles se adicionou a mesma quantidade de 

açúcar (7g/80mL de água). 

Tabela 2. Frutos utilizados e respectiva diluição final. 

Frutos / Polpas 
Diluição 

final 

Laranja 1:2 

Limão 1:2 

Romã 1:2 

Framboesa 1:3 

Kiwi 1:2 

Melancia 1:2 

Ananás 1:2 

Polpa de maracujá 1:3 

Polpa de frutos silvestres 1:3 
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Tabela 3.  Chás e infusões usados. 

Nome Marca Composição 

Chá de Mel Ship Chá preto; aroma de mel 

Chá de morango Tetley Chá preto; aroma e pedaços de morango 

Maçã-canela Tetley Chá preto; pedaços de maçã; pedaços de 

pêra; aroma de canela 

Lúcia-lima Tetley Lúcia-lima 

Caramelo e Baunilha Lipton Chá preto; aroma de caramelo e baunilha 

Morroco - Menta e especiarias Lipton Chá de ervas aromatizadas: canela; chicória; 

roseira brava; alcaçuz; casca de laranja; 

menta 

Chá Original da Índia Celestial 

Seasonings 

Chá preto; especiarias; chicória tostada; 

baunilha 

Frutos silvestres Tetley Chá; aroma e pedaços de amora e framboesa 

Rooibos-baunilha Lypton Chá preto; aroma de baunilha 

Jasmim Twinings Chá verde; aroma de Jasmim 

Andalousia Lipton Maçã; roseira brava; canela; chicória; laranja; 

toranja; limão e lima; alcaçuz; gengibre; flor 

de laranjeira 

Frutos Tropicais Tetley Chá preto; aroma e pedaços de toranja e 

ananás 

Camomila Tetley Camomila 

Rosas da china - Chá Preto; aroma de pétalas de rosa 

Pétalas de rosas - Pétalas de rosas 

Mistura de Natal - Chá preto; pedaços de maçã, canela, 

amêndoa, baunilha de Bourbon e pétalas de 

rosa 

Menta - Menta 

Erva príncipe - Erva príncipe 

 

 

2.3. Obtenção da bebida-base a fermentar 

2.3.1. Preparação dos sumos de fruta a partir de fruta fresca e polpa concentrada 

A) Obtenção da polpa a partir de fruta fresca 

Procedeu-se à desinfecção da parte exterior do fruto por emersão em solução de hipoclorito 

de sódio a 2% durante 15min. De seguida descascou-se o fruto, removeram-se as sementes 

cortou-se em pedaços e triturou-se numa máquina de sumo. Nos casos em que a remoção 

das sementes era uma operação difícil (ex: romã) a trituração foi efectuada por 

esmagamento de modo a evitar um sabor adstringente. Após obter a polpa concentrada e 

diluiu-se num volume apropriado de água desmineralizada e adicionou-se açúcar de forma a 

obter um sumo com um paladar agradável (Tabela 2). 

 

 



Capítulo 2 – Material e Métodos 

12 
 

B) Clarificação das polpas de fruta fresca e polpas comerciais 

Separou-se 100mL do sumo e aqueceu-se a 50ºC numa placa 

térmica. Hidrataram-se 3 folhas de gelatina (6g) transparente 

GLOBO® num copo à parte com água à temperatura ambiente 

durante 5 min. Juntaram-se as folhas hidratadas a uma 

pequena porção de sumo quente mexendo continuamente14 

até à sua dissolução total. Juntou-se a gelatina e o sumo à 

porção restante de sumo de forma a obter uma concentração 

de 0,8% mexendo continuamente durante 1 min e congelou-

se o sumo resultante durante a noite num congelador 

comercial. Descongelou-se o sumo a 4ºC procedendo em 

simultâneo à filtração do mesmo sobre gaze dobrada em 4 

(Figura 7).  Nos casos em que não foi possível o passo de remoção de sólidos por adição de 

gelatina e descongelamento lento, substituiu-se este processo por uma centrifugação a 

18500g durante 5min. 

2.3.2. Preparação de infusões e chás 

As infusões de ervas e chás foram preparadas em 1000mL de água desmineralizada a 

100ºC à qual se adicionou cerca de 6g de ervas secas ou as carteiras correspondentes à 

mesma quantidade, deixando-as cinco minutos em contacto com a água. Após este período, 

removeram-se as folhas/carteiras, adicionou-se sacarose e transferiu-se 750mL do líquido 

para uma garrafa.  

 

2.4. Processo fermentativo 

2.4.1. Ensaios preliminares 

Numa primeira abordagem, fizeram-se testes preliminares com vista a testar a viabilidade da 

utilização de levedura na produção de bebidas fermentadas não convencionais, optimizar a 

duração do processo de fermentação e a testar a quantidade de levedura necessária para 

obter uma bebida fermentada, com baixo teor alcoólico e com gás ao fim do período de 

fermentação. Para tal, inocularam-se frascos Schott de 100mL com 80mL de sumo de maçã 

comercial (Compal Fresh de maçã) contendo diferentes concentrações de levedura. 

Incubaram-se os frascos num banho termostatizado a 25ºC, durante um certo número de 

horas. Ao fim deste tempo colocaram-se as bebidas no frigorífico a 4ºC. 

Procedeu-se à prova da bebida recorrendo a um painel de provadores composto por 

pessoas do laboratório. 

Figura 7. Clarificação de  

polpa de ananás. Exemplo do 
processo de filtração. 
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2.4.2. Preparação da bebida fermentada 

Procedeu-se à preparação da bebida de acordo com o ponto 

2.3., engarrafou-se (750mL em garrafa transparente para se 

observar o desenvolvimento progressivo do gás e possíveis 

turvações) e inoculou-se com a levedura. Procedeu-se à 

capsulação com cápsulas coroa, e colocaram-se as garrafas em 

posição oblíqua num banho termostatizado e incubou-se sem 

agitação (Figura 8). No fim do período de incubação, transferiu-

se a garrafa para 4ºC de modo a parar a fermentação e manter a 

temperatura ideal para consumo em todo o interior da garrafa.  

 

 

2.5. Determinação de parâmetros físico-químicos 

Com vista à caracterização físico-química das bebidas base e bebidas fermentadas e à 

avaliação da estabilidade físico-química destas bebidas durante um período de 

armazenamento, procedeu-se à determinação de vários parâmetros tais como: acidez total, 

pH, densidade, grau Brix e concentração de glucose, etanol, compostos fenólicos  e proteína 

solúvel.  

2.5.1. Acidez total 

A acidez total fornece uma medida da quantidade de ácido da bebida que reage com uma 

base de concentração conhecida (NaOH). Foi aqui expressa em teor de ácido cítrico visto 

este ser o principal constituinte de várias frutas. Os ácidos orgânicos influenciam o sabor, 

odor, cor, estabilidade e a manutenção de qualidade nas bebidas. 

Titularam-se 20mL de amostra da bebida aos quais se havia adicionado previamente 100L 

de solução alcoólica de fenolftaleína 1% (p/v) utilizando como solução titulante uma solução 

padrão de 0,1M  de NaOH (no caso de sumos) ou de 0,01M de NaOH (no caso de chás e 

infusões). 

Determinou-se o volume de titulante necessário à viragem do indicador para violeta e 

efctuaram-se os cálculos de acordo com a expressão: 

𝐴𝑐𝑇 =
𝑀 . 𝑉𝑔 . 𝑚𝐸𝑞

𝑉𝑎
 

AcT – Acidez total     mEq – Mili equivalente do ác. cítrico: 0,06404 

M – Concentração molar NaOH    Va – Volume da amostra titulada 

Vg – Volume gasto na titulação de NaOH 

Figura 8. Fermentação em 

banho-maria. 
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2.5.2. pH 

O pH foi registado por leitura directa da amostra com eléctrodo de pH (pH Elekrode Blueline, 

Schott) ligado a um potenciómetro MeterLab pHM220 (Radiometer) em copos de 50mL com 

agitação constante. 

2.5.3. Grau brix 

O ºBrix  fornece uma medida da quantidade de açúcares solúveis contidos numa amostra e 

através deste o grau alcoólico potencial que a bebida poderá atingir.  

Este parâmetro foi determinado recorrendo a um refractómetro Portable Refractometer 

Brix/ATC no qual se colocaram apenas duas gotas de cada amostra, medindo-se o ºbrix por 

leitura da escala do aparelho. 

2.5.5. Etanol 

O etanol foi analisado por método enzimático através do kit BOEHRINGER MANNHEIM / R-

BIOPHARM Enzymatic BioAnalysis, Food Analysis; ROCHE. Foram pipetados 1500µl da 

mistura 2, 50µL da amostra (diluição 1:20) para cuvete, tapadas e agitadas. Após 3 min foi 

lida a absorvância a 340nm e adicionados 25µL da suspensão 3 e as cuvetes novamente 

tapadas e agitadas. Após 10 min. leu-se outra vez a absorvância. 

Foram usadas as seguintes fórmulas: 

∆𝐴 =  𝐴2 − 𝐴1 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 −  𝐴2 − 𝐴1 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 

A – Variação absorvância 

A1 – Primeiras absorvâncias lidas da amostra/branco 

A2 – Segundas absorvâncias lidas da amostra/branco 

𝑐 =
𝑉 . 𝑀𝑊

𝜀 .  𝑣 . 2 . 1000
 . 𝛥𝐴     

c – Concentração da amostra (g/L) 

V – Volume final: 1,575 mL 

MW – Massa molecular etanol: 46,07 g/mol 

 – Coeficiente de extinção do NADH: 6,3 L/mmol . cm 

v – Volume amostra: 0,05 mL 

2.5.6. Glucose 

A glucose foi analisada por método enzimático através do kit BOEHRINGER MANNHEIM / 

R-BIOPHARM Enzymatic BioAnalysis, Food Analysis; ROCHE. Foram pipetados 500µL da 

solução 1, 50µL da amostra (diluição 1:20), 950µL de água destilada para uma cuvete e 

agitou-se. Após 3 min registou-se a absorvância a 340nm e adicionou-se 20µL da 

suspensão 2 e agitou-se novamente. Após 15 min leu-se a absorvância de novo. 
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Foram usadas as seguintes fórmulas: 

∆𝐴 =  𝐴2 − 𝐴1 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 −  𝐴2 − 𝐴1 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 

A – Variação absorvância 

A1 – Primeiras absorvâncias lidas da amostra/branco 

A2 – Segundas absorvâncias lidas da amostra/branco 

𝑐 =
𝑉 . 𝑀𝑊

𝜀 .  𝑣 . 1000
 . 𝛥𝐴     

c – Concentração da amostra (g/L) 

V – Volume final: 1,520 mL 

MW – Massa molecular glucose: 180,16 g/mol 

 – Coeficiente de extinção do NADH: 6,3 L/mmol . cm 

v – Volume amostra: 0,05 mL 

2.5.7. Teor de proteína solúvel (método de Bradford)  

A partir de uma solução concentrada de 1mg/mL de albumina fez-se uma diluição de 1:50 

de modo a usar 20µg/mL para preparar as diversas concentrações para construir uma recta 

de calibração (anexo, Tabela 26, Figura 40). A absorvância foi lida a 590nm num 

espectrofotómetro UV/Vis (Biorad). De seguida prepararam-se várias diluições das amostras 

(1:2, 1:10, 1:20, 1:100, 1:1000) para serem lidas a 590nm, de modo a escolher a 

absorvância que melhor se enquadra na recta obtida anteriormente para calcular a 

concentração de proteína solúvel. Para o cálculo da concentração em proteína, a esta 

absorvância foi retirada a absorvância das amostras diluídas, sem o reagente, para eliminar 

possíveis interferências resultantes de turvação da bebida. 

2.5.8. Compostos fenólicos (método Folin-Ciocalteau) 

Procedeu-se à diluição de 20µL de amostra em 1,5mL de água desmineralizada para uma 

cuvete onde se adicionou 100µL do reagende de Folin-Ciocalteau. Após 30s misturou-se 

300µL de uma solução de carbonato de sódio a 15% e deixou-se em repouso durante 2 

horas antes de ser lida a absorvância a 765nm. 

Para a recta de calibração para os compostos fenólicos foram preparadas soluções padrão 

de ácido gálico com concentrações de 0, 50, 100, 150, 250 e 500mg/L (anexo, Figura 41). 

De seguida prepararam-se várias diluições das amostras (1:2, 1:10, 1:20, 1:100, 1:1000) e 

registou-se o valor da absorvância a 765nm. Para cada caso, utilizou-se o valor de 

absorvância que melhor se enquadrou na recta obtida anteriormente para calcular a 

concentração de compostos fenólicos. A esta absorvância foi retirada a absorvância das 

amostras diluídas, sem o reagente, para eliminar possíveis interferências, antes do cálculo 

da concentração. 
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2.6. Teste de antimutagenicidade in vivo (adaptação do teste de Ames) 

Com vista a estudar a existência de possíveis propriedades antimutagénicas das bebidas 

base realizou-se o teste de Ames modificado (Krul et al., 2000; Negi et al., 2000). Foram 

usadas duas estirpes de Salmonella typhimurium, TA98 e TA100, ambas geneticamente 

modificadas contendo uma mutação no operão histidina (hist-) que as torna auxotróficas 

para este aminoácido, tendo-se usado como agente mutagénico azida de sódio (3µg/mL).  

As amostras das bebidas foram liofilizadas (liofilizador Edwards-Modulyo RV5) durante 24h 

de modo a preparar-se uma elevada concentração de 400mg/mL. 

Para o estudo da capacidade antimutagénica das bebidas, ambas as estirpes foram 

cultivadas durante a noite a 37ºC em meio Nutrient Broth (Oxoid) num agitador orbital e 

concentradas 10x por centrifugação de forma a obter uma concentração aproximada de 

1x109 células/mL. Prepararam-se quatro soluções aquosas com concentrações diferentes de 

cada amostra previamente liofilizada, de forma a obter uma concentração final de 16mg/mL, 

5,33mg/mL, 3,48mg/mL e 2,87mg/mL. Adicionou-se 0,5mL de cada uma das soluções a 

tubos de ensaio previamente preparados contendo uma concentração constante de células 

(0,1mL 1x108 células ) e de azida de sódio (3µg/mL) (0,1mL) agitaram-se os tubos em vortex 

lentamente e adicionou-se 2 mL de meio “top agar” previamente aquecido e mantido a 

45ºC). De seguida o conteúdo de cada tubo foi vertido sobre as placas contendo 25mL de 

meio mínimo Voguel-Bonner previamente preparadas. Como controlo do número de 

reversões espontâneas foram utilizados tubos contendo apenas 0,1mL de células e 0,6mL 

de água. Como controlo positivo foram utilizados tubos com o mutagénio e as células de 

cada estirpe de Salmonella typhimurium, e 0,5mL de água. As placas foram incubadas 

durante 72h a 37ºC e no final foram contadas as colónias visíveis resultantes de células 

onde ocorreu reversão da mutação usando uma mesa de luz com contador electrónico. 

2.7. Avaliação da estabilidade microbiológica das bebidas fermentadas 

Com vista à avaliação da estabilidade microbiológica da bebida quando sujeita a um período 

de armazenamento (tempo de prateleira), após a obtenção das bebidas fermentadas, 

armazenaram-se os frascos com a bebida a 4ºC (no caso de bebida-base sumo) e a 4ºC e 

temperatura ambiente (no caso da bebida-base chá/infusões). 

Periodicamente foram recolhidas amostras para análise microbiológica por plaqueamento 

por espalhamento à superfície de 2 placas de meio YPD com 0,1mL de amostra. 

As placas foram incubadas numa estufa a 28ºC durante 48h, após o qual se procedeu à 

contagem das colónias visíveis. 
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2.8. RAPD-PCR 

Para verificação da origem das colónias obtidas durante a avaliação da estabilidade 

microbiológica das bebidas fermentadas (material e métodos 2.7) procedeu-se a uma 

análise por RAPD-PCR. 

2.8.1. Material biológico 

O material biológico utilizado consistiu em DNA recolhido a partir de 2 colónias repicadas de 

cada uma das placas contendo colónias resultantes do ponto 2.7 e a partir de levedura 

usada como inóculo. Utilizou-se ainda DNA proveniente de uma estirpe de Debaryomyces 

hansenii (PYCC 2968) como controlo da capacidade do método para diferenciação entre 

espécies e DNA de três estirpes de Saccharomyces cerevisiae, ISA 1000, W303 e YSH1172  

como controlo da sensibilidade do método para diferenciação entre estirpes. 

2.8.2. Extracção de DNA total 

Os isolados de cada estirpe foram repicados da respectiva placa de Petri e cultivados 

durante a noite a 30ºC em meio YPD (extracto de levedura 10g/L, peptona 20g/L, glucose 

20g/L) em agitador orbital. As culturas foram  recolhidas com D.O. 600nm 1 (106 células/mL) e 

lavadas três vezes com 1mL de água ultrapura e no final foram ressuspendidas em 1mL de 

água ultrapura em microtubos com rosca.  

O DNA total foi obtido por ruptura das células por fervura em banho-maria durante 10 

minutos. De seguida os tubos foram armazenados em gelo até à sua utilização para o 

processo de amplificação por PCR. 

2.8.3. Amplificação do DNA por RAPD-PCR 

Para a reacção de amplificação prepararam-se diluições do sobrenadante obtido após 

fervura de colónias de Saccharomyces cerevisiae  usada como inóculo, colónias isoladas de 

bebida fermentada à base de sumo morango-goiaba (1:10 e 1:100), colónias isoladas de 

bebida fermentada à base de infusão de lúcia-lima (1:10 e 1:100), bem como do DNA das 

estirpes usadas como controlo do método S. cerevisiae YSH1172 (1:10), S. cerevisiae W303 

(1:10), S. cerevisiae ISA1000 e Debaryomyces hansenii PYCC 2968 (1:10). 

Para cada um dos primers apresentados na Tabela 4 prepararam-se as misturas de reacção 

em tubos de PCR de 200µL, para um volume final de 25µL de acordo com o descrito na 

Tabela 5. 
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Tabela 4. Primers usados no RAPD-PCR. 

 Primer Sequencia 5’ - 3’ 

1 M13 (STABVIDA) GAG GGT GGC GGT TCT 

2 RF2 (STABVIDA) CGG CCC CTG T 

3 OP A-20 (OPERON) GTT GCG ATC C 

 

Tabela 5. Mistura de reacção para RAPD-PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tubos foram colocados num aparelho de PCR Eppendorf (Eppendorf Master Cycle 

Personal, Eppendorf) tendo-se executado os programas descritos na Tabela 6. 

Tabela 6. Programa de amplificação PCR para cada primer. 

 Temperatura (ºC)  Tempo (min) Ciclos 

Primer M13 RF2 / OP A-20   

Pré-desnaturação 95 95 2 1 

Desnaturação 95 95 1  

Hibridação 50 36 1,5 45 

Extenção 72 72 1  

Extenção final 72 72 10 1 

 

2.8.4. Análise do produto RAPD-PCR 

Após amplificação, os produtos de PCR foram separados em gel de agarose 1,8% (p/v) em 

tampão TAE (1x) (100V, 180 minutos). Os padrões de amplificação para cada primer foram 

visualizados por marcação com brometo de etídio com o auxílio de um transiluminador 

associado a um equipamento de processamento de imagem (BioRad). 

Com base nos padrões visualizados, construiu-se uma matriz de semelhanças  que permitiu 

obter um dendograma com os resultados das semelhanças entre isolados através do 

programa NTSYS. 

Reagentes [  ]i [  ]f Volume (µL) 

Tampão de reacção 10x 1x 2,5 

Primers 100 µM 4 µM 1 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.75 

dNTP’s 10 mM 200 µM 0.5 

Taq F-510 MG (FinnEnzyme) 2 U/µL 1U/µL 0.5 

Água milliQ - - 17,25 

DNA - - 2,5 

Total   25 
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2.9. Análise dos compostos fenólicos 

A análise dos compostos fenólicos voláteis presentes na bebida-base e bebida fermentada, 

bem como em amostras recolhidas ao longo do tempo de armazenamento, foi realizada com 

recurso a cromatografia gasosa utilizando como fase móvel n-hexano ou água consoante se 

pretendeu obter informação sobre compostos solúveis em fase orgânica ou fase aquosa. 

Foram usados 5mL de amostra, anteriormente colhida das bebidas de infusões (às 0h, no 

final do período de fermentação, durante os 28 dias de armazenamento a 4ºC e a 20ºC) e 

das bebidas de sumo (às 0h, no final do período de fermentação, e durante os 14 dias de 

armazenamento a 4ºC). 

Para a extracção dos compostos solúveis em fase orgânica, a 2,25mL de amostra 

adicionou-se 0,25mL de padrão interno 3,4-dimetilfenol (Fluka) a 100mg/L numa solução 

hidroalcóolica a 75%, de modo a obtermos uma concentração final de 10mg/L de padrão 

interno em tubos de vidro. Seguidamente, aferiu-se o pH da mistura a 8 (±0,2), com 

soluções de NaOH (1N e 10N) e HCL (a 37% (v/v) e 1N). 

Após agitação em vortex, procedeu-se à separação das fases aquosa e orgânica por 

centrifugação a 3600g durante 3 minutos. Foi recolhida a fase orgânica (fase de cima) para 

um tubo de vidro, e adicionaram-se mais 0,5mL da solução de n-hexano à fase aquosa, 

mais densa, repetindo o processo anterior e recolhendo a nova fase orgânica para o tubo 

contendo a fase orgânica anterior. Este passo foi repetido uma terceira vez após a segunda 

separação. 

A análise cromatográfica do extracto obtido foi efectuada em cromatógrafo de fase gasosa, 

com uma coluna capilar Stabilwax de 30m de comprimento, diâmetro interno 0,25mm e 

espessura do filme 0,25µm. 

Utilizaram-se as condições de cromatografia descritas por Gonçalves (1996) com algumas 

alterações no programa de temperaturas (Tabela 7). 

Tabela 7. Condições de cromatografia usadas. 

Gás de arraste Hidrogénio a 100 kPa (2,8mL/min) 

Injector Split / Splitless (30s); temperatura: 230ºC; divisão de fluxo: 1:50 

Volume injectado 2µL 

Detector 
FID; temperatura: 250ºC; pressão de ar: 100 kPa; pressão de 

hidrogénio: 50 Kpa 

Programa de temperatura 

Subida de 50ºC a 215ºC à taxa de 5ºC/min; subida de 215ºC a 

250ºC à taxa de 15ºC/min; 250ºC durante 10min; descida de 

250ºC a 50ºC em 2min 
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Para a análises das amostras em fase aquosa procedeu-se à centrifugação das mesmas a 

3600g numa centrifuga refrigerada Eppendorf 5810R. Após centrifugação, procedeu-se  à 

filtração do sobrenadante com membrana 0,22µm. Realizaram-se cromatografias gasosas 

nas mesmas condições descritas para a cromatografia da fase orgânica. 

2.10. Análise sensorial 

Para o estudo da análise sensorial e aceitabilidade por parte do potencial consumidor foi 

elaborado um questionário (Figuras 9, 10 e 11)  e distribuído aos participantes de três 

sessões de grupo/discussão realizadas em separado e em diferentes ambientes. A primeira 

sessão foi participada por 9 provadores, e as outras duas foram participada por 11 

provadores em cada uma. A população total foi constituída por 15 pessoas do género 

feminino e 16 pessoas do género masculino, todos acima de dezoito anos de idade (15 ≤ 35 

anos), de diferentes profissões e áreas de interesse. As bebidas foram mantidas a 4ºC em 

garrafas transparentes de vinho espumante de 750mL encapsuladas até à hora da prova. 

Foram distribuídos 50mL por copo flute de plástico descartável. As bebidas fermentadas 

espumantes foram provadas pela seguinte ordem:  infusão de lúcia-lima, chá “Andalousia”, 

sumo de morango-goiaba e sumo de maracujá.  
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Figura 9. Ficha de prova para avaliação das bebidas provadas (1ª pág.). 
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Figura 10. Ficha de prova para avaliação das bebidas provadas (2ª pág.). 
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Figura 11. Ficha de prova para avaliação das bebidas provadas (3ª pág.). 
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Capítulo 3 

Resultados e Discussão 

3.1. Testes preliminares 

Com o objectivo de testar o potencial fermentativo da estirpe de Saccharomyces cerevisiae 

escolhida realizou-se um ensaio preliminar para observar o seu comportamento noutras 

soluções que não mosto de uva ou vinho. Para esta experiência, utilizaram-se frascos 

rolhados de 100mL com 80mL de sumo de maçã Compal Fresh®
 (Tabela 8). A escolha 

deste sumo comercial resultou do facto de este ser transparente, apresentar cor clara e uma 

composição aproximadamente constante, o que possibilitou a fácil avaliação visual ao longo 

do tempo decorrido. 

Tabela 8. Composição nutricional do sumo de maçã Compal Fresh® (por 100mL). 

 
Compal Fresh 

Maçã® 

Teor mínimo de sumo 100% 

Valor energético 45 Kcal 

Proteinas 0,2 g 

Hidratos carbono 10 g 

Lipidos 0,1 g 

Vitamina C 30 mg (50%DDR) 

Uma vez que o objectivo primeiro do trabalho foi produzir uma bebida que pudesse ser  

produzida facilmente por restaurantes, estabeleceu-se como necessária uma fermentação 

rápida. Para tal, realizou-se um ensaio preliminar em que se testaram duas concentrações 

de levedura a temperatura constante e prolongou-se o ensaio durante seis dias, de forma a 

avaliar possíveis variações das características físico-químicas, bem como quais as 

características organolépticas do produto fermentado nas duas condições. Ao longo deste 

período de tempo controlaram-se parâmetros como o pH, a acidez total, a glucose, o ºbrix, a 

formação de gás e a presença de álcool (Tabela 9). Como controlo foi usado um frasco com 

o mesmo sumo de maçã sem levedura sujeito às mesmas condições, para comprovar que 

não existiam contaminações externas.  

Para além disso, avaliou-se ainda qualitativamente o teor de gás formado pela observação 

de formação de bolhas e som típico de libertação de gás após a abertura do frasco, e 

constatou-se a presença de álcool sensorialmente após a prova da bebida. 

Ao longo dos seis dias de fermentação foi possível constatar que, no caso da menor 

concentração de levedura, o pH não sofreu alterações significativas, mantendo-se 

aproximadamente constante (Tabela 9). Por outro lado, a acidez total mostrou uma 
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tendência para aumentar gradualmente ao longo do tempo, o que se poderá atribuir ao 

aumento da concentração dos ácidos orgânicos em resultado da fermentação.  

Relativamente aos valores determinados para a concentração de glucose e ºbrix (Tabela 9), 

ambos os parâmetros mostram um decréscimo notório ao longo dos seis dias, mais 

acentuado como seria de esperar no caso em que se usou maior quantidade de levedura, o 

que se justifica pelo maior consumo de substrato pela levedura originando etanol e CO2  

como produtos de fermentação. Este resultado é coerente com os resultados obtidos para a 

percepção de álcool na bebida e a detecção da presença de gás, que é notório a partir do 

primeiro dia no caso da maior concentração de leveduras aplicada, e que na menor 

concentração de leveduras apenas se observa a partir do segundo dia. 

Os resultados preliminares obtidos permitiram avaliar positivamente a possibilidade de 

aplicação do processo fermentativo nas condições estabelecidas obtendo-se um produto 

com condições organolépticas aceitáveis, maus odores na bebida, em resultado de 

contaminações durante o processo, e que poderiam deteriorar as características da bebida . 

Por observação dos resultados descritos na Tabela 9 verifica-se que mesmo para a maior 

concentração de células usada a quantidade de álcool obtida ao fim do período de 

fermentação foi relativamente reduzida. Uma vez que se pretendia obter uma bebida por 

fermentação rápida que permitisse obter uma bebida fermentada ao fim de um período de 

tempo curto de forma a ser produzida directamente num restaurante, decidiu-se aumentar a 

concentração de levedura nos ensaios subsequentes. 

Tabela 9. Variação de parâmetros físico-químicos ao longo da fermentação no sumo de maçã comercial.  

Legenda: C – Controlo; 1 – 1ª [levedura]  4x10
8
 células; 2 – 2ª [levedura]  8x10

8
 células; SG – Sem gás; G – Contém gás; 

SA – Sem álcool; A – Contém álcool; PA – pouco álcool. 

 

 

 Testes 

D
ia

s
 pH 

Acidez total (%) 
(g ác. 

cítrico/100mL) 

Glucose (%) 
(g/dl) (p/v) 

ᵒ brix Gás Álcool 

C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 

0 3,62 3,62 3,62 0,43 0,43 0,43 5 5 5 11,5 11,5 11,5 SG SG SG SA SA SA 

1 3,64 3,62 3,62 0,45 0,46 0,50 5 3 3 11,5 11,1 11,1 SG SG G SA SA PA 

2 3,61 3,56 3,54 0,43 0,53 0,54 5 2 2 11,2 10 9,1 SG G G SA PA A 

3 3,58 3,57 3,56 0,43 0,51 0,53 5 2 1 11,3 8,2 6,9 SG G G SA A A 

6 3,58 3,61 3,61 0,45 0,51 0,58 5 0,25 - 11,1 5 4,7 SG G G SA A A 
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3.2. Formulação da bebida 

Após a confirmação de viabilidade do processo fermentativo, testaram-se várias bases de 

sumos e infusões/chás como potenciais bebidas fermentadas com o objectivo de proceder à 

escolha das que propiciavam as características mais interessantes quer económica quer 

sensorialmente. 

No total, foram utilizados oito frutos para obtenção da polpa concentrada de fruta, duas 

polpas de fruto congeladas, dois sumos comerciais e dezoito infusões/chás. Estas matérias-

primas base foram seleccionadas com base em diversos factores entre os quais a existência 

de frutos disponíveis no mercado (caso da fruta sazonal), aspecto visual e originalidade. 

No caso do processamento dos oito frutos adquiridos, e uma vez que se pretendia obter 

uma bebida fermentada com características visuais agradáveis ao consumidor, houve 

necessidade de proceder a um processo de clarificação prévio de forma a obter bebidas 

transparentes (com uma limpidez mais próxima de uma bebida alcoólica gaseificada) que 

permitissem a visualização das bolhas de gás, à semelhança do que acontece em 

espumantes, cerveja ou cidra. Este processo mostrou ser bastante demorado dado o facto 

da etapa da clarificação envolver a adição de gelatina, sendo depois a base da bebida 

congelada e posteriormente descongelada a frio. Para além disso, dado o maior 

manuseamento de matéria-prima necessário, o risco de contaminações externas é maior, o 

que pode dar origem a alguma instabilidade microbiológica das bebidas durante as 

experiências realizadas. Já no caso do processamento a partir da polpa congelada e dos 

sumos comerciais apenas se procedeu a centrifugações acelerando todo o processo e no 

caso das infusões/chás não houve qualquer necessidade de clarificação por apresentarem 

logo à partida um aspecto transparente. 

Tendo em conta que o objectivo proposto foi produzir uma bebida para ser servida em 

restaurantes gourmet, com a devida reserva efectuada antecipadamente do “espumante”, 

estipulou-se número X de horas como o tempo limite de fermentação para a bebida e 

aumentou-se a quantidade de levedura em relação à quantidade testada nos ensaios 

preliminares. 

Para tal, a fim de se obter uma quantidade satisfatória de gás e álcool neste período de 

tempo foi usada uma terceira concentração de leveduras, tendo como referência os estudos 

preliminares, visto que o factor económico não é limitante num restaurante gourmet. Esta 

maior concentração de levedura também permite que a fermentação seja mais rápida, 

reduzindo o tempo de produção, permitindo ainda aumentar a garantia sobre a qualidade 

microbiológica do produto final uma vez que uma maior concentração de inóculo inicial pode 

exercer um efeito inibidor face a possíveis contaminantes quer pelo elevado número de 



Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

27 
 

células quer pelo aumento mais acentuado da acidez e da concentração de etanol, 

inibidores do crescimento da maioria dos microrganismos contaminantes. Para além disso, o 

facto de ser obter uma bebida fermentada num menor espaço de tempo permite também 

minimizar reacções negativas, tais como: oxidações por exposição ao ar ou reacções devido 

a exposição à luz que poderão provocar alterações de cor e sabor, visto que estas bebidas 

são mais susceptíveis a alterações do que o normal espumante de vinho, fermentado em 

condições controladas, na ausência de oxigénio e com reduzida exposição à luz. 

Após estipulado o tempo, condições de fermentação, e quantidade de levedura, foram 

efectuados testes de preferência avaliando três situações de fermentação correspondentes 

a três concentrações diferentes de substrato adicionado (sacarose) para todas as bases 

presentes nas Tabelas 10 e 11. Tal como no ensaio preliminar, foram usados frascos 

rolhados de 100mL, com 20% de espaço de cabeça. 

Para a avaliação sensorial das bebidas e respectiva aprovação ou rejeição, foi usado um 

painel de provadores composto por quatro elementos do laboratório. Nas Tabelas 10 e 11 

encontram-se descritas as avaliações do painel de provadores em relação às várias bebidas 

fermentadas testadas e à forma como as condições organolépticas condicionaram o 

processo de escolha. Os factores que determinaram a escolha foram o aspecto visual, o 

aroma, o sabor e a produção de gás, nos quais se baseou posteriormente a qualificação do 

potencial geral para bebida fermentada. Os resultados representam a avaliação efectuada 

pela maioria do painel disponível, tendo-se considerado como satisfatórias (com potencial) 

apenas as bebidas que foram aprovadas positivamente por todos os provadores. 

No caso das bebidas à base de sumo que foram testadas destacam-se a de ananás, amora, 

maracujá e morango-goiaba como ideais para fazer espumante porque apresentam cores 

atraentes, limpidez, abundante formação de bolhas de gás e teor em álcool, sendo por isso 

classificadas como ideais para a produção de espumante (Muito Bom). Com a classificação 

seguinte obtiveram-se as bebidas de melancia, e framboesa que também mostraram 

potencial embora com algum aspecto limitante (Bom). Nomeadamente, no caso da 

melancia, a bebida foi descartada porque, embora apresentasse grande potencial para 

bebida fermentada espumante com excelente aspecto visual, sabor, aroma e formação de 

gás, é uma fruta sazonal o que impossibilita a sua produção fora do período de Verão. A 

framboesa, apresentou um aspecto límpido, atraente, com aroma agradável e boa 

quantidade de gás formado, mas com sabor demasiado adocicado, levando à sua rejeição 

com base na opinião dos provadores que a consideraram enjoativa. 

Na Tabela 11 estão descritos os mesmos critérios preponderantes de selecção referidos 

anteriormente aplicados aos espumantes de chá/infusão. Das bebidas testadas receberam 

classificação máxima (Muito Bom) as bebidas de maçã-canela, lúcia-lima, marrocos, 
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Andalousia, Índia, rooibus-baunilha e mel. Com a classificação seguinte (Bom), obtiveram-se 

as bebidas de caramelo, frutos tropicais, frutos silvestres e rosas da china. Os factores 

determinantes para a rejeição destas bebidas foram, no caso do chá de caramelo, pouco 

aroma e um sabor demasiado adocicado; no chá de frutos tropicais, pouca quantidade de 

álcool e de gás formado; no chá de frutos silvestres, o sabor demasiado ácido e 

incaracterístico dos frutos; e no caso das rosas da china, embora tivesse excelentes aspecto 

visual, sabor e aroma, não apresentou qualquer formação de bolhas de gás. 

Tabela 10. Apreciação das várias bases de fruto fermentadas. Bebidas avaliadas pelo painel de provadores do 

laboratório. 

Legenda: ++ Muito bom; + Bom; +/- Satisfatório; - Insatisfatório; * Processado a partir da polpa congelada;  
** Processado a partir de sumo comercial.  

Atendendo ao elevado número de bebidas à base de sumo e chá/infusões foi necessário 

fazer uma selecção, tendo-se optado pelas bebidas que obtiveram classificação máxima 

(Muito Bom) e, dentro destas, por bebidas que apresentassem uma composição constante 

(não dependente da época do ano por exemplo) e pudessem ser mais facilmente adquiridas 

no mercado. Desta forma, para prosseguir o trabalho, optou-se por seleccionar duas 

bebidas à base de sumo, tendo-se escolhido  dois sumos comerciais (Compal Fresh de 

Maracujá e Compal Light de Morango-Goiaba) (Tabela 12), por serem aquelas que 

apresentavam uma constituição menos variável e serem de mais fácil aquisição que os 

sumos de frutos naturais para além de exigirem um processamento prévio à fermentação 

 Sabor Aroma 
Aspecto 
visual 

Formação 
de gás 

Observações 
Potencial 

para bebida 
fermentada 

Romã + + - - 
Contém muitos compostos que precipitam, 
limitando o processo. 

- 

Framboesa + + ++ + 
Sabor algo doce pelo que pode não 
agradar a todo o consumidor (sabe a 
rebuçado). 

+ 

Ananás ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Kiwi - - - - Não mostra qualquer qualidade. - 

Laranja +/- - ++ + 
Aspecto translúcido embora as qualidades 
organolépticas não sejam características 
do fruto (não sabe a laranja). 

+/- 

Limão - +/- ++ - 
Necessita de grandes quantidades de 
açúcar por ser muito ácido. 

+/- 

Melancia ++ ++ ++ ++ 
Fruta sazonal o que limita a 
disponibilidade. 

+ 

Amora + + ++ ++ 
Movimentos verticais constantes e 
coloração negra das esferas muito 
atraente e interessante. 

++ 

Maracujá* +/- + ++ +/- 
Sabor muito ácido; necessitando de muito 
açúcar. 

+/- 

Frutos 
Silvestres* 

+/- +/- ++ + 
Sabor muito ácido e aroma não 
característico da fruta (não sabe a frutos 
silvestres). 

+/- 

Maçã** ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante (cidra). ++ 

Maracujá** ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Morango-
goiaba** 

++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 
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menos moroso. Em relação aos chás e infusões, seleccionou-se um chá (Andalousia Lipton) 

e uma infusão (Lúcia-Lima Tetley), também estes com grande potencial fermentativo. 

Tabela 11. Apreciação das várias bases de infusões/chás fermentados. Bebidas avaliadas pelo painel de 

provadores do laboratório.  

   Legenda: ++ Muito Bom; + Bom; +/- Satisfatório; - Insatisfatório; 

 

 

Tabela 12. Composição nutricional dos sumos de Maracujá e Morango-Goiaba (por 100mL sumo). 

 
Compal Fresh 

Maracujá® 
Compal Light 

Morango-Goiaba® 

Teor mínimo de sumo 25% 33% 

Valor energético 60 Kcal 11 Kcal 

Proteinas 0,5 g 0,1 g 

Hidratos carbono 15, 2 g 2,7 g 

Lipidos 0,1 g Vestígios 

Vitamina C 30 mg (50%DDR) 30 mg (50%DDR) 

 

 

 

 

 
 
 

Sabor Aroma 
Aspecto 
visual 

Formação 
de gás 

Observações 
Potencial 

para bebida 
fermentada 

Morango - + ++ + Sabor enjoativo por ser muito doce +/- 

Maçã-canela ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Lúcia-lima ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Camomila +/- +/- ++ + Sabor muito característico +/- 

Jasmin - - ++ - Não apresenta bom gosto - 

Rosas - - ++ +/- Odores desagradáveis. - 

Caramelo +/- + ++ ++ Agradável. + 

Menta - - ++ +/- Não mostra qualquer qualidade. - 

Marrocos ++ ++ ++ ++ Sabor fresco a menta muito agradável. ++ 

Andalousia ++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Frutos 
Tropicais 

+ + ++ + Agradável. + 

Frutos 
Silvestres 

+/- + ++ + Muito ácido. + 

Índia ++ + ++ ++ Tem carácter. Mistura de sabores. ++ 

Rosas da 
china 

++ ++ ++ - 
Insuficiente gás produzido; 
incaracterístico. 

+ 

Mistura de 
Natal 

+/- +/- +/- +/- Nada de especial a apontar. +/- 

Erva 
Princípe 

++ ++ ++ - Fermentação muito lenta. +/- 

Rooibos-
baunilha 

++ ++ ++ ++ Ideal para produção de espumante. ++ 

Mel + ++ ++ ++ 
Grande produção de gás; sabor muito 
doce. 

++ 
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3.3. Caracterização físico-química das bebidas antes e depois da fermentação 

3.3.1. Composição físico-química das bebidas base 

Para avaliar as bebidas base seleccionadas para produzir bebidas “espumantes”, procedeu-

se à sua caracterização físico-química. 

Teor em proteína solúvel 

O teor de proteína solúvel foi calculado pelo método de Bradford através da recta de 

calibração para a proteína (anexo, Figura 35) antes da fermentação de forma a eliminar o 

factor resultante da possível turvação por células de levedura. 

Tabela 13. Concentração de proteína solúvel nas várias bebidas base não fermentadas. 

 

 

Pelos resultados obtidos (Tabela 13) e comparando com os teores de proteína descritos 

pelo fabricante (Tabela 12), pode-se constatar que a maioria da proteína foi removida 

estando provavelmente contida na polpa e tendo sido removida durante o processo de 

centrifugação a que os sumos foram sujeitos. Apesar disso, os sumos têm na sua 

constituição uma grande concentração de proteína solúvel, o que se poderá justificar pelo 

facto de, tendo sido produzidos a partir de sumo de fruta concentrado, existir uma certa 

fracção de proteína solúvel resultante do rebentamento das células a quando da sua 

produção. O sumo de morango-goiaba é o que contém mais polpa, daí que apresente maior 

concentração de proteína solúvel comparativamente às outras bebidas. Já no caso das 

infusões, e tal como era de esperar, observou-se uma quantidade vestigial de proteína 

solúvel visto a sua constituição ser na maioria água, não apresentando polpa como os 

sumos, o que justifica as baixas quantidades de proteína solúvel. 

Fenóis totais 

O grupo dos compostos fenólicos divide-se em não-flavonóides e flavonóides. Este último 

grupo engloba uma série de outros constituintes onde podemos encontrar polifenóis como 

as antocianinas, catequinas, flavonas e flavanonas  com interessantes propriedades anti-

oxidantes e anti-inflamatórias, sendo descritas como responsáveis pela prevenção de alguns 

tipos de cancro, doenças cardiovasculares e pela prevenção da redução das funções 

neurológicas (Jayaprakasha et al., 2007; Bermúdez-Sotto e Tomás-Barberán, 2004). 

A quantificação de compostos fenólicos foi efectuada através do método de Folin-Ciocalteau 

com base na recta de calibração para o ácido gálico (anexo, Figura 36). É sabido que este 

Sumos (μg/mL) Infusões (μg/mL) 

MJ MG LL A 

60 156 6 10 
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método tende a sobrestimar as quantidades de fenóis totais pelo que as quantidades 

determinadas poderão ser mais elevadas que o valor real (Bermúdez-Sotto e Tomás-

Barberán, 2004). 

Tabela 14. Concentração de compostos fenólicos nas várias bebidas base não fermentadas. 

 

 

Tendo em conta os valores descritos na Tabela 14, verifica-se que o valor mais elevado é o 

da bebida à base de sumo de morango-goiaba (1150µg/mL), observando-se valores 

intermédios para as bebida com base de maracujá e Andalousia. com a bebida à base de 

infusão de Lúcia-lima registando o valor mais baixo. Os valores observados para a bebida à 

base de morango-goiaba são particularmente elevados quando comparados por exemplo 

com outros sumos contendo anti-oxidantes naturais como é o caso do sumo de laranja para 

o qual estão descritos valores de aprox. 500µg/mL (Franke et al., 2004).  

O elevado valor no caso do morango-goiaba, provavelmente, deve-se à grande quantidade 

de antocianinas na sua constituição (Klopotek et al., 2005), responsáveis pela sua cor 

vermelha. Comparativamente à base de morango-goiaba, a base de maracujá, embora com 

maior concentração do que as infusões, apresenta um valor bastante mais baixo, o que se 

pode justificar pela ausência das antocianinas visível pela ausência da cor vermelha nestas 

três bebidas.  

Por outro lado, as bebidas de lúcia-lima e Andalousia apresentam teores mais baixos de 

compostos fenólicos totais que as bases de sumo. No entanto, os resultados medidos para a 

bebida contendo chá (Andalousia) encontram-se dentro dos valores médios descritos na 

literatura, da ordem dos 180 a 560g/mL (Ivanova et al., 2004), revelando, ainda assim, um 

potencial antioxidante considerável. 

3.3.2. Alterações da composição físico-química da bebida base fermentada 

De forma a avaliar possíveis alterações da bebida base resultantes da fermentação e para 

caracterizar as bebidas obtidas procedeu-se à determinação de parâmetros físico-químicos 

simples como o pH, ºbrix , acidez total e densidade antes e após fermentação  (Tabela 15 e 

16). 

Analisando as Tabelas 15 e 16 pode observar-se que no caso dos valores obtidos para a 

acidez total ocorreu um aumento da acidez similar em todas as bebidas, não se traduzindo 

numa diminuição dos valores de pH determinados para três destas (Andalousia, maracujá e 

morango-goiaba) que só foi observado no caso da bebida à base de lúcia-lima. Este 

resultado poderá ser explicado com base nos valores iniciais de pH obtidos para as três 

Sumos (µg/mL) Infusões (µg/mL) 

MJ MG LL A 

294 1150 158 246 
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bebidas serem similares e menores que o valor registado para a bebida à base de lúcia-

lima, o que implicará que quantidades equivalentes de ácido induzam uma alteração 

significativa na concentração de H+ desta ao passo que, representando apenas uma 

pequena fracção da concentração presente nas outras três, não se observe esta mesma 

variação.  

Tabela 15. Parâmetros físico-químicos da matéria-prima original (bases de sumo) e da bebida após fermentação.  

Sumos 

 MJ MG 

 pH 
Acidez 
total 

(% v/v) 
ºbrix 

Gluc 
(g/L) 

EtOH 
(g/L) 

pH 
Acidez 
total    

(% v/v) 
ºbrix 

Gluc 
(g/L) 

EtOH 
(g/L) 

Antes da 
fermentação 

2,97 1,30 7,5 285 0 3,54 0,44 27,4 76 0 

Após 
fermentação 

2,97 1,43 7 81 3,25 3,49 0,52 26,4 19 4,8 

 

Tabela 16. Parâmetros físico-químicos da matéria-prima original (bases de infusão e chá) e da bebida após 

fermentação. 

Infusões 

Dias LL A 

 pH 
Acidez 
total  

(% v/v) 
ºbrix 

Gluc 
(g/L) 

EtOH 
(g/L) 

pH 
Acidez 

total     
(% v/v) 

ºbrix 
Gluc 
(g/L) 

EtOH 
(g/L) 

Antes da 
fermentação 

4,89 0,08 8,5 86 0 3,63 0,11 8,8 86 0 

Após 
fermentação 

3,88 0,23 7,8 22 3,2 3,63 0,26 8 23 3,3 

 

Quanto ao ºbrix, tal como esperado, observa-se um ligeiro decréscimo, devido ao consumo 

de açúcares por parte da levedura. No caso da bebida de morango-goiaba verifica-se que o 

valor inicial é superior (27,4) apesar da indicação dada pelo fabricante de que esta bebida 

apresenta menor percentagem de hidratos de carbono. Este resultado deve-se 

provavelmente à maior quantidade de polpa em resultado do processo de preparação da 

bebida base, e consequente suspensão de partículas na bebida. Em ambas as infusões os 

valores são semelhantes (≈ 9), assim como o decréscimo verificado, que 

corresponde também a um aumento do etanol e respectiva diminuição na 

glucose. No entanto, no caso da bebida de Andalousia não se observou o 

decréscimo no ºbrix.  

Para além dos parâmetros já referidos avaliou-se também a evolução da 

pressão existente no interior da garrafa ao longo da fermentação. Usaram-se 

manómetros (Figura 12) em garrafas transparentes de espumante para cada 

bebida inoculada colocada 
Figura 12. 

Manómetro. 
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 obliquamente, com o objectivo de registar a evolução da pressão ao longo da fermentação 

(Figura 17), e avaliar a quantidade de gás produzido e indirectamente estimar a quantidade 

de etanol. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pressões das bebidas desde as 0h até às 48h de fermentação. 

Pela análise da Figura 13, verifica-se um aumento linear da pressão nas quatro bebidas, 

visível a partir das três horas no caso dos chás/infusões, e das quatro horas no caso dos 

sumos, correspondendo às taxas de fermentação referidas na Tabela 17. 

Tabela 17. Taxas de fermentação das bebidas (bars.h
-1

.g células 
-1

). 

Taxas de fermentação 

(bars.h
-1

.g células 
-1

) 

MJ 0,0126 

MG 0,0138 

LL 0,0166 

A 0,0151 

No fim do período mínimo de fermentação estipulado, a pressão no interior da garrafa foi 

superior no caso das bebidas à base de chá/infusões face à das bebidas à base de sumo, 

sendo a bebida de lúcia-lima aquela que apresenta sempre os valores mais elevados e 

lineares de pressão, em relação às outras três bebidas. Quanto às bebidas de sumo, 

registou-se um menor aumento da pressão em resultado da menor taxa de fermentação, em 

relação às infusões, obtendo-se no final do período mínimo estipulado valores de 3 bars no 

caso da bebida de morango-goiaba, e 3,1 bars no caso da bebida de maracujá. Uma vez 

que a bebida à base de maracujá apresenta valores de acidez maiores, a concentração de 

ácidos orgânicos fracos poderá estar na origem de um efeito inibidor da fermentação, 

consistente com as menores taxas de fermentação observadas e o menor valor de pressão 

observado. 
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3.4. Análise de tempo de prateleira 

Dada a possibilidade de 1) a bebida formulada poder ser produzida num restaurante e ser 

armazenada para servir posteriormente e 2) a bebida poder vir a ser disponibilizada, 

engarrafada, em superfícies comerciais, considerou-se necessário avaliar a sua estabilidade 

quer em termos das propriedades físico-químicas quer em termos microbiológicos. Para tal, 

após a fermentação,  foi efectuado um teste de tempo de prateleira. Este teste possibilitou a 

observação da evolução dos parâmetros físico-químicos analisados e a estabilidade 

microbiológica que por sua vez nos poderão dar indicação da manutenção e da 

qualidade/estabilidade das bebidas ao longo do tempo estipulado. 

Foram preparadas as quatro bebidas fermentadas após o que se armazenaram-se em 

condições que pretenderam simular condições de armazenamento corrente. No caso dos 

sumos, uma vez que são produtos mais perecíveis, com nutrientes passíveis de oxidar e 

perder o valor nutritivo tais como vitaminas e ácidos orgânicos, armazenaram-se no 

frigorífico (aprox. 4ºC) tendo o ensaio sido realizado por um período de 15 dias uma vez que 

este é o prazo de validade corrente para um sumo de fruta fresco. No caso das infusões 

simularam-se duas condições de armazenamento, no frigorífico e à temperatura ambiente 

(aprox. 20ºC) e realizou-se o ensaio durante 30 dias. Foram recolhidas amostras de dois em 

dois dias para as bebidas de sumo e de quatro em quatro dias para as bebidas de infusões. 

Ao longo deste período foram medidos o pH, a densidade, o ºbrix, a acidez total, açúcares 

residuais e etanol; foram retiradas amostras para análise microbiológica e foram também 

recolhidas e congeladas amostras para futura análise cromatográfica. 

3.4.1. Estabilidade microbiológica 

Sabe-se que as bebidas ácidas, com ou sem açúcar, podem sofrer algumas alterações e 

são caracterizadas pela produção de gás abundante, que pode deformar ou rebentar as 

embalagens, criar turvação, sedimentação ou formação de películas, maus odores 

dominados por um leve cheiro a fermentação (álcool, ésteres, CO2) e mau gosto em 

resultado de contaminação externa (Querol e Ramón, 1996). 

Em relação à estabilidade microbiológica do produto, e sabendo que as bebidas 

apresentavam teores de acidez total significativos (Tabelas 15 e 16) efectuou-se um 

primeiro ensaio na avaliação do grau de contaminação das bebidas base a fermentar tendo-

se verificado em todas as bebidas a ausência de uma flora microbiana contaminante 

detectável. 

Após esta análise, tendo-se assegurado a ausência de contaminação detectável, procedeu-

se à inoculação com levedura, fermentação, remoção de levedura e armazenamento, tendo-
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se avaliado a estabilidade microbiana por plaqueamento em meio YPD de amostras 

recolhidas ao longo do período de armazenamento (Tabela 18). 

Tabela 18. Estabilidade microbiológica   das bebidas. Contagens de UFC/mL após fermentação 

(tempo 0) e ao longo do período de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 18 podemos constatar que, no caso das infusões mantidas a 4ºC, não há 

crescimento visível de nenhum microrganismo, mantendo-se a estabilidade microbiológica 

da bebida. Dado não se ter observado qualquer colónia após o plaqueamento de 0,1mL da 

bebida pode-se afirmar que as bebidas contêm menos que 10 UFC/mL, pelo que se mantêm 

aptas para consumo em termos microbiológicos desde que conservado no frigorifico durante 

todo o período de armazenamento. No entanto, esta estabilidade não significará 

necessariamente ausência total de microrganismos uma vez que quando estas bebidas 

foram armazenadas à temperatura ambiente, numa situação mais propícia à multiplicação 

microbiana estas mesmas infusões apresentaram um número significativo de UFC/mL a 

partir do décimo dia (bebida de lúcia-lima) e do décimo quatro dia (bebida de Andalousia) 

que aumentou ao longo do tempo de armazenamento. Este crescimento microbiano revelou-

se ainda pelo aspecto turvo incaracterístico da bebida fermentada original e por odores 

desagradáveis indicadores de fermentação. No caso dos sumos, verificou-se que até ao 

décimo dia de armazenamento nenhum dos dois apresentou colónias. No entanto, ao 

décimo segundo dia, a bebida à base de sumo de morango-goiaba já apresentou um 

número significativo de colónias (130 UFC/mL) ao passo que a bebida à base de sumo de 

maracujá não apresentou crescimento microbiano. Apesar de na bebida de maracujá não se 

observar crescimento até ao décimo quarto dia, verificou-se que, tendo-se mantido a bebida 

 Bebidas de Sumo (UFC/mL) Bebidas de Infusões (UFC/mL) 

Dias de 
armaz. 

Maracujá Morango – Goiaba Lucia - Lima Andalousia 

4ºC 4ºC 4ºC 20ºC 4ºC 20ºC 

0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 - - - - 

3 - - <10 <10 <10 <10 

4 <10 <10 - - - - 

6 <10 <10 - - - - 

7 - - <10 <10 <10 <10 

8 <10 <10 - - - - 

10 <10 <10 <10 340 <10 <10 

12 <10 130 - - - - 

14 <10 130 <10 1090 <10 1610 

16  - - - - 

17  <10 2000 <10 >3000 

20  <10 >3000 <10 >3000 

23  <10 >3000 <10 >3000 

26  <10 - <10 - 

28  <10 - <10 - 
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armazenada após o fim do período estipulado para o ensaio, ao 28º dia já se observa 

crescimento de microrganismos (3100 UFC/mL), o que não se observou nas bebidas à base 

de chás/infusões a 4ºC, para as quais todas as contagens anteriores foram inferiores a 10 

UFC/mL.  

É de realçar que todas as colónias que se observaram ao longo do ensaio apresentavam 

características macromorfológicas semelhantes entre si, brancas, de aspecto baço, liso, 

cremoso e de forma redonda (Figura 14), apenas se diferenciando no tamanho, e que 

observadas microscopicamente revelaram características de células de levedura (Figura 

15). 

 

 

 

 

A razão pela qual apenas verificamos um crescimento de leveduras a 4ºC nas bebidas de 

sumo e não nas bebidas de infusões provavelmente, e uma vez que não se observaram 

contaminações externas na bebida não inoculada, deverá estar relacionada com o inóculo. 

Uma vez que os sumos são mais ricos nutricionalmente, como já se verificou anteriormente 

para o teor de proteína, na análise físico-química (Tabela 13) é natural que, apesar da maior 

acidez registada nestes,  apresentem melhores condições para a multiplicação das células, 

que em meios mais pobres não são capazes de se multiplicar (infusões). 

Uma vez que o volume inoculado é normalmente pequeno (0,1mL) não é de descartar a 

existência de um número muito reduzido de células em suspensão não detectável por 

observação microscópica, que em condições favoráveis de nutrientes (sumos) e 

temperatura (infusão) se multiplicaram tornando-se significativo.  

Para certificar de que não existiria qualquer tipo de microrganismo nas amostras a 4ºC das 

infusões/chás, como se verificou através das contagens (Tabela 18), centrifugaram-se 50mL 

das mesmas amostras do último dia do ensaio (após 28 dias de armazenamento) das 

bebidas armazenadas (chá/infusão) e ressuspenderam-se em 0,4mL de água estéril 

plaqueando-se a totalidade da suspensão obtidas em quatro placas de meio YPD. Nas 

contagens obtidas não houve qualquer crescimento de colónias. 

 

Figura 14. Colónias observadas 

após crescimento em estufa a 28ºC. 

Figura 15. Observação microscópica de 

colónia da Figura 14. Microscópio Óptico 
(ampliação 400x).  
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Com a finalidade de verificar a validade se a hipótese de que as colónias obtidas provinham 

de células provenientes do inoculo inicial utilizou-se uma técnica molecular: RAPD-PCR 

(Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction).  

Esta técnica permite analisar o DNA polimórfico amplificado aleatoriamente com primers 

deca-oligonucleótidos sem informação à priori, o que nos possibilita a criação de padrões 

específicos para cada estirpe e por conseguinte a diferenciação de microrganismos ao nível 

da estirpe caso existam diferenças entre elas. Através desta técnica foi possível pois 

comparar os isolados e verificar a elevada homologia entre estes padrões bem como entre 

estes e as de células do inoculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. S. cerevisiae – isolado da levedura inoculo dil 1:10 (LI) 

2. S. cerevisiae – isolado da levedura inóculo  dil 1:100 

3. Primeiro isolado de sumo  dil 1:10 (MG)  

4. Primeiro isolado de sumo dil 1:100 (MG) 

5. Segundo isolado de sumo dil 1:10 (MG2) 

6. Segundo isolado de sumo dil 1:100 (MG2) 

7. Primeiro isolado de infusão dil 1:10 (LL) 

 8. Primeiro isolado de infusão 1:100 (LL) 

 9. Segundo isolado de infusão dil 1:10 (LL2)  

10. Segundo isolado de infusão dil 1:100 (LL2) 

11. S. cerevisiae YSH 1001– estirpe laboratorial dil 1:10 (YSH1172) 

12. S. cerevisiae W303 – estirpe laboratorial dil 1:10 (W303) 

13. Tipo de Debaryomyces hansenii CBS767 (Dh) 

14. S. cerevisiae ISA1000 - estirpe industrial 1:10(ISA1000) 
 

Após amplificação por RAPD-PCR do DNA total de nove isolados de bebida à base de 

morango-goiaba, de lúcia-lima e Andalousia, usando três primers (RF2, M13 e OP-A20) 

efectuou-se um gel de agarose para cada conjunto de amplificados utilizando cada um dos 

três primers (Figura 16), tendo-se obtido padrões de amplificação com base nos quais se 

construiu uma matriz binária de semelhanças satisfatória para o programa NTSYS (anexo, 

Tabela 22) que permitiu obter um dendograma com os resultados das semelhanças entre 

isolados. (Figura 17). 

Como controlo e avaliação da capacidade de discriminação do método para diferenciação 

entre estirpes usaram-se os DNAs extraídos de duas estirpes de S. cerevisiae laboratoriais 

(YSH 11721 e W303) e uma estirpe industrial de S.cerevisiae (ISA 1000) e para avaliação 

da capacidade de descriminação ao nível da espécie utilizou-se o DNA extraído da estirpe 

tipo de Debaryomyces hansenii (PYCC 2968/CBS 767). Para além disso, e uma vez que o 

principal objectivo era verificar a origem das colónias isoladas das bebidas fermentadas, 

utilizou-se DNA extraído de levedura usada como inóculo.  

Figura 16. Amplificação por RAPD-PCR, do DNA cromossómico extraído dos isolados recolhidos ao longo 

do armazenamento das bebidas. Géis de agarose contendo o produto de amplificação do DNA a diferentes 
concentrações recolhido de colónias isoladas e das estirpes usadas para controlo negativo e positivo. a) 
produto de amplificação com o primer RF2; b) produto de amplificação com o primer M13; c) produto de 
amplificação com o primer OP-A20. 

a)                      b)     c) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11 12  13 14     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11 12  13 14     1     2     3    4    5    6    7    8    9   10  11 12  13 14     
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Como se verifica no dendograma acima (Figura 17), o método apresenta elevada 

capacidade de descriminação ao nível de espécie e género uma vez que D. hansenii 

aparece num ramo isolado estando todas as espécies de S. cerevisiae no mesmo ramo. 

Dentro do ramo em que estão agrupadas as estirpes de S. cerevisiae, as duas estirpes 

laboratoriais e a estirpe industrial apresentam algumas diferenças entre si e em relação aos 

isolados de sumo e infusão, muito embora o grau de semelhança seja superior ao obtido 

entre estas e Debaryomyces hansenii, o que valida a capacidade de discriminação do 

médodo à semelhança do que se encontra descrito na literatura (Andrade et al., 2006; 

Paffetti, et al., 1995).  

Pela análise do mesmo dendograma é visivel que todos os isolados, quer de sumo, quer de 

infusão apresentam 100% de homologia entre si indicando que todos eles correspondem à 

mesma estirpe de Saccharomyces cerevisiae. 

O padrão de semelhanças obtido entre os isolados das placas e a levedura inóculo foi 

elevado, como se pode observar pela Figura 16 e pelo dendograma construído a partir 

destas (Figura 17) revelando tratar-se da mesma estirpe. Através do ensaio de RAPD-PCR 

podemos pois concluir que as colónias inicialmente isoladas em placas retiradas das 

bebidas pertencem à mesma estirpe das células inicialmente inoculadas.  

Com base nos resultados de estabilidade microbiológica obtidos, os tempos recomendados, 

nas condições de armazenamento escolhidas são os apresentados na Tabela 19.  

Figura 17. Dendograma dos nove isolados mostrando percentagens de homologia efectuado em NTSYS. 
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Tabela 19. Tempo limite de armazenamento para bebidas fermentadas sem observação de crescimento 

microrganismos. 
 

 

 

 

3.4.2. Estabilidade físico-química 

 

Figura 18. Evolução da acidez total e pH das bebidas sumos,  ao longo de 15 dias de armazenamento. 

O tempo t=0 corresponde ao momento em que a bebida foi armazenada (após fermentação) 
interrompendo-se a fermentação. 

Pela análise da Figura 18 (ver também anexos, Tabela 23) pode-se observar que  os valores 

iniciais de pH das bebidas de sumo (pH 2,97 e pH 3,49, respectivamente, para as bebidas 

de maracujá e morango-goiaba) se mantêm constantes até ao 12º dia de armazenamento  e 

que até ao 15º dia aumentam apenas em 3% e 5%, respectivamente. A diminuição dos 

valores de pH registada deverá estar relacionada com o aumento do número de células em 

suspensão, uma vez que esta diminuição coincide com os dados obtidos para a análise 

microbiológica efectuada anteriormente (Tabela 18) onde se verificou que a partir do 12º dia 

se verifica o aparecimento de colónias de leveduras nas bebidas de sumo. A acidez total por 

seu lado aumenta gradualmente quer no caso da bebida de morango-goiaba quer da bebida 

de maracujá, muito embora neste último caso o aumento seja mais acentuado, passando de 

um valor inicial após fermentação de 1,43 para 1,92, notório a partir do 10º dia de 

armazenamento, o que equivale a um aumento de 34% face aos 19% da bebida de 

morango-goiaba. Esta subida da acidez total nos dois sumos a 4ºC, quando o pH se 

mantém constante, pode dever-se ao aumento da concentração dos ácidos orgânicos, como 

também se observou no ensaio preliminar com a fermentação do sumo de maçã (Tabela 9), 

que muito embora não seja significativa de forma a alterar o valor de pH, pôde ser detectada 

durante a análise da acidez total. 
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Figura 19. Evolução da acidez total e do pH das bebidas de infusões, ao longo de 30 dias de armazenamento, 

após um período de fermentação de um dia. O tempo t=0 corresponde ao momento em que a bebida foi 
armazenada (após fermentação) interrompendo-se a fermentação. 

Em relação às bebidas fermentadas à base de infusões (Figura 19) observou-se que os 

valores iniciais de pH nas duas infusões a 4ºC (3,88 e 3,63, respectivamente, nas bebidas 

de lúcia-lima e Andalousia) se mantêm constantes ao longo do tempo de armazenamento, 

enquanto que nas mesmas bebidas, mantidas a 20ºC, a partir do 14º dia, na bebida de lúcia-

lima, e a partir do 17º dia, na bebida de Andalousia, se observa uma diminuição de 12 e 7%, 

respectivamente. Por seu lado, enquanto estas mesmas bebidas, mantidas a 4ºC, 

apresentam valores iniciais de acidez total de 0,23 (lúcia-lima) e 0,26 (Andalousia) que se 

mantêm constantes até ao fim do tempo de armazenamento, as mesmas bebidas, mantidas 

a 20ºC, apresentaram um aumento gradual da acidez total até atingir o dobro do valor 

determinado inicialmente em ambas as bebidas, após o 30º dia de armazenamento. Já em 

relação aos valores de pH registados, as infusões mantidas a 4ºC apresentam-se estáveis 

em termos de pH, revelando não ter ocorrido fermentação ácida significativa. Os resultados 

obtidos coincidem com a ausência de colónias observada na avaliação microbiológica 

(Tabela 18).  

Em relação ao ºBrix (Figura 20), com valores iniciais de 7 na bebida de maracujá, e 26,4 na 

bebida de morango-goiaba, também se mantém constante ao longo deste período. Os 

valores constantes destes dois parâmetros contribuem para a estabilidade das bebidas 

analisadas. 
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Figura 20. Evolução do ºBrix das bebidas fermentadas à base de sumo, ao longo de 15 dias de armazenamento 

a 4ºC. Valores observados após um período de fermentação de um dia. O tempo t=0 corresponde ao momento 
em que a bebida foi armazenada (após fermentação) interrompendo-se a fermentação. 

 

 

Figura 21. Evolução da glucose e do etanol das bebidas à base de sumos, fermentadas ao longo do período de 

armazenamento a 4ºC. O tempo t=0 corresponde ao momento em que a levedura imobilizada foi retirada (após 
fermentação) interrompendo-se a fermentação.  

Os valores observados para a concentração de glucose nas bebidas à base de sumos 

(Figura 21)  diminuem em ambas as bebidas, embora mais acentuadamente no caso da 

bebida à base de sumo de maracujá armazenada a 20º. No entanto, esta diminuição da 

concentração de glucose nas bebidas não foi acompanhada por um aumento 

correspondente da concentração de etanol (que diminui cerca de 32% e 24%, 

respectivamente) podendo colocar-se duas hipóteses que poderão estar na origem destes 

resultados: 1) houve consumo de glucose que levou à produção de etanol que se evaporou 

a quando da recolha das amostras ao longo do período de amostragem ou 2) dado o 

aumento da acidez observado (Figura 18) houve consumo de glucose que foi desviada para 

produção de outros metabolitos que não o etanol tal como ácidos fracos. 
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Figura 22. Evolução do ºBrix das bebidas à base de infusões. Valores observados após fermentação, ao longo 

de 30 dias de armazenamento. O tempo t=0 corresponde ao momento em que a bebida foi armazenada (após 
fermentação) tendo-se interrompido a fermentação. 

 

Figura 28. Evolução da glucose e do etanol das bebidas à base de infusões, fermentadas ao longo do período 

de armazenamento. O tempo t=0 corresponde ao momento em que a bebida foi armazenada (após fermentação) 
tendo-se interrompido a fermentação. 

Relativamente às bebidas à base de chás/infusões, observou-se que, ao longo do 

armazenamento a 4ºC, o ºBrix se mantém constante (Figura 22), ao passo que no caso das 

bebidas a 20ºC se verifica-se que a partir do décimo dia de armazenamento o ºBrix diminui 

atingindo 50% nas duas infusões no final do período de armazenamento. Este resultado 

reflecte aquilo que já havia sido observado durante a análise da estabilidade microbiológica 

da bebida, coincidindo com a observação da existência de um número significativo de 

células em suspensão. (Tabela 18) que consomem os açúcares presentes levando à 

diminuição dos valores para este parâmetro a partir desta altura. 
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Em relação aos valores determinados para a concentração de glucose e etanol para as 

bebidas à base de infusões (Figura 23), observa-se apenas uma redução da concentração 

de glucose ao dia 25o, mais acentuada para o armazenamento a 20ºC que a 4ºC, e um 

aumento correspondente de etanol no caso da temperatura de armazenamento mais alta 

(aumento de 42 e 41%, respectivamente para lúcia-lima e Andalousia) que não é registado 

no caso das bebidas armazenadas a 4ºC.  

O aumento da concentração de etanol (Figura 23), a partir do 17º dia a 20ºC indicia a 

existência de fermentação, o que está de acordo com os resultados obtidos para a avaliação 

da estabilidade microbiológica efectuada para as mesmas bebidas nas mesmas condições 

de armazenamento (Tabela 18), onde se verifica que no 17º dia já existe a presença de 

levedura nas bebidas. Para além disso, dado ter-se observado que a 4ºC a concentração de 

etanol diminui, colocando-se a hipótese de ter ocorrido evaporação, seria de supor que a 

20ºC esta evaporação será ainda maior, levando a supor que os valores obtidos para o 

etanol são inferiores aos valores reais de produção.  

3.5. Cromatografia gasosa (GC) 

Com o objectivo de analisar qualitativamente possíveis álcoois superiores, aldeídos, ésteres 

e compostos fenólicos que pudessem estar presentes nas bebidas efectuaram-se ensaios 

de cromatografia gasosa. Foram efectuadas injecções das amostras 1) inicial 2) após 

fermentação e 3) ao longo do tempo de armazenamento, que se estipulou anteriormente 

para os espumantes de sumos e para os espumantes de infusões de modo a poder 

observar possíveis mudanças das concentrações ao longo da fermentação e do período de 

armazenamento. 

Fizeram-se dois tipos de análises, injecções com a fase aquosa, para detectar picos de 

álcoois, aldeídos e ésteres, e injecções com extracção em n-hexano, que nos permite 

detectar picos de compostos fenólicos. Foram usados como padrão interno, no primeiro 

caso, o butanol e no segundo caso o 3,4-dimetilfenol. 

3.5.1. Fase aquosa 

Nos cromatogramas de injecção com a fase aquosa de amostra não fermentada foram 

obtidos diversos picos desconhecidos. Nas infusões observou-se um menor número de 

picos, apenas dez picos nítidos. A estes juntam-se o pico do etanol (seta negra) e do 

butanol (seta azul) com concentrações conhecidas, com tempos de retenção em torno de 

2,8 min e 4 min respectivamente. 
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Tabela 20. Concentrações do etanol analisado por GC presente nas bebidas fermentadas ao longo do 

tempo de armazenamento. 

Concentração de etanol (g/L) 

Andalousia Lúcia-Lima 

Após 
fermentação  

30d (4ºC) 30d (20ºC) 
Após 

fermentação  
30d (4ºC) 30d (20ºC) 

1,133 1,136 1,970 1,027 1,309 2,969 

 

Maracujá Morango-Goiaba 

Após fermentação  23d (4ºC) Após fermentação  23d (4ºC) 

1,393 1,273 2,100 2,099 

 

Na Figura 24a, (anexo, Tabela 28) relativa à bebida de Andalousia, após fermentação 

verificou-se o aparecimento do pico do etanol, no tempo de retenção 2,817 min. com a 

concentração de 1,13g/L (Tabela 20). Em termos gerais, nota-se um aumento de todos os 

outros picos e ainda o aparecimento de picos adicionais, resultantes do processo 

fermentativo, que deverão corresponder a produtos secundários de fermentação tais como o 

glicerol e os ácidos orgânicos. Quando se avaliou a estabilidade destes compostos ao longo 

do período de armazenamento (Figura 24b) não se observaram alterações significativas, 

mostrando que a bebida se manteve relativamente estável durante 30 dias de 

armazenamento, a 4ºC, tal como se comprovou pela análise dos parâmetros microbiológicos 

e físico-químicos referidos anteriormente.  

 

a)  

Figura 24. Análise cromatográfica da bebida de Andalousia, extracção em fase aquosa. São apresentados três 
cromatogramas da injecção da fase aquosa, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha roxa) e após 
fermentação (linha azul); (b) após fermentação (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 4ºC (linha azul); 
e (c) após 30 dias de armazenamento a 4ºC (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 20ºC (linha azul). 

O padrão interno (butanol) encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos. (continua na página seguinte) 
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b)  

c)  

Figura 24. (continuação) 

 

Quando se compararam os resultados obtidos ao fim de 30 dias nas duas condições de 

armazenamento na Figura 24c, verifica-se que, quer a 4ºC quer a  20ºC,  o maior aumento 

observado correspondeu ao pico do etanol (seta negra), sendo no entanto mais acentuado a 

20ºC (74%, 1,97mL/L) (Tabela 20). Este resultado é consistente com os resultados 

anteriormente observados  nos estudos físico-químicos e microbiológicos anteriores. 

No caso da bebida à base de lúcia-lima (Figura 25), verifica-se que a maioria dos picos 

encontrados são similares aos da bebida de Andalousia (anexo, Tabela 29). Neste caso 

pode-se fazer uma interpretação semelhante para as duas bebidas à base de infusões visto 

que os picos das bebidas com base de infusão mostram o mesmo comportamento: após as 

fermentação aparece o pico do etanol, no tempo de retenção 2,92 min. com a concentração 

de 1,03g/L (Tabela 21), característico da fermentação alcoólica e o aumento na 
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generalidade dos outros picos (Figura 25a). Durante os 30 dias de armazenamento a 4ºC 

verifica-se um ligeiro acréscimo destes picos incluindo o etanol, que não se tinha visto no 

caso anterior (Figura 25b). Comparativamente à bebida a 20ºC, o etanol é  bastante mais 

elevado registando aproximadamente o triplo da concentração inicial (2,97g/L) (Figura 25c, 

Tabela 20), o que é consistente com a observação de leveduras nas bebidas que poderão 

conduzir fermentações adicionais da glucose residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

Figura 25. Análise cromatográfica da bebida de lúcia-lima, extracção em fase aquosa. São apresentados 
três cromatogramas da injecção da fase aquosa, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha roxa) e 
após fermentação (linha azul); (b) após fermentação (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 4ºC 
(linha azul); e (c) após 30 dias de armazenamento a 4ºC (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 

20ºC (linha azul). O padrão interno (butanol) encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos. 
(continua na página seguinte) 
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c)  

Figura 25. (continuação) 

 

a)  

b)  

Figura 26.  Análise cromatográfica da bebida de maracujá, extracção em fase aquosa. São apresentados dois 
cromatogramas da injecção da fase aquosa, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha roxa) e após 
fermentação (linha azul); e (b) após fermentação (linha roxa) e após 15 dias de armazenamento a 4ºC (linha 

azul). O padrão interno encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos (butanol). 
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Nos sumos observam-se catorze picos. No caso das bebidas de sumo verifica-se pela 

Figura 26 (ver também anexos, Tabela 30), referente ao maracujá, o aparecimento do pico 

do etanol após fermentação com tempo de retenção de 2,44 min e 1,39g/L de concentração 

(Tabela 21). Ao contrário dos casos anteriores, verifica-se um decréscimo geral dos outros 

picos presentes, onde se destaca um pico especifico, com tempo de retenção de 29,56 min, 

com a área bastante superior aos outros picos chegando a atingir os 1000mVolt. Na Figura 

26b os picos após fermentação e após 14 dias de armazenamento mantêm-se relativamente 

constantes, o que mostra que a bebida é estável durante este tempo de armazenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 27.  Análise cromatográfica da bebida de morango-goiaba, extracção em fase aquosa. São apresentados 
dois cromatogramas da injecção da fase aquosa, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha roxa) e após 
fermentação (linha azul); e (b) após fermentação (linha roxa) e após 15 dias de armazenamento a 4ºC (linha 

azul). O padrão interno (butanol) encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos.  

No caso da Figura 27a (ver também anexos Tabela 31), referente ao morango-goiaba, 

verificam-se os mesmos picos do caso anterior, onde aparece o etanol no tempo de 

retenção de 2,79 min com 2,10g/L de concentração (Tabela 20), e também se observa o 
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decréscimo dos picos no geral após fermentação, embora neste caso, a redução seja 

bastante maior, nomeadamente, do pico característico com tempo de retenção de 29,56 

min, muito maior que os outros picos no início da fermentação. O pico do etanol formado é 

ligeiramente superior ao do maracujá, o que poderá significar uma maior produção. Na 

Figura 27b observa-se que os picos se mantiveram constantes ao longo do tempo o que é 

um bom indício da estabilidade da bebida. 

3.5.2. Fase orgânica 

Nos cromatogramas com extracção de n-hexano obtiveram-se poucos picos e de menores 

dimensões que no caso das extracções em fase aquosa (gráficos anteriores). Mas os 

compostos fenólicos mesmo em baixas concentrações geralmente são muito importantes 

para as bebidas e só se puderam detectar através deste tipo de análise. 

O padrão interno, 3-4,dimetilfenol (10mg/L) apresentou um tempo de retenção de 14,67 min. 

Com esta extracção não se obtiveram quaisquer picos evidentes nas amostras das bebidas 

de lúcia-lima e maracujá.  

No caso da bebida de Andalousia, pela Figura 28a podemos ver a formação de alguns picos 

após fermentação, o que indica que estes sejam produtos do processo fermentativo. Na 

Figura 28b verifica-se que estes picos se mantêm constantes durante os 30 dias de 

armazenamento. Na Figura 28c, pode-se verificar que estes produtos de fermentação 

aumentam bastante. 

Na Figura 29, referente à bebida de morango-goiaba, observa-se o mesmo comportamento 

embora com a formação de picos mais ténue. 

A ausência de picos, nos casos de lúcia-lima e maracujá, ou a sua menor quantidade, no 

caso de morango-goiaba, parece não se dever a uma menor eficiência do processo 

fermentativo, já que a maioria dos picos representam metabolitos produzidos pela levedura 

e por outro lado através do  método Folin-Ciocalteau pode-se constatar que todas as 

bebidas contêm uma certa quantidade relativa de fenóis totais. Uma justificação para estas 

observações poderá ser que os compostos fenólicos que se detectaram através do método 

Folin-Ciocalteau não apareçam nos cromatogramas, por pertencerem a grupos fenólicos 

diferentes, solúveis em fase aquosa e não na fase orgânica e que deveriam ser detectados 

nos cromatogramas da fase aquosa. Para além disso, poderão não ter sido detectados dado 

não se encontrarem em concentração acima do limite de detecção do método ou 

apresentarem tempos de retenção superiores ao tempo máximo da corrida cromatográfica . 
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a)  

b)  

c)  

Figura 28. Análise cromatográfica da bebida de Andalousia, extracção em fase orgânica. São apresentados três 

cromatogramas da injecção da fase extraída com n-hexano, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha 
roxa) e após a fermentação (linha azul); (b) após a fermentação (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 
4ºC (linha azul); e (c) após 30 dias de armazenamento a 4ºC (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 
20ºC (linha azul). O padrão interno encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos (3,4-dimetilfenol). 
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a)  

b)  

Figura 29. Análise cromatográfica da bebida de morango-goiaba, extracção em fase orgânica. São apresentados 

dois cromatogramas da injecção da fase extraída com n-hexano, distinguindo as diferentes fases (a) às 0h (linha 
roxa) e após a fermentação (linha azul); (b) após a fermentação (linha roxa) e após 30 dias de armazenamento a 
4ºC (linha azul). O padrão interno encontra-se marcado com a seta na base dos gráficos (3,4-dimetilfenol). 

3.6. Teste de antimutagenicidade in vivo – adaptação do teste de Ames  

É sabido que os compostos fenólicos em frutos e plantas possuem potentes actividades 

antioxidantes, anti-inflamatórias, anticarcinogénicas e também antimutagénicas. Bastantes 

antimutagénicos têm sido apresentados pelos autores como agentes quimio-preventivos de 

cancro, dado que o seu consumo regular poderá reduzir efeitos genotóxicos provocados por 

factores mutagénicos e carcinogénicos (Geetha et al., 2004; Jayaprakasha et al., 2007). 

A identificação de substâncias químicas capazes de induzir mutações e de substâncias 

capazes de minorar a frequência destas tem vindo a constituir um procedimento importante 

na avaliação dos riscos de segurança alimentar de alimentos e bebidas e dos efeitos 

potencialmente benéficos do consumo de determinados alimentos.  

As mutações induzidas por compostos químicos podem ser de tipo mutação pontual ou 

rearranjos cromossómicos, sendo que as primeiras são facilmente avaliadas em bactérias 

nos casos em que conduzem a alterações dos requisitos nutricionais para o crescimento 
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celular, podendo esta avaliação permitir inferir a existência de potenciais efeitos genotóxicos 

para o Homem. (McCann et al., 1975). 

O teste de Ames é um teste rápido comummente aceite para identificação de substâncias 

genotóxicas, que produzam danos genéticos que conduzem a mutações pontuais. Este teste 

usa um conjunto de estirpes geneticamente modificadas, nas quais foram introduzidas 

mutações no operão histidina que levam ao aparecimento de um fenótipo de auxotrofia para 

este aminoácido. Uma vez que novas mutações induzidas por substâncias químicas ou 

exposição ao UV ocorridas nos locais de mutações pré-existentes ou próximos destes, 

podem restaurar a capacidade de crescimento em meio sem histidina (reversão do fenótipo), 

este teste utiliza a frequência de reversão como medida para o potencial genotóxico dos 

compostos. Tendo por base o teste de Ames, foram introduzidas modificações no sentido de 

avaliar o potencial anti-mutagénico de compostos, tendo em conta a redução da frequência 

de reversão do fenótipo de auxotrofia para a histidina por comparação com a observada na 

ausência destes compostos (Mortelmans e Zeiger, 2000). 

Com vista a determinar o potencial das bebidas produzidas como factores potencialmente 

anti-mutagénicos benéficos para a saúde do consumidor das várias bebidas recorreu-se a 

duas estirpes de Salmonella typhimurium geneticamente modificadas (TA98 e TA100) com 

mutações no operão histidina hisD3052 (T98) e hisD46 (T100) (Mortelmans e Zeiger, 2000), 

respectivamente, auxotróficas para a histidina. No caso da estirpe T98 a mutação é revertida 

por acção de mutagénios que induzem uma nova mutação frameshift, ao passo que no caso 

da estirpe T100, a reversão ocorre por acção de mutagénios que induzem a substituição  de 

um par de bases num dos pares GC do codão leucina  (GAG). Neste teste avaliou-se a 

capacidade das bebidas para diminuir a frequência de reversão das mutações nestas duas 

estirpes em resultado da acção de azida de sódio, um composto mutagénico. 

Usando as estirpes de Salmonella geneticamente modificadas, e cultivadas num meio 

mínimo contendo apenas fonte de carbono e sais minerais, é possível contabilizar o 

números de colónias revertentes (his-
→his+). Nesta experiência foram usadas 

concentrações fixas de agente anti-mutagénico e de células, variando apenas a 

concentração da nossa amostra de bebida. Como controlo positivo usaram-se as placas 

onde apenas se aplicou o agente mutagénico conhecido em conjunto com as células, onde 

era de esperar o maior número de células revertentes. Como controlo negativo foram 

utilizadas placas contendo apenas concentração de células, onde se obteve o número de 

reversões espontâneas. No ensaio prepararam-se quatro concentrações decrescentes da 

nossa amostra (Tabela 21), onde esperaríamos uma proporção inversa do número de 

colónias obtidas nas mesmas placas caso houvesse efeito anti-mutagénico por parte dos 

compostos presentes nas bebidas. 
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Tal como se pode observar, na presença apenas de azida de sódio a percentagem de 

revertentes é muito superior na estirpe TA100. Este resultado está de acordo com o 

esperado, visto que a estirpe TA100 é uma estirpe mais sensível que a TA98 (Mortelmans e 

Zeiger, 2000).  

Relativamente aos resultados obtidos em presença de concentrações crescentes das 

bebidas fermentadas, observa-se que no caso dos concentrados das bebidas de sumo, 

verificou-se um aumento de células revertentes à medida que a concentração de amostra da 

suspensão diminuiu nas bebidas de sumo, mais significativo no caso da estirpe TA98 que na 

estirpe TA100. Este resultado indicia que as substâncias contidas nas amostras de sumo 

têm um efeito anti-genotóxico mais acentuado sobre os efeitos que conduzem a mutações 

frameshift (que ocorrem em TA98) que  sobre os casos em que as mutações resultam de 

substituições (que ocorrem em TA100) (Mortelmans et al., 2000).  A acção anti-genotóxica 

das bebidas à base de sumo poderá ter origem na presença de elevados teores de vitamina 

C e E, que têm sido descritos como potenciais agentes anti-cancerígenos (du Toi et al., 

2001; Klopotek et al., 2005). No presente trabalho manteve-se o número de células em cada 

placa, avaliando-se o efeito anti-genotóxico pelo aumento da percentagem de células não-

revertentes obtida em presença das diferentes concentrações do liofilizado da bebida face 

ao número de revertentes em presença do tóxico (azida de sódio). 

Tabela 21. Teste de Ames modificado. Efeito de concentrações crescentes dos compostos presentes nas 

bebidas na frequência de reversão em presença de azida de sódio. Contagem de UFC/mL ao longo do período 
de armazenamento em placas, representativas da microflora das bebidas após fermentação (tempo 0).  

 

Amostras 

Concentração de 
amostra 
decrescente 
(mg/mL) 

UFC’s das estirpes de 
Salmonella 

(%) Células não-
revertentes 

TA98 TA100 TA98 TA100 

Controlo positivo  180 254 0 0 

Controlo negativo 
(reversão 
espontânea) 

 68 114 -- -- 

Maracujá 

16 <1 102 100 60 

5,33 <1 106 100 58 

3,48 5 166 97 34 

2,87 25 245 86 94 

Morango-Goiaba 

16 <1 130 100 3 

5,33 <1 90 100 64 

3,48 27 147 85 42 

2,87 29 195 73 23 

Lúcia-Lima 

16 172 204 4 20 

5,33 298 190 -65 25 

3,48 265 142 -42 44 

2,87 220 182 -22 28 

Andalousia 

16 300 131 -67 48 

5,33 >300 148 <-67 42 

3,48 >300 157 <-67 38 

2,87 >300 191 <-67 25 
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Em relação às infusões, no caso das estirpe TA98, verificou-se que em ambas as infusões 

se obteve um número elevado de revertentes e aproximadamente constante para todas as 

concentrações de amostra, que no caso da Andalousia até é maior do que a verificada no 

controlo. No caso da estirpe TA100, os valores obtidos em presença de Andalousia são 

também elevados muito embora menores que para a estirpe T98, observando-se um 

aumento do número de não-revertentes com o aumento da concentração do chá, o que leva 

a pensar na possibilidade de um efeito anti-genotóxico para concentrações mais elevadas 

que as utilizadas e que para concentrações superiores de amostra poderão ter um efeito 

mais significativo. No entanto, uma vez que se usou o produto liofilizado, as concentrações 

empregues são demasiado elevadas para serem atingidas durante um consumo normal do 

chá pelo que não se pode considerar terem relevância elevadas em termos biológicos. Já no 

caso da lúcia-lima, os valores observados foram para a percentagem de células não-

revertentes diminui ligeiramente com o aumento da concentração de liofilizado, pelo que se 

poderá estar em presença de um efeito sinergístico entre o tóxico e componentes da bebida. 

No caso dos sumos, observou-se sempre um aumento da percentagem de células não 

revertentes, indiciando um efeito protector para ambas as estirpes, se bem que nos casos 

de maior concentração este efeito poderá ser invertido. No entanto, dado que as maiores 

concentrações testadas são demasiado elevadas para serem atingidas durante um consumo 

normal da bebida, não é de esperar efeitos negativos para o consumidor. 

Desta experiência pode-se concluir que os sumos realmente apresentam um potencial de 

antimutagenicidade que limita o efeito de compostos mutagénicos como a azida de sódio. 

No caso das infusões os resultados nesta experiência indicam um efeito negativo pelo que 

parecem potenciar o efeito mutagénico nestas concentrações. Outra interpretação destes 

resultados é que, em certos casos,  estas infusões poderão ter efeitos benéficos mas não 

em concentrações exageradas, como as usadas no ensaio efectuado, pois foram usadas 

amostras liofilizadas (concentrações máximas), e que neste caso ainda sofreram maior 

concentração comparativamente às bebidas de sumo, que têm um maior teor de polpa na 

sua constituição. 

3.7. Análise sensorial 

O desenvolvimento de novos produtos alimentares exige sempre uma análise sensorial 

efectuada em colaboração com o potencial consumidor alvo, onde se podem estudar as 

reacções e aceitação por parte da população, de forma a avaliar o potencial mercado do 

produto. É necessário ouvir a opinião do consumidor e refazer o produto de modo a 

corresponder às suas exigências / expectativas.  
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Com este objectivo foram organizadas três sessões de discussão de grupo com uma 

população heterogénea, para melhor representar o total de potenciais consumidores. 

Juntaram-se  dez pessoas por sessão (anexo, Tabela 35) de variadas áreas profissionais e 

estudantes, perfazendo uma população total de 31 pessoas, 15 pessoas ≤ 35 anos e 16 

pessoas > 35 anos. 

Foram distribuídos questionários divididos em três partes distintas (Figuras 9, 10 e 11). A 

primeira parte do questionário remeteu para os hábitos e costumes de cada pessoa em 

relação ao eventual anterior consumo de sumos, infusões/chás e espumantes. Foi recolhida 

informação sobre a periodicidade de consumo destes tipos de bebidas para assim podermos 

saber qual a influência no gosto e preferência das bebidas espumantes aqui testadas em 

habituais consumidores de sumos, chás/infusões ou espumantes. Foi recolhida também 

informação sobre os habituais locais de obtenção de sumos, chás/infusões e espumantes e 

sobre os factores que mais influenciam a compra deste tipo de bebidas de modo a 

possibilitar um potencial estudo do futuro posicionamento das bebidas espumantes no 

mercado.  

Pela Figura 30 e 31  verifica-se que, em relação ao tipo de bebida consumida e frequência 

de consumo, na população avaliada o consumo de sumos e infusões é muito mais frequente  

que o consumo de espumantes que apenas se efectua esporadicamente ou nunca. Dentro 

das bebidas de consumo mais frequente, as infusões são mais consumidas que os sumos, 

sendo adquiridas habitualmente em hipermercados. 

 

 

Figura 30. Periodicidade de consumo médio de sumos, infusões/chás e espumantes.  
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Figura 31. Locais habituais de compra de sumos, infusões/chás e espumantes. 

 

Figura 32. Factores que mais influenciam  a compra de sumos, infusões/chás e espumantes. 

Quando se procurou avaliar as razões que determinam a preferência por um determinado 

tipo de bebida de chá ou sumo (Figura 32), verificou-se que o factor mais determinante na 

escolha é o sabor (40% no caso dos sumos, 50% no caso dos chás/infusões), a par do 

preço. Já nos espumantes, a marca do produto parece influenciar significativamente a 

escolha do consumidor o que não acontece no caso das infusões, em que os consumidores 

parecem ser menos selectivos em relação a este factor. A quantidade e a embalagem não 

parecem ser muito relevantes. 

Na segunda parte do questionário foram distribuídas escalas hedónicas para que os 

consumidores classificassem os atributos sensoriais das bebidas espumantes de maracujá, 

morango-goiaba, lúcia-lima e Andalousia, e a opinião no geral da bebida provada para ser 

avaliada a sua aceitabilidade, a ser preenchida no acto da prova. As garrafas foram 
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mantidas a 4ºC até à hora da prova. As bebidas foram distribuídas em copos flute (60mL) 

todas em simultâneo e foram também distribuídos copos com água para limpar o palato 

entre cada prova. A ordem pela qual foram servidas as bebidas foi: lúcia-lima, Andalousia, 

maracujá e morango-goiaba. 

 
a)                                                                                           b) 

Figura 33. Aceitabilidade das bebidas de a) lúcia-lima e b) Andalousia, por parte da população de 31 pessoas 
(%) quanto ao aspecto visual, aroma, gosto e bebida em geral, sendo que de [0,20] – Gosta pouco; [80,100] – 
Gosta muito. 

 
a)                                                                                           b) 

Figura 34. Aceitabilidade das bebidas de a) maracujá e b) morango-goiaba, por parte da população de 31 
pessoas (%) quanto ao aspecto visual, aroma, gosto e bebida em geral, sendo que de [0,20] – Gosta pouco; 
[80,100] – Gosta muito. 

Nos gráficos 33 e 34 estão presentes as características sensoriais relacionadas às bebidas 

desenvolvidas. A aceitabilidade de cada atributo por parte da população foi classificada em 
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cinco intervalos, sendo [80,100] o máximo de aceitabilidade. Neste caso o aspecto geral das 

bebidas parece agradar à maioria da população, sendo os factores do aroma e do gosto 

mais limitantes quanto à opinião geral das bebidas de lúcia-lima e Andalousia. Os sumos, 

quanto ao seu perfil em geral estão cotados acima dos 80% de aceitabilidade, de seguida a 

lúcia-lima na casa dos 70% e por último a bebida de Andalousia  na casa dos 60%. De notar 

que todas as bebidas foram cotadas acima da média, 50%, mostrando grande receptividade 

por parte da população a estas novas bebidas, embora as bebidas de sumo sejam as 

preferidas, comparativamente às bebidas de infusões. A maior periodicidade de consumo de 

infusões/chás por parte da população, comparativamente ao consumo de sumos, indiciando 

uma preferência por este tipo de bebida (Figura 30), não se verificou para a bebida 

espumante, o que indica que, mesmo as pessoas que a priori são maiores consumidores de 

infusões/chás, também grande maioria deles deu preferência às bebidas espumantes de 

sumos em detrimento das bebidas espumantes de infusões/chás. 

Por último, foram efectuadas algumas questões de preferência entre as bebidas provadas, 

bem como algumas sugestões de outras bases a fermentar e de uma futura embalagem 

para as bebidas. A bebida preferida do género masculino foi o espumante de maracujá 

(47%) seguido do espumante de morango-goiaba (26%) e do género feminino foi o 

espumante de morango-goiaba (47%) seguido do espumante de maracujá (31%). Quanto à 

embalagem, a maioria dos consumidores indicou preferir uma garrafa de vidro, de 750mL 

(52% da população) ou seja de um tipo similar àquela em que estão os espumantes 

habitualmente disponíveis no mercado e apenas 9% considerou adequada uma garrafa de 

200mL mais próxima do tipo de apresentação de um sumo comercial. Estes dados indiciam 

que, embora se tratem de bebidas fermentadas à base de sumos ou chás/infusões, os 

consumidores as encaram como bebidas espumantes. No entanto, ao contrário do que 

acontece com os espumantes, a franca aceitação das bebidas fermentadas por parte dos 

consumidores inquiridos leva a supor que estas novas bebidas poderão vir a ser compradas 

com uma frequência superior àquela a que habitualmente são comprados os espumantes 

tradicionais, de maior grau alcoólico e menor originalidade de sabores. 

Com esta análise sensorial, considerando uma população de 32 pessoas, entre estudantes 

e trabalhadores, podemos concluir que o mercado está receptível para este género de 

bebidas e que existem potenciais compradores. Não só habituais consumidores de sumos e 

de infusões, mas também se provou que o consumidor de bebidas alcoólicas também é 

cativado como potencial comprador, de maneira que existe uma grande procura da bebida 

onde o consumidor alvo atinge todas as faixas etárias, desde os 18 anos de idade. Todas as 

bebidas obtiveram resultados positivos acima da média. 
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Capítulo 4 

Considerações Finais e Perspectivas Futuras 

Os principais objectivos deste trabalho foram alcançados, na medida em que: foram 

desenvolvidos processos para obtenção de bebidas fermentadas espumantes a partir de 

bases de fruta, polpa de fruta, sumos comerciais e chás/infusões com sucesso; ficaram 

aprovadas várias bases de sabores diferentes com grande potencial para o desenvolvimento 

de novas bebidas fermentadas espumantes; foram produzidas e estudadas quatro novas 

bebidas, duas com base de sumo (maracujá e morango-goiaba) e duas com base de infusão 

(lúcia-lima e Andalousia), quanto aos aspectos físico-químicos; foram efectuadas sessões 

de discussão, com a participação do consumidor, com o intuito de obter uma avaliação 

sensorial das bebidas produzidas, onde se constatou uma boa aceitação das bebidas. 

Como principais contribuições individuais de cada fase do trabalho experimental podem 

salientar-se o facto de o trabalho ter permitido verificar que utilização de Sacharomyces 

cerevisiae possibilitou um bom desempenho fermentativo quer em sumos, quer em infusões, 

com a adição de açúcar refinado para servir de substrato para a levedura, em que as bases 

que apresentaram maior potencial para produção de bebidas fermentadas espumantes 

tendo em conta os aspectos visual, aromático, gostativo e produção de gás foram: frutos – 

ananás e amora; sumos – maçã, maracujá e morango-goiaba; chás/infusões – maçã-canela, 

lúcia-lima, Marrocos, Andalousia, Índia, rooibus-baunilha e mel. Este processo permitiu a 

obtenção de bebidas fermentadas com uma produção de etanol que varia de 3g/L a 5g/L 

com uma pressão equivalente de 3 bars a 4 bars, que mantiveram as suas características 

em termos físico-químicos ao longo do período de armazenamento, deste que este fosse 

efectuado em ambiente refrigerado. Para além disso, verificou-se ainda que, mesmo sem 

tratamento térmico, as bebidas se apresentaram estáveis, não se detectando o 

aparecimento de contaminações externas que deteriorassem o produto final, sendo apenas 

observado crescimento microbiano da estirpe de Saccharomyces cerevisiae utilizada como 

inoculo, tal como se comprovou através de RAPD-PCR. Estes resultados permitem afirmar 

que as bebidas poderão ser produzidas antecipadamente no restaurante ou ser colocadas à 

disposição do público numa superfície comercial, desde que devidamente acondicionadas e 

armazenados em ambiente refrigerado e numa embalagem com indicação do período de 

validade.-   

De entre as bebidas fermentadas espumantes testadas, as bebidas à base de sumo de 

Maracujá e Morango-Goiaba foram as preferidas pelos provadores no geral, com um nível 

de aceitação acima dos 80%. As bebidas de infusões obtiveram uma aceitação acima dos 
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60%. Estes resultados não estão directamente relacionados com preferências à priori por 

qualquer tipo de bebida base. 

Ficou provado que é possível implementar o processo desenvolvido para a produção de 

novas bebidas fermentadas numa cozinha gourmet, desde que, com reserva prévia de 24h, 

o tempo necessário à fermentação. 

 

Perspectivas futuras:  

Apesar do potencial apresentado pelas bebidas produzidas,  existem alguns aspectos que é 

necessário ainda avaliar para que se considere, no futuro, a possibilidade de as 

disponibilizar ao consumidor. Entre estes aspecto é de realçar a necessidade de avaliar 

mais detalhadamente as características físico-químicas da bebida fermentada de forma a 

obter informação mais precisa sobre possíveis produtos secundários de fermentação que 

poderão interferir nas propriedades organolépticas do produto, nomeadamente, proceder à 

identificação dos picos obtidos na cromatografia gasosa; efectuar HPLC de modo a 

identificar também os ácidos organicos e açúcares presentes.  

A par desta caracterização físico-química, deverá ser realizada uma avaliação por um painel 

de provadores a fim de complementar o estudo sensorial efectuado. Para tal, foi criada um 

ficha de prova (anexo, Figuras 39, 40 e 41) direccionada a um painel de provadores treinado 

para traçar um perfil definido de cada uma das bebidas desenvolvidas no trabalho. 

Por outro lado, com o objectivo de avaliar as potencialidades de mercado e comercialização 

quer em restaurantes gourmet quer em superfícies comerciais será necessário  efectuar um 

estudo de mercado mais alargado..  

A organização de reuniões debate com Chefs de cozinha é deveras importante para dar a 

conhecer o produto e assim facilitar a entrada das novas bebidas na cozinha gourmet, bem 

como para estudar potenciais reformulações para o seu melhoramento, mais 

especificamente, estudar a possibilidade de um tratamento térmico adequado às 

características do produto; desenvolver uma bebida com maior percentagem alcoólica final; 

usar novas bases interessantes para o mercado. 

Numa etapa mais avançada seria útil realizar uma análise económica dos bioprocessos 

desenvolvidos e paralelamente estudar a possibilidade do seu scale up, visando a produção 

industrial. Também, perspectivar / desenvolver um estudo de mercado alargado, onde se 

incluam os temas: concorrência, posição no mercado, custos associados, publicidade, 

estratégia de lançamento, participação de pelo menos uma centena de provadores para um 

estudo estatístico com maior precisão sobre a aceitabilidade e possíveis melhoramentos na 
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fórmula, bem como a escolha da embalagem adequada ao produto que passa por ser 

inovadora, prática e passível de reciclar, para um potencial lançamento do produto na 

indústria alimentar. 
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Tabela 22. Matriz de similaridade entre estirpes usadas em RAPD-PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LI MG MG2 LL LL2 YSH W303 ISA1000 Dh 

LI 1,00         

MG 1,00 1,00        

MG2 1,00 1,00 1,00       

LL 1,00 1,00 1,00 1,00      

LL2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     

YSH 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,00    

W303 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,00   

ISA1000 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,67 0,45 1,00  

Dh 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 0,13 0,15 1,00 
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Tabela 23. Valores obtidos dos testes efectuados após fermentação e ao longo do armazenamento dos dias de armazenamento. 

Dias 

Sumo Infusão 

Refrigerado Natural Refrigerado 

Maracujá MorangoGoiaba LúciaLima Andalousia LúciaLima Andalousia 

 pH NaOH 
Densidd 
(g/mL) 

pH 
NaOH 
0,1M 

Densidd 
(g/mL) 

pH NaOH 
Densidd 
(g/mL) 

pH 
NaOH 
[0,01] 

Densidd 
(g/mL) 

pH NaOH 
Densidd 
(g/mL) 

pH NaOH 
Dens 
(g/mL) 

0 2,97 40,5 1,13 3,54 13,8 1,03 4,89 2,5 1,02 3,63 3,5 1,02 

 1 2,97 44,7 1,10 3,49 16,2 1,00 3,88 7,3 1,01 3,63 8,1 1,04 

2 2,96 42,9 1,06 3,48 17,1 1,00  

3  3,84 7,6 1,01 3,60 7 1,01 3,87 7,5 1,01 3,63 7 1,03 

4 2,99 40,2 1,11 3,50 16,8 0,99 
 

6 2,97 48,9 1,09 3,48 23,1 1,00 

7  3,84 8,8 1,00 3,58 9 1,03 3,87 9 1,00 3,64 8 1,01 

8 2,92 43,5 1,09 3,46 18 1,05  

10 2,93 58,8 1,09 3,44 21,2 1,02 3,83 10 1,02 3,60 10 1,01 3,88 8,8 1,01 3,64 7,4 1,01 

13 2,95 62,8 1,10 3,46 20 1,02  

14  3,81 6 1,02 3,66 6 1,02 3,93 6,4 1,02 3,69 7 1,03 

15 3,06 60 1,10 3,55 20,4 1,01  

17  3,58 14 1,01 3,73 22 1,02 3,91 11 1,01 3,65 9 1,00 

21  3,58 14 1,02 3,60 15 1,01 3,91 10 1,01 3,65 8,5 1,01 

24  3,59 10,2 1,04 3,48 8,6 1,01 3,91 7,2 1,02 3,67 6,8 1,01 

28  3,43 14,3 1,01 3,39 16 1,04 3,70 7,5 1,01 3,65 6,8 1,03 
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Tabela 24. ºBrix das amostras das bebidas ao longo do tempo de armazenamento. 

 

 

Tabela 25. Pressão medida por manómetros aplicados na cápsula coroa das garrafas das 

bebidas ao longo de 2 dias. 

 

 

 

 

 

 

Dias Sumo Infusão 

Refrigerado Refrigerado Natural 

Maracujá MorangoGoiaba LúciaLima Andalousia LúciaLima Andalousia 
o
Brix 

0 7,5 27,4  8,5 8,8 

1 7 26,4 7,8 8 

3 7 26,1  

4  7,5 8 7,5 7,8 

5 8 25,8  

7 6 24,3 

8  7,2 7,9 7,4 7,6 

9 7 24,9  

11 7 25 7 7 6 6 

14 8 26,5  

15  6,2 8,9 5 5 

18  7,8 7,6 7,2 7 

25      

29  8 8 3,8 4 

 Pressão das bebidas 

 HORAS A LL MJ MG 

13h40 0 0 0 0 0 

14h40 1 0 0 0 0 

15h40 2 0,45 0,5 0 0 

16h40 3 0,6 0,7 0,4 0,4 

17h40 4 0,8 0,8 0,4 0,5 

23h40 10 1,5 1,8 1 0,9 

13h40 24 3,3 4 3,1 3 

14h40 25 3,5 4 3,1 3,1 

15h40 26 3,7 4,2 3,2 3,2 

16h40 27 3,9 4,4 3,3 3,3 

17h40 28 4,2 4,5 3,4 3,5 

18h40 29 4,3 4,6 3,5 3,6 

19h40 30 4,4 4,8 3,8 3,8 

21h40 32 4,6 5 3,8 4 

22h40 33 4,9 5,3 4 4,2 

23h40 34 5 5,4 4 4,6 

13h30 48 6,7 7,5 5 6 
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Tabela 26. Testes enzimáticos para quantificação de etanol, glucose e glicerol na amostra após fermentação e durante o tempo de armazenamento. 

 

Testes Espectrofotométricos 

Dias 
Maracujá Morango-Goiaba 

Lúcia-Lima Andalousia 

4ºC 20ºC 4ºC 20ºC 

Gluc EtOH GliOH Gluc EtOH GliOH Gluc EtOH GliOH Gluc EtOH GliOH Gluc EtOH GliOH Gluc EtOH GliOH 

1 80,75 3,25 <1 18,86 4,81 <1 21,45 3,19 <1    22,56 3,31 <1    

3 47,86 3,97 <1 16,5 5,67              

4      <1 22,09 2,94 <1 23,51 3,03 <1 22,52 3,03 <1 21,26 2,95 <1 

5 72,89 2,34 <1 22,18 3,57              

7 49,14 2,16 <1 18,19 3,94 <1             

8       24,34 3,22 <1 19,86 3,19 <1 22,21 3,25 <1 20,87 2,86 <1 

9 49,74 2,60 <1 18,88 3,63 <1             

11 69,26 2,79 <1 18,98 4,19 <1 22,82 3,17 <1 23,37 3,25 <1 22,89 3,19 <1 21,66 3,03 <1 

14 34,10 2,78 - 19,66 4,30 -             

15      - 23,09 3,03 - 21,88 3,44 - 22,60 3,03 - 22,61 2,30 - 

16 51,21 2,21 - 28,32 3,68 -             

18       19,60 2,28 - 22,06 3,03 - 22,58 2,41 - 21,40 2,89 - 

25       21,57 2,07 - 20,40 3,31 - 2168 1,85 - 18,33 3,02 - 

29       21 2 - 9,54 4,52 - 26,92 2,38 - 18,78 4,37 - 
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Tabela 27. Concentrações de Albumina usadas para cálculo da proteína solúvel. 

[µg/mL] dH2O (µL) Albumina [20 µg/mL] 

0 500 - 

0,1 495 5 

0,5 475 25 

1 450 50 

2 400 100 

5 250 250 

7,5 125 375 

10 - 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 36. Recta de calibração para o cálculo dos compostos fenólicos. 
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Figura 35. Recta de calibração para o cálculo da proteína solúvel.  
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Tabela 28. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase aquosa da bebida de Andalousia. 

 

 

 

 

 

 

GC – Andalousia – sem extração 

Picos 0h Após fermentação 30d (4
0
C) 30d (20

0
C) 

Razão 

áreas 

Largura 

(s) 

Tempo 

retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 

(s) 

Tempo 

retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 

(s) 

Tempo 

retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 

(s) 

Tempo 

retenção 

(min) 

Etanol - - - 5.1274E+07 19 2,82 5.24923E+07 18 1,77 8.91637E+07 19 2,51 

1 0,38 5 8,39 0,74 6 8,00 0,95 7 7,95 0,96 7 7,82 

2 0,81 0,1 8,99 - - - - - - - - - 

3 0,81 2 9,05 - - - 0,33 2 8,50 0,14 4 8,44 

4 0,71 2 9,70 3,02 4 9,26 2,12 4 9,21 2,54 4 9,10 

5 1,39 2 9,96 7,09 6 9,54 5,15 6 9,50 5,09 6 9,42 

6 0,55 6 13,60 1,80 8 13,28 1,47 8 13,33 1,50 8 13,29 

7 6,48 8 21,51 19,71 8 21,43 14,02 9 21,42 13,22 8 21,42 

8 0,92 7 25,07 7,30 8 24,81 5,03 8 24,82 5,14 8 24,80 

9 - - - 6,03 7 25,93 5,68 8 25,90 3,69 7 25,92 

10 4,58 6 29,39 4,53 7 29,28 4,34 8 29,32 4,11 9 29,32 
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Tabela 29. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase aquosa da bebida de lúcia-lima. 

 

 

 

GC – Lúcia-lima – sem extração 

Picos 0h Após fermentação 30d (4
0
C) 30d (20

0
C) 

Razão 
áreas 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Razão áreas Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Etanol - - - 4.64953E+07 19 2,92 5.92619E+07 20 2,78 1.343905E+08 19 2,62 

1 0,27 6 8,18 0,66 7 8,10 1,70 7 7,97 1,53 7 8,00 

2 0,53 1 8,82 - - - - - - - - - 

3 0,55 3 8,89 0,96 3 8,71 0,71 2 8,59 4,55 9 8,60 

4 0,63 3 9,61 2,08 3 9,36 5,23 4 9,24 4,70 4 9,23 

5 1,54 4 9,91 5,61 5 9,63 9,59 6 9,50 7,58 4 9,51 

6 0,37 6 13,63 1,51 8 13,43 2,52 9 13,24 2,08 8 13,28 

7 4,38 8 21,52 8,75 8 21,44 22,05 9 21,45 22,41 9 21,45 

8 0,50 6 23,52 3,78 8 24,87 8,84 8 24,80 7,60 7 24,82 

9 0,50 6 25,16 3,36 8 25,96 5,14 6 25,93 6,64 7 25,94 

10 3,22 6 29,43 1,47 6 29,43 2,39 6 29,30 3,54 7 29,27 

11 - - - 2,00 7 34,46 1,99 6 34,38 1,45 7 34,39 
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Tabela 30. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase aquosa da bebida de maracujá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC – Maracujá – sem extracção 

Picos 0h Após fermentação 23d (4
0
C) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área Mínima Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área Mínima Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Etanol - - - 6.30365E+07 17 2,44 5.76217E+07 17 2,45 

1 0,56 5 7,98 0,72 6 7,54 0,78 6 7,41 

2 0,76 1 8,65 - - - - - - 

3 0,50 2 8,73 0,06 4 8,19 0,29 4 8,08 

4 39,12 3 8,96 1,53 2 9,05 58,77 12 8,74 

5 1,15 2 9,47 2,15 3 9,18 7,56 4 9,10 

6 6,14 3 9,73 - - - - - - 

7 3,90 7 10,85 1,55 8 10,48 2,64 14 10,84 

8 8,88 7 12,96 5,68 10 12,94 8,58 13 12,88 

9 10,56 8 19,99 5,39 8 20,03 6,13 8 20,01 

10 6,75 6 21,41 0,56 10 21,40 7,57 10 21,36 

11 4,57 4 23,71 - - - - - - 

12 4,74 5 23,71 - - - - - - 

13 37,23 5 24,84 32,16 8 24,76 40,68 8 24,74 

14 210,69 5 29,56 120,58 5 29,41 234,31 7 29,44 
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Tabela 31. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase aquosa da bebida de morango-goiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC – Morango-goiaba – sem extracção 

Picos 0h Após fermentação 23d (4
0
C) 

Área Mínima Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área Mínima Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área Mínima Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Etanol - - - 9.50557E+07 18 2,79 9.50089E+07 18 2,80 

1 0,40 4 7,98 0,67 7 7,82 0,54 6 7,73 

2 0,70 1 8,65 1,50 5 8,41 1,33 4 8,29 

3 0,47 1 8,74 - - - 0,20 3 9,02 

4 51,01 5 8,96 8,05 5 9,34 10,25 4 9,30 

5 1,00 3 9,47 - - - - - - 

6 6,15 3 9,73 - - - - - - 

7 3,95 7 10,85 9,01 7 11,48 8,17 7 11,38 

8 8,88 7 12,97 3,60 13 13,11 3,06 12 13,16 

9 10,31 7 19,99 3,29 10 20,15 3,41 16 20,16 

10 6,63 6 21,41 6,63 9 21,37 6,13 9 21,37 

11 2,94 8 22,94 0,69 9 22,25 0,67 9 22,23 

12 4,74 5 23,71 1,01 8 23,11 1,08 10 23,14 

13 38,22 5 24,84 18,87 8 24,72 146,05 7 24,74 

14 210,68 5 29,56 81,70 8 29,11 63,02 8 29,09 
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Tabela 32. Parâmetros dos picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase orgânica da bebida de maracujá. 

GC – Maracujá - extração fase orgânica com n-hexano 

Picos 0h Após fermentação 23d (4
0
C) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

1 5,5E-3 5 8,72 - - - - - - 

 

 

Tabela 33. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase orgânica da bebida de lúcia-lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC – Lúcia-lima - extração fase orgânica com n-hexano 

Picos 0h Após fermentação 30d (4
0
C) 30d (20

0
C) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

0 - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 34. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase orgânica da bebida de morango-goiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC – Morango-goiaba - extração fase orgânica com n-hexano 

Picos 0h Após fermentação 23d (4
0
C) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

1 - - - 3,0E-3 2 4,23 7,7E-4 3 4,30 

2 - - - 0,01 13 6,73  - - 

3 - - - 0,02 8 11,08 - - - 

4 - - - 0,02 8 12,65 - - - 

5 - - - 0,01 5 15,54 - - - 

6 - - - 0,02 2 17,78 - - - 

7 - - - 0,02 2 18,60 0,01 3 18,67 

8 - - - 0,02 2 19,36 0,01 2 19,42 
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Tabela 35. Parâmetros de picos resultantes de cromatografia gasosa referentes à fase orgânica da bebida de Andalousia. 

 

 
GC – Andalousia - extração fase orgânica com n-hexano 

Picos 0h Após fermentação 30d (4
0
C) 30d (20

0
C) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

Área 
Mínima 

Largura 
(s) 

Tempo 
retenção 

(min) 

1 - - - 2,9E-3 4 4,25 - - - 3,2E-3 2 4,5 

2 - - - 6,2E-3 4 6,75 - - - 4,9E-3 4 7,06 

3 0,01 4 10,27 0,01 11 10,34 0,04 6 9,31 - - - 

4 5,5E-3 5 11,25 6,4E-3 4 11,20 0,02 3 11,21 0,01 5 11,37 

5 - - - - - - 7,8E-3 8 15,83 0,03 6 13,03 

6 0,02 8 15,86 - - - - - - 0,03 4 15,53 

7 - - - - - - - - - 0,02 3 15,80 

8 - - - 0,01 4 15,54 - - - 0,05 7 16,31 

9 - - - 0,02 3 16,77 0,03 5 17,04 0,13 5 17,04 

10 - - - 0,02 2 17,81 - - - 0,18 5 17,75 

11 - - - - - - 0,02 3 18,02 0,01 2 18,00 

12 - - - 0,02 3 18,61 - - - 0,21 6 18,42 

13 - - - 0,02 2 19,37 0,02 2 18,81 0,14 5 19,06 

14 - - - - - - 0,02 4 19,57 0,11 6 19,75 
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Tabela 36. Dados da população que participou na análise sensorial nas sessões de grupo. 



Anexos 

 
78 

 

 

 

 

 

Figura 37. Preferência das bebidas desenvolvidas nas sessões de grupo. 

 

 

 

Figura 38. Preferência do tipo de embalagem ideal e do seu tamanho para as bebidas desenvolvidas. 
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Figura 39. Questionário para definir perfil das bebidas desenvolvidas (pag1). 
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Figura 40. Questionário para definir perfil das bebidas desenvolvidas (pag2). 
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Figura 41. Questionário para definir perfil das bebidas desenvolvidas (pag3). 

 


