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  INTRODUÇÃO: 
O semiárido da Bahia é um grande produtor de frutos 
tropicais nativos e cultivados. Apesar de muitas 
apresentarem amplas perspectivas de aproveitamento 
econômico, poucas têm sido exploradas, dada a falta de 
informações que possibilitem sua exploração comercial 
(SANTOS et al., 2012). A fermentação alcoólica de suco 
de frutas utilizando leveduras, produz álcool etílico 
como produto principal e muitos outros componentes 
secundários que contribuem para a qualidade 
nutricional e sensorial do fermentado, assim como o 
prolongamento de sua vida útil (OSORIO-CADAVID et 
al., 2008; SANTOS et al., 2012). No Brasil, é necessário 
o incentivo para que outras frutas não sejam 
desperdiçadas e possam gerar fermentados alcoólicos 
diversos, sendo importante a realização de 
experimentos com frutas para a produção de bebidas 
fermentadas alcoólicas (JAFFRÉ et al., 2009). O 
trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a 
produção e avaliar a composição físico-química da 
bebida fermentada alcoólica da seriguela e figo-da-índia 
confrontando com a legislação vigente para bebidas. 

  MATERIAL E MÉTODOS: 
As frutas foram adquiridas no Semiárido baiano. As 
amostras foram coletadas em diferentes tempos durante 
o processamento (início da fermentação, durante a 
fermentação, final da fermentação). Análises como peso 
(total, relação casca/polpa e semente), teor de sólidos 
solúveis, acidez total titulável, pH e teor alcoólico (IAL, 
2008) foram realizadas. A chaptalização do mosto foi 
realizada para obter uma bebida cujo teor alcoólico se 
apresentasse entre 10% e 13% (v/v). A sulfitação foi 
realizada adicionando metabissulfito de potássio 
(K2S2O5) ao mosto numa concentração de 3 gramas 
para cada 10 L de suco clarificado. Após a preparação 
da polpa para a fermentação, o fermento (Red Star - 
Cotê des Blancs) foi adicionado de acordo com as 
instruções do fabricante. A fermentação foi conduzida 
em reator batelada de polietileno e capacidade de 25L. 
Finalizada a fermentação, os fermentados foram 
levados à geladeira por 24 horas para facilitar a 
decantação da levedura. Para o teste de aceitação 
sensorial, o mesmo foi conduzido com 50 provadores 
não-treinados, utilizando escala hedônica de 9 pontos. 

  

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados físico-químicos mostraram que as 
bebidas estão dentro dos padrões estabelecidos pela 
legislação brasileira para bebidas alcoólicas 
fermentadas de frutos. Com relação à aceitação 
sensorial da bebida fermentada alcoólica de figo-da-
índia e seriguela, 94% gostaram da mesma e apenas 
6% desgostaram. Já quanto à intenção de compra, 60% 
provadores comprariam e 40% não comprariam a 
bebida elaborada a partir do figo-da-índia e 88% 
provadores comprariam e 12% não comprariam a 
bebida elaborada a partir da seriguela. 

  CONCLUSÃO: 
O figo-da-índia e a seriguela possuem potencial para 
serem explorados industrialmente ao invés de serem 
desperdiçados. Os resultados da análise sensorial 
demonstraram que o figo-da-índia é apropriado para a 
produção de bebida alcoólica fermentada, porém, ainda 
necessita de maiores estudos à condução do processo 
fermentativo para obtenção de produtos dentro de um 
padrão sensorial com maior intenção de compra pelo 
mercado. 
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