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RESUMO

A Tecnologia  de  produção de  licores  é  relativamente  simples  e  representa  uma 
forma  eficiente  de  contornar  os  problemas  relacionados  à  comercialização  de 
produtos perecíveis uma vez que esta bebida conserva-se à temperatura ambiente e 
apresenta uma extensa vida de prateleira. Além disso, a fabricação de licor constitui  
uma forma de aproveitamento da matéria prima existente em propriedades rurais, 
aumentando assim, a renda familiar de pequenos agricultores. O licor é uma bebida 
composta por uma fonte alcoólica, uma fonte de sabor e uma fonte de açúcar. O seu 
processamento  consiste  em  misturar  proporções  adequadas  dos  ingredientes 
citados. O presente trabalho objetivou oferecer informações que contribuam para a 
melhoria  do  sistema  de  produção  de  licores  no  Brasil,  discorrendo  sobre  os 
principais pontos da tecnologia de produção de licor. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico  ressaltando  aspectos  tecnológicos,  históricos,  tipos  de  licores, 
diferenças no processamento,  classificação e aspectos sensoriais  relacionados à 
aceitação deste produto. Conclui-se que este é um produto capaz de agregar valor a 
produção  agrícola,  mas  que  carece  de  estudos  científicos  e  informações  para 
aperfeiçoar  o  processo  e  atender  a  um  mercado  consumidor  cada  vez  mais 
exigente.

PALAVRAS-CHAVE:  Produção  de  licor,  bebidas  alcoólicas,  processamento  de 
frutas, agroindústria.

TECHNOLOGY, COMPOSITION AND PROCESSING OF LIQUEURS

ABSTRACT
The technology of liqueurs production represents a relatively simple and efficient way 
to avoid the problems related to the marketing of perishable products since this drink 
may be kept at  room temperature and has an extensive shelf  life.  Moreover,  the 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.12; 2011 Pág. 1

mailto:mateusjunq@yahoo.com.br
mailto:shsaraiva@yahoo.com.br
mailto:caroltatagiba@hotmail.com
mailto:livia_ssimoes@hotmail.com
mailto:luqteixeira@yahoo.com.br


manufacture of liqueur is a form of to use the existing raw materials on farms, thus 
increasing  the gain of  small  farmers.  The liqueur  is  a  beverage consisting of  an 
alcohol source, a flavor source and a sugar source. Their processing consists of to 
mix the appropriate proportions of these ingredients.  This study aimed to provide 
information  to  assist  in  improving  the  system  of  production  of  liqueurs  in  Brazil, 
discussing  the  main  points  of  the  technology  of  liqueur  production.  It  was 
accomplished  a  literature  review  emphasizing  technological  aspects,  historical 
aspects, types of liqueur, differences in the processing, classification and sensory 
aspects related to the acceptance of this product. It was concluded that this product 
is capable of adding value to agricultural production, but it lacks scientific studies and 
information to improve the process and to attend a consumer market increasingly 
demanding.

KEYWORDS:  Liqueurs  processing,  alcoholic  beverages,  fruit  processing,  agro-
industry.

INTRODUÇÃO
As bebidas alcoólicas podem ser consideradas tão antigas quanto a própria 

humanidade. Povos tão antigos quanto os fenícios, assírios e babilônios entre outros 
as  mencionaram  em  seus  registros  (AQUARONE,  1993).  No  Brasil,  a  bebida 
alcoólica é definida como um produto refrescante, aperitivo ou estimulante destinado 
à ingestão humana no estado líquido, sem finalidade medicamentosa e contendo 
mais de meio por cento, em volume, de álcool etílico a 20 °C (BRASIL,1999).

Segundo a legislação brasileira as bebidas alcoólicas são classificadas em: 
fermentadas (cerveja e vinho), por misturas (licor, amargo e aperitivo, aguardentes 
composta  e  bebidas  mistas),  destiladas  (cachaça,  rum,  aguardente,  uísque  e 
conhaque) e destilo-retificadas (vodca e gim). A cerveja e a sidra são refrescantes, 
os  aperitivos  amargos,  os  vinhos e licores,  são estimulantes.  Vale ressaltar  que 
entre  todas  as  bebidas  alcoólicas  somente  os  licores  podem ser  produzidos  de 
forma artificial (AQUARONE, 1993).

Os licores são produzidos em várias regiões do mundo, de forma artesanal ou 
industrial. Países como Holanda, França, Espanha e Itália produzem os licores mais 
conhecidos do mundo, entre os quais pode-se citar o Cointreau (a base de casca de 
laranja), Bénedicte (a base de ervas), Advocaat (a base de ovos), Cherry Brandy (a 
base de cereja) e Amarula (feito do fruto da amarula),  dentre outros (TEIXEIRA, 
2004).

A  fabricação  de  licor  artesanal  constitui  uma forma de  aproveitamento  da 
matéria-prima existente na propriedade, principalmente frutas regionais, agregando 
valor  à  produção e aumentando a  renda da família  rural  (LYNCH & MULVIHIIL, 
1997). Além disso, seu processamento exige tecnologia simples, o produto final é 
comercializado  à temperatura  ambiente  e  apresenta  extensa  vida  de  prateleira 
(TEIXEIRA et al., 2005).

A  produção  de  licores  representa  uma  forma  de  contornar  os  problemas 
relacionados à comercialização de produtos perecíveis e com aspectos visuais de 
tamanho  e  forma inferiores  aos  exigidos  pelo  mercado  de  “mesa”,  mas  que  se 
encontra em bom estado de conservação e apresente excelente valor sensorial e 
nutricional.

Este trabalho baseou-se em uma revisão de literatura e visa discorrer sobre 
os  principais  pontos  da  tecnologia  de  produção  de  licor  ressaltando  aspectos 
tecnológicos, históricos, tipos de licores, diferenças no processamento, classificação, 
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clarificação e aspectos sensoriais relacionados à aceitação deste produto. Com isso 
pretende-se  oferecer  em  um  único  artigo  um  conjunto  de  informações  sobre  o 
assunto contribuindo para a melhoria do sistema de produção de licores artesanais e 
industriais no Brasil.

DEFINIÇÃO
A  palavra  licor  é  de  origem  latina  “lique  facere”  e  significa  fundido  ou 

dissolvido  em líquido  (CLUTON,  1995).  A  definição  de  licor  é  bastante  variada, 
contudo, todos os autores mencionam os elementos principais de um licor que é 
uma bebida dita “por mistura” composta de uma fonte alcoólica, uma fonte de sabor, 
e  uma  fonte  de  açúcar  (TEIXEIRA  et  al.,  2007).  Portanto,  licores  são  bebidas 
alcoólicas que levam açúcar e produtos aromáticos tais como extrato de plantas e 
frutas, as destilações destas, sucos de frutas e óleos essenciais (HEBERT, 1989).

Segundo a legislação brasileira, Licor é a bebida com graduação alcoólica de 
quinze a cinqüenta e quatro por  cento  em volume,  a vinte  graus Celsius,  e  um 
percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro, elaborado com álcool etílico 
potável ou destilado alcoólico simples, ambos de origem agrícola, ou com bebidas 
alcoólicas,  adicionada  de  extratos  ou  substâncias  de  origem vegetal  ou  animal, 
substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos permitidos em 
ato administrativo complementar (BRASIL, 1999).

LICORES: UMA VISÃO GERAL
Antigamente os licores faziam parte da economia doméstica da maioria das 

famílias rurais. Cada região tinha seus licores, suas aguardentes características. A 
maioria destas receitas era transmitida de geração em geração pelas famílias.  A 
elaboração própria constituía um orgulho. O próprio jardim fornecia a matéria-prima 
para a elaboração dos licores (HEBERT,1989). 

Segundo  ARTHEY  &  ASHURST  (2001)  as  formulações  de  licores  mais 
tradicionais  são  mantidas  em  segredo  e  constitui  basicamente  da  extração  por 
maceração  alcoólica  de  frutas  e  plantas  frescas  ou  desidratadas,  ou  ainda uma 
mistura de suco com uma fonte alcoólica que é adoçada. 

Existem inúmeros tipos de licores, variando desde os “tradicionais”, produtos 
muito fortes, aos “especiais”, produtos mais leves, tais como brands, cremosos e 
aperitivos (GUTIÉRREZ et al., 1995).

A partir de 1989, a tendência passou a ser uma produção de licores cujos 
aromas sejam mais pronunciados e com teor alcoólico mais baixo, esta combinação 
torna  mais  agradável  a  ação  de  saborear  o  licor  e  o  torna  menos  embriagante 
(HEBERT, 1989).

Desta  forma  ganharam  espaço  os  licores  de  frutas,  que  são  bebidas 
preparadas  por  um  processo  sem  fermentação  utilizando  frutas  como  principal 
elemento natural e possuindo um grau alcoólico em torno de 25% (v/v) e cerca de 
150 g/l de açúcar (GUTIÉRREZ et al.,1995). Estes licores, devido à presença de 
frutas em sua composição, são ricos em compostos fenólicos que por sua vez são 
de  grande  interesse  nas  dietas  por  possuírem atividade  antioxidante  e  possível 
efeito anticancerígeno (GEÖCZE, 2007). Porém, essa característica não é exclusiva 
dos  licores  a  base  de  frutas,  estudos  mostram  que  o  “Nocino”,  licor  italiano 
produzido  a  partir  de  nozes  verdes,  também  apresenta  significativo  teor  de 
substâncias fenólicas com um elevado poder antioxidante (ALAMPRESE, 2005).

A história do licor está envolta em clima de magia e alquimia. Destilações 
feitas  com  o  objetivo  de  se  encontrar  o  elixir  da  longa  vida  foi  o  início  do 
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desenvolvimento de alguns licores, por isso não há um consenso comum entre os 
autores sobre sua origem exata.  O Chartreuse,  por  exemplo,  é um licor  francês 
produzido desde 1605. Sua composição é mantida em segredo, mas sabe-se que 
ele  é  composto  por  mais  de  130  ervas  (CHARTREUSE,  DESTILARIA,  2011). 
Existem uma infinidade de tipos de licores, provavelmente cada um teve uma origem 
diferente, portanto cada licor tem a sua própria história.  

O aparecimento dos licores remonta de tempos imemoriais. Consta que já nas 
tumbas,  do velho Egito,  foram encontradas receitas de licores que eram usados 
como  digestivos  e  como  produtos  medicinais,  especialmente  para  combater 
problemas relacionados ao estômago (LICORES, BAR E BEBIDAS, 2011). 

Segundo HEBERT (1989), os licores têm sua origem na Itália, sendo que no 
século XIII eles eram apenas medicamentos açucarados misturados com suco de 
fruta  para  mascarar  o  gosto  dos  medicamentos.  Posteriormente  as  informações 
técnicas italianas foram propagadas  a  outros  povos.  A  rainha francesa  Catarina 
Médicis teria difundido os conhecimentos em seu país proporcionando o aumento e 
popularização o consumo. Assim, o licor deixou de ser remédio e passou a ser a 
bebida favorita (ENTURINI FILHO, 2010).

Os primeiros registros sobre álcoois aromatizados foram do Arnold de Vila 
Nova, um alquimista da Espanha e França que nasceu em 1240. Ele escreveu em 
seu livro “The book of wine”, sobre a destilação de vinho em aqua vitae e a adição 
subseqüente a estes espíritos com várias ervas (ALCOHOLIC, 2011). 

Entre  os  séculos  XIV e  XVII,  foram produzidos por  alquimistas  e  monges 
vários  tipos  de  licores  como  o  Benedicte  do  monastério  de  Benedictine.  A 
formulação do Chartreuse foi originária da tentativa de se produzir um elixir da longa 
vida em 1605 no monastério de Cartusian (ALCOHOLIC, 2011). 

Nota-se que o licor é um produto de tradição, todos os licores supracitados 
ainda são produzidos e continuam fazendo sucesso no mundo das bebidas ditas 
espirituosas (TEIXEIRA et al., 2004). Conforme relatado, não há um consenso sobre 
a data e o local onde os licores foram criados pela primeira vez, o mais certo é que 
vários tipos de licores surgiram em épocas e locais distintos. De qualquer forma, 
nota-se que se trata de uma bebida muita antiga, que foi criada envolta a um clima 
de magia  e  que até os dias  atuais  está  relacionado a  tradições de cada região 
produtora.  

LICORES CREMOSOS
Licores cremosos são emulsões, formadas por bebida alcoólica e leite em pó 

integral  ou  creme,  adicionados  de  açúcar,  flavorizantes,  corantes,  conservantes, 
espessantes e emulsificantes (PRODUCTION, 2011).  Eles contêm uma dosagem 
alcoólica  mais  leve,  em  torno  de  17%  (p/v),  o  que  tem  sido  responsável  pelo 
crescimento do consumo nessa categoria de licores (LEA et al., 1995).

Entretanto, a definição de licor cremoso não pode ser equivocada com licor 
creme,  que  segundo  a  legislação  brasileira  é  a  bebida  que  em  relação  à 
concentração de  açúcar  contém mais  de  trezentos  e  cinquenta  gramas por  litro 
(ALVARENGA, 2006).

Em  emulsões  a  grande  dificuldade  encontrada  é  em  manter  a  sua 
estabilidade,  uma  vez  que  as  gotículas  tendem  a  se  colidirem,  se  fundirem 
aumentando de tamanho e  ocasionando consequentemente  a sua separação.  O 
contato  entre  as  moléculas  de  água  e  óleo  é  um sistema  termodinamicamente 
instável.  Para  que  as  emulsões  tornem-se  cineticamente  estáveis  por  um 
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determinado  tempo  é  necessária  à  adição  de  emulsificantes  antes  da 
homogeneização (ARAUJO, 2008).

Em licores cremosos a separação de fases ocorre devido às condições de 
preparo e armazenamento (temperatura de estocagem), teor alcoólico, quantidade 
de gordura presente no creme, teor protéico, teor de sólidos totais, pH, força iônica, 
concentração de íons de cálcio presentes, viscosidade da solução, entre outros que 
podem influenciar em suas propriedades físico-químicas (ALVARENGA, 2006).

A  principal  consequência  da  desestabilização  de  licores  cremosos  é  o 
chamado  “creaming”,  que  é  a  ascendência  das  gotículas  de  gordura  devido  à 
diferença  de  densidade  entre  as  gotículas  dispersas  e  o  meio  dispersante 
(BECKETT, 1995).  A precipitação protéica ocorre devido a sua baixa solubilidade na 
fase aquosa rica em etanol. 

Em principio a nata do leite era utilizada como emulsificante, porém o produto 
apresentava problemas na estabilidade, que pode ser recuperada com a adição de 
caseinato de sódio que atua como emulsificante, e citrato trissódico como agente 
sequestrante (LYNCH & MULVIHILL, 1997)  

Em emulsões contendo caseinato de sódio como principal  emulsificante,  a 
precipitação pode ser evitada mantendo o teor de álcool abaixo da concentração 
crítica que causa a precipitação da caseína (30-40%), neste caso o álcool aumenta a 
estabilidade da emulsão,  pois reduz a tensão interfacial  entre a fase oleosa e a 
aquosa  (DICKINSON  et  al,  1988).  Outras  formas  de  manter  a  estabilidade  dos 
licores cremosos é evitar flutuações de temperatura e armazená-los tampados sob 
refrigeração após abertos (LIQUEURS, 2011).

Em algumas regiões têm-se observado um grande aumento do consumo de 
licores cremosos, tais como: Amarula, Baileys ou Carolans (SEBRAE, 2011). Hoje o 
mais conhecido e consumido licor cremoso do mundo é o Baileys Irish Cream, que 
surgiu em 1974 e teve grande destaque no mercado da época (BAILEYS, 2011).  

PROCESSAMENTO DE LICORES
Conforme  explicitados  anteriormente,  licor  é  uma  bebida  alcoólica  que  se 

caracteriza pela elevada proporção de açúcar misturado com álcool, água e alguns 
princípios  aromáticos  extraídos  de  frutas,  raízes,  sementes,  sucos,  ervas 
aromáticas,  cascas de frutas ou de plantas (TEIXEIRA et  al.,  2005).  A Figura 1 
ilustra  a  composição  geral  de  licores  auxiliando  assim  no  entendimento  dos 
procedimentos essenciais para a produção de licores de qualidade e que tenham 
boa aceitação por parte dos consumidores. 

O processamento de licor, seja ele de que tipo for, consiste basicamente em 
se misturar em proporções adequadas os componentes indicados na Figura 1. No 
caso  de  licores  cremosos,  além  dos  componentes  básicos  supracitados,  é 
necessário adicionar leite em pó ou creme de leite bem como estabilizantes e outros 
aditivos necessários e permitidos pela legislação
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Figura 1 - Esquema geral da composição de licores
Fonte: TEIXEIRA, 2004.

  Na Figura 2 está apresentado o Fluxograma geral para processamento de 
licor.
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Figura 2 – Fluxograma Geral do processamento de licores. 
Fonte: Adaptado de BORGES, 1975.

Preparo da matéria prima
Quando se utiliza matéria-prima “in natura” de origem vegetal ela é lavada em 

água corrente de boa qualidade. Em seguida, faz-se a sanitização em água clorada 
(50 mg/L de cloro residual total (CRT) expressos em Cl2, à temperatura ambiente) 
seguida  de  nova  lavagem  para  remover  o  excesso  de  cloro.  Dependendo  da 
matéria-prima elas são descascadas, cortadas ou trituradas (TEIXEIRA, 2004). No 
caso de matéria-prima que já foi processada como ocorre com o chocolate e o café 
torrado  não  há  necessidade  de  preparos  prévios,  sendo  apenas  pesadas.  Se 
necessário, são misturadas e ou peneiradas. 

Obtenção de Extrato alcoólico. 
Existem basicamente três processos para obtenção do extrato alcoólico: por 

destilação,  por  adição  de  essência  e  por  maceração.  O  método  de  destilação 
consiste em colocar a matéria-prima em contato com o álcool ou água por algumas 
horas e em seguida promove-se uma destilação. Este processo é mais comum em 
licores  fabricados  a  partir  de  sementes  (destilação  alcoólica)  e  rosa  (destilação 
aquosa) (REVENTOS, 1971).

O  método  de  maceração  é  uma operação  unitária  que  também pode  ser 
designado  como extração  sólido-líquido  ou  lixiviação.  Esta  consiste  em deixar  a 
matéria-prima  por  um  tempo  em  contato  com  uma  solução  hidroalcoólica, 
transcorrido o tempo necessário faz-se uma filtração obtendo-se o extrato alcoólico 
que contem os princípios aromáticos e corantes extraídos da matéria-prima. Este 
procedimento  é  comum  em  licores  naturais  produzidos  a  partir  de  frutas 
(REVENTOS, 1971).

No  processo  de  extração  das  frutas  os  componentes  solúveis  são 
encontrados no interior celular. O solvente passa da solução geral para a superfície 
da amostra, que em geral é bastante rápido. Posteriormente o solvente penetra e 
difunde-se no sólido. Nessa etapa muitas vezes a taxa de extração torna-se menor, 
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pois  as  paredes  celulares  são  resistentes  à  difusão,  porém  não  é  o  fator 
determinante da velocidade de lixiviação.  Para contornar esse problema pode-se 
realizar a redução do tamanho da amostra, assim durante a extração o solvente 
percorre distâncias menores e chega ao maior número de células.  A seguir, o soluto 
é dissolvido no solvente, difuso através da mistura de sólido e solvente na superfície 
da partícula,  por  fim o soluto é transferido para a solução geral  (GEANKOPLIS, 
2007).

Por fim, no método de fabricação de licores dito “por essência” não há uma 
etapa  de  maceração,  ocorre  simplesmente  uma  mistura  da  essência,  álcool  e 
xarope, este é o caso de alguns licores artificiais e daqueles cuja matéria-prima não 
propicia o processo de infusão como, por exemplo, os licores de: chocolate, cacau, 
licores cremosos, etc (REVENTOS, 1971).

O  tempo  de  extração  da  matéria  prima  é  um dos  pontos  críticos  para  a 
obtenção de um licor de qualidade, pois o tempo de infusão em solução hidroalcólica 
deve ser suficiente para garantir a completa extração dos elementos essenciais que 
conferirão  cor,  sabor  e  aroma  à  bebida.  Para  cada  tipo  de  matéria-prima  há 
necessidade  de  um  tempo  específico  de  maceração  diferente.  Para  o  licor  de 
Banana feito a partir de banana nanica fatiada o tempo indicado é de 15 dias, para 
jabuticaba são indicados 3 dias e para a laranja até 2 meses (TEIXEIRA, 2004).  No 
caso do licor de café o tempo de extração deve ser de no mínimo três dias (ROCHA 
et al., 2010). O tempo de extração deve ser influenciado também pelo tamanho das 
partículas,  temperatura,  agitação  entre  outros  fatores.  Assim,  para  cada 
processamento  é  necessário  fazer  um ensaio  com a  finalidade  de  determinar  o 
tempo adequado de maceração. 

Demais etapas.
Depois  de  obtido  o  extrato  alcoólico  e  o  xarope  de  açúcar,  todos  os 

ingredientes são misturados em proporções bem definidas para obtenção do produto 
final de acordo com o estipulado em cada formulação. Ele passa por um período de 
repouso para promover a decantação de sólidos insolúveis. Decorrido esse tempo 
ele é filtrado e envasado (TEIXEIRA, 2004). Além do período de repouso é possível 
fazer  a  clarificação do licor  utilizando agentes clarificantes  e  com isso obter  um 
produto de melhor estabilidade física. 

Clarificação de licores
O processo de clarificação de licores tem como objetivo reduzir sua turbidez e 

evitar  a formação de flocos que sedimentem no fundo das garrafas. São retidos 
durante a clarificação compostos responsáveis pela turbidez e sedimentação, tais 
como:  pectinas,  numerosos  carboidratos  e  complexo  tanino-proteína  (TEIXEIRA, 
2004). 

Em licores de frutas como a acerola, por exemplo, é comum o aparecimento 
de flocos que sedimentam no fundo das garrafas durante o armazenamento. Esses 
sedimentos  depreciam  a  qualidade  sensorial  da  bebida  junto  ao  consumidor 
(NOGUEIRA &  VENTURINI,  2005).  O  processo  de  clarificação  tem  por  objetivo 
evitar a formação e precipitação desses flocos oferecendo uma bebida de melhor 
aceitação  visual.  A  forma  mais  simples  de  clarificação  consiste  em  aguardar  a 
ocorrência  da  decantação  natural  e  fazer  uma  nova  filtragem  e  envase  do 
sobrenadante. 

 Porém,  o  processo  natural  é  lento  sendo  útil  imprimir  rapidez  a  essa 
operação. Isto é feito com o emprego de alguma técnica que seja capaz de acelerar 
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a  decantação.  Uma das  técnicas  empregada  se  chama colagem e consiste  em 
adicionar  cola  de  peixe,  gelatina  ou  clara  do  ovo.  Nesse  caso  os  agentes 
adicionados têm a função de “quebrar” a suspensão, ou então agem como colóides 
de  proteção  que  ao  envolverem  as  partículas  suspensas  aceleram  a  sua 
sedimentação (ENTURINI FILHO, 2010).             

Por existir licores que não permitem à utilização desta técnica a opção, é o 
uso  do  leite  associado  ao  alúmen de  potássio,  ou  betonitas  especiais  e  caolim 
(ENTURINI FILHO, 2010).  Em escala industrial  empregam-se formas sofisticadas 
que envolvem micro ou ultrafiltração.  

 A clarificação por membranas, processo utilizado tanto para purificar produtos 
como para concentrá-los, se baseia no deslocamento tangencial líquido ao longo de 
uma membrana seletiva,  submetida a uma pressão, que permite a passagem do 
solvente  e  dos  menores  compostos  através  dos  poros.  Os  processos  por 
membranas mais esclarecidos são a ultra e a microfiltração, que diferem entre si 
principalmente pelo  tamanho do poro da membrana empregada e,  portanto pelo 
tamanho das partículas que serão retidas (BORGES, 1975).

NOGUEIRA et al. (2005), em um estudo realizado com membranas de ultra e 
microfiltração observaram que em ambos os processos houve diminuição tanto da 
turbidez quando da cor do licor de acerola submetido a este processo. Segundo 
estes autores houve manutenção do teor alcoólico, dos açúcares redutores totais,  
dos sólidos totais, do pH, da acidez, da proteína bruta e da densidade do licor após 
o  processamento.  Eles  concluíram que  a  micro  e  a  ultrafiltração  são  processos 
eficientes  para  clarificar  o  licor  de  acerola.  Contudo,  eles  observaram mediante 
realização de análise sensorial que este processo levou a perda de sabor e aroma. 
Portanto,  a  busca  por  métodos  industriais  de  clarificação  que  garantam  a 
estabilidade física, mas que não altere o aroma e sabor necessita prosseguir. 

Processamento de Licores Cremosos
No caso dos licores cremosos, além dos ingredientes normais dos demais 

licores  há  a  adição  de  leite  em  pó  e  creme  de  leite,  por  isso,  deve  ocorrer  a 
dispersão  dos  ingredientes  nas  respectivas  fases  e  a  pré-mistura  das  fases  é 
seguida por uma homogeneização (homogeneizador de alta pressão) obtendo-se 
uma  emulsão  mais  estável  (PRODUCTION,  2011).  A  homogeinização  reduz  o 
diâmetro dos glóbulos de gordura, aumentando a estabilidade do produto e evitando 
a ocorrência de “creaming” (ALVARENGA, 2006). 

ALVARENGA (2006) em um estudo sobre diferentes velocidades de agitação 
para licores cremosos, utilizando homogeneizador Ultra Turrax, caseinato de sódio 
como emulsificante e o citrato trissódico como agente sequestrante, observou que a 
melhor agitação empregada foi 20500 rpm por um período de 5 minutos.

É conveniente observar que diferente do que ocorre com as aguardentes, que 
são obtidas por destilação de vinhos ou de outros líquidos fermentados (mostos), na 
fabricação de licores não há fermentação alguma (BORGES,  1975).  No caso de 
licores cremosos, a maior dificuldade é conseguir manter a sua estabilidade e por 
isso a necessidade de proceder com muito critério haja vista o grande número de 
fatores que interfere no equilíbrio físico e dinâmico de uma emulsão. 
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PRINCIPAIS COMPONENTES DO LICOR

Água
Como os licores são bebidas destinadas ao consumo humano, a água tem de 

ser de excelente qualidade, com destaque para os licores que são preparados por 
processos a frio, ou seja, onde não há tratamento térmico algum. Portanto, a água 
deverá ser potável,  filtrada ou destilada, isenta de contaminação microbiana com 
destaque para os patogênicos, não possuir sabor e aroma. As águas duras devem 
ser evitadas, pois estas provocam a turvação do licor (BORGES, 1975 e ENTURINI 
FILHO, 2010).

Açúcar
A fonte de açúcares pode ser o açúcar branco comercial ou um xarope de 

açúcar obtido pela simples fervura do açúcar com água até completa dissolução, 
procedimento  este,  que  facilitará  a  posterior  homogeneização  com  a  solução 
hidroalcoólica (PENHA et al., 2003).

A sacarose como edulcorante melhora a qualidade do licor, ou desenvolve 
circunstâncias de qualidade, para o tipo de bebida desejada. Para isso é necessário 
evitar a turvação ou coloração do xarope, com precipitação de impurezas dissolvidas 
ou  em  suspensão.  O  processo  é  realizado  pela  fervura  com  albumina  de  ovo 
seguida  de  retirada  do  precipitado  ou  uso  de  carvão  ativo  animal  ou  vegetal 
(ENTURINI FILHO, 2010). 

Os licores são bebidas que possui grandes variações quanto à matéria-prima, 
teor alcoólico e também quanto ao teor de açúcar. Conforme a legislação Brasileira, 
(BRASIL, 1999) o licor deve possuir no mínimo 30 g de açúcar por litro, não havendo 
limite superior e o que se nota é que normalmente são empregados valores bem 
superiores ao mínimo exigido.

 Segundo TRITTON (1975)  o teor de açúcar em licores de frutas varia de 250 
a 350 g/L, enquanto que os licores cremosos atingem valores de 350 a 400 g/L. O 
mesmo  autor  sugere  que  durante  a  fase  de  preparação  do  xarope  deve-se 
acrescentar uma pequena quantidade de ácido cítrico ou tartárico para promover a 
inversão dos açúcares a frutose e glicose, o que impede a sua cristalização. 

BORGES (1975)  diz que para a produção de licores finos é recomendada a 
utilização de açúcar refinado no preparo do xarope, este garantiria maior qualidade 
ao licor uma vez que o xarope formado é mais translúcido do que os produzidos por  
açúcares cristais. Ainda segundo este autor, o uso de mel e de glicose deveria ser  
evitado, pois apesar de ser mais solúvel em álcool, é menos solúvel em água do que 
o açúcar comum e ainda possuem menor poder edulcorante. 

Segundo TEIXEIRA et al (2007) a adição de xarope de glicose na proporção 
de 100 g/L juntamente com a adição de 300 g/L de açúcar cristal na forma de xarope 
simples melhorou a aceitação do licor de banana em relação àqueles que não foram 
adicionados xarope de glicose.  

A combinação entre o teor alcoólico e o teor de açúcar desempenha um papel  
fundamental quanto a aceitação do licor por parte dos consumidores. Em um estudo 
sobre o processamento de licor de acerola foram testados três teores alcoólicos 
(18°, 24° e 30 °GL) e três teores de açúcar (200, 250 e 300 g/L), os consumidores 
escolheram os valores de 18 ° GL e 300 g/L de açúcar como sendo o licor mais 
preferido  (PENHA et  al.,  2003).  Resultados  semelhantes  foram encontrados  por 
TEIXEIRA et al.  (2007) ao analisar diferentes combinações de álcool e açúcar na 
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produção de licor de banana. A amostra cujo teor alcoólico foi de 18 °GL e o teor de 
açúcar 30% (p/v) foi a que obteve melhor aceitação pelos provadores.

Além da importância  tecnológica,  o  teor  de  açúcar  serve  de  base  para  a 
classificação dos licores. Conforme A legislação brasileira (BRASIL, 1999)  os licores 
são classificados quanto ao teor de açúcares em: 
• Licor seco: é a bebida que contem mais de trinta e no máximo cem gramas de 

açúcares, por litro;
• Licor fino ou doce: é a bebida que contém mais de cem e no máximo trezentos e 

cinqüenta gramas de açúcares, por litro; 
• Licor creme: é a bebida que contêm mais de trezentos e cinqüenta gramas de 

açúcares por litro;
• Licor escarchado ou cristalizado: é a bebida saturada de açúcares parcialmente 

cristalizados. 
Álcool

Conforme citado anteriormente o licor é uma bebida elaborada por mistura e o 
álcool empregado no processo tem de ser potável (BRASIL, 1999). O álcool etílico 
comum vendido em farmácias, não pode ser utilizado em hipótese alguma, pois 
contém substâncias tóxicas como o metanol que é prejudicial à saúde. São fontes de 
álcool potável: o álcool de cereais e a vodca que são mais utilizados na preparação 
de licores de frutas, cachaça (utilizado na preparação do Cherry Brandy), conhaque 
(utilizado na elaboração do Cordon Rouge, por exemplo) e o uísque (utilizado no 
fabrico do Forbiden Fruit) (TEIXEIRA, 2004). 

Os aromas podem ser  extraídos da matéria-prima tanto  com álcoois  mais 
fracos quanto com álcoois mais fortes, porém a bibliografia não elucida o porquê da 
maioria das formulações indica álcoois com elevada graduação alcoólica (ENTURINI 
FILHO, 2010).

Ao se aumentar o teor de açúcar % (p/v) de um licor, normalmente se eleva 
também o seu teor em álcool % (v/v) a fim de se conseguir um equilíbrio entre o 
gosto doce e o sabor alcoólico.  Segundo HEBERT  (1989) há uma tendência da 
diminuição  do  teor  alcoólico  dos  licores  sendo  que  o  mais  comum  é  que  haja 
preferência para aqueles licores cujo teor alcoólico está em torno de 25 °GL, ou seja, 
25 % (v/v). Analisando-se as prateleiras dos supermercados, vê-se que a maioria 
dos licores industriais de frutas possui um teor alcoólico, declarado em rótulo, entre 
18 e 25 °Gl (TEIXEIRA, 2004).

A tendência de que aqueles licores de frutas cujo o teor alcoólicos seja inferior 
a 25 °GL são mais preferidos pelos consumidores foi confirmada por HASHIZUME et 
al. (1976)  e por PENHA (2000). HASHIZUME et al. (1976)  estudaram uma melhor 
tecnologia para a produção de licor de maracujá, e testaram três teores alcoólicos 
(21, 23 e 25 °GL),  quanto à aceitação sensorial,  utilizando 80 provadores. Estes 
autores verificaram que os teores de 21 e 23 °GL foram preferidos em relação ao 
licor cujo teor alcoólico era de 25 °GL e não houve diferença quanto à preferência 
entre os dois primeiros teores testados, porém estes autores mantiveram constante 
o teor de açúcares (125 g de glicose e 250 g de açúcar cristal). 

Vale ressaltar, no entanto, que a preferência por um dado teor alcoólico de 
um licor está relacionada à combinação entre o gosto doce, o teor alcoólico e o 
sabor  da  fruta.   Este  fato  pode  ser  verificado  facilmente  observando-se  o  teor 
alcoólico  de  licores  comerciais  que  são  diferenciados  dependendo  do  sabor 
(TEIXEIRA et al., 2005). Essa preferência também pode variar de uma região para 
outra,  como  acontece  com  bebidas  tais  como  vinho  e  cerveja  que  apresentam 
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variações em seu teor alcoólico dependendo da região em que é produzida e das 
suas características sensoriais. Nota-se ainda que esta variação não é muito grande 
no caso da cerveja e do vinho, assim sendo supõe-se que também não deve sê-la 
para o licor de mesmo sabor (TEIXEIRA 2004).

Conhecer  o  teor  alcoólico  do  extrato  é  de  fundamental  importância  no 
processamento para balancear a formulação e obter o valor pretendido. Da mesma 
maneira é importante determinar a % de álcool presente no licor final para verificar 
se os valores estabelecidos foram alcançados. A determinação do teor alcoólico de 
bebida mista, como é o caso do licor, é feita por destilação seguida de medida da 
densidade por picnometria sendo o teor de álcool relacionado com a densidade da 
solução hidroalcoólica (LACHRNMEIER et al., 2005). Também é possível a utilização 
de densímetros específicos (alcoômetros) para determinar a concentração de álcool 
do destilado obtido.

Para aferir o teor alcoólico com auxílio do densímetro, muitas vezes é preciso 
dispor  de  grande  volume  de  solução  hidroalcoólica,  cerca  de  200  (duzentos) 
mililitros,  dependendo do tamanho do alcoômetro.  Portanto,  para  contornar  essa 
questão,  o  índice  de  refração  apresentou-se  como  um  método  alternativo.  Os 
resultados  encontrados  na  análise  das  soluções  hidroalcoólicas  foram 
correlacionados com a concentração de álcool  da bebida utilizando a escala em 
°BRIX. A significativa vantagem deste método é a utilização de pequeno volume de 
amostra, com medição rápida e precisa, além de uma curva de calibração antes de 
iniciar as análises (ROCHA, 2010).

Sempre que se fala em bebidas alcoólicas é preciso considera a influencia 
deste tipo de bebida na saúde do homem. A toxicologia social é área da toxicologia 
que se ocupa deste tipo de estudo. Sabe-se que um consumo moderado de etanol 
é, possivelmente, um fator de proteção do sistema cardiovascular. No entanto, os 
efeitos são negativos quando o consumo é elevado. Doses inferiores a 0,6 g/kg/dia 
não são tóxicas ao homem (ALAIS e LINDEN, 1991).

Neste sentido, o consumo de licor pode ser interessante, pois normalmente é 
consumido, como aperitivo, em pequenas doses. Porém antes de se fazer qualquer 
inferência sobre um possível efeito benéfico da ingestão de licor é necessário a sua 
comprovação científica.  No mais é preciso ressaltar que o consumo de licor, assim 
como de todas as outras bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. 

Aromas
Este grupo de ingredientes é que, propriamente, dará o sabor e o aroma ao 

licor, sendo de capital importância acentuar a necessidade de cuidados especiais ao 
se estabelecer a proporção entre as substancias utilizadas (BORGES, 1975).

A maior fonte de variação dos licores está relacionada à escolha do aroma e 
do tipo de extração empregado.  A obtenção do aroma vai desde a utilização de 
essências adquiridas no mercado, até sua extração por processos de maceração 
alcoólica, seguida ou não de destilação (TEIXEIRA, 2004). 

 Mesmo  que  haja  a  repetição  dos  ingredientes  e  nas  proporções  na 
formulação dos licores não significa que irão possuir  as mesmas características, 
uma vez que os atributos da matéria-prima são afetados pela conservação, idade, 
maturação,  o que resulta nas características do produto final  (ENTURINI FILHO, 
2010).

Os  componentes  básicos  do  licor  são:  água,  açúcar,  álcool  e  princípios 
aromáticos, (LYNCH e MULVIHILL, 1997) ou seja, produzir licor é a arte de compor 
uma bebida utilizando água, açúcar, álcool e aromas. No caso dos licores naturais 
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os  aromas  são  extraídos  de  frutas,  sementes  e  ervas.  Os  licores  comerciais 
produzidos  por  grandes  empresas  são  normalmente  compostos  por  essências 
artificiais.

Na Espanha o licor de pêssego é um aperitivo popular. GUTIÉRREZ  et al. 
(1995)  quantificou a composição de sais minerais e açúcares em 25 amostras de 
licores de pêssego em 5 diferentes  marcas, sendo 4 marcas espanholas e uma 
alemã. A relação entre determinados componentes da fração mineral e de açúcar é 
um indicador do uso da fruta na preparação da bebida. Componentes das frutas 
foram encontrados em apenas 9 amostras provenientes de 2 marcas distintas, o que 
significa que as demais amostras advindas das outras marcas provavelmente foram 
elaboradas com a utilização de aromas sem o emprego direto de polpa de fruta, ou 
foram elaboradas a partir do destilado do líquido proveniente da maceração da fruta. 
A sacarose foi o principal açúcar encontrado.  O referido trabalho mostra o grande 
interesse da Espanha pelo licor de pêssego e de saber se ele foi ou não preparado 
com utilização de frutas.

Resultados  similares  aos  encontrados  no  licor  de  pêssego  também foram 
encontrados em licores de maçã (GUTIÉRREZ et al.,  1995) na Alemanha, o que 
indica a utilização de frutas na elaboração destes licores. A utilização da fruta é 
preferida em relação à utilização apenas de aromas, pois a fruta além de garantir um 
bouquet natural, interfere na textura final do licor e contribui com outros nutrientes 
como compostos fenólicos e minerais.  

Na Itália, o licor de limão (limoncello) é cada vez mais popular. O limoncello é 
feito com casca de limão e tem um teor alcoólico inferior a 36 °GL. Uma receita 
básica para a produção artesanal  do limoncello  consiste  em:  ½ kg de casca de 
limão, que é colocado em infusão em 1 L de álcool a 95 ° GL por um período que 
varia de uma semana a 40 dias. Decorrido este período a infusão é filtrada. A esta 
se acrescenta 0,8 L litros de xarope previamente preparado com água e 1 kg de 
açúcar (DUGO et al., 1995). 

Durante a maceração substâncias aromáticas são lixiviadas de dentro da fruta 
para o extrato alcoólico (GOMES et al., 2005). O tempo de infusão das frutas, ou 
seja, o tempo em que elas devem permanecer em contato com o álcool varia de 
uma fruta para outra. A literatura recomenda 15 dias para a banana, 3 dias para a  
jabuticaba,  2 meses para a laranja etc.  Porém, na literatura científica há poucos 
estudos  sobre  o  tempo  de  extração  necessário  para  vários  tipos  de  licor.  Num 
estudo sobre  produção de licor  de  banana verificou-se que o tempo de 16 dias 
mostrou-se suficiente para finalizar a etapa de extração, evidenciando que o tempo 
de infusão deve ser de 15 a 16 dias (TEIXEIRA, 2004).

As etapas da elaboração de licores de frutas são: Infusão, preparo do xarope, 
mistura, envelhecimento, clarificação, filtração e envase. Cada uma dessas etapas 
pode interferir no aroma final do produto. Portanto, a qualidade do licor dependerá 
da  formulação  utilizada,  do  processamento  e  do  emprego  de  boas  práticas  de 
fabricação.

ANÁLISE SENSORIAL DE LICORES
Análise sensorial é uma área da ciência usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar  reações  das  características  dos  alimentos  e  materiais  como  são 
percebidas  pelos  sentidos  da  visão,  olfato,  gosto,  tato  e  audição  e  fornece 
informações relevantes quanto à percepção que os consumidores têm do produto 
testado.  As  técnicas  de  análise  sensorial  são  uma  ferramenta  bastante  útil  no 
desenvolvendo de um novo produto (ALVARENGA, 2006). Além disso, contribuem 
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direta ou indiretamente para o controle de qualidade, reformulação e controle de 
custos, relações entre condições de processo, ingredientes, aspectos analíticos e 
sensoriais (DUGO et al., 1995).

Testes de aceitação, técnicas sensoriais que utilizam os órgãos dos sentidos 
humanos como instrumentos de medida tem o objetivo  de informar o quanto os 
julgadores  gostaram  ou  desgostaram  da  amostra  em  relação  a  determinados 
atributos; para isso utilizam uma escala hedônica de nove pontos com os conceitos 
variando de “desgostei extremamente” e “gostei extremamente” (DUGO et al., 1995). 

TEIXEIRA (2004),  avaliando processos de produção de licores de banana, 
encontrou  médias  entre  7  e  8  (gostei  moderadamente  e  gostei  muito, 
respectivamente)  em  relação  aos  atributos  sabor  e  aroma  e  entre  6  (gostei 
ligeiramente) e 7 para o atributo cor. Neste estudo, obteve-se melhor aceitação o 
licor  cujos  teores  de  álcool  e  açúcar  eram de 18°  GL e  35% (p/p),  no  qual  foi 
utilizado purê de banana submetido a um tratamento térmico. Nesse estudo o autor 
constatou ainda que a adição de xarope de glicose combinado com açúcar refinado 
e correção da acidez final via adição de ácido cítrico para valor de 0,2 % em ácido 
cítrico 

CONCLUSÃO
Conclui-se que o licor é um produto de tradição capaz de agregar valor a 

produção agrícola, sua fabricação se torna, portanto, uma alternativa muito propícia 
para pequenos agricultores ou grandes industriais. Devido a seu teor de álcool e de 
açúcar,  é  possível  preparar  um licor  sem o emprego de conservantes  químicos, 
garantindo a elaboração de um produto que seja ao mesmo tempo natural, estável e 
seguro.  O  segredo  do  sucesso  está  no  desenvolvimento  de  formulações  que 
conjuguem o sabor da fruta, das ervas, das sementes e etc. com os teores de álcool 
e  açúcar  mantendo tudo em plena harmonia propiciando uma bebida de grande 
aceitação pelos potenciais consumidores. É necessário ainda garantir a estabilidade 
física, química e microbiológica do produto final. Apesar de ser um produto antigo, e 
de  tecnologia  simples,  há  poucas  informações  científicas  disponíveis  sobre  seu 
processamento  e  por  isso  há necessidade de mais  estudos a  fim de otimizar  e 
padronizar o seu processamento. Dessa forma será possível atender a um mercado 
consumidor cada vez mais exigente e ávido por novos produtos.
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