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O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) é uma frutífera adaptada às condições de
estresse hídrico, cujos frutos, colhidos de forma extrativista, são a principal fonte de
renda, em determinada época do ano, para milhares de famílias do nordeste do Brasil. Os
principais produtos obtidos do umbu, em sua maioria feitos artesanalmente, são sucos,
licores, doces e geléias. O licor é uma bebida elaborada pela mistura de destilado com
xarope de açúcar, com graduação alcoólica de 15 a 54% em volume, a 20°C, com
percentual de açúcar superior a 30 g/L. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
aceitação de licor de umbu. Foram utilizados na sua formulação cachaça, polpa de umbu
(levados para maceração por 3 meses), açúcar e água. Estes dois últimos ingredientes
foram utilizados para o preparo do xarope, que foi adicionado ao macerado depois de frio
e homogeneizado, sendo a mistura final envasada em garrafa de vidro com tampa de
rosca. Após a fase de repouso (30 dias), foi feita uma filtração da mistura, a temperatura
ambiente, em microfibra para clarear o licor, que foi submetido a testes de aceitação,
utilizando a escala hedônica de 9 pontos (9-gostei extremamente; 1- desgostei
extremamente), sendo avaliados os atributos aparência, sabor e aroma, à teste de
intenção de compra e à análise do teor alcoólico (°GL). Os resultados da aceitação são
positivos, visto que a maioria das notas recebidas para todos os atributos são maiores
que 7 (gostei moderadamente) e para a intenção de compra foi 4 (provavelmente
compraria). A graduação alcoólica está de acordo com o mínimo exigido pela legislação.
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