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RESUMO

A utilização de frutas como matéria-prima para produção de bebidas fermentadas, apresenta-se como uma das soluções para minimizar as perdas 
nas lavouras. Além disso, representa uma alternativa ao consumidor que procura novos sabores e maior variedade de produtos. Segundo dados 
do Instituto de Economia Agrícola, no ano de 2012, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de tangerina, sendo São Paulo, o estado com 
maior destaque. Dentre as diversas variedades, a que possui maior preferência é a Ponkan, por possuir gosto mais doce. Assim, o objetivo deste 
resumo é apresentar dados da caracterização de tangerina variedade Ponkan. Estes dados serão utilizados posteriormente para estabelecer um 
processo para fabricação de vinho de tangerina Ponkan, utilizando o microrganismo Saccharomyces cerevisiae. As tangerinas da variedade 
Ponkan foram obtidas em comércio local na cidade de Ourinhos - SP. A massa do fruto foi determinada em balança analítica. Para determinação 
do rendimento de suco em massa, utilizou-se balança analítica para medição das massas de suco e dos frutos. O rendimento de suco em volume 
foi determinado através do volume de suco de 10 frutos, medidos em proveta (mL). A densidade do suco foi determinada pesando-se 10 mL de 
suco em balança analítica. O pH foi medido em pHmetro digital. A acidez total foi determinada utilizando metodologia do Instituto Adolfo Lutz. As 
medidas foram feitas em triplicata. Calcularam-se os valores médios e desvios-padrão. Observou-se que a massa do fruto foi igual a 167,15 g ± 
48,0, tal valor  está dentro da faixa encontrada na literatura (138 g - 185,54 g). O rendimento de suco em massa foi igual a 56,69%m/m ± 12,37, 
valor  este acima do observado na literatura (41%). O rendimento de suco em volume foi igual a 61,10%v/m ± 13,65. Este valor médio está acima 
do encontrado na literatura (31 - 38%). Observa-se também que os desvios-padrão dos valores apresentados são considerados altos para suas 
médias, o que mostra a diversificação dos frutos. Observa-se que a qualidade dos frutos cítricos é de extrema importância para uma melhor 
comercialização, tanto para o consumo in natura, bem como para o processamento industrial, e as características internas e externas destes 
frutos devem ser consideradas, visando uma melhor aparência e também uma melhor qualidade organoléptica. Entretanto, é importante 
observar que, não apenas as variedades cítricas produzem frutas com características próprias, como também frutas de uma mesma variedade, 
cultivadas em regiões diferentes, possuem qualidades  diferentes em função de muitos fatores como clima, solo, porta-enxerto, adubação, tratos 
culturais, pulverizações fitossanitárias, dentre outros. O que justifica a diferença entre os dados obtido e observados, assim como os desvios-
padrão apresentados. A densidade do suco obtida foi igual a 0,93 g/mL ± 0,003, sabendo-se que não foram encontrados valores para comparação 
deste parâmetros. O pH do suco foi igual a 3,91 ± 0,18. Este valor também encontra-se dentro da faixa de valores reportados na literatura para 
esta fruta (3,42 a 4,26). A acidez total foi igual a 0,487 g/100mL ± 0,008, comparando-se com valores da literatura (0,40 a 0,81 g/100mL), este 
encontra-se dentro do esperado. Em processos de fermentação para produção de vinhos, a acidez do mosto pode ser avaliada através da 
determinação do pH, da acidez total e da concentração individual dos ácidos orgânicos. Nos processos fermentativos, o pH do meio afeta tanto o 
crescimento, quanto a formação do produto. Os microrganismos apresentam uma faixa estreita de pH, na qual, crescimento e formação de 
produto ocorrem a altas velocidades e, desta forma, este parâmetro é controlado nas fermentações. Segundo autores renomados, pH entre 3,8 e 
4,0 permite uma fermentação alcoólica rápida, além de inibir bactérias indesejáveis. Tais informações mostram que o suco de tangerina Ponkan, 
encontra-se dentro da faixa adequada de pH e acidez para realizar boa fermentação.
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