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Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja 

Uma receita de várias culturas 

Dona Maria da Conceição Sousa de Castro e seu esposo Sr. José Resende de Castro 

preparam o vinho de laranja há mais de trinta anos. Ambos nasceram e residem na cidade de São 

Tiago, no estado de Minas Gerais, Brasil, onde são conhecidos por “Dona Ná” e “Seu Zé”. Ela 

nasceu em 12 de outubro de 1948 e ele em 21 de maio de 1938. Ambos estudaram até o "terceiro 

e o quarto ano primário", respectivamente. 

    Dona Ná aprendeu a fazer o vinho com Seu Zé, que conhece o processo desde criança, 

pois seus pais produziam a bebida. Ele nos contou que foi uma senhora chamada Maria Silva, 

mais conhecida como Dona Inacita, nascida em 27 de junho de 1923 e falecida em 16 de maio de 

1985, que passou a receita do vinho de laranja para Dona Mindica, mãe de Seu Zé. O casal segue 

a receita de Dona Inacita à risca e o resultado é um delicioso vinho feito com laranjas. O vinho 

produzido por eles destina-se ao consumo próprio, mas também o usam para presentear 

parentes e amigos. Vez ou outra vendem o vinho sob encomenda.  

    Nos dias atuais, a expressão “wine of orange” é usada distintamente para se referir a um 

tipo de vinho de uvas que vem ocupando espaço no mercado internacional, com coloração 

variando do dourado brilhante ao amarelo-acastanhado, cujo sabor situa-se entre os tradicionais 

vinhos tinto e branco. O vinho feito a partir de laranjas não é uma bebida industrializada e 

comercializada no Brasil. Temos conhecimento daquele produzido por Dona Ná e Seu Zé e um 

outro elaborado em caráter experimental (CORAZZA et al, 2001), mas sabemos também que há 

outras pessoas que produzem este vinho na região. Nas páginas seguintes veremos como o vinho 

de laranja é preparado pelo casal a partir de dois ingredientes básicos: a calda de açúcar e o suco 

da laranja. 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/free-satellite-location-map-of-sao-tiago.jpg
http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/free-satellite-location-map-of-sao-tiago.jpg
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Dona Ná, Seu Zé e o filho Ronaldo em 2002 e 2014 
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“Com o preto e com o branco”: o preparo da “calda de açúcar” 

O processo de fazer o vinho envolve o preparo inicial do que denominam por “calda de 

açúcar”. Dissolvem dois tipos de açúcar em água: o “preto” (1/3) e o “branco” (2/3). 

 

O açúcar “preto” 

 

O açúcar “branco” 

O açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na realidade tem cor 

marrom, mas chamam de “preto”. O açúcar branco é também conhecido por "cristal", por 

apresentar cristais grandes e transparentes e é facilmente encontrado no comércio. A calda é 

preparada em panelas de alumínio ou em um tacho de cobre de 40 litros de capacidade, ou em 

ambos dependendo da quantidade de vinho que irão produzir. Colocam água para aquecer em 

fogão a gás ou lenha e adicionam os açúcares. Misturam “com bastante atenção pra não deixá 

fervê”, “o fogo fáiz o açúca derretê”, disse Dona Ná. Já Seu Zé mencionou que assim “derrete 

mais açúca”. 

A receita seguida por eles contém a seguinte observação escrita: “Não deixar ferver a 

calda de açúcar, não deve-se colocar a mão molhada e não é indicado colocar os ingredientes em 

recipientes engordurados”. Seu Zé e Dona Ná recomendam ainda que se uma espuma aparecer 

na superfície da calda durante sua preparação, esta deve ser retirada com uma escumadeira.  
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Antes de utilizarem a calda de açúcar no preparo do vinho, deixam-na esfriar. Segundo 

Seu Zé “o mió é prepará ela um dia antes pra tê certeza que vai tá bem fria”. Na continuidade do 

processo, a calda é filtrada através de um pano para separar impurezas. 

 

A calda de açúcar 

 

“Coando”  a calda 
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Descascando, espremendo e conversando 

Seu Zé e Dona Ná costumam preparar o vinho de laranja durante o período do inverno no 

Brasil, entre os meses de maio e junho, período no qual as frutas estão maduras. Eles dizem que 

é possível usar qualquer tipo de laranja para produzir o vinho, mas preferem as “mais azedas”. A 

laranja usada por eles é regionalmente conhecida por “campista” ou “seleta” e é colhida em uma 

propriedade da família na zona rural. É uma laranja do tipo doce e tem frutos com casca mais 

grossa.       

 

Laranjas 

 

Laranjeiras 

Para extrair o caldo das laranjas as frutas são descascadas com facas até ficarem "bem 

machucadas" e são então espremidas com as mãos sobre um segundo balde onde recolhem o 

seu caldo. Seu Zé disse que o caldo deve ser extraído desta forma porque senão “o vinho não 

vira” e também que não se deve utilizar espremedores manuais ou elétricos porque “o vinho não 

fica bão, só pode sê o sumo da laranja que atrapáia o vinho”. Para Dona Ná o sumo das cascas 

jamais deve entrar em contato com as laranjas descascadas, pois “o vinho fica ruim, fica 

margoso”.  

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Orange-flower-and-frui.jpg
http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Orange-tree.jpg
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As laranjas "bem machucadas" e a extração do caldo com as mãos 

Numa ocasião em que acompanhamos a produção do vinho, sete pessoas da família 

ajudaram a descascar e espremer as laranjas. Neste momento houve grande interação entre elas. 

Enquanto as laranjas iam sendo "machucadas" e espremidas, contavam casos, histórias, falavam 

de suas vidas, crenças, gostos, sonhos, preocupações e assim o trabalho foi sendo realizado e o 

tempo passou sem que percebêssemos. 

“A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro”  

Após a extração do suco das laranjas, este é “coado” através de panos e misturado à calda 

de açúcar em quantidades iguais dentro de um balde de plástico limpo e seco. Devido à 

quantidade de vinho que produzem, realizam a mistura em baldes grandes com capacidade de 

aproximadamente 50 litros. A preocupação maior de Seu Zé e Dona Ná é que os recipientes 

estejam perfeitamente limpos e secos. Segundo eles “a ciência de fazê o vinho é essa e não pode 

mudá, a coisa já veio com esse quisito, a minha mãe aprendeu assim e nóis tamém faiz assim”.  

 

 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/The-well-hurt-oranges.jpg
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“Coando” o suco de laranjas 
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Mistura do suco de laranjas com a calda de açúcar 

Após realizarem a mistura entre o suco e a calda, colocam-na em garrafões de vidro 

usando um funil de plástico. Os garrafões têm cinco ou 50 litros de capacidade 

aproximadamente. Os maiores contêm uma massa de cimento na parte externa para evitar que 

quebrem. 
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Os garrafões são depois tampados com rolhas de cortiça que recebem ainda uma camada 

de cera de abelha ao redor. Quanto à vedação dos garrafões Seu Zé disse que “o ar é coisa muito 

importante, não pode entrá. Se entrá, enfraquece o vinho”, mas para Dona Ná: “Se entrá ar 

capaiz que não fermenta”. Ao mesmo tempo, “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, “solta 

um gáis de dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café” e “quando 

o tempo tá frio ferve mais divagá”. Ele disse ainda que “não tem nenhuma gota de álcool no 

vinho. É no fermentá que dá o álcool. A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro. A 

fermentação dele é que cria esse álcool”.  

A mistura permanece dentro dos garrafões por oito dias. Após este período as rolhas de 

cortiça são retiradas e trocadas por pequenos cilindros ocos de bambu, medindo de 4 a 8 cm de 

comprimento e com diâmetro aproximadamente igual ao da boca dos garrafões, nos quais 

adaptam a extremidade de uma mangueirinha de plástico que tem cerca de 40 cm de 

comprimento. Ao redor passam cera de abelha. Também usam rolhas de cortiça perfuradas em 

substituição aos cilindros de bambu, adaptam a mangueirinha e tampam a boca dos garrafões. 
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A extremidade livre das mangueirinhas é colocada em um recipiente com água onde 

borbulha um gás: “tem que colocá pra fermentá, se não colocá não fermenta” (Dona Ná), “tem 

que colocá dentro do copo com água pra não entrá ar, o ar só tem que saí”, “o ar é coisa muito 

importante, não pode entrá, se entrá enfraquece o vinho” (Seu Zé). Por isso, vedam a boca dos 

garrafões com rolhas contendo mangueiras cujas extremidades livres são colocadas dentro de 

um recipiente com água para a saída do gás.  

 

 

 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Carboys-with-hoses.jpg
http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Hollow-bamboo-cylinder.jpg
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O processo termina após cerca de dois meses. Os cilindros de bambu ou as rolhas com 

mangueirinhas são retirados e os garrafões são novamente tampados com as rolhas de cortiça 

normais. O vinho está quase pronto, mas permanece dentro dos garrafões vedados por mais dois 

meses. Deposita-se no fundo uma “borra” que segundo Seu Zé é a “sujeira ou o ácido da laranja. 

Após esse tempo eles retiram o vinho dos garrafões por meio de sucção usando uma 

mangueirinha. Ele possui cor de mel e leve gosto de laranja. É armazenado em garrafas de vidro 

e está pronto para ser degustado durante as refeições e especialmente nas datas festivas e 

comemorações familiares. 

 

Algumas questões: 

1) A palavra vinho não se refere exclusivamente à bebida preparada a partir da uva? 

2) Nos dias atuais, o vinho é uma bebida amplamente conhecida e consumida pela humanidade, 
mas desde quando é produzido? Quem descobriu? 

3) Por que usam diferentes açúcares para preparar o vinho de laranja? 

4) Quais são as diferenças entre os açúcares usados? 

5) O que significam as frases: a) "O fogo fáiz o açúca derretê" e b) "derrete mais açúca"? 

6) Por que a calda de açúcar deve ser aquecida sem “deixá fervê”? 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/The-orange-wine-.jpg
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7) Por que é importante preparar a calda "um dia antes pra tê certeza que vai tá bem fria”? 

8) Por que algumas laranjas são azedas e outras doces? 

9) Por que as laranjas maduras são mais doces? 

10) Por que o caldo das laranjas não pode ser extraído usando espremedores elétricos? No que 
isto interfere? 

11) Por que revestem os garrafões de vidro grandes com cimento? 

12) Por que não pode entrar ar na mistura? 

13) Quando Seu Zé disse que “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho” e que “solta um gáis de 
dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”, o que está 
acontecendo? 

14) Por que “quando o tempo tá frio ferve mais divagá”? 

15) Qual é a sua interpretação para esta frase: “É no fermentá que dá o álcool. A gente não põe 
álcool no vinho, ele vira lá dentro. A fermentação dele é que cria esse álcool”? 

 

 


