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RESUMO 

 

Caracterização - química e sensorial - da cachaça de alambique nova produzida em 

Salinas, MG. 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar a correlação entre os resultados de avaliação 

sensorial e de composição química de amostras de cachaça nova produzidas em alambiques 

de Salinas, MG. Com o intuito de estabelecer correlações mais confiáveis entre os 

marcadores e as amostras utilizaram-se ferramentas quimiométricas. Para realização do 

estudo foram coletadas 24 amostras de cachaça nova produzidas pelos membros da 

Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS). Os parâmetros: 

análises descritivas quantitativas (ADQ), grau alcoólico, acidez e 48 compostos químicos 

constituintes da cachaça foram determinados. Os compostos orgânicos foram determinados 

por cromatografia líquida (HPLC) com detecção por arranjo de diodos (DAD) e por 

espectrometria de massas (MS), além de cromatografia gasosa (GC) com detecção por 

ionização em chama (FID) e por (MS). O cobre foi determinado por espectroscopia de 

absorção atômica (AAS). Para a determinação dos perfis sensoriais foi selecionada e 

treinada uma equipe de 9 julgadores com base em seu poder discriminativo, na 

reprodutibilidade dos julgamentos e no consenso dentro da equipe. Para descrever e 

comparar os perfis sensoriais das amostras foram levantados e quantificados 23 atributos 

sensoriais, divididos entre aroma (álcool, bagaço de cana, adocicado, frutado, ácido, cítrico, 

cana, rapadura, amadeirado, adstringente e azedo) e sabor (álcool, ácido, doce, amargo, 

frutas, bagaço de cana, caldo fermentado, cítrico, alcatrão, adstringente e queimação). Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), testes de média de 

Tukey, análise de componentes principais (PCA), rede neural de Kohonen, seleção de 

variáveis utilizando a seleção dos preditores ordenados (OPS) e quadrados mínimos 

parciais (PLS). Pela PCA observou-se que os descritores selecionados para sabor foram 

determinantes para descrever o perfil de mais de 80% das amostras, enquanto que para 

aroma apenas metade delas foram discriminadas. Pela rede neural de Kohonen foi possível 

agrupar as amostras em função da semelhança de composição química, em oito grupos 

distintos. Compostos presentes em maior intensidade em algumas amostras foram 

determinantes para discriminá-las. Utilizando OPS e PLS foi possível verificar quais os 
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compostos correlacionaram diretamente com cada um dos 23 descritores sensoriais 

selecionados, sendo que, foram encontradas correlações (r
2
) superiores a 0,90 para 14 

descritores: bagaço de cana, adocicado, frutado, cítrico, rapadura, adstringente e azedo, 

para aroma; e álcool, doce, frutas, caldo fermentado, cítrico, alcatrão e queimação, para 

sabor. Os compostos dodecanoato de etila, ácido propanóico, n-butanol, tetradecanoato de 

etila, carbamato de etila, 5-hidroxi-2metil-3-hexanona, hexadecano, propionaldeído, 

butirato de butila, álcool isoamílico, acroleína, formaldeído, ácido hexanóico, acetato de 

etila, n-propanol, cobre, acetaldeído, ácido octanóico, acidez volátil, benzaldeído, álcool 

caprílico e 2-heptanol correlacionaram com o descritor sensorial caldo de cana fermentado 

com r
2
 > 0,99. Foi possível encontrar correlações entre composição química e descritores 

sensoriais capazes de discriminar cachaças novas utilizando ferramentas estatísticas. 

 

Palavras chave: Bebidas Fermentadas, Cromatografia, Sabor, Aroma, Rede neural de 

Kohonen, OPS.  
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ABSTRACT 

 

Characterization - chemical and sensory - of the alembic-made cachaça produced in 

Salinas, MG. 

 

The aim of this work was to investigate the correlation between the results of sensory 

evaluation and the chemical composition of alembic-made cachaça samples produced in 

Salinas, MG. In order to establish reliable correlations between markers and samples were 

used chemometric tools. For this study were collected 24 samples of cachaça produced by 

members of the Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS). 

The parameters: quantitative descriptive analysis (QDA), alcohol content, acidity and 48 

chemical compounds of cachaça were determined. Organic compounds were determined 

by liquid chromatography (HPLC) with diode array detection (DAD) and mass 

spectrometry (MS), in addition to gas chromatography (GC) with flame ionization detection 

(FID) and MS. Copper was determined by atomic absorption (AAS). To determine the 

sensory profile was selected and trained a team of 9 judges based on their discriminative 

power, reproducibility of the trials and consensus with the staff. To describe and to 

compare the sensory profiles of the cachaça samples were collected and quantified 23 

sensory attributes, divided between aroma (alcohol, sugarcane bagasse, sweet, fruity, sour, 

citrus, sugarcane, molasses, woody, astringent and sour) and flavor (alcohol, sour, sweet, 

bitter, fruit, sugarcane bagasse, fermented juice, citric, tar, astringent and burning). Data 

were subjected to analysis of variance (ANOVA), Tukey tests, principal components 

analysis (PCA), Kohonen’s neural network, selection of variables using the selection of 

predictors ordered (OPS) and partial least squares (PLS). By PCA was observed that the 

flavor descriptors were determinants for describe the profile to over 80% of samples, while 

for flavoring only half of them have been discriminated. For the Kohonen’s neural network 

can be grouped samples due to the similarity of chemical composition, into eight distinct 

groups. Compounds present in greater intensity in some samples were crucial to 

discriminate them. Using OPS and PLS was possible to verify which compounds correlated 

directly with each one of the 23 selected sensory descriptors, and for 14 of these descriptors 

the correlation was referring to a r
2
  0,90: sugarcane bagasse, sweet, fruity, citrus, 
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molasses, astringent and sour to aroma; and alcohol, sweet, fruit, fermented juice, citric, tar 

and burning, to taste. The compounds ethyl dodecanoate, propanoic acid, n-butanol, ethyl 

tetradecanoate, ethyl carbamate, 5-hydroxy-2-methyl-3-hexanone, hexadecane, 

propionaldehyde, butyl butyrate, isoamyl alcohol, acrolein, formaldehyde, hexanoic acid, 

ethyl acetate, n-propanol, copper, acetaldehyde, octanoic acid, volatile acid, benzaldehyde, 

caprylic alcohol and 2-heptanol correlated with the sensory descriptor called fermented 

sugarcane juice with r
2
 > 0.99. It was possible to find correlations between chemical 

composition and sensory descriptors capable of discriminating alembic-made cachaças 

using statistical tools. 

 

Keywords: Fermented beverages, Chromatography, Taste, Aroma, Kohonen’s neural 

network, OPS. 
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Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no 

Brasil, com caracterização de identidade específica, obtida pela destilação do mosto 

fermentado de cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares (BRASIL, 2003). 

Com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, a 20 ºC, podendo ser adicionada de 

açúcares até 6 g L
-1

, expressos em sacarose (BRASIL, 2005a). A avaliação da cachaça é 

efetuada com base em legislação específica (BRASIL, 1997), atualizada pela Instrução 

Normativa nº 13 de 29/06/2005 (BRASIL, 2005a).  

A produção de cachaça estimada no Brasil é de 1,2 a 1,6 bilhões de litros anuais. 

Desse total, 70% é representado pela cachaça industrial e 30% pela cachaça de alambique.  

No segmento industrial, o processo produtivo é realizado em larga escala, em fluxo 

contínuo, processada em grandes colunas de destilação e geralmente sob controle técnico. 

No processo onde a produção é em  alambique, as cachaças são processadas na maioria das 

vezes de forma mais artesanal, geralmente operada por pequenos produtores, de base 

familiar e com recursos mais modestos, com processo de fermentação natural e lento, 

destiladas em alambiques de cobre, e, os procedimentos produtivos têm vínculos com as 

tradições do território, sendo considerado produto de melhor qualidade pelos apreciadores 

da bebida, que a tomam pura (COUTINHO, 2003; OLIVEIRA, 2004; VERDI, 2006). Essas 

diferenças, além de outras que poderão ser identificadas em relação à origem do produto, 

sabor e aparência elevam a percepção de qualidade das cachaças de alambique, permitindo 

um posicionamento de produto com maior valor agregado em relação às industriais (FEIJÓ, 

2002). 

Os maiores produtores brasileiros são os estados de São Paulo com 

aproximadamente 45% da produção total do país, seguido de Pernambuco e Ceará com 

produções individuais da ordem de 12%, Minas Gerais com 10%, Goiás 6%, Rio de Janeiro 

5%, Bahia e Paraíba com 2% cada (OLIVEIRA et al., 2005; IBRAC, 2009). Com consumo 

de aproximadamente 11 litros de cachaça/habitante/ano (CARDOSO, 2006) o país tem 

como principais estados consumidores São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, 

Bahia e Minas Gerais (IBRAC, 2010). 

No Brasil são mais de 40 mil produtores e 4 mil marcas, representando 87% da 

produção de bebidas destiladas do país, responsáveis por aproximadamente 600 mil 

empregos diretos e indiretos (PITONDO, 2008; IBRAC, 2009). 
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Minas Gerais se caracteriza pela produção de cachaça de alambique, como o estado 

com o maior número de produtores, são 8.466, 600 marcas registradas e uma produção de 

250 milhões de litros/safra, com 85% deles à margem da lei (SEBRAE, 2008). Mesmo 

registrando um alto grau de clandestinidade, a cachaça, em Minas Gerais, desempenha 

importante papel na estruturação da economia agroindustrial, gerando 116 mil empregos 

diretos e renda anual de R$ 1,4 bilhão (SILVEIRA et al., 2010). A produção da cachaça foi 

regulamentada pela edição da do decreto 42.644, em 05 de junho de 2002, regulamentando lei 

específica para determinar o padrão de identidade e as características do processo de elaboração 

da Cachaça Artesanal de Minas (MINAS GERAIS, 2002). O artigo 70 da mesma legislação 

dispõe quanto à maturação e ao envelhecimento da bebida, sendo que deverá constar 

obrigatoriamente no rótulo de comercialização, uma dos cinco tipos diferentes designativos 

da elaboração do produto final (nova, descansada, envelhecida, matizada e reserva 

especial). Assim foi denominada como "nova" a bebida engarrafada logo após sua extração 

(MINAS GERAIS, 2002). Entretanto, observa-se que na prática essas denominaçãos não 

estão apresentadas na maioria dos rótulos da bebida nesse estado. 

Segundo o IBGE (2006), o Norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha detêm 

48,6% do número de alambiques do estado, totalizando 4.118 estabelecimentos. Salinas, 

localizada no norte do estado encontra na produção de cerâmica, cachaça e comérico suas 

principais atividades econômicas. A produção de cachaça do município participa em média 

com 33% na economia da cidade, levando-se em consideração a sua contribuição na 

arrecadação de ICMS em toda a mesorregião norte mineira (SEBRAE, 2001).  

A cachaça começou a ser produzida no município com a vinda dos primeiros 

fazendeiros para a região. As boas perspectivas para a cachaça de Salinas tiveram início a 

partir das décadas de 1940 e 1950. Foi naquela época que algumas marcas de cachaça 

começaram a ser produzidas em Salinas, tais como a Piragybana e a Havana, fabricada por 

Anísio Santiago. Estas marcas foram precursoras de outras que, anos depois, vieram a ser 

produzidas e in\aacentivadas com o lançamento do PROCACHAÇA (Programa Mineiro de 

Incentivo à Produção de Cachaça), cujos objetivos são mapear, regulamentar e aumentar a 

produção da cachaça no estado, melhorando e uniformizando sua qualidade para buscar 

espaços no mercado nacional e internacional. Nesse sentido, acredita-se que este programa 
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tenha influenciado no dinamismo do setor em Salinas. Um fato que comprova esta 

realidade é o expressivo número de marcas (OLIVEIRA, 2000). 

A cachaça de Salinas é comercializada sob aproximadamente 60 marcas em todo o 

país e no exterior. A cadeia produtiva no município encontra-se consolidada, com 109 

agricultores familiares de cinco municípios da região que se organizaram para montar uma 

cooperativa. A produção da cachaça na região gera entre 1.000 e 1.500 empregos (diretos e 

indiretos) durante o período de produção, de junho a outubro (SEBRAE, 2001). A produção 

anual de cachaça em Salinas encontra-se em evolução com 2,8 milhões de litros em 2004 

chegando 6 milhões de litros em 2007 (SEBRAE-MG, 2008).  

 Buscando reconhecimento nacional e internacional, aumento do valor agregado à 

cachaça, valorização das propriedades rurais, entre outros, a região de Salinas, recebeu em 

junho de 2012, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o registro de 

indicação de procedência da cachaça (APACS, 2012).  

O crescimento na produção e a valorização da aguardente de cana no mercado 

interno e externo têm direcionado a produção da bebida no Brasil com foco na sua 

qualidade e valor agregado buscando-se obter reconhecimento internacional e aumentar as 

exportações (CAMPELO, 2002; ABRABE, 2010).  

O Brasil exporta cachaça para mais de 60 países, mas de forma paradoxal o mercado 

da cachaça ainda é praticamente doméstico, devido às exportações nunca terem 

ultrapassado mais de 2,0% da produção anual e o fato de apenas 140 empresas, em sua 

maioria médias e grandes, exportarem regularmente os seus produtos, muitas vezes na 

forma a granel (PITONDO, 2008; IBRAC, 2009). 

O grande desafio dos produtores tem sido aprimorar a qualidade, agregar valor ao 

produto, obter reconhecimento internacional e aumentar as exportações (LABANCA et al., 

2008). Existe a necessidade do aprimoramento da cadeia produtiva como um todo, pois, 

apesar de toda a importância econômica e tradição ligados à produção de cachaça, a cadeia 

produtiva não é tecnologicamente homogênea, havendo a busca do desenvolvimento de 

tecnologias para aperfeiçoar e controlar a qualidade e a padronização da bebida 

(MIRANDA et al., 2007). A cachaça é muito apreciada por seu sabor e aroma 

característicos, que são decorrentes dos processos de fermentação, destilação e 
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envelhecimento em tonéis de madeira. Assim, torna-se necessário consolidar esses fatores 

para que haja aumento do consumo dessa bebida. 

A definição das substâncias de impacto sensorial que compõem uma bebida 

destilada é fundamental no monitoramento da produção, na modificação de suas 

características e para o controle de sua qualidade. A correlação entre os componentes 

responsáveis pelo aroma, sabor e aspecto visual com a qualidade da bebida são objetos da 

análise sensorial. Essa continua sendo a principal forma de avaliar a aceitação das mesmas 

pela percepção humana (MUÑOZ, 1992).  

A qualidade sensorial é determinada pela interação do alimento com o homem, 

envolvendo aspectos culturais, étnicos e sociológicos, dentre outros (SHEFERD, 1988). 

Isto significa que os produtos direcionados ao consumo devem ser atrativos e despertar o 

interesse e a memória sensorial dos consumidores. A análise sensorial é uma metodologia 

analítica usada para mensurar percepções de compostos de produtos, usando os órgãos do 

sentido. É uma disciplina do uso racional dos sentidos como ciência e tecnologia, contudo, 

a análise sensorial é, muitas vezes, confundida com degustação. A degustação é uma 

avaliação subjetiva, realizada por consumidores e, na maioria das vezes só reflete a 

sensação (boa ou ruim) que um determinado produto desperta aos sentidos do provador, 

sem que haja coleta de informações ou forma de sistematizá-las. Na análise sensorial 

propriamente dita, há um conjunto de termos, conceitos e procedimentos, garantindo dados 

e informações criteriosas (STELLA, 2010). 

Devido à expansão mercadológica da cachaça, o consumidor se torna cada vez mais 

exigente com relação à qualidade sensorial desta bebida que é um produto muito complexo, 

onde cada safra é única e até dentro de uma mesma safra são frequentes as variações 

sensoriais e de composição. Aspectos relacionados à cultura, nível socioeconômico, entre 

outros, são determinantes na escolha de bebidas pelos consumidores, os quais se constituem 

em potentes instrumentos na avaliação da sua qualidade (DÜRR, 1989 apud YOKOTA, 

2005). 

Um consumidor pode facilmente perceber que duas bebidas são distintas, 

simplesmente provando-as, porém descrever as sensações percebidas no ato de consumir 

determinado produto e mesmo quantificá-las é uma prática mais trabalhosa (MAGNANI, 

2009). 
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O sabor e o aroma de bebidas são os principais atributos que determinam a escolha e 

o consumo. Em bebidas alcoólicas, o sabor e aroma são compostos de várias substâncias 

orgânicas voláteis e não voláteis, ou seja, pela quantidade de produtos secundários, 

originados na fermentação, que passam para o destilado. Estes compostos conferem o típico 

aroma e sabor a estas bebidas. Muitas destas substâncias têm sido identificadas e 

classificadas em vários grupos de acordo com sua natureza química. A maioria dos 

compostos responsáveis pelo aroma das bebidas destiladas é volátil. O sabor, o aroma e a 

composição química podem ser relacionados com o processo de manufatura usado 

(NYKANEN e NYKANEN, 1991). Dentre esses compostos estão ésteres e aldeídos, ácidos 

orgânicos e alcoóis superiores e outros. Estes compostos diferenciam a qualidade de 

bebidas destiladas (AYLOTT, 2003) que podem ser identificados e quantificados pelo uso 

de diferentes técnicas (LORRAIN et al.,2006).  

 Independentemente dos fatores que tentem explicar o comportamento do 

consumidor em relação a opção pelo consumo da cachaça, o aroma e sabor das bebidas 

alcoólicas, inquestionavelmente, são determinantes nesse processo de escolha. Conhecer os 

componentes que se correlacionam como potenciais contribuintes sensoriais constituem um 

avanço para a cadeia produtiva da cachaça. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Avaliar a correlação entre os resultados de avaliação sensorial e de composição 

química de amostras de cachaça de alambique nova. 

 

Objetivos Específicos 

 Estabelecer o perfil sensorial de aroma e sabor da cachaça de alambique nova, 

utilizando a Análise Descritiva Quantitativa. 

 Quantificar alguns compostos químicos da cachaça de alambique nova. 

 Otimizar as condições analíticas visando a separação cromatográfica do maior 

número possível de compostos orgânicos em cachaça que permita estabelecer 

um perfil químico da bebida.  

 Estabelecer um perfil químico para as cachaças avaliadas a partir de dados de 

retenção e quantificação cromatográfica utilizando análise de componentes 

principais e rede neural de Kohonen. 

 Correlacionar os resultados das análises químicas e sensoriais utilizando 

ferramentas quimiométricas. 
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CAPÍTULO 1- 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SENSORIAL 

DE CACHAÇAS DE ALAMBIQUE NOVA 
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1 ANÁLISE SENSORIAL 

Nos últimos anos, a área de Análise Sensorial sofreu um importante impulso, como 

ferramenta utilizada para melhoria da qualidade dos alimentos, mais especialmente, a 

Análise Sensorial Descritiva, sendo cada vez mais aplicada, tanto em pesquisas acadêmicas 

quanto no setor produtivo (YOKOTA, 2005). 

Desenvolvida na década de 70, a Análise Sensorial Descritiva Quantitativa (ADQ) é 

um dos métodos mais sofisticados para avaliação de produtos utilizando uma equipe de 

julgadores que desenvolve descritores e emprega escalas para medida de suas intensidades, 

caracterizando e descrevendo atributos sensoriais das amostras estudadas (MURRAY et al., 

2001). Esses testes possuem aspectos qualitativos, pois a equipe relata as características 

específicas que descrevem os produtos a serem estudados e, quantitativos, pois a equipe 

avalia a intensidade na qual os atributos são percebidos (MUÑOZ et al., 1992). O principal 

objetivo da ADQ é obter a descrição da qualidade sensorial do produto em função dos seus 

atributos (DAMÁSIO e COSTELL, 1991).  

A ADQ é uma técnica valiosa quando se deseja obter melhores informações sobre 

aparência, aroma, sabor ou textura dos alimentos (MINIM, 1996 apud YOKOTA, 2005). 

Permite a descrição das características sensoriais com precisão em termos matemáticos 

(MOSKOWITZ, 1983) e requer um painel de seis a doze julgadores treinados (ZOOK e 

PEARCE, 1988). É desejável que estes julgadores tenham familiaridade com as 

características sensoriais do produto, pois, desta forma terá maior desenvoltura quando da 

descrição das características que estarão sendo avaliadas. Além disso, facilita a precisão e o 

detalhamento das percepções sensoriais (GILLETTE, 1984 apud YOKOTA, 2005). 

As principais aplicações atualmente nas indústrias são: desenvolvimento de 

produtos, controle de qualidade, monitoramento de produtos concorrentes, teste de 

armazenamento e correlações entre medidas sensoriais e físico-químicas (MAÇATELLI, 

2006). 

Pesquisas sugerem que o uso e aplicação de testes sensoriais descritivos têm 

aumentado e continuarão dessa forma nos próximos anos. Em estudos sobre análise 

sensorial de cachaça (recém destilada ou envelhecida) encontram-se estudos de avaliação 

sensorial das bebidas aguardente de cana industrial e cachaça de alambique e que ainda 

apresentam propostas para um modelo de protocolo de treinamento para julgadores de 
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aguardente de cana e cachaça (PINHEIRO, 2010; ARAÚJO, 2010). A análise sensorial tem 

sido utilizada como ferramenta para avaliar os efeitos de diferentes processos sobre a 

qualidade do produto (STELLA, 2010), determinar características sensoriais da bebida 

(JANZANTTI, 2004; YOKOTA, 2005, MAÇATELLI, 2006; MAGNANI, 2009), 

determinar índice hedônicos e de preferência (ODELLO, 2009), subsidiar estudos dos 

fatores de rótulos e embalagem (CARNEIRO, 2007), avaliar a qualidade da bebida com 

base em parâmetros sensorial e físico químico (YOKOTA, 2002), avaliar a aceitação da 

bebida (ISIQUE et al., 1998; CARDELLO e FARIA, 2000), entre outros. 

As etapas que envolvem a (ADQ) são: recrutamento dos julgadores, pré-seleção dos 

julgadores, levantamento dos termos descritores, treinamento e seleção dos julgadores e 

avaliação das amostras. Este método estabelece os perfis sensoriais das diferentes amostras 

após os dados serem avaliados estatisticamente (STONE e SIDEL,1993).  

 

1.1 Etapas da Análise Descritiva Quantitativa 

1.1.1 Recrutamento de Candidatos a Julgadores  

No recrutamento, é quando se faz o primeiro contato com os julgadores para obter 

informações sobre eles, assim como informar sobre os testes. O recrutamento de candidatos 

a julgadores pode ser feito utilizando-se questionários ou entrevista pessoal, e, desde então, 

devem ser informados sobre os objetivos e duração do teste, procedimentos gerais e 

vantagens do treinamento (MAGNANI, 2009). 

Para uma melhor eficiência na etapa do futuro treinamento, Lawless e Heymann 

(1999) destacaram algumas características que devem ser observadas: interesse, sendo este 

importante para a aprendizagem; entendimento da importância dos testes; disponibilidade 

de tempo, que é crítica durante o treinamento, pois o julgador será muito solicitado; 

pontualidade, a fim de evitar transtornos como perda de tempo e de amostras e também da 

integridade do delineamento experimental empregado nos testes; condições de saúde, os 

candidatos que estiverem fazendo uso de medicamentos que possam prejudicar a segurança 

das avaliações, reações alérgicas aos produtos a serem testados, com indisposição e 

resfriados serão solicitados a não participar dos testes enquanto estiverem em tais 

condições. Outros fatores que podem ser considerados, apesar de não serem essenciais: 

grau de instrução, tipo de trabalho, experiência sensorial, espírito de equipe, hábito de 
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fumar, hábitos dietéticos, personalidade, dentre outros de interesse do projeto. É necessário 

recrutar de duas a três vezes o número de candidatos que se deseja treinar (ZOOK e 

PEARCE, 1988). 

 

1.1.2 Pré-seleção de Julgadores 

A acuidade sensorial bem como a capacidade discriminatória dos candidatos, são 

avaliadas usando testes discriminativos. Em cada caso, deve-se se utilizar a metodologia 

mais adequada para o objetivo proposto, a fim de formar uma equipe capacitada para a 

realização das análises e evitar a perda de tempo. É necessário levar em conta o tipo de 

informação que se deseja obter e as características do produto a ser avaliado. Usualmente, 

os testes empregados são: teste triangular, teste duo-trio, teste de ordenação, gostos básicos, 

reconhecimento de odores e escalas de categoria (MAÇATELLI, 2006). 

Moskowitz (1988) recomenda dois métodos do tipo discriminatório: o triangular e o 

duo-trio. No método triangular, os julgadores recebem três amostras e são informados de 

que duas delas são iguais. Pede-se, então, a identificação da amostra diferente. Neste 

método, a probabilidade de acertar por acaso é 33%, quando comparada com o método duo-

trio, que é de 50%. O método duo-trio consiste em apresentar três amostras, uma delas 

como referência, e se pergunta qual das duas é igual à referência (COSTELL e DURAN, 

1981). Nestes dois métodos, os candidatos são selecionados por meio de porcentagens 

mínimas de respostas corretas, dependendo da complexidade do produto-teste. Na 

literatura, podem-se encontrar vários trabalhos que discutem a seleção de julgadores 

(MAGNANI, 2009; ARAÚJO, 2010, PINHEIRO, 2010) e os testes utilizados para seleção 

e avaliação de seu desempenho (POWERS,1988; PIGGOTT; HUNTER, 1999; MURRAY 

et al., 2001). 

Segundo Stone e Sidel (1993), é necessário considerar que para a análise sensorial 

de alimentos as habilidades sensoriais variam entre as pessoas e a maioria não conhece suas 

habilidades em relação aos sentidos do gosto e olfato. No entanto, nem todas as pessoas são 

qualificadas para todos os testes. No trabalho com julgadores, a participação nos testes deve 

ser sempre voluntária, todos os indivíduos devem aprender como provar. O desempenho de 

um julgador pode ser influenciado por inúmeros fatores não relacionados com o teste ou 

produto, como por exemplo, seu estado emocional, lembrando que a segurança do julgador 
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deve preceder todas as outras considerações. 

 

1.1.3 Levantamento dos atributos 

Baseado no Método de Rede (MOSKOWITZ, 1983), os julgadores avaliam 

sensorialmente todas as amostras de cachaça que serão analisadas e apresentadas aos pares, 

em diferentes combinações. As similaridades e as diferenças entre as amostras que 

compõem os pares geram uma lista individual de termos (descritores), abrangendo as 

características aroma e sabor da bebida, descrita em ficha individualizada. A técnica força o 

julgador a variar a lista de atributos, para cada par de amostras, desenvolvendo uma rica 

lista de termos descritivos. A vantagem do método é facilitar a descrição comparativa entre 

as amostras. 

Após a avaliação de todas as amostras em pares, uma lista única de termos deve ser 

elaborada. O líder, ou seja, o analista sensorial é um moderador imparcial cuja função é 

facilitar a discussão e entendimento entre julgadores, prover materiais de referência para a 

equipe, facilitar as definições. Os atributos gerados por cada um deverão ser discutidos em 

reuniões entre os julgadores e o líder com o objetivo de desenvolver uma linguagem 

descritiva consensual, além de sugerir definições para os termos e propor materiais de 

referências de qualidade e intensidade. A linguagem final deve ser precisamente definida e 

conter termos suficientes para todos os atributos normalmente encontrados, porém não deve 

conter uma quantidade numerosa, de modo a tornar o seu uso confuso (MURRAY et al., 

2001). 

Furtado (1995) foi o pioneiro no desenvolvimento de ADQ em aguardente 

trabalhando com o método de descrição entrecruzada (Redes) para levantamento de 

descritores de sabor e aroma de aguardente de cana fracionada, recém destilada e 

comercial. Inicialmente foram levantados 126 termos descritores, dos quais 74 foram para 

aroma e 62 para sabor, e, posteriormente, após discussão com a equipe de julgadores, foram 

eliminados termos sinônimos ou de frequência baixa, chegando-se a uma lista final com 

oito descritores para aroma (álcool, melaço de cana, melaço de cana fermentado, madeira, 

erva, frutas, compostos orgânicos, perfume) e sete para sabor (álcool, amargo, doce, 

madeira, erva, adstringente e eucalipto). Alguns trabalhos com descritores de aroma e sabor 

para cachaças e aguardentes encontrados na literatura estão contemplados no Quadro 1. 
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Amostras Descritores Referências 

 Aroma Gosto/Sabor  

Cachaça nova adocicado, alcoólico, irritante ardência inicial, encorpado, adocicado, alcoólico, ardência final, 

amargo. 

Janzantti (2004) 

Cachaça nova alcoólico, agressivo gosto amargo, gosto ácido alcoólico, agressivo, adocicado Jerônimo (2004) 

Cachaça envelhecida madeira, alcoólico, caramelo, 

floral  

madeira, alcoólico, adstringente, baunilha, caramelo, metálico, 

chocolate; gosto doce, ácido e amargo; pungência, corpo. 

Moraes (2004) 

Aguardente 

envelhecida e nova 

alcoólico, pungente, 

adocicado, madeira, cítrico 

alcoólico, pungente, adstringente, madeira, adocicado, cítrico, 

amargo 

Maçatelli (2006) 

Aguardente 

envelhecida e nova 

amadeirado, pungente, 

alcoólico, doce, azeitona, 

metálico 

alcoólico, madeira, adocicado, amargo, pungência, ardência 

residual 

Magnani (2009) 

Cachaça envelhecida e 

nova 

 calor, ardor, doce, acidez, maciez/suavidade, amargor, floral, frutado, madeira e álcool. Odello (2009) 

Cachaça e aguardente 

nova e envelhecida 

aroma alcoólico, aroma de cana, aroma de baunilha, aroma de compostos químicos, aroma de 

madeira, aroma de caramelo, gosto doce, gosto ácido, gosto amargo, sabor alcoólico, sabor de 

madeira, adstringência e pungência. 

Araújo (2010) 

Cachaça e aguardente 

envelhecida e nova 

 irritação, aroma alcoólico, aroma amadeirado, ardência, sabor alcoólico, sabor adocicado, gosto 

amargo, sabor amadeirado, sabor residual alcoólico, gosto residual amargo, sabor residual 

amadeirado, ardência residual e adstringência. 

Pinheiro (2010) 

Quadro 1 - Descritores de aroma e sabor para cachaças e aguardentes, sem envelhecimento e envelhecidas, descritos na literatura. 
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1.1.4 Treinamento e Seleção dos Julgadores 

Considerada uma etapa muito importante, o treinamento tem como objetivo 

principal melhorar as habilidades naturais dos julgadores em reconhecer e descrever os 

atributos e, ao mesmo tempo, familiarizá-los com as técnicas sensoriais de degustação. Os 

membros da equipe devem ser informados dos propósitos e do alcance do estudo. Deve 

ficar clara a importância dos julgadores que, através de suas avaliações, permitirão alcançar 

o objetivo proposto pelo pesquisador (YOKOTA, 2005).  

O aspecto fundamental de qualquer sequencia de treinamento é fornecer um 

trabalho estruturado para aprendizagem, com base em fatos demonstrativos, e permitir aos 

julgadores crescimento em habilidade e confiança. Durante o treinamento, deseja-se não 

somente aumentar a sensibilidade e reprodutibilidade dos julgadores, mas também fazer 

com que a equipe trabalhe como um bloco homogêneo e exato (COSTELL, 1983). 

Com bom treinamento, pode-se conseguir notável aumento da precisão, tanto em 

nível individual como coletivo. De posse da ficha de respostas definitiva, o líder da equipe 

deve simular um teste em cabines individuais para averiguar o desempenho dos julgadores. 

O teste consiste em fazer com que cada provador avalie cada atributo em uma série de 

amostras, com repetição (DAMÁSIO e COSTELL, 1991). Durante a prova de desempenho 

dos julgadores devem ser consideradas: (1) capacidade discriminatória; (2) 

reprodutibilidade das respostas; e (3) concordância entre os julgadores (COSTELL et al., 

1989¸ DAMÁSIO e COSTELL, 1991). 

Os resultados obtidos para o treinamento são analisados estatisticamente com o 

objetivo de se obter informações sobre a repetibilidade e o poder de discriminação dos 

julgadores, podendo ser utilizadas análises de variância (ANOVA) com duas fontes de 

variação (amostra e repetição), por provador e para cada atributo (POWERS, 

CENCIARELLI e SHINHOLSER, 1984; YOKOTA, 2005). As características que 

definirão a seleção final dos julgadores será o poder de discriminação entre as amostras 

(p(F) < 0,50) e a repetibilidade (p(F) > 0,05) (STONE et al., 1974). 

 

1.1.5 Avaliação Sensorial das Amostras 

As amostras são analisadas por cada julgador da equipe, em repetição, utilizando a 

ficha de avaliação desenvolvida em condições que garantam a individualidade e os demais 
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requisitos envolvidos na análise sensorial (local adequado, balanceamento na apresentação 

das amostras, entre outros). Quando o número de amostras é pequeno, permitindo a 

apresentação aos julgadores de todas as amostras em uma mesma seção, se usa o 

delineamento em blocos completos. Se não for possível servir todas as amostras em uma 

mesma seção, utiliza-se o delineamento em blocos incompletos, ou apresentação monádica 

para amostras extremamente estressantes (STONE e SIDEL, 1993; CARDELLO e FARIA, 

1998; YOKOTA, 2002; MAÇATELLI, 2006). 

 

1.1.6 Tabulação e Análise dos Resultados 

De posse de todas as fichas de resposta já preenchidas pelos julgadores, estas devem 

ser organizadas e separadas por provador. A obtenção dos escores é feita medindo-se a 

distância que vai desde a extremidade esquerda até a marca feita pelo provador, em uma 

escala não estruturada de nove centímetros de comprimento. Os resultados são tabulados 

em forma de escores para cada característica sensorial avaliada, para cada tratamento, em 

um quadro de dupla entrada de julgadores versus tratamentos (YOKOTA, 2005). 

Os resultados obtidos para a ADQ são analisados estatisticamente por Análise de 

variância (ANOVA), Análise multivariada (MANOVA) ou análise das componentes 

principais (PCA) e representados graficamente. Os julgadores provam com repetições e, 

assim, as fontes de variação mínimas a serem consideradas são amostra, julgadores e 

interação entre amostra x provador.  

 

1.1.7 Análise exploratória dos dados 

 Para a análise exploratória dos dados utiliza-se a PCA, um método de estatística 

multivariada, que ajuda na elaboração de hipóteses gerais a partir dos dados coletados e 

ainda é capaz de separar a informação importante da redundante (POPPI, 1999). Este 

método extrai as principais contribuições ortogonais (componentes principais – PC) que 

explicam a maior parte da variância da matriz de dados. O principal objetivo de uma PCA é 

reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, preservando ao mesmo tempo o máximo 

da informação. Isto é feito calculando-se combinações lineares das variáveis originais. A 

primeira componente principal, PC1, é a combinação linear de máxima variância (isto é, de 

máxima informação). A segunda componente, PC2, também é de máxima variância, porém 
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ortogonal a PC1. A terceira PC é de máxima variância e ortogonal às duas primeiras e 

assim por diante. Como esses eixos são calculados em ordem decrescente de importância, 

muitas vezes a informação relevante fica concentrada nas duas ou três primeiras PCs, que 

podem ser então examinadas à procura de informações (BARROS NETO et al., 2006). Na 

PCA os fatores devem explicar o máximo da variância contida em todas as variáveis 

observadas. 

 Para a análise exploratória é de fundamental importância considerar que os scores 

fornecem a composição das PCs em relação aos objetos (amostras) enquanto os loadings 

fornecem essa mesma composição em relação às variáveis. Como as PCs são ortogonais, é 

possível examinar as relações entre os objetos através dos gráficos dos scores projetados 

nas primeiras PCs, e entre as variáveis através dos gráficos dos loadings. Esses gráficos 

apresentam informações úteis sobre tendências subjacentes e características da estrutura dos 

dados, tais como, agrupamentos de objetos ou variáveis e caracterização dos chamados 

outliers (amostras com comportamento anômalo, que não se encaixam no modelo). O 

estudo conjunto de scores e loadings permite estimar a influência de cada variável em cada 

objeto (POPPI et al., 2000). 

Em análise sensorial a PCA é, particularmente, efetiva em visualizar correlações 

entre atributos como, por exemplo, mostrar que aromas cítricos de pêssego e florais de um 

vinho branco são intimamente relacionados (percebidos similarmente), mas negativamente 

correlacionados (raramente associados) a aromas de pimentão (JACKSON, 2002). Utilizou-

se dessa técnica, ainda, com a mesma finalidade nos estudos de Janzantti (2004), Della 

Lucia (2005), Yokota (2005), Maçatelli (2006), Magnani (2009) e Odello (2009). A 

viabilidade da utilização desta técnica depende da possibilidade de redução do número de 

variáveis estudadas em poucos componentes principais, com a menor perda de informação 

possível. Assim, é permitido descartar variáveis que contribuem pouco para a 

discriminação do material avaliado e agrupar os tratamentos similares, mediante exames 

visuais em dispersões gráficas (RIBEIRO JÚNIOR e MELO, 2009).  

Para resolver as limitações de métodos baseados na PCA, outras abordagens foram 

desenvolvidas, dentre elas as Redes Neurais Artificiais vêm despertando um interesse 

crescente em diversas áreas. 

A rede neural artificial de Kohonen, que constitui um sistema de auto-organização 
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capaz de resolver problemas não supervisionados. O objetivo da rede neural é estabelecer 

uma relação, linear ou não, entre um conjunto de dados de entrada e uma correspondente 

saída ou resposta. Para isto são utilizadas transformações matemáticas na entrada, de modo 

a produzir a saída desejada. A rede realiza este trabalho “aprendendo” como o sistema em 

estudo se comporta, e então, aplica este conhecimento a novos dados de entrada para 

predizer a saída apropriada. O seu comportamento é baseado no funcionamento do cérebro 

humano, no qual o sistema nervoso detecta estímulos (informações de entrada) e os envia 

para o cérebro, através dos neurônios. Nos neurônios, a informação (recebida através dos 

dendritos) é processada e uma resposta é fornecida através dos axônios. Em um neurônio 

artificial, as interconexões de entrada (interconexões peso) correspondem aos dendritos; os 

cálculos efetuados correspondem ao que ocorre no corpo celular de um neurônio biológico; 

e as interconexões de saída correspondem aos axônios. O conjunto de neurônios forma a 

Rede Neural com uma camada de entrada, uma ou mais camadas internas ou escondidas, e 

uma camada de saída. O número de neurônios assim como o de camadas são determinados 

por tentativa e erro, de forma a minimizar os erros na saída da rede (POPPI et al., 2000).  

 Esse tipo de rede apresenta a habilidade de projetar dados de maior dimensão em 

um espaço de menor dimensão, especialmente o espaço bidimensional, sem perda da 

informação original. A visualização e interpretação da rede de Kohonen vêm 

principalmente do fato de que o usuário pode assumir que todas as amostras posicionadas 

em um mesmo neurônio são consideradas semelhantes entre si, de acordo com o aspecto 

avaliado. Outro ponto é a possibilidade de formação de conjuntos de amostras que são 

agrupadas por possuírem as mesmas características avaliadas, devido à localização em 

neurônios próximos (neurônios vizinhos). Essa facilidade de visualização da distribuição 

dos dados é uma das principais características da rede de Kohonen, resultando em um 

método mais amigável de interpretação dos dados. Desse modo, a rede de Kohonen 

usualmente consiste de uma única camada de neurônios tipicamente arranjados em um 

espaço bidimensional. (SILVA, 2007).  

A primeira parte deste trabalho de pesquisa teve como objetivo estabelecer o perfil 

sensorial de aroma e sabor da cachaça de alambique nova utilizando a Análise Descritiva 

Quantitativa. 
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1.2 MATERIAL E MÉTODOS  

1.2.1 Coleta das amostras 

Nesse estudo, 24 amostras de cachaça foram coletadas em Salinas, em fábricas de 

produtores pertencentes à Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas 

(APACS). Salinas, uma cidade de Minas Gerais situada no Vale do Jequitinhonha, 

encontra-se nas coordenadas 16° 10’ 19” Latitude (S) e 42° 17’ 33” Longitude (W), de 

acordo com a Erro! Fonte de referência não encontrada..  

 

 
Figura 1 -- Localização da Área em Estudo. 

Fonte: Elaborada por Albuquerque (2009) a partir de dados do IBGE  

 

As amostras de cachaças novas, produzidas no ano de 2010, foram coletadas 

imediatamente após a sua destilação, no próprio local onde foram produzidas com a 

participação da Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS). As 

amostras foram coletadas em garrafas de vidro esterilizadas, próprias para armazenamento 

de cachaça, com capacidade de 700 mL, com tampas rosqueáveis, codificadas com 

números aleatórios de 1 a 24. Em seguida, as amostras foram transportadas e armazenadas 

em local adequado, à temperatura ambiente, até o momento da análise. 

Os testes sensoriais foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial do 

IFNMG - Campus Salinas. A Figura 2 mostra a vista interna do laboratório de Análise 

Sensorial do IFNMG. 
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Figura 2 - Laboratório de Análise Sensorial do IFNMG - Campus Salinas 

 

As amostras de cachaça foram submetidas à Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

para caracterização de seu perfil sensorial, conforme metodologia descrita por Stone et al. 

(1974). 

 

1.2.2 Etapas da Análise Sensorial  

 A fim de atender as normas da resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde de 

10/10/1996, onde prevê que trabalhos envolvendo humanos precisam obter parecer de 

comitê de ética e estar registrado junto ao Ministério da Saúde, este trabalho foi aprovado e 

está registrado no CEP-UFOP: 2010/09 sob o CAAE: 0009.0.238.000-10 respectivamente. 

Associado a isso, foi elaborado um termo e esclarecimento e um TCLE (termo de 

consentimento livre e esclarecido) que após leitura por parte dos julgadores e concordância 

com os termos previstos foi assinado, autorizando assim a sua participação na pesquisa.  

 

1.2.2.1. Composição do Painel de Julgadores 

1.2.2.1.1 Recrutamento dos julgadores  

Para o recrutamento dos candidatos a julgadores foram convidados servidores e 

funcionários terceirizados do IFNMG- Campus Salinas. 

O convite foi feito por escrito (Apêndice A), para 80 pessoas identificadas 

previamente como apreciadores de cachaça e, destas, 50 se candidataram para participar das 

etapas de seleção. A primeira etapa da seleção foi baseada na maioridade, ou seja, foram 

selecionados indivíduos com idade acima de 21 anos, além de ausência de problemas de 
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saúde, a não aversão ao produto a ser analisado e também o interesse e a disponibilidade 

em participar de todas as etapas da análise sensorial. 

Os candidatos foram informados sobre os objetivos gerais dos testes, frequência da 

sua ocorrência e as etapas necessárias para a seleção e o treinamento. Assim procurou-se 

criar vínculos com os julgadores e ao mesmo tempo mostrar a seriedade que os testes 

requerem e, desta forma, motivar os indivíduos para compor a equipe de julgadores.  

 

1.2.2.1.2 Pré-seleção dos julgadores 

Nesta fase, foram selecionados os julgadores de acordo com o seu desempenho em 

testes para avaliar as habilidades sensoriais. Para tanto, procedeu-se um conjunto de 

avaliação para verificar percepções sensoriais, considerando as características básica 

(aparência, aroma, gosto e textura). Esta etapa visa verificar se o candidato a provador 

possui alguma habilidade sensorial. Segundo Stone e Sidel (1993) estas podem variar entre 

as pessoas, e a maioria delas não conhece suas habilidades em relação aos sentidos do gosto 

e olfato. 

Na pré-seleção foram aplicados testes para avaliar as habilidades sensoriais de cada 

candidato, em relação às características básicas, utilizando-se testes triangulares para 

avaliação dos gostos e cores básicas, teste de ordenação para textura e de identificação para 

aroma (MEILGAARD et al., 1991). 

Para gostos básicos cada individuo avaliou uma série de soluções aquosas contendo 

sacarose (1,0 e 2%), ácido cítrico (0,1 e 0,2%), cloreto de sódio (0,25 e 0,5%) e cafeína (0,5 

e 1%) com a finalidade de simular os gostos doce, ácido/azedo, salgado e amargo, 

respectivamente. Para cores básicas foram utilizadas corantes para alimentos em quatro 

cores básicas (vermelho, amarelo, azul e verde), preparando-se soluções em diferentes 

concentrações para cada um deles, sendo uma delas o dobro da outra, para avaliar 

habilidade para este atributo. Para aroma, procedeu-se um teste simples de identificação de 

10 diferentes aromas, sendo as amostras condicionadas em recipientes com headspace, para 

liberação de seus compostos voláteis, enquanto que, para a textura procedeu-se teste de 

ordenação em relação à dureza de um conjunto de 12 amostras de alimentos com 

densidades diferentes entre si. 
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 Os testes para gosto e cor foram realizados em triplicatas e os de aroma e textura em 

uma única avaliação. Para todos os testes, foram servidas cerca de 20 mL de amostras em 

copos descartáveis (50 mL) codificadas com números aleatórios de três dígitos e 

balanceadas a ordem de apresentação das mesmas (MACFIE et al., 1989). Os candidatos a 

provador que apresentaram habilidade em pelo menos 3 características básicas, foram 

encaminhados para uma nova etapa de seleção, a qual compreendeu avaliar a capacidade de 

diferenciar aroma e sabor em cachaças diversas. 

Para a finalização do processo de seleção, os julgadores passaram à etapa com o 

treinamento em testes de simples diferença (triangular e de ordenação) com as amostras de 

cachaça selecionadas anteriormente. Nessa etapa, foi verificado se o provador conseguia 

diferenciar amostras com elevado teor alcoólico. Devido à necessidade de deglutir parte da 

amostra, para evitar os efeitos imediatos do álcool na avaliação dos julgadores, foi 

oferecido 50 mL de suco de polpa de fruta (acerola ou laranja) in natura na diluição de 

40% com a adição de 5% de glicose e 5% de sacarose, conforme descrito por França JR 

(2008), entre as repetições de cada sessão. 

Os candidatos que apresentaram os melhores resultados para as habilidades 

sensoriais e percepção de diferença, devido à diferenciação das amostras de cachaça, foram 

selecionados para compor o grupo de julgadores a serem treinados para a Analise 

Descritiva Quantitativa (ADQ). Assim, onze indivíduos foram avaliados em relação à 

capacidade discriminatória e reprodutibilidade das respostas com a finalidade de formação 

do grupo de julgadores para as etapas de treinamento da ADQ (COSTELL et al., 1989; 

DAMÁSIO e COSTELL, 1991). 

 

1.2.3 Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

A metodologia descritiva quantitativa foi utilizada seguindo cada uma das suas 

etapas conforme recomendado por Stone e Sidel (1993). É preciso seguir as seguintes 

etapas: recrutamento dos julgadores; pré-seleção dos julgadores; levantamento dos termos 

descritores; treinamento e seleção dos julgadores; avaliação das amostras e tratamentos 

estatísticos.  
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1.2.3.1 Descrição Sensorial de Aroma e Sabor 

1.2.3.1.1 Amostras  

 Nesta etapa, utilizaram-se as 24 amostras de cachaças coletadas para esse estudo. 

Para tanto foram utilizados quatro julgadores que obtiveram os maiores escores em aroma e 

sabor nos testes com cachaça na primeira seleção da equipe sensorial. Os julgadores 

analisaram todas as amostras, procurando identificar as percepções extremas (mais forte e 

mais fraca), a percepção mediana e posteriormente aquela que poderia intermediar entre o 

mais fraco e o mediano e o mediano e o mais forte. Esta etapa foi realizada na forma de um 

teste aberto, sendo que os julgadores discutiram entre si e com o líder para que houvesse 

consenso em relação às amostras que representaram esta escala de percepção. 

 Para a análise de aroma, as amostras foram servidas utilizando-se taças de cristal, 

padrão ISO (ODELLO, 2009), codificadas com números de três dígitos, recobertas com 

vidro de relógio (retirados somente no momento da avaliação) com um volume cerca de 20 

mL. Foi solicitado a cada provador que agitasse as amostras, a fim de que os compostos 

voláteis fossem desprendidos da bebida, aspirasse esses compostos e, em seguida, 

classificassem as amostras de acordo com a escala de percepção proposta anteriormente. 

Também foi solicitado aos julgadores que aspirasse aroma de café (em grãos torrados) após 

cada avaliação para promover o descongestionamento das vias olfativas. 

 Para avaliação do sabor, um volume de 20 mL de amostra foi servido em copos de 

50 mL tipo americano dose 2310 da marca Nadir Figueiredo, próprios para a degustação de 

cachaça, tampados com vidro de relógio para manter as propriedades de sabor. Os 

julgadores foram orientados a introduzir a amostra na boca, espalhando-a por toda a região 

interna da boca, revestindo completamente a mucosa e a língua, para uma percepção efetiva 

dos atributos do sabor. Depois de avaliadas, as amostras foram descartadas em cuspideiras. 

Para promover a limpeza das papilas gustativas fui utilizado água em temperatura ambiente 

(cerca de 22 
o
C).  

 Ao final desta etapa, seis amostras foram selecionadas, e por representarem o 

conjunto em estudo, foram utilizadas para o levantamento da terminologia descritiva. 

 

1.2.3.1.2. Levantamento da terminologia descritiva  

 Baseado no Método de Rede (MOSKOWITZ, 1983) os julgadores avaliaram 



42 

 

sensorialmente as amostras de cachaça a serem analisadas, utilizando-se cerca de 20 mL de 

amostra, em temperatura ambiente (entre 22 ºC e 25 ºC), servida em taça para degustação 

padrão ISO (ODELLO, 2009) de cristal transparente, coberta com vidro de relógio e 

codificada com número aleatório de três dígitos. Foi pedido aos julgadores que as 

agrupassem aos pares, em diferentes combinações, de acordo com suas similaridades e 

diferenças em relação ao aroma e sabor, utilizando ficha própria para o levantamento dos 

descritores (Apêndice B). A técnica usada força o julgador a variar a lista de atributos para 

o conjunto de amostras, desenvolvendo uma rica lista de termos descritivos.  

 

1.2.3.1.3 Definição dos termos descritores das amostras de referência e da ficha do teste. 

 Os termos descritores sugeridos pelos julgadores e as amostras de referência 

indicadas para cada descritor foram agrupados em consenso com a equipe. As amostras 

sugeridas foram apresentadas aos julgadores para a certificação de que elas representavam 

os extremos da escala do teste. Em nova discussão aberta, no laboratório sensorial, os 

julgadores degustaram cada uma das amostras de referência para cada descritor de aroma e 

de sabor e, em consenso, elegeram aquela que representava o descritor por eles instituído. 

A partir da definição das amostras de referência, a definição para cada descritor de aroma e 

de sabor foi realizada.  

 A lista de descritores com as suas respectivas definições e amostras de referência foi 

desenvolvida por consenso entre os julgadores. Concomitantemente eles definiram a 

ancoragem dos extremos da escala não estruturada de nove centímetros, conforme a 

ausência, menor e maior percepção para cada descritor. A ficha do teste foi organizada 

conforme a frequência do aparecimento de cada descritor. Para a avaliação das amostras, os 

julgadores foram orientados a fazer primeiramente avaliação sensorial do aroma seguida do 

sabor, uma vez que um dos descritores de sabor necessitou da deglutição da amostra, o que 

poderia interferir no julgamento das amostras seguintes.  

 

1.2.4 Treinamento e seleção dos julgadores 

1.2.4.1 Condições do Treinamento 

1.2.4.2 Amostras de referências  

 Cada julgador, de forma individualizada e em diversas sessões, provou as amostras 
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de referência para a memorização dos descritores e da sua intensidade. Este procedimento 

repetiu-se durante o desenvolvimento dos testes com as amostras de cachaça a serem 

testadas. 

 

1.2.4.2.1 Amostras de cachaça  

 Foram usadas quatro amostras de cachaça nova para todas as etapas do treinamento. 

As amostras foram servidas em taças de cristal, padrão ISO (ODELLO, 2009), codificadas 

com números aleatórios de três dígitos, mantendo-as recobertas com vidro de relógio para 

reter o aroma, com um volume de 20 mL. Os testes foram realizados em cabines 

individuais com temperatura entre 22 ºC e 25 ºC, com iluminação vermelha, a fim de 

mascarar possíveis diferenças visuais entre as amostras. 

 

1.2.4.2.2 Procedimentos dos testes  

  Os testes foram realizados em cinco sessões e quatro repetições para cada sessão de 

teste, usando a ficha de avaliação utilizada com escalas não estruturada de 9 cm, conforme 

apresentado nos Apêndices C a ficha para aroma e D a ficha de sabor. Os julgadores foram 

orientados quanto à conduta para provar o aroma para o qual eles deveriam primeiro fazer 

movimentos rotatórios suaves com as amostras, depois aproximar da região olfativa e em 

seguida retirar o vidro de relógio e sentir a intensidade dos compostos aromáticos. 

Após concluir as avaliações de aroma, o provador foi orientado a introduzir a 

amostra na boca, e distribuir a amostra sobre toda a área bucal e após alguns segundos fazer 

o julgamento dos descritores de sabor e descartar a amostra. A deglutição de amostra 

ocorreu somente no momento da avaliação do descritor queimação, já que sua avaliação se 

dá após a deglutição. 

A cada descritor, os julgadores confirmavam as dúvidas com as amostras de 

referência que estavam expostas no laboratório. Este procedimento permitiu que a memória 

olfativa e gustativa fosse estimulada a cada sessão de treinamento. 

 

1.2.4.2.3 Tratamento estatístico 

Os resultados de cada sessão de treinamento foram analisados estatisticamente a fim 

de verificar a capacidade de repetibilidade da resposta e o poder de discriminação para cada 
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descritor por provador. Os julgadores foram avançando para as sessões subsequentes 

conforme os resultados obtidos na sessão anterior. Procurou-se orientar o provador quanto à 

melhor conduta para memorizar a amostra de referência e para usar a escala não 

estruturada.  

Foram realizadas análises de variância (ANOVA) com duas fontes de variação 

(amostra e repetição), por provador e para cada atributo. A qualidade de resposta de cada 

provador foi definida pela sua capacidade de discriminar diferença entre as amostras (p(F) 

< 0,50) e a repetibilidade (p(F) > 0,05), uma vez que a diferença entre as replicatas não 

deve ser significativa (STONE et al., 1974).  

 

1.2.5 Tratamento Estatístico dos resultados obtidos da análise sensorial 

Os julgadores avaliaram as amostras de cachaça, em replicatas, utilizando a ficha 

desenvolvida pela equipe de julgadores, considerando-se os descritores de aroma e sabor, 

sendo cada um deles analisado para cada provador. 

 O tratamento estatístico para os resultados da avaliação descritiva das cachaças foi 

realizado utilizando o software Prism, Versão 5.0, aplicando-se Two-way ANOVA e teste 

de médias de Tukey, com um nível de significância de 5% para verificar diferenças 

significativas entre as amostras, para cada descritor. Para a entrada de dados cada um 

julgadores foram representados com valores de X (linha) e cada amostra com suas 4 

repetições representados com valores de Y (coluna). 

 Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos para os diversos descritores 

analisados nas amostras de cachaça foi efetuado tratamento quimiométrico (análise 

multivariada) utilizando análise de componentes principais (PCA) e foi aplicada uma 

abordagem denominada rede de Kohonen, baseada em redes neurais artificiais que permite 

a visualização da formação de grupamentos. Os cálculos foram realizados no ambiente de 

programação MatLab 6.5 (The MathWorks, Natick, MA) e foi utilizado o toolbox para 

MatLab de PCA, rede neural artificial de Kohonen. 

  



45 

 

1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.3.1 Análise Sensorial 

1.3.1.1 Recrutamento  

 Foram selecionados 50 candidatos a julgadores voluntários para participarem da 

equipe sensorial. Destes, 32 julgadores compareceram para seleção entre eles 25 homens e 

07 mulheres; com idade entre 21 e 40 anos; todos consumidores de cachaça, sendo que, 

apenas cinco deles já tinham experiência em testes sensoriais. 

 

1.3.1.2 Pré-seleção dos julgadores 

 Dentre os 32 julgadores, cinco não apresentaram habilidade sensorial de 

reconhecerem um dos gostos básicos. Assim, a equipe prosseguiu para a fase seguinte com 

23 homens e 4 mulheres. Após a conclusão dos testes desta primeira fase, 16 julgadores, 

sendo 2 mulheres e quatorze homens demonstraram não possuírem acuidade sensorial 

mínima, não podendo, portanto, prosseguir para a próxima etapa. 

 

1.3.1.3 Levantamento da terminologia descritiva  

 Foi realizada uma reunião com o grupo pré-selecionado com onze julgadores, sendo 

nove homens e duas mulheres, para apresentação das etapas que compreendem a 

metodologia descritiva. A fim de reafirmar o comprometimento da equipe e a concordância 

de cada julgador, foi assinado o termo de consentimento livre esclarecido para a sua 

participação na pesquisa (Apêndices E e F). 

 Após a avaliação de todas as amostras, uma lista única de termos foi elaborada. 

Com o auxílio do analista sensorial que é denominado como líder, e cuja função é facilitar a 

discussão e entendimento entre julgadores, prover materiais de referência para a equipe e 

facilitar a definição, foi realizada uma reunião com os julgadores para uma discussão em 

mesa redonda, a fim de reagrupar as descrições com o mesmo significado e eliminar as 

descrições não percebidas por um número significativo de julgadores. Nessa reunião os 

julgadores discutiram os atributos gerados por cada um e desenvolveram uma linguagem 

descritiva consensual, além de sugerirem definições para os termos e propor materiais de 

referências de qualidade e intensidade.  

 Foram descritos 12 termos para o aroma sendo estes ordenados conforme a 
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incidência de percepção, sendo eles: álcool, bagaço de cana, adocicado, cana, amadeirado, 

frutado, melaço, acetona, ácido, adstringente, cítrico e azedo. Enquanto que, para o sabor, 

foram levantados 15 descritores: ácido, álcool, doce, queimação, amargo, bagaço de cana, 

frutas, amadeirado, adstringente, caldo fermentado, remédio, cana, cítrico, alcatrão e ervas. 

 Para cada um desses descritores foram sugeridas amostras que poderiam ser 

referência para os mesmos e definidos os extremos para ancorar a escala não estruturada. 

 

1.3.2 Definição dos termos usados na Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) da 

cachaça nova e amostras de referência 

Vinte e três descritores que descrevem sensorialmente a cachaça nova com as 

suas respectivas definições foram gerados pelos julgadores, assim como as respectivas 

amostras de referência. Em consenso, os julgadores definiram as amostras de referência e 

retiraram quatro descritores, sendo um de aroma e três de sabor, que não foram 

correlacionados com as amostras de referência, uma vez que não foram percebidos quando 

da sua reavaliação: caldo fermentado, alcatrão, remédio e ervas. Assim foram mantidos os 

11 descritores para aroma e 12 para sabor, sendo o melaço substituído por rapadura.  

Dessa forma, todos os termos foram gerados, definidos e associados a 

referências. A seguir foram agrupados e utilizados para a ficha do teste usando escala não 

estruturada. As amostras de referência foram todas confirmadas pelos julgadores 

constituintes do painel, e em seguida usadas para o treinamento, permitindo que o provador 

pudesse consultar as mesmas durante o processo de treinamento, para facilitar a fixação do 

atributo a cada amostra. Definiu-se, então, o perfil descritivo para sabor e aroma das 

cachaças a ser utilizado na avaliação das amostras, de acordo com os Quadro 2 e Quadro 3. 
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Termo 

Descritor 
Definição Referência 

AROMA  

Álcool 
É sensação olfativa de álcool etílico em 

bebida destilada. 

 

“fraco” – cachaça Pirassununga 51 adoçada, 

com graduação alcoólica de 39%, v/v, lote 

301210. 

“forte” – cachaça Anísio Santiago com 

graduação alcoólica de 47% vol., lote 06, 

armazenada em tonel de bálsamo. 

Bagaço de Cana 
É percepção olfativa que lembra bagaço 

de cana, correlacionado com caldo de 

cana fermentado espontaneamente. 

“muito” – mosto obtido do caldo de cana 

fermentado espontaneamente com Brix zero. 

Adocicado 
É a sensação de compostos adocicados 

liberados no aroma da cachaça.  

“muito” – cachaça Terra de Ouro com 

graduação alcoólica de 42%, v/v, lote 

05/2009, armazenada em tonel de bálsamo. 

Frutado 
É a sensação da presença de frutas fresca 

no aroma da cachaça 

“muito” – bebida alcoólica Bacardi Big Apple 

Rum, com graduação alcoólica 35%, v/v, lote 

1109412:452BR15558033. 

Ácido 
É a percepção de compostos ácidos 

liberados que lembra ácidos orgânicos. 
“muito” – vinagre de maçã Toscano, acidez 

volátil de 4%, lote.051028  

Cítrico 
É a sensação da presença de compostos 

originários de frutos cítricos 

“muito” – bebida alcoólica mista de vodka 

sabor limão, Ice kadov, elaborada com vodka 

tridestilada, sete vezes filtrada, graduação 

alcoólica 5%, v/v, lote 70001. 

Cana 
É a percepção da presença de compostos 

liberados pela cana de açúcar in natura, 

descascada. 

“muito” – cana de açúcar (Saccharum 

Officinarum) variedade Java, com o grau de 

maturação de 12 meses, na forma in natura, 

servida em pedaços com casca de 3cm. 

Rapadura 
É a percepção do aroma da rapadura que 

correlaciona com o caldo da cana 

concentrado. 

“muito” – rapadura “Serenta”, produzido por 

produtores rurais de salinas/MG. 

Amadeirado 
É o aroma de madeira similar à cachaça 

envelhecida em madeira Amburana 

cearensis 

“muito” – cachaça Seleta com graduação 

alcoólica de 42%, v/v, lote 213, armazenada 

em tonéis de umburana  

Adstringente 
É a sensação de que ocorreu uma 

desidratação (contração) na região 

olfativa. 

“muito” – Whisky Chanceler,Golden Label, 

com graduação alcoólica 39%, v/v, lote 21547 

Azedo 
É a percepção de acido devido à 

presença de ácido acético 
“muito” – Vinagre de álcool claro Toscano, 

acidez de 4%, lote 180749. 

Quadro 2 – Lista de descritores para aroma da cachaça nova, com as respectivas definições e amostras de 

referências. 
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Termo 

Descritor 
Definição Referência 

SABOR  

Álcool 
É sensação gustativa de álcool etílico 

em bebida destilada. 

 

“fraco” - cachaça Pirassununga 51 adoçada, com 

graduação alcoólica de 39%, v/v, lote 301210 

“forte” – cachaça Anísio Santiago com graduação 

alcoólica de 47%, v/v, lote 06 , armazenada em 

tonel de bálsamo. 

Ácido 
É a percepção do gosto ácido na boca, 

originário de processos fermentativos. 
“muito” – Vinagre de álcool claro Toscano, acidez 

de 4%, lote 180749 

Doce 
Percepção de compostos que se 

correlacionam com o gosto doce em 

produtos destilados 

“muito” - cachaça Pirassununga 51 adoçada, com 

graduação alcoólica de 39%, v/v, lote 301210 

Amargo 
Sensação de amargor percebido em 

bebida com extratos vegetais 
“muito” – Campari Bitter, com graduação 

alcoólica 28,5%, v/v, lote VH24 

Frutas 
É a sensação de presença de frutas 

frescas  

“muito” – bebida alcoólica Bacardi Big Apple 

Rum, com graduação alcoólica 35%, v/v, lote 

1109412:452BR15558033 

Bagaço de cana 
Percepção de compostos liberados do 

bagaço de cana envelhecido 

(fermentado) 

“muito” – bagaço de cana fermentado sendo sua 

preparação com a fermentação do mosto  

Caldo 

Fermentado 
Sensação de caldo de cana que sofre a 

fermentação para produção de cachaça 
“muito” – leite fermentado desnatado adoçado – 

Yakult (lactobacilos vivos), lote.0955 

Cana 
Sabor similar ao de cana de açúcar in 

natura. 

“muito” cana de açúcar (Saccharum Officinarum) 

variedade Java, com o grau de maturação de 12 

meses,na forma in natura, servida em pedaços 

sem casca de 3cm 

Cítrico 
Sensação similar ao de compostos 

cítricos liberados de frutas cítricas 

“muito” – bebida alcoólica mista de vodka sabor 

limão, Ice kadov, elaborada com vodka 

tridestilada, sete vezes filtrada, graduação 

alcoólica 5%, v/v, lote 70001 

Alcatrão 
Percepção de compostos 

correlacionados à bebida alcoólica 

adicionada de alcatrão 

“muito” – Conhaque de Alcatrão São João da 

Barra, teor alcoólico 38,5%, v/v, lote 

10273SBLT155 

Adstringente 
Sensação que provoca o efeito de crispar 

(contrair) a mucosa da boca  
“muito” – Campari Bitter, graduação alcoólica 

28,5% vol., lote VH24  

Queimação 
É a sensação de que queima no final da 

deglutição da bebida destilada 

“pouca” – cachaça Terra de Ouro, com graduação 

alcoólica de 42%, lote 05/2009, armazenada em 

tonéis de bálsamo 

“muita” – cachaça Anísio Santiago com graduação 

alcoólica de 47% vol., lote 06, armazenada em 

tonel de bálsamo. 
Quadro 3 - Lista de descritores para sabor da cachaça nova, com as respectivas definições e amostras de   

referências. 

1.3.4 Seleção e treinamento dos Julgadores 

O resultado final referente ao treinamento dos julgadores na Análise Descritiva 

Quantitativa (ADQ) em relação à capacidade de discriminar as amostras e repetibilidade de 
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respostas para aroma e sabor encontram-se apresentados nos Apêndice G e H. Os 

julgadores participaram de, no mínimo, cinco sessões de treinamento, onde amostras de 

cachaça foram apresentadas. As referências dos atributos de aroma e sabor foram 

apresentadas em taças de cristal transparente tipo ISO (ODELLO, 2009), própria para o 

consumo de cachaça. Durante os treinamentos, dois julgadores do sexo masculino se 

retiram da equipe por motivos pessoais. 

Após o treinamento, foi realizada a seleção da equipe definitiva de julgadores para a 

análise descritiva com a utilização das fichas elaboradas com as escalas de intensidade para 

os atributos definidos. As características que definiram a seleção final dos julgadores 

foram: poder de discriminação entre as amostras e repetibilidade (STONE et al., 1974).  

Os julgadores avaliaram quatro cachaças, em quatro repetições, utilizando a ficha 

desenvolvida na etapa anterior considerando-se os 11 descritores de aroma e os 12 

descritores de sabor, sendo cada um deles analisado para cada provador. 

Em seguida, foi realizada análise de variância (ANOVA), com duas fontes de 

variação (amostra e repetição) para cada atributo e para cada provador, sendo obtidos 

valores para Famostra e Frepetição para cada provador. Foram selecionados os julgadores com 

valores Famostra significativo para p(F) < 0,50 e Frepetição não significativo para p(F) > 0,05. 

Foi selecionado o provador com no máximo duas falhas em apenas um dos atributos. Com 

base nas respostas obtidas para cada provador foram finalmente selecionados nove 

julgadores. 

A caracterização sensorial e avaliação da qualidade de um produto são 

tradicionalmente realizadas por equipes sensoriais treinadas. Os julgadores, membros da 

equipe, são treinados para fornecer resultados similares, porém, na maior parte dos casos, 

observam-se diferenças claras em suas avaliações. Essas diferenças podem ser atribuídas a 

divergências no modo de uso da escala ou na sensibilidade a algum atributo (ARAÚJO, 

2010). Variações aleatórias ou erros são usualmente fontes importantes para as variações 

individuais observadas. De modo a assegurar um desempenho satisfatório da equipe, é de 

grande importância estudar as variações não aleatórias entre os julgadores e conduzir ações 

corretivas para remover tal variação. Este fato implica na avaliação da repetibilidade e de 

como cada provador realiza a análise comparado a outro provador da equipe (TOMIC et al., 

2007). 
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 As avaliações estatíticas das amostras de cachaça foram feitas baseando-se nos 

valores médios atribuídos pelos julgadores aos atributos, ou seja, na avaliação dada a cada 

descritor sensorial resultante da Análise Descritiva Quantitativa. De acordo com princípios 

da Análise Descritiva Quantitativa, a análise de dados de um perfil sensorial é focada na 

média ou na percepção mais frequente encontrada para cada produto (ARAÚJO, 2010). 

Salienta-se que esses valores são dados entre os extremos numéricos 1 e 9, visto que a 

escala não estruturada utilizada possuía 9 cm, sendo também decorrentes da média dos 

resultados dos julgadores aptos estatisticamente. Para cada amostra de cachaça e para cada 

atributo, os julgadores realizaram as medidas em quadriplicata. Cada amostra foi avaliada, 

por 9 julgadores. As marcações efetuadas pelos julgadores para cada amostra eram medidas 

com uma régua milimetrada e as amostras foram enumeradas de 1 a 24 a fim de preservar 

as marcas das cachaças. Os valores médios atribuídos aos descritores para cada amostra 

estão apresentados na Tabela 1 (aroma) e Tabela 2 (sabor). 
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Tabela 1 - Valores médios da descrição do aroma para as amostras de cachaça nova. 

Amostras Descritores de Aroma 

 ALC BCN ADC FTD ACI CIT CNA RAP AMD ADG AZD 

A1 2,39
b
 1,00

a
 1,30

a
 0,88

cd
 0,90

b
 0,63

b
 0,68

f
 1,04

b
 0,74

ab
 0,69

f
 0,49

h
 

A2 2,3
b
 0,86

b
 1,28

a
 0,84

cd
 0,68

d
 0,86

a
 0,61

h
 0,99

b
 0,56

e
 0,82

d
 0,40

i
 

A3 2,66
ab

 0,79
c
 1,29

a
 0,93

bc
 1,00

a
 0,63

b
 1,04

a
 1,08

b
 0,67

c
 0,74

e
 0,56

g
 

A4 1,9
cd

 0,53
e
 0,84

c
 0,54

f
 0,59

ef
 0,62

b
 0,93

b
c 1,05

b
 0,53

f
 0,95

b
 0,63

f
 

A5 2,79
ab

 0,97
a
 1,04

abc
 0,91

bc
 0,74

d
 0,67

b
 0,88

d
 0,89

c
 0,65

cd
 0,76

e
 1,13

a
 

A6 3,01
a
 0,78 1,04

abc
 0,76

de
 0,91

b
 0,52

c
 0,55

i
 0,76

d
 0,53

f
 0,64

f
 0,92

b
 

A7 2,29
b
 0,66

d
 0,87

c
 0,73

de
 0,81

c
 0,48

c
 0,71

f
 0,83

d
 0,46

g
 0,46

i
 0,61

fg
 

A8 2,16
b
 0,86

b
 0,72

d
 0,60

ef
 0,72

d
 0,31

ef
 0,67

g
 0,75

e
 0,30

i
 0,57

g
 0,57

g
 

A9 2,24
b
 0,71

c
 0,91

c
 0,80

d
 0,58

ef
 0,26

f
 0,75

ef
 0,75

e
 0,38

h
 0,63

fg
 0,45

h
 

A10 2,82
a
 0,84

b
 0,80

c
 0,71

d
 0,62

e
 0,31

ef
 0,76

ef
 0,54

g
 0,54

ef
 0,52

h
 0,40

i
 

A11 2,68
a
 0,74

c
 1,14

ab
 0,93

bc
 0,63

e
 0,29

f
 0,54

i
 0,47

h
 0,41

h
 0,55

h
 0,48

h
 

A12 2,66
a
 0,79

c
 0,93

b
 0,52

e
 0,60

e
 0,32

e
 0,80

e
 1,19

a
 0,51

f
 0,70

ef
 0,62

f
 

A13 1,82
cd

 0,76
c
 1,02

ab
 0,68

e
 0,47

gh
 0,41

de
 0,71

f
 0,65

f
 0,46

g
 0,58

g
 0,46

h
 

A14 2,42
b
 0,65

d
 0,93

bc
 0,30

g
 0,63

e
 0,36

e
 0,91

cd
 0,61

f
 0,32

i
 0,59

g
 0,55

g
 

A15 2,44
b
 0,80

c
 0,93

bc
 0,36

g
 0,63

e
 0,40

e
 0,50

i
 0,36

i
 0,40

h
 0,66

f
 0,62

f
 

A16 2,18
b
 0,84

b
 0,99

bcd
 0,73

de
 0,69

d
 0,51

c
 0,52

i
 0,73

e
 0,59

de
 0,99

a
 0,43

hi
 

A17 2,49
b
 0,88

b
 1,08

abc
 0,37

g
 0,71

d
 0,56

c
 0,76

ef
 0,52

g
 0,53

f
 0,99

a
 0,87

c
 

A18 2,11c 0,82
b
 0,94

bcd
 0,53

f
 0,69

d
 0,43

d
 0,85

d
 0,69

e
 0,73

b
 0,79

d
 0,78

d
 

A19 1,9
cd

 0,69
d
 0,97

bcd
 1,11

b
 0,57

ef
 0,48

c
 0,78

e
 0,44

h
 0,53

f
 0,72

e
 0,64

f
 

A20 2,78
a
 0,98

a
 1,18

ab
 1,00

b
 1,02

a
 0,42

d
 1,11

a
 0,46

h
 0,64

cd
 0,75

e
 0,87

c
 

A21 1,55
d
 0,84

b
 1,23

ab
 1,05

b
 0,54

f
 0,36

e
 0,84

d
 0,44

h
 0,79

a
 0,71

e
 0,72

e
 

A22 2,39
b
 0,86

b
 1,01

abcd
 1,33

a
 0,74

d
 0,45

d
 0,63

gh
 0,73

e
 0,66

c
 0,74

e
 0,78

d
 

A23 2,52
b
 0,94

a
 1,06

abc
 0,98

bc
 0,40

h
 0,36

e
 1,14

a
 0,73

e
 0,54

f
 0,65

f
 0,69

e
 

A24 2,42
b
 0,98

a
 0,95

bcd
 1,36

a
 0,51

fg
 0,57

c
 0,96

b
 0,57

g
 0,61

de
 0,89

c
 0,66

f
 

MDS(*) 0,478 0,048 0,304 0,096 0,057 0,056 0,052 0,055 0,050 0,043 0,043 

MDS(*) Mínima diferença significativa 

Letras iguais na mesma linha indicam que as médias não diferem entre si, por teste de Tukey (p<0,05) 

Álcool (ALC); Bagaço de cana (BCN); Adocicado (ADC); Frutado (FTD); Ácido (ACI); Cítrico (CIT), Cana (CNA); Rapadura (RAP); Amadeirado 

(AMD), Adstringente (ADG); Azedo (AZD) 

  



52 

 

Tabela 2 - Valores médios da descrição do sabor para as amostras de cachaça nova. 

Amostras Descritores de Sabor 

 AAL ACD DOC AMG FRT BGC CDF CAN CTR ALT ADS QUE 

A1 2,65
a
 1,33

b
 1,24

d
 1,51

a
 0.92

e
 1.14

a
 1.00

a
 0.89

a
 1.10

a
 0.34

o
 0.95

a
 1.73

fghijm
 

A2 2,52
a
 1,19

c
 1,22

d
 1,69

a
 0,98

d
 0,61

i
 0,73

a
 1,00

a
 0,94

b
 0,51

hl
 0,73

a
 1,80

bcdeil
 

A3 2,47
a
 1,08

de
 1,22

d
 1,60

a
 0,78

i
 0,91

de
 0,81

a
 1,09

a
 1,09

a
 0,44

jl
 0,71

a
 1,32

no
 

A4 2,62
a
 1,05

e
 0,94

g
 2,07

a
 1,13

b
 0,91

de
 0,84

a
 1,34

a
 0,52

o
 0,62

bc
 0,61

a
 2,21

a
 

A5 2,54
a
 1,08

de
 1,12

e
 2,00

a
 0,86

h
 0,91

de
 0,78

a
 1,10

a
 0,93

b
 0,70

a
 1,28

a
 2,00

adhil
 

A6 2,49
a
 1,06

de
 1,46

b
 1,76

a
 1,05

c
 0,95

c
 0,83

a
 1,16

a
 1,06

a
 0,42

lmn
 0,59

a
 1,82

bcdeh
 

A7 2,52
a
 1,24

c
 1,10

e
 1,94

a
 0,94

f
 0,98

bc
 0,97

a
 1,17

a
 1,05

a
 0,5

1ghi
 0,67

a
 1,74

elm
 

A8 2,44
a
 0,81

g
 1,28

cd
 1,56

a
 0,97

df
 0,70

h
 0,51

a
 1,33

a
 0,76

fgj
 0,52

ghm
 0,58

a
 1,15

o
 

A9 3,11
a
 0,91

df
 1,11

e
 1,65

a
 0,93

fh
 0,61

i
 0,53

a
 1,22

a
 0,78

fgh
 0,46

j
 0,64

a
 1,98

ae
 

A10 2,46
a
 1,13

cd
 1,13

e
 1,69

a
 0,83

hi
 0,84

efgi
 0,84

a
 1,08

a
 0,83

ceh
 0,53

fh
 0,76

a
 2,16

a
 

A11 2,23
b
 0,94

f
 0,96

fg
 1,51

a
 0,89

gh
 0,60

ij
 0,53

a
 1,19

a
 0,86

cd
 0,38

no
 0,63

a
 1,59

hijl
 

A12 2,03
b
 0,88

fg
 1,62

a
 1,22

a
 0,47

l
 0,54

j
 0,48a 0,84

a
 0,40

p
 0,44

j
 0,66

a
 1,68

fghijl
 

A13 2,76
a
 0,89

fg
 1,09

e
 2,09

a
 1,32

a
 0,84

efg
 0,66

a
 1,37

a
 0,65

lm
 0,60

cg
 0,72

a
 2,04

ab
 

A14 2,59
a
 0,86

fg
 1,26

cd
 1,69

a
 1,05

c
 0,62

i
 0,46

a
 1,43

a
 0,81

def
 0,59

cg
 0,65

a
 1,63

fghijl
 

A15 2,14
b
 0,83

g
 1,02

efg
 1,48

a
 0,47

l
 0,78

g
 0,86

a
 0,70

a
 0,58

n
 0,69

a
 0,74

a
 2,16

a
 

A16 2,49
a
 1,45

a
 1,07

e
 1,72

a
 1,13

b
 0,88

df
 0,89

a
 1,01

a
 0,71

hij
 0,60

cd
 1,23

a
 1,75

ej
 

A17 2,37
a
 1,25

c
 1,30

cd
 1,61

a
 0,85

gh
 0,69

h
 0,74

a
 1,49

a
 0,61

mn
 0,56

defg
 1,00

a
 1,63

ghijl
 

A18 1,61
b,c

 1,16
c
 1,29

cd
 1,46

a
 0,69

j
 0,87

de
 0,76

a
 0,92

a
 0,68

jl
 0,58

cg
 0,94

a
 1,72

fghijl
 

A19 2,10
b
 1,16

c
 1,27

cd
 1,45

a
 0,99

cef
 0,87

de
 0,81

a
 1,23

a
 0,84

cfg
 0,59

ce
 0,99

a
 1,63

ghijl
 

A20 2,21
b
 1,21

c
 1,54

ab
 1,49

a
 0,96

def
 0,90

ce
 0,59

a
 1,20

a
 0,79

eg
 0,66

ab
 1,09

a
 1,55

jln
 

A21 3,00
a
 1,23

c
 1,11

e
 0,77

a
 1,05

ce
 0,93

bc
 0,74

a
 1,33

a
 0,82

cfg
 0,58

cf
 1,00

a
 1,86

bcdeg
 

A22 2,34
a
 1,16

c
 1,55

ab
 1,48

a
 0,95

cefg
 0,80

fg
 0,84

a
 1,16

a
 0,88

bc
 0,52

gh
 0,93

a
 1,88

bcdefm
 

A23 2,64
a
 1,23

c
 1,51

b
 1,72

a
 1,01

cde
 1,03

b
 0,93

a
 1,17

a
 1,05

a
 0,46

ijl
 0,65

a
 2,19

a
 

A24 2,69
a
 1,37

b
 1,33

c
 1,64

a
 1,18

b
 1,03

b
 0,95

a
 1,29

a
 0,76

fgi
 0,49

hj
 0,94

a
 2,02

achi
 

MDS(*) 0,807 0,066 0,083 1,396 0,067 0,063 0,822 0,978 0,061 0,053 1,047 0,248 

MDS(*) Mínima diferença significativa 

Letras iguais na mesma linha indicam que as médias não diferem entre si, por teste de Tukey (p<0,05) 

Álcool (AAL); Ácido (ACD); Doce (DOC); Amargo (AMG); Frutas (FRT); Bagaço de cana (BGC); Caldo fermentado (CDF); Cana (CAN) Cítrico (CTR), 

Alcatrão(ALT); Adstringente (ADS); Queimação (QUE) 
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Na Figura 3 estão apresentados resultados da avaliação das amostras que compõem 

o perfil sensorial de aroma e sabor das cachaças de alambique novas. 

      (A) 

 

     (B) 

 
Figura 3 - Perfil sensorial quantitativo (gráfico radar) com valores médios, máximos e mínimos por descritor  

                  de aroma e sabor das 24 amostras de cachaças obtido da avaliação do painel sensorial. 
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 Observou-se a predominância de alguns descritores, sendo que no aroma os mais 

fortes foram álcool, adocicado, frutado, cana, bagaço de cana e rapadura e em menor 

proporção amadeirado, cítrico e azedo.  

 Para o sabor destacaram-se álcool, doce, amargo, queimação e ácido e em menor 

proporção alcatrão, caldo fermentado, adstringente e bagaço de cana. 

 A fim de se conseguir uma maior visibilidade das relações existentes entre os dados 

sensoriais foram utilizadas análises multivariadas. As análises multivariadas consistem em 

uma coleção de métodos que podem ser utilizados quando é feita a análise de muitas 

variáveis em uma mesma unidade experimental (RENCHER, 2002), como é o caso das 

medidas sensoriais. 

 A utilização de métodos de caracterização sensorial quantitativa chamou atenção 

para a necessidade da utilização de análises estatísticas multivariadas. Assim, a PCA foi 

utilizada para a análise dos dados investigados, visando a redução da dimensionalidade e a 

eliminação de sobreposições. 

Por meio da PCA (dados autoescalados) verificou-se que para aroma onze 

componentes principais (PC) foram necessárias para explicar cerca de 100% da 

variabilidade dos dados. É possível observar ainda que a soma do percentual da variância 

explicada permanece em torno de 45%, percentual considerado baixo (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Percentual da variância das três componentes principais para aroma. 

Componente Principal (PC) % da variância na PC % variância acumulado 

1 30,28 30,28 

2 14,47 44,75 

3 8,77 53,52 

 

 A Figura 4 apresenta os gráficos de escores e de pesos da PCA para aroma dos 

dados da análise sensorial descritiva quantitativa. 
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      (A) 

 

      (B) 

 

Figura 4 - Gráfico de escores (A) e pesos (B) da PC1 versus PC2 da análise sensorial para aroma: Álcool 

(ALC); Bagaço de cana (BCN); Adocicado (ADC); Frutado (FTD); Ácido (ACI); Cítrico (CIT), Cana (CNA); 

Rapadura (RAP); Amadeirado (AMD), Adstringente (ADG); Azedo (AZD) por análise descritiva 

quantitativa. 

 

 Observou-se que, no gráfico de escores na Figura 4 (A), que há um claro 

agrupamento das amostras, que formaram 9 grupos distintos. Entretanto, no gráfico de 

pesos (Figura 4) (B) os descritores se agruparam nos quadrantes a direita, ou seja, no 

terceiro e quarto quadrantes.  
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 De modo geral, percebeu-se que para os grupos de amostras que estavam no terceiro 

e quarto quadrantes há relação positiva com todos os atributos relacionados ao aroma, 

indicando ser esses descritores importantes para descrição sensorial de aromas desses 

grupos. Em contrapartida, os grupos de amostras de cachaça no primeiro e segundos 

quadrantes não possuíam quaisquer relações com os atributos de aroma avaliados, 

parecendo não ser o aroma um forte discriminador dessas amostras. 

 Para sabor, a análise da PCA (dados autoescalados) apontou que onze componentes 

principais (PC) foram necessárias para explicar 99,51 % da variabilidade dos dados. Aliado 

a isso, salienta-se que a soma do percentual da variância explicada permanece em torno de 

47,00% (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Percentual da variância das três componentes principais para sabor. 

Componente Principal (PC) % da variância na PC % variância acumulado 

1 27,34 27,34 

2 19,59 46,93 

3 12,14 62,36 

 

A Figura 5 apresenta os gráficos de escores e de pesos da PCA para sabor dos dados 

da análise sensorial descritiva quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (A) 
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     (B) 

 

Figura 5 - Gráfico de escores e pesos da PC1 versus PC2 da análise sensorial para sabor: Álcool (AAL); 

Ácido (ACD); Doce (DOC); Amargo (AMG); Frutas (FRT; Bagaço de cana (BGC); Caldo fermentado 

(CDF); Cítrico (CTR), Alcatrão (ALT); Adstringente (ADS); Queimação (QUE) por análise descritiva 

quantitativa. 

 

 Observou-se por meio da análise da Figura 5 (A) no gráfico de escores a formação 

de dez grupos de amostras e no de pesos (Figura 5) (B) que as variáveis estão relacionadas 

com alguns deles, já que as amostras A8, A9, A11 e A14 localizadas no primeiro quadrante 

no gráfico de escores não sofreram influência de nenhum descritor, possivelmente por não 

se destacarem em nenhum dos aromas avaliados. Localizadas ainda nesse mesmo 

quadrante, as amostras A17 e A2 devem estar sofrendo influência do descritor ALT 
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(alcatrão) que se encontrou no limite entre o primeiro o terceiro quadrante. Esse descritor, 

nesse trabalho, foi definido pela equipe sensorial como percepção de compostos 

correlacionados a de bebida alcoólica adicionada de alcatrão, e parece ser um descritor que 

lembra "fumaça", "queimado" e por esse motivo possivelmente esteja relacionado a 

processos de destilação mal conduzidos, onde a queima de compostos levariam a essa 

percepção sensorial. Em compensação, no segundo quadrante, o descritor DOC (sabor 

doce) seria determinante para a amostra A12 e com influência nas amostras A15, 18 e A20. 

O sabor doce é um descritor muito apreciado no julgamento de cachaças parecendo ser esse 

um dos fatores de qualidade na apreciação da bebida. 

No terceiro quadrante, um maior número de descritores sensoriais, a saber, cana, 

álcool, frutado, amargo e queimação (CAN, AAL, FRT, AMG e QUE) provavelmente 

exercerem influência sensorial no sabor das amostras A4, A6, A7, A13, A21 e A24. Nesse 

conjunto foi possível observar uma diversidade de descritores, considerados positivos e 

negativos para a qualidade da bebida. Enquanto o frutado, presente nas bebidas está 

relacionado ao teor de compostos que conferem aroma à cachaça, e é considerado 

desejável, a descrição sensorial de amargo e queimação não possuem julgamento positivo 

entre avaliadores treinados de cachaça. Aliado a isso, os descritores sabor de cana e álcool 

parecem ser recorrentes em amostras de cachaças novas como desse estudo, e amenizados 

durante o envelhecimento. O processo de envelhecimento consiste basicamente em 

armazenar a bebida destilada em barris de madeira por um tempo determinado e em 

condições adequadas, produzindo mudanças na composição química, no aroma, no sabor e 

na cor da bebida, que refletem na qualidade sensorial. (PIGGOTT et al., 1989). Mesmo que 

o processo de fermentação e destilação da bebida tenha ocorrido de forma tecnicamente 

correta, sensorialmente ela pode não alcançar os patamares de qualidade satisfatórios, em 

vista da presença de substâncias de aroma e sabor desagradáveis. Para eliminar, ou mesmo 

minimizar a presença, desses componentes, ganha importância o período de maturação ou 

envelhecimento (LIMA, 1992).  

 No quarto quadrante, as amostras A1, A3, A5, A10, A16, A19, A22, A23, 

possivelmente estavam relacionados aos descritores BGC, CDF, CTR, ACD e ADS 

(bagaço de cana, caldo fermentado, cítrico, ácido e adstringente). Os descritores de sabor 

BGC e CDF mantêm em si relação com amostras de cachaça nova, pois lembram sabor de 
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produtos recém fermentados. O sabor cítrico quando associado a frutas cítricas parece ser 

um fator de qualidade das bebidas, indicando a presença de compostos que conferem tais 

características. Todavia, em demasia, o sabor ácido e adstringente não contribui para uma 

boa apreciação da bebida. 

 Analisando os dados de aroma e sabor obtidos por meio da PCA, verificou-se que, 

principalmente devido à variabilidade dos resultados encontrados em análise sensorial, a 

interpretação da PCA pode se tornar dispendiosa, pois muitas vezes são necessárias várias 

componentes principais para ser possível explorar uma maior percentagem das informações 

relevantes dos dados, gerando um espaço multidimensional que dificulta a inspeção visual 

das distribuições espaciais. Dessa forma, a fim de solucionar esse entrave, para a análise 

exploratória dos dados utilizou-se da rede neural de Kohonen. 

 A rede neural de Kohonen, quando comparada com a PCA, possui a grande 

vantagem de projetar todos os dados em um espaço bidimensional, sem perda da 

informação original. No caso da PCA, os dados são normalmente projetados em espaços 

multidimensionais que podem dificultar a visualização e interpretação das distribuições 

espaciais. 

 A rede de Kohonen foi utilizada por permitir visualizar as semelhanças e diferenças 

das cachaças analisadas, por meio da formação de grupamentos de acordo com as 

semelhanças/diferenças apresentadas. Assim, o algoritmo agrupa amostras consideradas 

similares de acordo com o perfil sensorial avaliado e separa ou distancia amostras 

consideradas distintas, também de acordo com o perfil avaliado. 

 A arquitetura da rede foi otimizada de modo a permitir uma distribuição adequada 

das amostras. Foram treinados mapas com diferentes arquiteturas (de 4×4 a 10×10 

neurônios), desde que a capacidade de discriminação da rede seja dependente do número de 

neurônios selecionadas para definir o mapa. Dentre as várias arquiteturas testadas, a 

arquitetura com 49 neurônios (7×7 neurônios) garantiu uma melhor distribuição das 

amostras e consequente interpretação da mesma. Por meio das distribuições das amostras 

na rede gerada é possível inferir sobre similaridades e disparidades entre as amostras de 

cachaça estudadas. 

 Analisando os mapas de distribuição individual das variáveis (descritores) é 

possível verificar por meio da cor do mapa, designada pela barra de intensidade lateral a 



60 

 

 

cada mapa, quais os descritores sensoriais foram importantes para distribuição de cada 

amostra de cachaça na rede. A avaliação destes mapas individuais permitiu inferir sobre o 

nível de significância de cada variável (descritores) de aroma e sabor para a caracterização 

de cada diferente grupamento das cachaças. 

 A Figura 6 mostra os agrupamentos formados entre as amostras estudadas pela rede 

de Kohonen para aroma por meio do perfil geral de distribuição das amostras (A) e mapas 

de distribuição individual das variáveis (descritores) (B). 
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Figura 6 - Perfil geral de distribuição das amostras (A) e mapas de distribuição individual das variáveis 

(descritores) (B) analisados sensorialmente para aroma: Álcool (ALC); Bagaço de cana (BCN); Adocicado 

(ADC); Frutado (FTD); Ácido (ACI); Cítrico (CIT); Rapadura (RAP); Amadeirado (AMD); Adstringente 

(ADG); Cana (CNA) e Azedo (AZD) após tratamento com a rede neural de Kohonen. 
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 É possível perceber, em relação às amostras, a formação de nove conjuntos na 

Figura 6 (A), sendo que, destes três são individuais.  

Na parte superior da arquitetura da Figura 6 (A), formando o grupo I, as amostras 

A4, A13, A16, A18, A19 e A21 ficaram alocadas em um mesmo conjunto, possivelmente 

em função dos menores valores de percepção de intensidade para ALC (álcool) e ACI 

(acidez), e percepção baixa para a maioria dos descritores, excetuando-se pela presença 

marcante de AMD (amadeirado) na A21 e ADG (adstringente) na A16. 

O julgamento da equipe sensorial mostrou que a amostra A13 apesar de ser uma 

cachaça nova, obteve para ALC e ACI (álcool e acidez) uma percepção minorada. Em 

cachaças novas, a percepção de álcool normalmente é intensificada pela ausência do 

envelhecimento, e por esse motivo, a menor intensidade desse atributo pode ser então 

entendida como um fator de qualidade sensorial. A menor percepção do aroma ácido 

corrobora para essa avaliação. 

O descritor bagaço de cana (BCN), "correlacionado a caldo de cana fermentado 

espontaneamente" nesse trabalho, tem uma relação direta com amostras de cachaça novas; 

entretanto a amostra A4 possui uma menor percepção desse atributo, possivelmente 

mascarado pela percepção elevada do atributo ADG (adstringente). 

Dentre os descritores levantados pela equipe sensorial, o de aroma adstringente 

(ADG), que tem como referência o uísque, provavelmente está associado a compostos que 

permitem essa caracterização sensorial. O AMD (amadeirado) amadeirado ou aroma de 

madeira, apesar de ser um dos atributos com maior variabilidade entre marcas de cachaça 

envelhecidas, foi apontado pela análise sensorial como sendo de menor importância relativa 

para amostras de cachaça sem envelhecimento (ARAÚJO, 2010).  

 Alocadas no mesmo neurônio, as amostras de cachaça A8 e A14 possuem perfil 

sensorial considerado idêntico, e em conjunto com a amostra A9 formaram o grupo II na 

área central superior da rede neural (Figura 6 A). Esse grupo foi marcado pela ausência dos 

descritores FTD (frutado), ADC (adocicado), CIT (cítrico), AMD e AZD (azedo) e pouca 

intensidade do descritor ADG. De acordo com os descritores analisados, possivelmente a 

influência que os mesmos exerceram para a caracterização sensorial do aroma de cachaças 

novas desse grupamento de amostras foi minorada, já que, comparado às demais, continha 

menor intensidade dos descritores avaliados. 



63 

 

 

 O grupo III do lado superior direito formado pelas amostras A7, A10, A11, A15 

(Figura 6 A) foi assinalado pela menor intensidade dos descritores de aroma ADG, AZD, 

CNA (cana) e RAP, indicada pelo menor valor da barra lateral, identificado pela cor azul 

nos mapas (Figura 6 B). Excetua-se o descritor ALC que teve nesse grupo intensidades 

medianas. 

 Na região central da arquitetura da rede neural (Figura 6 A) destacou-se a amostra 

A23 em um único neurônio formando o grupo IV. As amostras A12 e A22 formaram o 

grupo V e a amostra A6 alocada sozinha formou o grupo VI. Essa área foi marcada pela 

presença minorada a média dos descritores sensoriais, excetuando ALC (álcool), com 

participação efetiva na distribuição da amostra A6. Os descritores CNA com intensidade 

mediana foi fundamental para a alocação da amostra A23 enquanto o RAP desempenhou o 

mesmo papel nas demais amostras. 

 Na área inferior à esquerda, a amostra de cachaça A24 formou o grupo VII (Figura 

6 A), sendo que o descritor FTD e BCN foram essenciais para a distribuição dessa amostra, 

apresentando-se com intensidades majoritárias. O descritor frutado, normalmente associado 

a compostos que produzem aroma em bebidas alcoólicas, é desejável, entretanto, em altas 

concentrações pode assumir poder oposto. 

 O descritor e ADG apesar de ser determinante para a amostra A16, como exposto 

anteriormente, também contribuiu para alocação dessa amostra, com intensidade mediana. 

 Na parte inferior central da arquitetura formada pela rede neural (Figura 6 A), as 

amostras A2 e A17 formaram o grupo VIII, possivelmente determinado por ADG e CIT. 

Do lado inferior direito, as amostras de cachaça A1, A3, A5 e A20 intituladas grupo IX, 

foram influenciadas por respostas sensoriais pronunciadas de RAP, ADC, ACI, CNA, BCN 

e AZD. Nesse grupo, é importante ressaltar que as altas intensidades na avaliação dos 

diversos descritores, o diferem da maioria dos grupos anteriormente formados. 

 Para sabor estão representados na Figura 7 os agrupamentos formados entre as 

amostras estudadas pela rede de Kohonen por meio do perfil geral de distribuição das 

amostras (A) e mapas de distribuição individual das variáveis (descritores) (B). Observou-

se que foram formados dez conjuntos, sendo seis destes conjuntos individuais. 

 

(A) 
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Figura 7 - Perfil geral de distribuição das amostras (A) e mapas de distribuição individual das variáveis 

(descritores) (B) analisados sensorialmente para sabor: Álcool (AAL); Ácido (ACD); Doce (DOC); Amargo 

(AMG); Frutas (FRT); Bagaço de cana (BGC); Caldo fermentado (CDF); Cana (CAN); Cítrico (CTR), 

Alcatrão (ALT); Adstringente (ADS); Queimação (QUE) após tratamento com a rede neural de Kohonen. 
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 Avaliando a distribuição das amostras (Figura 7 A) na rede neural de Kohonen para 

sabor, observou-se a formação de dez grupos de amostras, sendo que destes sobressaiu-se 

um número expressivo de conjuntos individuais na parte superior da arquitetura, a saber, 

grupos I, II, III, IV, VI e VII, o que possivelmente indica distinção dessas amostras em 

relação ao sabor, ou seja, que as amostras apesar de serem produzidas em uma mesma 

região, possuam perfil de sabor diferenciados.  

 Analisando-se os grupos em função dos mapas das variáveis (Figura 7 B) observou-

se que o grupo I foi constituído pelas amostras A12 e A15 alocadas em um mesmo 

neurônio, o que indica que as mesmas possuem o perfil sensorial idêntico. A amostra A11 

formando o grupo II; e o grupo III, formado pela junção das amostras A8 com A14 em um 

único neurônio. Observou-se que para todos esses grupamentos supracitados foi recorrente 

a menor intensidade dos descritores sensoriais AAL (álcool), AMG (amargo), FRT (frutas), 

CAN (cana) e CTR (cítrico) para o grupo I, BGC (bagaço de cana) e ALT (alcatrão) para o 

grupo II e ACD (ácido), CDF (caldo fermentado), ADS (adstringente) e QUE (queimação) 

grupo III, que como exceção destacou-se com acentuada presença de CAN. Ainda nos 

conjuntos individuais as amostras A17 (grupo IV), A2 (grupo VI) e A9 (grupoVII) 

apresentaram-se com intensidade média a baixa, não se destacando em quaisquer descritor. 

 Na área central da rede neural à esquerda, DOC (doce) foi decisivo para que A18, 

A19 com A20 e A22 se agrupassem formando o grupo V.  

 Já no grupo VIII formado ao centro diagonalmente pelas amostras A3, A6, A10, e 

A5 com A21, as intensidade elevadas do descritor CTR parece ter sido determinante na 

junção dessas cachaças. 

 Na arquitetura inferior a esquerda A1, A16, A24 e A7 com A23, agruparam-se no 

grupo IX provavelmente devido a intensidade acentuada de BGC, ADS, CDF e ACD. O 

mesmo aconteceu na arquitetura inferior da direita por possuir maior intensidade dos 

descritores ALT, QUE, FRT e AMG para as amostras A13 e A4 que formaram o grupo X. 

 A análise das amostras pela rede neural de Kohonen é visivelmente mais 

simplificada, principalmente devido ao fato de que o espaço amostral final é bidimensional. 

Contudo, devido ao grande número de descritores sensoriais, utilizou-se de teste de 

correlação a fim de se avaliar sua existência entre os mesmos. Os gráficos de correlação de 

descritores da análise sensorial para aroma (A) e sabor (B) estão mostrados na Figura 8. 
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      (B) 

 

Figura 8 - Gráfico de correlação de descritores da análise sensorial para aroma (A): Álcool (ALC); Bagaço 

de cana (BCN); Adocicado (ADC); Frutado (FTD); Ácido (ACI); Cítrico (CIT), Cana (CNA); Rapadura 

(RAP); Amadeirado (AMD), Adstringente (ADG); Azedo (AZD); e para sabor (B): Álcool (AAL); Ácido 

(ACD); Doce (DOC); Amargo (AMG); Frutas (FRT); Bagaço de cana (BGC); Caldo fermentado (CDF); 

Cítrico (CTR), Alcatrão (ALT); Adstringente (ADS); Queimação (QUE) por análise descritiva quantitativa. 

 

 Odello (2009, 2004) relatou 5 demonstraram uma correlação significativa entre 

descritores de cachaça. MIGUEL et al. e SOUNIS, (2010; 1975) consideraram valores 

superiores a -0,7 e +0,7. Nesse trabalho correlações com valores acima de -0,7 + 0,7 foram 

consideradas acentuadas. Para aroma observou-se que dos 11 descritores avaliados não 

houve correlação significativa positiva nem negativa, impossibilitando assim a redução de 
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descritores. 

 Avaliando-se os 12 descritores que foram utilizados para caracterizarem as amostras 

de cachaça em relação ao sabor, observou-se não existir correlação negativa entre os 

descritores. 

 As correlações positivas se deram entre caldo fermentado e ácido (0,70); e caldo 

fermentado e bagaço de cana (0,82), indicando ser a fermentação do caldo de cana etapa 

crucial na produção de cachaça. 

 Segundo Carneiro et al. (2005) alguns atributos podem apresentar maior 

importância relativa na caracterização sensorial dos produtos e na comparação entre eles.  

 Araújo (2010) avaliando a redução do número de atributos sensoriais em cachaça 

nova constatou-se que era possível o descarte de 5 dos 15 atributos em seu estudo, 

considerando-se que os atributos indicados para descarte apresentam baixa variabilidade ou 

estão correlacionados com outros, utilizando-se a análise por variáveis canônicas. Os 

atributos coloração amarela, oleosidade, aroma de cana, aroma de compostos químicos, 

aroma de caramelo, gosto doce, gosto ácido, gosto amargo, sabor alcoólico e sabor de 

madeira foram os considerados de maior importância relativa na caracterização das 

cachaças. 

 Assim, conclui-se que um menor número de descritores poderia ser utilizado para 

descrever o sabor das amostras de cachaça, já que existem correlações significativas entre 

eles, o que minimizaria o trabalho dos julgadores sem perda para a caracterização sensorial 

das amostras. Para aroma esse não foram encontradas correlaçõe significativas. Todavia, 

nesse trabalho optou-se por utilizar todos os descritoes a fim de se observar as correlações 

entre eles e os compostos químicos, conforme pode ser observado no capítulo 3. 

 A caracterização sensorial das cachaças novas mostrou que existe diferença entre as 

amostras em relação ao aroma e sabor, já que as amostras são marcadas diferentemente 

pelos descritores. 
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CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

DE CACHAÇAS DE ALAMBIQUE NOVA 
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2.1 COMPOSIÇÃO DA CACHAÇA  

 

A ampliação do mercado consumidor de cachaça vem incentivando melhorias, a fim 

de implementar controles mais rígidos e estudos mais detalhados com relação ao processo 

de produção da bebida, bem como na melhoria da qualidade química e sensorial da mesma 

(RECHE e FRANCO, 2009). Um importante instrumento de controle da qualidade da 

bebida e de identificação de oportunidades de melhoria é a análise química. 

O produtor deve manter o controle da composição de sua cachaça através de ensaios 

periódicos obedecendo aos procedimentos de amostragem definidos no regulamento da Lei 

8918 (BRASIL, 1997), a fim de atender às tolerâncias para os índices dos itens 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) da 

Instrução Normativa nº. 13 (BRASIL, 2005a), que estabeleceu os padrões de identidade e 

qualidade para a cachaça. Um resumo dos parâmetros estabelecidos por essa legislação com 

os respectivos limites é apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5- Teores máximo e mínimo para padrões de identidade e qualidade da cachaça  

      determinado pela legislação brasileira 

 LIMITES UNIDADE 

 Mínimo   Máximo  

COMPONENTES  

Graduação Alcoólica 38              48 % em volume de álcool etílico a 20 ºC 

Acidez volátil, em ácido acético     -            150 

mg (100 mL de álcool anidro)
-1

 

 

Ésteres totais, em acetato de etila     -            200 

Aldeídos totais, em acetaldeído     -              30 

Furfural e Hidroximetilfurfural     -                5 

Soma dos alcoóis superiores *     -            360 

Soma dos congêneres ** 200           650 

CONTAMINANTES  

Álcool metílico                    20 

mg (100 mL de álcool anidro)
-1

 

 

Álcool séc-butílico (2-butanol)    -              10 

Álcool n-butanol (1-butanol)    -                3 

Acroleína (2-propenal)    -                5 

Carbamato de etila     -            150 

µg L
-1

 Chumbo    -            200 

Arsênio    -            100 

Cobre   -                 5 mg L
-1

 
*Alcoóis superiores: isobutílico (2-metil-1-propanol), isoamílicos (2-metil -1-butanol + 3 metil-1- butanol) e 

n-propílico (1- propanol) 

**Congêneres: Acidez volátil+ésteres+aldeídos+furfural+hidroximetilfurfural+alcoóis superiores. 

Fonte: BRASIL (2005a) 
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Entretanto, somente esse instrumento não é suficiente para se estabelecer um perfil 

químico capaz de discriminar uma matriz complexa como a cachaça. No entanto, em 

função de reduzido número de literatura especializada disponível é difícil estabelecer um 

padrão de qualidade para a cachaça (VICENTE, 2007). 

Para que se possa modificar as características e/ou controlar a qualidade de um 

produto é necessário que se conheça a composição química do produto final. De acordo 

com Oshita et al., (2003), a demanda por análises químicas de bebidas tem sido crescente, 

principalmente pela necessidade de se aprimorar o padrão de qualidade e o controle 

industrial. Somente com um controle de qualidade rigoroso é possível gerenciar a produção 

e o acompanhamento dos contaminantes desde a matéria-prima até o produto final. A 

presença destes componentes em bebidas destiladas, os prejuízos para a qualidade sensorial 

do produto, bem como para a saúde do consumidor tem sido abordados em diversos estudos 

(AYLOTT et al.,1998; BOZA e HORII, 1998; NAGATO et al., 2000).  

A cachaça é muito apreciada por possuir aroma e sabor característicos conferidos 

pela presença de diversos constituintes do processo fermentativo (MENDONÇA et al., 

1999). Além do etanol e da água, a aguardente contém em menor concentração grande 

número de compostos orgânicos, os quais são incorporados ao longo de todo o processo 

produtivo, sendo conhecidos como congêneres. Segundo Nonato (2001), a cachaça pode ser 

descrita como uma solução aquosa complexa, constituída de água, etanol, alcoóis 

superiores, ésteres etílicos, aldeídos, cetonas e ácidos orgânicos. Estas substâncias 

representam menos de 1% de todos os compostos e são responsáveis pelas propriedades 

sensoriais típicas da cachaça. Os compostos presentes e suas respectivas concentrações são 

formados, em diferentes níveis, devido ao tipo de substrato utilizado, à cepa de levedura 

empregada e às condições de fermentação, de destilação e de envelhecimento. 

 

2.1.1 Congêneres 

 Os compostos secundários ou congêneres são substâncias formadas durante a 

fermentação alcoólica concomitantemente ao álcool etílico e gás carbônico (YOKOYA, 

1995). A origem e quantidade desses compostos são determinadas, em diferentes níveis, 

pelas características da matéria-prima, fermentação, destilação e envelhecimento. Os 

principais congêneres formados durante a fermentação pertencem às classes funcionais 



76 

 

 

dos ácidos, ésteres, aldeídos e alcoóis, e em proporções menores formam-se também 

cetonas, compostos fenólicos, entre outros. 

 

2.1.1.1 Acidez 

Os ácidos orgânicos são expressos em acidez total, composta pela acidez volátil e 

fixa, sendo que os ácidos orgânicos voláteis são os mais comuns em bebidas destiladas, 

tendo o ácido acético como o mais abundante variando de 60 a 95% da acidez total e 

quantitativamente o principal componente da fração ácida das cachaças (JANZANTTI, 

2004). A produção de ácido acético pode ser causada pela contaminação do mosto por 

bactérias acéticas e pelas próprias leveduras, que produzem o ácido acético, para gerar 

acetil-coenzima-A, utilizada na síntese de ácidos graxos, esteróis e aminoácidos 

(GUTIERREZ, 1997; CHERUBIN, 1998).  

Vários outros ácidos não voláteis também são formados no mosto devido ao 

metabolismo normal das leveduras, como por exemplo, os ácidos oxaloacético, cítrico, 

pirúvico, málico, maleico, etc. Outro motivo para formação desses ácidos é a transição do 

metabolismo aeróbico (fase de crescimento da levedura) para o metabolismo anaeróbico, a 

fermentação propriamente dita, onde são formados ácidos graxos de cadeia curta. Na fase 

de crescimento e propagação as leveduras produzem ácidos graxos de cadeia longa, 

moléculas usadas para formação de membranas, sem as quais não ocorre a divisão e 

multiplicação de células do fermento. Entrando no estado de anaerobiose, as leveduras 

param imediatamente a síntese desses ácidos, porém, ácidos com 4, 6, 8, 10 carbonos, como 

por exemplo, ácidos butíricos, capróico, caprílico e cáprico respectivamente, permanecem 

dentro das células, os quais se tornam inúteis para o seu metabolismo. Dessa forma, esses 

ácidos são secretados como produtos secundários da fase de propagação da levedura e tem 

efeito tóxico sobre as mesmas, pois se infiltram nas estruturas de suas membranas afetando 

sua permeabilidade (MAIA e CAMPELO, 2005). Guymon (1974) concluiu que os ácidos 

alifáticos de cadeia não ramificada e seus ésteres etílicos constituem o segundo grupo mais 

abundante de componentes não-álcoois encontrados em bebidas destiladas.  

Ribeiro e Prado-Filho (1997) mostraram que durante o decorrer da destilação as 

primeiras porções do destilado possuem acidez elevada, diminuindo na parte intermediária, 

voltando a se elevar na parte final. A acidez da cachaça vai depender do controle no 
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processo de fermentação, em relação a fatores como: cepa (estirpe) da levedura 

predominante no pé-de-cuba, fermentação, tempo e temperatura de fermentação e manejo 

do mosto. Deve-se evitar durante a fermentação a aeração do mosto, já que o aumento de 

oxigênio faz com que a levedura transforme o açúcar em ácido acético em vez de etanol. 

Uma vez terminada a fermentação, deve-se proceder à destilação o mais breve possível, a 

fim de evitar a proliferação de bactérias acéticas, que aumentam a acidez (CARDOSO, 

2001). A alta acidez em cachaças pode ser atribuída à contaminação da cana-de açúcar ou 

do próprio mosto fermentativo por bactérias acéticas e outras, seja na estocagem da cana-de 

açúcar ou no próprio caldo de cana-de açúcar, fazendo com que parte do substrato sofra 

fermentação acética, elevando, assim, a acidez e diminuindo o rendimento da produção de 

etanol (MAIA, 1994). A acidez em excesso causa perda da qualidade, pois confere à bebida 

um sabor indesejável e “agressivo” (CHERUBIN, 1998).  

A presença de ácidos em pequena quantidade é muito importante para a qualidade 

da bebida, já que reagem com os alcoóis do meio aumentando a formação de ésteres, 

substâncias responsáveis pelo aroma de bebidas destiladas. Desta forma, verifica-se a 

importância da acidez na qualidade da aguardente de cana devido ao seu importante papel 

no sabor e no aroma da bebida (STELA, 2010).  

 

2.1.1.2 Ésteres 

 Os ésteres constituem a maior classe dos compostos que conferem aroma às bebidas 

alcoólicas, e são produzidos pelas leveduras durante a fermentação. Durante a fermentação 

o desenvolvimento de um aroma agradável, que lembra frutas maduras, está relacionado à 

formação de ésteres, que de modo geral são desejáveis, porém, a presença destes em 

concentrações elevadas, confere à cachaça um sabor enjoativo e indesejado (MOREIRA et 

al., 2012). 

 O acetato de etila (possui aroma de solvente, frutado, abacaxi) é o principal éster 

presente nas bebidas destiladas seguido pelo lactato de etila (aroma frutado), porém, 

existem outros de grande importância, dentre os quais, acetato de isoamila (aroma de 

banana), acetato de isobutila (aroma de banana), acetato 2-feniletila (aroma de mel, frutado, 

flores) e caproato de etila (aroma de maçã) (PEDDIE, 1990). Alguns ésteres que são 

comumente encontrados em bebidas alcoólicas dão lhes características apropriadas, tais 
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como, formiato de etila (sabor artificial de rum), acetato de n-pentila (aroma de banana), 

acetato de octila (laranja), butirato de etila (abacaxi) e butirato de pentila (abricó) (HART et 

al., 1983; NASCIMENTO, 2007). 

 Segundo Chaves e Póvoa (1992), ésteres aromáticos são formados principalmente 

durante o envelhecimento da cachaça, conferindo à bebida um aroma típico, agradável e 

pungente suave, contribuindo muito para a formação de seu bouquêt.  

 

2.1.1.3 Aldeídos 

Os aldeídos são compostos carbonílicos muito voláteis formados durante a 

fermentação do mosto e são um dos principais componentes responsáveis pelo aroma e 

sabor das cachaças (MOREIRA et al., 2012). A intoxicação por aldeídos pode levar a sérios 

problemas relacionados com sistema nervoso central. Os aldeídos podem possuir desde 

odor penetrante, muitas vezes enjoativo e indesejável em bebidas destiladas, a aroma 

agradável, dependendo do composto e da sua concentração.  

O principal aldeído formado na fermentação alcoólica é o acetaldeído (MOREIRA 

et al., 2012) e, assim como os demais aldeídos, são produzidos pelas leveduras, 

principalmente durante os primeiros estágios da fermentação alcoólica. Sua presença 

diminui gradativamente até o estágio final da fermentação pela oxidação a ácido acético 

(CARDOSO, 2006). O acetaldeído pode representar até 90% da concentração total de 

aldeídos em uísque, rum e conhaque (NYKANEN e NYKANEM, 1991). 

Cardoso et al., (2003) analisaram por HPLC o acetaldeído, butiraldeído, 

valeraldeído, benzaldeído e acetona, na forma de suas respectivas 2,4 

dinitrofenilhidrazonas, e confirmaram ser o acetaldeído o aldeído majoritário em cachaças, 

encontrando-o a uma concentração média de 19,0 mg L
-1

.  

 

2.1.1.4 Furfural e hidroximetilfurfural 

O furfural e o hidroximetilfurfural são aldeídos que também aparecem na cachaça, 

mas sua presença não está associada ao processo de fermentação. A formação de furfural e 

hidroximetilfurfural na cachaça depende das condições de colheita da cana de açúcar (a 

queima da cana favorece a formação desses compostos, dentre outros), da destilação 

(açúcares residuais e/ou resíduos de bagaço de cana provenientes nessa etapa também 
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favorecem essa formação) e do envelhecimento (alguns tipos de madeira utilizadas no 

envelhecimento favorecem a produção desses compostos, podendo ser oriundo da ação de 

ácidos sobre as pentoses e seus polímeros, como a hemicelulose) (NOVAES, 1974; 

YOKOYA, 1995; MAIA e CAMPELO, 2005).  

O aquecimento do vinho (mosto fermentado de cana de açúcar) durante a 

destilação promove a queima da matéria orgânica depositada no fundo dos alambiques, 

principalmente das hexoses e cetoses presentes no vinho, gerando aldeídos furânicos 

como o furfural e o hidroximetilfurfural (LEHNINGER, 1990). O meio ácido e a 

temperatura elevada favorecem essa reação, sendo que o teor dos aldeídos produzidos 

varia em função do conteúdo das hexoses e cetoses presentes no vinho e da quantidade 

de calor produzida pelo fogo para destilar. A formação desses aldeídos é evitada pela 

destilação do vinho limpo, livre de substâncias orgânicas em suspensão. Apesar de 

tóxicos, estes compostos não representam grandes problemas porque são encontrados em 

cachaça em concentrações abaixo dos limites de toxicidade, apesar de, muitas vezes, 

prejudicarem a qualidade da bebida por causa do aroma penetrante e enjoativo que 

conferem à cachaça (CHERUBIN, 1998). 

 

2.1.1.5 Alcoóis superiores 

Os alcoóis superiores são importantes componentes na formação de aroma e sabor 

da cachaça e são formados durante o processo de fermentação (YOKOYA, 1995) e obtidos 

na fração de ponto de ebulição entre 90 e 150 °C da destilação (WEBB e INGRAHAM, 

1963). São designados álcoois superiores todos os compostos orgânicos da função álcool 

com mais de dois carbonos em sua molécula. Segundo e Almeida e Barreto (1973) apud 

Braga (2006) os alcoóis superiores são compostos principalmente pelos alcoóis isoamílicos 

(3 metil butan-1-ol), isobutílico (2 metil propan-1-ol) e n-propílico (1- propanol).  

Sua formação é influenciada pelas condições do meio de fermentação, pela 

quantidade e viabilidade do inóculo, da temperatura e do teor alcoólico final do vinho. A 

maior parte dos alcoóis superiores é proveniente das reações de degradação de 

aminoácidos, que ocorrem durante o processo de fermentação. Esse tipo de reação química 

que ocorre com alguns aminoácidos, pode explicar a formação dos principais alcoóis 

superiores, como o álcool d-amílico a partir da d-leucina, o álcool isoamílico a partir da l-
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leucina e o álcool isobutílico a partir da valina, os quais apresentam odores característicos 

frequentemente encontrados em bebidas (YOKOYA, 1995). Alcoóis com três a cinco 

átomos de carbono são formados de maneira bem diversificada, dependendo das cepas de 

leveduras predominantes durante o processo de fermentação. A formação desses alcoóis é 

atribuída em parte ao metabolismo do próprio açúcar, que ocorre dentro da célula de 

levedura, e devido à degradação de aminoácidos (MAIA, 1994). 

Webb e Kepner (1961) apud Stella (2010), estudaram a formação de alcoóis 

superiores por diferentes leveduras e relataram diferenças principalmente quanto aos teores 

de álcool n-propílico. O teor de alcoóis superiores no produto final é variável dependendo 

do equipamento e do processo de destilação, tendendo a aumentar em até oito vezes o seu 

teor no destilado em comparação ao do vinho (LÉAUTÉ, 1990). 

 

2.1.2 Contaminantes 

Os contaminantes de cachaça possuem seus valores máximos estabelecidos pela 

IN 13 (BRASIL, 2005a), e foram subdivididos em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos 

são: álcool metílico, carbamato de etila, acroleína, álcool sec-butílico e álcool n-butílico. 

Enquanto que, os inorgânicos são: cobre, chumbo e arsênio. 

 

2.1.2.1 Contaminantes orgânicos 

2.1.2.1.1 Álcool metílico 

O metanol é um álcool tóxico, presente naturalmente em bebidas alcoólicas em 

quantidades inferiores aos demais componentes (GLICKSMAN, 1969). Sua origem dá-se 

pela degradação da pectina, um polissacarídeo presente na cana-de-açúcar formado pela 

associação de centenas de moléculas de ácido galacturônico, que possuem fragmentos de 

moléculas de metanol, as quais são liberadas durante o processo de fermentação através das 

reações de hidrólise ácidas ou enzimáticas (MAIA, 1994). A pectinesterase cataliza a 

desesterificação do metil éster do polímero do ácido poligalacturônico para formar ácido 

péctico, metanol e íons hidrogênio (FICAGNA, 2005). 

A presença de metanol em cachaça é indesejável, pois sua ingestão, mesmo que em 

quantidades reduzidas, mas frequente pode causar cegueira e até mesmo a morte. No 

organismo humano o metanol é oxidado a ácido fórmico e posteriormente a gás carbônico, 
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provocando acidose grave (diminuição do pH sanguíneo), afetando o sistema respiratório, 

podendo levar ao coma e até mesmo à morte (TOXNET, 2012).  

 

2.1.2.1.2 Carbamato de etila 

O carbamato de etila vem sendo apontado como um preocupante contaminante em 

aguardente de cana, podendo causar sérios problemas à saúde do consumidor e impor 

barreiras à exportação (LABANCA et al., 2008). A legislação da Comunidade Europeia e a 

dos Estados Unidos da América não permite a presença de carbamato de etila em bebidas 

em concentração superior a 0,150 mg L
-1

 (LAWRENCE,1990 apud ANDRADE-

SOBRINHO, 2002). No Brasil, a concentração máxima em cachaça é de 150 µg L
-1 

(BRASIL, 2005a). 

Carbamato de etila ou uretana é um composto potencialmente carcinogênico 

(SCHLATTER et al., 1990) e forma-se naturalmente em alimentos tais como pão, iogurte, 

vinho, cerveja, saquê e, principalmente, em bebidas fermento-destiladas (ZIMMERLI et al., 

1991) tais como uísque, rum, vodca e cachaça (NAGATO, 2000; BOSCOLO, 2001 apud 

ANDRADE-SOBRINHO, 2002). 

Andrade-Sobrinho et al., (2002) avaliaram carbamato de etila em 126 amostras de 

cachaça por GC-MS e encontraram um teor médio de 0,77 mg L
-1

, com os resultados 

variando entre 0,013 e 5,7 mg L
-1

, sendo que, apenas 21% das amostras analisadas 

apresentaram teores ≤ 0,150 mg L
-1

. Entretanto, quando foram analisados os teores médios 

de carbamato de etila por estados brasileiros mais representativos na produção de cachaça, 

a concentração de carbamato de etila encontrada nas amostras do Ceará foi igual a 0,44 mg 

L
-1

, em Minas Gerais 1,00 mg L
-1

, São Paulo 0,87 mg L
-1

 e Pernambuco 0,83 mg L
-1

. As 

amostras de cachaças destiladas em alambique tenderam a apresentar valores mais elevados 

de carbamato de etila do que as de coluna, com teores médios de 0,93 e 0,63 mg L
-1

, 

respectivamente (ANDRADE-SOBRINHO et al., 2002). 

 

2.1.2.1.3 Acroleína 

 Considerado um aldeído importante em bebidas destiladas a acroleína (2-propenal) 

é formada pela desidratação do glicerol durante a destilação ou a partir de lactobacillus que 

podem converter o glicerol do mosto em β-hidroxipropionaldeído, que é convertido em 
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acroleína pelo aquecimento na destilação (NYKANEN e NYKANEN, 1991). Sua presença 

em aguardente é indesejável devido a sua extrema toxidade por todas as vias de 

administração e tem mostrado características mutagênicas, além de provocar irritação no 

trato respiratório de animais e humanos (FLEET, 2003). Os vapores de acroleína são 

lacrimogênicos, muito irritantes aos olhos, nariz e garganta (HENDERSON, 1943). 

Nascimento et al., (1997) relataram teores médios de acroleína da ordem de 0,067 mg L
-1 

de álcool anidro em aguardentes comerciais, 0,139 mg L
-1 

de álcool anidro em aguardentes 

artesanais e 0,364 mg L
-1 

de álcool anidro em uísques importados. 

 

2.1.2.1.4 Alcoóis n-butilico e sec-butílico 

 Gerados por meio de bactérias, os alcoóis n-butílico (1-butanol) e sec-butílico (2-

butanol), quando em teores elevados, podem comprometer a qualidade da cachaça. 

Segundo Murtagh (1999), o n-butanol pode ser produzido como coproduto da acetona e 

do etanol, pela fermentação de certos carboidratos pela bactéria anaeróbica Clostridium 

acetobutylicum.  

 

2.1.2.2 Contaminantes inorgânicos 

2.1.2.2.1 Cobre 

O cobre é um dos metais indesejáveis na cachaça e a contaminação da bebida por 

íons de cobre é considerada como entrave à exportação. A legislação brasileira estabelece o 

teor de cobre em bebidas destiladas limitado a 5 mg L
-1

 (BRASIL, 2005 a). Entretanto a 

legislação em outros países não tolera mais que 2 mg L
-1

 de cobre nos destilados alcoólicos 

(RODRIGUES et al., 2009). Embora nesta concentração o cobre não possa ser considerado 

como tóxico, a sua presença contribui para ressaltar o sabor ácido na bebida (CARDOSO, 

et al., 2003). 

Acredita-se que, as cachaças artesanais comumente produzidas em alambiques de 

cobre, possuam melhor qualidade quando comparadas àquelas produzidas em alambiques 

confeccionados com outros materiais como o aço inox (FARIA 1989; NASCIMENTO et 

al., 1998).  Entretanto, o excesso de cobre pode ser tóxico devido à afinidade do cobre com 

grupos S-H de muitas proteínas e enzimas.  
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O cobre pode contaminar o produto quando o manejo (principalmente a higiene) da 

produção é inadequado. Durante o processo de destilação, forma-se o zinabre ou azinhavre 

nas paredes internas dos alambiques de cobre. Esse composto é dissolvido pelos vapores 

alcoólicos ácidos, contaminando o destilado (BRAGA, 2006). A ausência de cobre no 

destilador e mesmo em colunas de destilação conduz a um defeito organoléptico no 

produto, o qual apresenta aroma típico de sulfeto (NASCIMENTO et al., 1998; BRAGA, 

2006). 

No organismo humano a intoxicação com cobre pode estar associada à epilepsia, ao 

melanoma, à artrite reumatoide, e a enfermidade conhecida como degeneração hepato-

lenticular ou doença de Wilson decorrente dos distúrbios do metabolismo do cobre, que 

possui como sintomas: peso do lado direito do corpo (dilatação da cápsula do fígado), dores 

ao correr e andar (alterações musculares), mudança na cor da pele para amarela (alteração 

da função bioquímica do fígado), e tremores fortes nos dedos (alterações nervosas) 

(SARGENTELLI et al., 1996 apud STELLA, 2010). 

 

2.1.2.2.2 Chumbo (Pb) e Arsênio (As)  

O chumbo e o arsênio ocorrem devido a contaminações nos equipamentos, solo e 

água, os quais se acumulam no organismo do homem, e o Arsênio tem efeito carcinogênico 

(TOXINET, 2012). Podem estar presentes na bebida devido a certas embalagens ou 

oriundos de soldas de ligas metálicas endurecidas. São compostos venenosos e 

acumulativos (CARDOSO, 2006). 

 

2.1.3 Análise quimiométrica 

Dentre as diversas técnicas encontradas na literatura, a técnica de Análise 

Componentes Principais (PCA) foi descrita originalmente por Pearson (1901) e 

posteriormente aplicada por Hotelling em diversas áreas da ciência (CRUZ, REGAZZI e 

CARNEIRO, 2004). É uma manipulação matemática que consiste essencialmente em 

reescrever as coordenadas das amostras em outro sistema de eixo mais conveniente e 

simplificado para a análise dos dados, transformando um conjunto original de variáveis (X) 

em outro conjunto de dimensão equivalente, sendo cada componente principal (Y) uma 

combinação linear das variáveis originais e independentes entre si, onde o objetivo é a 
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representação da variância presente nas muitas variáveis usando um pequeno número de 

fatores. A análise de PCA é baseada na correlação entre as variáveis. A PCA mapeia as 

amostras através de seus valores e as variáveis pelos respectivos pesos em um novo espaço 

definido pela componente principal (CARDOSO et al., 2003). Em outras palavras, as n-

variáveis originais geram, através de suas combinações lineares, n-componentes principais, 

vetores que as representam e são obtidos em ordem decrescente de máxima variância. Isso 

quer dizer que a primeira componente principal detém mais informações estatísticas do que 

a segunda componente principal, que por sua vez, traz consigo mais informação estatística 

do que a terceira componente principal, e assim por diante (NETO e MOITA, 1998; 

LEITE, 2008). A análise multivariada vem sendo empregada com bastante frequência na 

química visando encontrar correlações entre os dados obtidos (ETIÉVANT e SCHLICH, 

1989; MALKAVAARA, 2000; CARDOSO et al., 2003; ARAÚJO, 2010). Porém, 

principalmente devido à variabilidade dos resultados encontrados, interpretação da PCA 

pode se tornar onerosa, e a fim de se resolver as limitações de métodos baseados na PCA, 

outras abordagens foram desenvolvidas (MAS et al., 2010).  

 A rede neural artificial de Kohonen faz parte das novas abordagens desenvolvidas, e 

que tem encerrado, nos últimos anos, ampla aplicação, devido a sua capacidade de revolver 

problemas não supervisionados. Constitui-se de um sistema de auto-organização, o que 

permite que durante o processo de aprendizagem ou treinamento não se faz necessário a 

apresentação de valores de saída da rede, e ainda, apresenta a habilidade de projetar dados 

de maior dimensão em um espaço de menor dimensão, especialmente o espaço 

bidimensional, sem perda da informação original. Na rede de Kohonen, a visualização e 

interpretação dos dados tornam-se facilitada e constitui-se em uma das suas principais 

características, pois se pode admitir que todas as amostras posicionadas em um mesmo 

neurônio são consideradas semelhantes entre si, de acordo com o aspecto avaliado, e ainda, 

torna possível formação de conjuntos de amostras que são consideradas possuírem as 

mesmas características avaliadas, devido à localização em neurônios próximos (neurônios 

vizinhos). Assim, a rede de Kohonen usualmente consiste de uma única camada de 

neurônios tipicamente arranjados em um espaço bidimensional (SILVA, 2007). 

 Dessa forma, neste capítulo são apresentadas as condições analíticas otimizadas 

visando à separação cromatográfica do maior número possível de compostos orgânicos em 
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cachaça que permitiu estabelecer uma caracterização química da bebida. Além do que, os 

parâmetros químicos determinados nas cachaças de alambique nova, permitiu estabelecer 

um perfil químico para as cachaças provenientes da região de Salinas, Minas Gerais a partir 

de dados de retenção e quantificação cromatográfica utilizando análise de componentes 

principais e rede neural de Kohonen . 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.2.1 Características das Avaliações  

Para determinação do teor alcoólico e acidez volátil das amostras de cachaça, foram 

realizadas análises no Laboratório de Análises Físico-Químicas IFNMG - Campus Salinas 

conforme metodologias do MAPA (BRASIL, 2005b). 

 As análises cromatográficas foram realizadas no Laboratório de Caracterização 

Molecular e Espectrometria de Massas do Departamento de Química da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), utilizando as técnicas de cromatografia líquida de alta 

eficiência com detecção por espectrofotometria na região do ultravioleta e visível com 

arranjo de diodos (HPLC-DAD) e por espectrometria de massas (HPLC-MS), 

cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas (GC-MS) e 

cromatografia gasosa com detecção por ionização em chama (GC-FID). Para análise de 

cobre utilizou-se a técnica de espectroscopia de absorção atômica (AAS). 

 

2.2.2 Análises químicas 

 As análises de teor alcoólico e acidez volátil das amostras de cachaça nova foram 

realizadas de acordo as metodologias do MAPA (BRASIL, 2005b). 

 A determinação do maior número possível dos compostos orgânicos presentes nas 

amostras de cachaça nova foi feita por GC-MS; e para alcoóis, ésteres totais e aldeídos 

totais por GC-FID. Os aldeídos e cetonas das amostras foram determinados por HPLC-

DAD-MS, utilizando a técnica de derivatização desses analitos com 2,4-

dinitrofenilhidrazina (2,4-DNPH). Para determinação de cobre utilizou-se AAS. 

As condições analíticas para essas determinações foram otimizadas a partir de 

estudos encontrados na literatura (NASCIMENTO et al.,1997; CARDOSO et al., 2003; 

GARCÍA-MARTÍN, 2010).  

 

2.2.2.1 Teor Alcoólico 

 O teor alcoólico foi determinado por densitometria e o resultado expresso em 

porcentagem em volume (%,v/v) que também é denominado grau Gay Lussac (
o
GL). O teor 
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alcoólico foi obtido a partir de medidas a 20 °C, com o auxílio de um densímetro digital 

DensiMat Gibertini (BRASIL, 2005b).  

 

2.2.2.2 Acidez volátil 

 A acidez volátil foi determinada nas amostras destiladas por volumetria de 

neutralização. Os ácidos voláteis foram extraídos da bebida por destilação, utilizando o 

Destilador Eletrônico Enochimico Gibertini, mod. super D.D.E, e o extrato titulado com 

hidróxido de sódio 0,1 mol L
-1

. Os resultados obtidos foram expressos em miligramas de 

ácido acético por 100 mL de álcool (etanol) anidro (BRASIL, 2005b). 

 

2.2.3 Reagentes 

 Os reagentes utilizados foram: 5- metil furfural (99%), propionaldeído (97%), 

benzaldeído (99%), acetaldeído (99%), isovaleraldeído (99%); furfuraldeído (99,6%), 2,3 

butanodiona (97%), hidroximetilfurfural (99%), hexanoato de etila (99%), lactato de etila 

(98%), octanoato de etila (99%), decanoato de etila (99%), carbamato de etila (99%), 1-

pentanol (99%), 1-butanol (99,8%), 2-butanol (99%), álcool isoamílico (99%), 1-propanol 

(99,5%), diclorometano (>99,8%) grau cromatográfico, 2,4- dinitrofenilhidrazina (99%) 

(2,4-DNPH), antraceno deuterado (D
10

) todos da Sigma-Aldrich; etanol (99,9%), acetona 

(99,5%), metanol (99,96%) de grau cromatográfico, ácido fórmico P.A. (99%), da JT 

Baker; acroleína (99%) grau cromatográfico da Fluka; ácido sulfúrico (97%) da Vetec; 

acetonitrila (99,9%) grau HPLC da Fisher Scientific, cloreto de sódio (99%) da Synth; 

isobutanol (99%) da Merck; acetato de etila (99,9%) da Proquimios, e água ultrapura obtida 

de um sistema de purificação da TKA Wasseraufbereitungssysteme, Alemanha com 

resistividade mínima de 0,60 µS. 

 

2.2.4 Preparo de amostra e análise por cromatografia 

2.2.4.1 Determinação de compostos orgânicos em cachaça por GC-MS 

Para a determinação do maior número possível de compostos orgânicos presentes 

em cachaça optou-se por utilizar a técnica de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS). 
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2.2.4.1.1 Preparo das soluções e curva analítica 

 Para o preparo da solução estoque (SE), a massa de cada padrão foi medida em 

balança analítica (AUY 220, Shimadzu) e adicionado em balão volumétrico de 100 mL 

contendo cerca de 50 mL de solução hidroalcoólica (40%,v/v). Para o carbamato de etila, a 

solução padrão foi preparada à parte, por se tratar de um sólido, procedendo-se da seguinte 

forma: diluiu-se 0,8284 g do sólido em água, até um volume final de 10 mL. Uma alíquota 

de 1000 µL foi adicionada à SE. Em seguida, o volume do balão foi completado com 

solução hidroalcoólica (40%,v/v). Os padrões e suas respectivas massas utilizadas para a 

preparação da SE estão apresentados na Tabela 6. 

 Em função da baixa solubilidade do decanoato de etila em solução hidroalcoólica 

(40%,v/v), uma solução padrão foi preparada a parte pesando-se 100 µL do decanoato de 

etila e diluindo-o em 10 mL de etanol. Essa solução foi utilizada a posteriori para o preparo 

da solução intermediária (SI). 

 A SI foi preparada a partir da adição de 1000 µL de SE e de 100 µL de solução de 

decanoato de etila em balão volumétrico de 100,0 mL contendo cerca de 50 mL de solução 

hidroalcoólica (40%,v/v), completando-se em seguida o volume do balão com solução 

hidroalcoólica (40%,v/v). As concentrações de cada padrão presente nas soluções SE e SI 

estão apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Volume de padrão adicionado e a sua massa e as concentrações dos analitos na 

SE e SI. 

Analitos 

Volume de 

padrão 

adicionado 

(µL) 

Massa do 

padrão 

adicionado 

(g) 

Concentração 

(mg L
-1

) 

SE 

Concentração 

(mg L
-1

) 

SI 

hexanoato de etila 50 0,0440 440 4,40 

octanoato de etila 100 0,0870 870 8,70 

decanoato de etila 100 0,0863 863 8,63 

lactato de etila 200 0,2110 2110 2,10 

carbamato de etila 1000 0,8284 828,4 8,28 

 

 Para o preparo das soluções padrão dos analitos que compuseram a curva analítica, 

volumes de 1000, 1250, 2500, 5000, 10000 µL da SI foram adicionados em balão de 

100,0 mL e o volume esses balões foram completados com solução hidroalcoólica 

(40%,v/v). As concentrações dos analitos nas soluções utilizadas para a construção da curva 

analítica encontram-se na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Concentração dos analitos, em mg L
-1

, nas soluções utilizadas para a construção 

da curva analítica. 

Analitos A B C D E 

hexanoato de etila 0,0440 0,0550 0,1100 0,2200 0,4400 

lactato de etila 0,2110 0,2638 0,5275 1,0550 2,1100 

octanoato de etila 0,0870 0,1088 0,2175 0,4350 0,8700 

decanoato de etila 0,0863 0,1079 0,2158 0,4315 0,8630 

carbamato 0,0828 0,1036 0,2071 0,4142 0,8284 

 

 Como padrão interno nas extrações líquido-líquido (LLE) utilizou-se o antraceno 

deuterado (D
10

)
 
na concentração de 3 µg L

-1 
em diclorometano. Tanto as soluções de 

referência dos analitos quanto as amostras de cachaça, antes de serem injetadas no sistema 

cromatográfico, passaram pela etapa de extração líquido/líquido (LLE). 

 

2.2.4.1.2 Extração líquido-líquido 

O método de LLE foi otimizado a partir da literatura (CARDOSO et al., 2003) e, 

assim, 0,500 g de cloreto de sódio, 1,0 mL de antraceno (D
10

), 1,0 mL de diclorometano e 

8,0 mL de amostra ou de solução padrão foram adicionados a um frasco de vidro de 15 mL 

com tampa rosqueada e septo de silicone faceado com teflon. Após tampá-lo, a solução 

resultante foi agitada durante dez minutos em vórtex a 2400 rpm e, em seguida, deixada em 

repouso, a fim de promover a separação entre as fases (aproximadamente 10 minutos). A 

seguir, 1 µL da fase orgânica foi injetado no sistema GC-MS. Os perfis dos compostos 

voláteis foram obtidos através das relações de “área do analito / área do padrão interno”. Os 

compostos: hexanoato de etila, octanoato de etila, decanoato de etila, lactato de etila e 

carbamato de etila foram quantificados. 

 

2.2.4.1.3 Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas 

O cromatógrafo a gás com detecção por espectrometria de massas (GC-MS) 

utilizado foi o modelo QP2010S – Plus (Shimadzu, Quioto, Japão), equipado com 

amostrador automático (AOC-20i), controle eletrônico de fluxo, fonte de ionização por 

impacto de elétrons com energia de 70 eV e analisador de massas tipo quadrupolo.  
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As condições cromatográficas do GC-MS foram: temperatura do injetor 240 ºC, 

modo de injeção splitless por 0,75 min e split de 1:15, rampa de temperatura do forno da 

coluna iniciando a 50 °C, aumentando para 240 °C com taxa de aquecimento de 5 °C min
-1

, 

mantendo a temperatura final por 5 minutos. Como gás de arraste utilizou-se hélio a uma 

vazão de 3,08 mL min
-1 

e o tempo de corte do solvente foi 7 minutos. A coluna utilizada foi 

a DB-Wax- Agilent JW Scientific, U.S.A (polietilenoglicol, 60 m de comprimento × 0,25 

mm de diâmetro interno × 0,25 µm de espessura de filme). A temperatura da interface foi 

de 240 °C e da fonte de íons 200 °C. Para a identificação dos compostos da cachaça 

utilizou-se o GC-MS operado no modo fullscan, modo de varredura (m/z de 40 a 400) e no 

modo single ion monitoring (SIM) para identificação do antraceno (D
10

) (m/z = 188) e 

carbamato de etila (m/z = 62). Os tempos de retenção dos compostos foram obtidos a partir 

da confirmação dos espectros dos vários analitos usando o modo de varredura e 

comparação de espectros com bibliotecas do National Institute of Standards and 

Technology (NIST) e da SHIMADZU. Os cromatogramas e espectros de massas foram 

obtidos com o auxílio do software GCMS Real Time Analysis, v.2.50 SU3, e os dados 

avaliados utilizando software GC-MS solutions (Shimadzu Corporation, Quioto, Japão).  

 

2.2.4.2 Determinação de parâmetros da legislação por GC-FID 

 Para determinação de metanol, n-propanol, isobutanol, álcool isoamílico, acetato de 

etila, 2-butanol, 1-butanol e acetaldeído em cachaças não envelhecidas, utilizou-se 

cromatógrafo à gás com detector de ionização em chama (GC-FID). 

 

2.2.4.2.1 Preparo das soluções padrão e curva analítica 

 Para o preparo da solução estoque (SE), a massa de cada padrão foi medida em 

balança analítica (AUY 220, Shimadzu) e adicionado em balão volumétrico de 100 mL 

contendo cerca de 50 mL de solução hidroalcoólica (40%,v/v) e, em seguida, o volume foi 

completado com solução hidroalcoólica (40%,v/v). Os padrões e suas respectivas massas 

utilizadas estão apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Volume de padrão e a massa respectiva adicionado ao balão volumétrico de 100 

                  mL e sua concentração na SE . 

Volume de padrão 

adicionado 

(µL) 

Volume de padrão 

adicionado 

(µL) 

Massa do padrão 

adicionado 

(g) 

Concentração 

(mg L
-1

) 

SE 

acetaldeído* 500 0,1591 318,20 

metanol 100 0,0698 698,00 

n-propanol 200 0,1558 1558,00 

isobutanol 200 0,1575 1575,00 

isoamílico 600 0,4791 4791,00 

acetato de etila 1000 0,8657 8657,00 

2- butanol 200 0,1578 1578,00 

1- butanol 200 0,1599 1599,00 

*A fim de incorporar o acetaldeído na solução intermediária (SE), 500µL do analito foi solubilizado 

em 5mL de solução hidroalcoólica (40%,v/v), e a seguir uma alíquota de 1000µL foi retirada e 

adicionada ao balão de 100 mL com os demais padrões.  

 

 Uma solução de 1-pentanol a 2,5% (v/v), utilizado como padrão interno (PI), foi 

preparada a partir da adição de 25,0 µL deste em 975 µL de solução hidroalcoólica (40%, 

v/v).  

 A curva analítica foi construída a partir de oito soluções padrão em diversas 

concentrações. As soluções A1, B1 e C1 foram preparadas a partir da SE diluída 50 vezes e 

as soluções A, B, C, D, E, e F a partir da SE sem diluição. Em todas as soluções padrão da 

curva analítica foram adicionados 20 µL de solução de PI a uma concentração final de 

0,5%,v/v. As concentrações dos analitos utilizadas na curva analítica encontram-se na 

Tabela 9. 

  

Tabela 9 - Concentração dos analitos, em mg L
-1

, nas soluções utilizadas para a construção 

                  da curva analítica. 

Analitos A1 B1 C1 A B C D E 

acetaldeído 0,0636 0,3182 0,6364 3,1820 15,9100 31,8200 63,6400 159,1000 

Metanol 0,1396 0,6980 1,3960 6,9800 34,9000 69,8000 139,6000 349,0000 

n-propanol 0,3116 1,5580 3,1160 15,5800 77,9000 155,8000 311,6000 779,0000 

isobutanol 0,3150 1,5750 3,1500 15,7500 78,7500 157,5000 315,0000 787,5000 

isoamílico 0,9582 4,7910 9,5820 47,9100 239,5500 479,1000 958,2000 2395,5000 

acetato etila 1,7314 8,6570 17,3140 86,5700 432,8500 865,7000 1731,4000 4328,5000 

2- butanol 0,3156 1,5780 3,1560 15,7800 78,9000 157,8000 315,6000 789,0000 

1- butanol 0,3198 1,5990 3,1980 15,9900 79,9500 159,9000 319,8000 799,5000 
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2.2.4.2.2 Cromatografia Gasosa com detector de ionização em chama 

 As análises foram realizadas no GC-FID Varian, modelo CP-3380, e as condições 

cromatográficas empregadas para a determinação e quantificação dos compostos voláteis de 

interesse foram: injetor no modo split 1:25 a 225 °C, detector FID a 280 °C, coluna 

inicialmente a 50 °C por 6 minutos, em seguida a 100 °C com taxa de aquecimento de 

15 °C min
-1 

e permanecendo a 100 °C por 6 minutos, em seguida a 240 °C com taxa de 

aquecimento de 20 °C min
-1 

e assim por 7,7 minutos. O tempo total de corrida foi de 30 

minutos. Como gás de arraste utilizou-se hidrogênio a 0,87 mL min
-1

 e para o FID ar 

sintético a 300 mL min
-1

 e hidrogênio a 30 mL min
-1

. Utilizou-se uma coluna DB-Wax- 

Agilent JW Scientific, U.S.A. (polietilenoglicol, 60 m de comprimento × 0,25 mm de 

diâmetro interno × 0,25 µm de espessura de filme). O volume de solução injetada foi de 

2 µL, sendo as corridas gerenciadas pelo software Varian Star Workstation. 

 

2.2.4.3 Determinação de aldeídos e cetonas por HPLC-DAD-MS  

 A fim de se determinar aldeídos e cetonas presentes nas amostras, primeiramente 

foram feitas reações de derivatização de 2,4-dinitrofenilhidrazina (2,4-DNPH) padrão com 

os padrões de acetonas e aldeídos. Com esses derivados foi possível a identificação e 

quantificação dos mesmos presentes nas amostras avaliadas quando submetidas ao mesmo 

tratamento.  

 

2.2.4.4 Derivatização  

A reação de derivatização consistiu em se misturar duas soluções, A e B. A solução 

A foi preparada pesando-se cerca de 0,4 g de 2,4-DNPH e dissolvendo-se essa massa em 

2,0 mL de ácido fórmico, 3,0 mL de água ultrapura e 10,0 mL de etanol. A solução B foi 

preparada pela dissolução de 0,5 g de cada um dos padrões de aldeídos e cetonas (em 

separado) em 20 mL de etanol. As soluções A e B foram misturadas e os precipitados 

formados foram secos em dessecador por 24 horas. As respectivas 2,4-dinitrofenilidrazonas 

(2,4-DNPHo) assim obtidas, foram utilizadas na preparação das soluções estoque desses 

padrões em acetonitrila com concentração de 1000 mg L
-1

. A pureza dos derivados 

sintetizados foi avaliada pela ausência de outros picos que não os das 2,4-DNPH e a 

respectiva 2,4-DNPHo quando da injeção individual no HPLC-DAD-MS de soluções de 
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cada padrão em acetonitrila na concentração de 100 mg L
-1

, indicando que a síntese dos 

derivados foi adequada. As soluções padrões com os derivados foram injetadas no HPLC-

DAD-MS e a partir dos cromatogramas resultantes dessas análises foram obtidos os tempos 

de retenção de cada 2,4-DNPHo que ajudaram na identificação desses derivados nas 

soluções padrão e amostras. 

A confirmação dos compostos foi obtida a partir dos espectros de UV-vis e de 

massas nos tempos de retenção dos vários analitos derivatizados na concentração de 

100 mg L
-1

. As 2,4-DNPHo dos padrões furfuraldeído, 5- hidroximetilfurfural, benzaldeído, 

isovaleraldeído e 5-metil furfural foram analisados pelo detector MS, enquanto 

propionaldeído, acroleína, acetaldeído, formaldeído, 2,3 butanodiona e acetona pelo DAD. 

 

2.2.4.4.2 Preparo das curvas analíticas 

 As curvas analíticas usadas na quantificação dos aldeídos e cetonas nas amostras de 

cachaça foi construída a partir de diluições sucessivas de soluções derivatizadas com 

concentração de 100 mg L
-1

 dos padrões de aldeídos e cetonas, numa faixa entre 0,25 mg L
-

1 
a 7,50 mg L

-1
.  

Para a determinação de aldeídos e cetonas nas amostras, foram adicionados 50,0 µL 

de ácido fórmico e 1,0 mL de uma solução de 2,4-DNPHo (200 mg de 2,4-DNPHo em 100 

mL de solução hidroalcoólica (40%, v/v) em 4,0 mL de amostra de cachaça. Em seguida, a 

solução resultante foi deixada em repouso por duas horas, para a reação de derivatização. 

Após o tempo de espera da reação, uma alíquota de 40 µL foi transferida para um vial e 

levada para análise no sistema de HPLC-DAD-MS. 

 

2.2.4.3.1 Cromatografia Líquida de alta eficiência (HPLC) e detecção por 

espectrofotometria UV-vis com arranjo de diodos (DAD) e espectrometria de massas (MS)  

O sistema cromatográfico utilizado foi o HPLC-DAD-MS Shimadzu, equipado com 

duas bombas de alta pressão modelo LC-20AD, um detector de arranjo de diodos (DAD) 

modelo SPD-M20A, desgaseificador modelo DGU-20A3, módulo controlador CBM-20A, 

autoamostrador SIL-20AC e um analisador de massas iontrap (IT) time of fly (TOF). 

As separações foram realizadas empregando-se uma coluna Kinetex PFP 

(pentafluorofenil) 100A da Phenomenex (50 mm de comprimento × 2,10 mm diâmetro × 
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2,6 µm de diâmetro de partícula). Os solventes utilizados como fase móvel foram: água 

ultrapura (A) e acetonitrila e metanol (55:45, v/v) (B). O gradiente de eluição empregado 

foi: 40% B por 13 minutos, aumentando linearmente para 75% B em 7 minutos, passando 

para 100 % B em 5 minutos, mantendo assim por 3 minutos e, retornando a 40% B em 2 

minutos com estabilização por 5 minutos, totalizando 35 minutos de análise, com fluxo de 

0,2 mL min
-1

. O volume de injeção foi de 10 μL. A quantificação foi realizada por 

padronização externa e para detecção dos analitos no DAD utilizou-se comprimento de 

onda igual a 350 nm. Para a detecção por MS as condições do espectrômetro de massas 

foram: temperatura da interface CDL (curved dissolvation line) de 200 °C, volume do gás 

de nebulização (N2) de 1,5 L min
-1

, voltagem do detector 1,7 kV, tempo de aquisição de 

íons de 10 ms e faixa de monitoramento da relação massa/carga de 80 a 500 Da (Dalton) 

sendo as corridas gerenciadas pelo software LCMS Solutions. 

 

2.2.5 Análise Quimiométrica 

 Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos para os diversos compostos 

analisados nas amostras de cachaça dos produtores associados a APACS, foi efetuado 

tratamento quimiométrico utilizando análise de componentes principais (PCA) e aplicado 

rede Neural de Kohonen. Os cálculos foram realizados no ambiente de programação 

MatLab 6.5 (The MathWorks, Natick, MA), e foi utilizado o toolbox para MatLab de PCA, 

rede neural artificial de Kohonen. 

  



95 

 

 

2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à importância dos compostos químicos na composição da cachaça e em 

função dos parâmetros estabelecidos na legislação brasileira não serem suficientes para 

discriminar a bebida, nesse estudo optou-se por, além dos métodos preconizados pela 

legislação, utilizar métodos analíticos que pudessem separar a maior quantidade possível 

desses compostos nas amostras avaliadas. Através da cromatografia tornou-se possível a 

separação e identificação de compostos de distintas classes. 

 

2.5.1 Análises quantitativas dos parâmetros físico químicos 

Devido a importância dos constituintes da cachaça para sua a avaliação, alguns 

parâmetros físico químicos foram avaliados. O grau alcoólico real para as cachaças 

estudadas apresentaram valores variando de 37,8 a 48,0 %,v/v, e podem ser observado na 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Valores de grau alcoólico das cachaças novas. 

 

 Nesse trabalho a totalidade das amostras encontraram-se dentro limite máximo 

(48%,v/v). Pequenas variações de teores alcoólicos podem ser relacionadas às condições de 

armazenamento da bebida, tais como umidade, temperatura, ao corte incorreto durante a 

etapa de destilação ou na diluição das bebidas, ou ainda indicar imprecisão dos 

equipamentos utilizados na sua determinação (MIRANDA et al., (2007).  
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 As amostras avaliadas apresentaram acidez volátil entre 35 e 120 mg (100 mL 

álcool anidro)
-1

, sendo que das 24 amostras analisadas somente uma se apresentou fora 

dessa faixa 225,98 mg (100 mL álcool anidro)
-1 

(Figura 10). Valores baixos de acidez 

volátil indicam um processo de produção controlado, com qualidade higiênica, indicando 

baixos níveis de contaminação bacteriana. Sensorialmente, cachaças com menores teores de 

acidez recebem, por parte de consumidores, melhor avaliação. Analisando 94 cachaças e 

aguardentes comerciais segundo os padrões de identidade e qualidade em vigor, foram 

encontrados valores máximo para acidez volátil de 247,4 mg 100 mL
–1

 álcool anidro e 

mínimo de 6,06 mg 100 mL
–1

 álcool anidro indicando que e cachaça apresenta uma grande 

variabilidade de composição química entre as marcas analisadas, sendo que dentre os 

componentes de maior variação estava a acidez volátil (MIRANDA et al., 2007), 

coincidindo com os mesmos encontrados neste estudo. 

 

 

Figura 10 - Valores de acidez volátil das cachaças novas. 

 

2.5.2 Análises dos compostos químicos que constituem a cachaça  

 Dentre os métodos para quantificação dos compostos químicos que compõem a 

cachaça entre eles os alcoóis, ésteres totais, acetato de etila, aldeídos totais (em acetaldeído) 

utilizou-se de GC-FID. As concentrações de acetaldeído, acetato de etila, metanol, 2-

butanol, n-propanol, isobutanol, n-butanol, álcool isoamílico e somatório Alcoóis 

superiores e congêneres, denominados compostos majoritários, encontrados nas 24 

amostras de cachaça nova da região de Salinas encontram-se no Apêndice I. 
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Devido à importância dos aldeídos para a qualidade sensorial da cachaça optou-se 

por determiná-los separadamente. Sabe-se que o acetaldeído aparece na bebida em 

concentrações que permitem a sua determinação por cromatografia gasosa por injeção 

direta da amostra, entretanto, os demais aldeídos, apesar de contribuírem com o aroma da 

cachaça, estão presentes na bebida em baixas concentrações, necessitando de métodos 

analíticos mais sensíveis para a determinação desses compostos, como por exemplo, 

utilizando técnicas de derivatização.  

 O método analítico mais adequado para a determinação de aldeídos e cetonas em 

baixas concentrações é a derivatização desses compostos às suas 2,4-dinitrofenilhidrazonas 

correspondentes, a separação das mesmas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) e detecção por espectrofotometria UV-vis com arranjo de diodos (DAD) e 

espectrometria de massas (MS). A pureza dos derivados de aldeídos e cetonas sintetizados 

nesse estudo e o tempo de retenção para identificação dos mesmos foram verificadas pela 

eluição dos mesmos por HPLC com detecção por DAD-MS. Os compostos formaldeído, 

acroleína, 2,3 butadiona, acetona e propionaldeído foram identificados pelo DAD. A Figura 

11 apresenta o perfil cromatográfico típico de aldeídos e cetonas determinados por HPLC-

DAD nas cachaças novas avaliadas.  
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Figura 11 - Cromatograma dos padrões DNPHo de aldeídos e cetonas na concentração de 8,5 mg L
-1

, nas 

condições otimizadas para HPLC-DAD conforme descrito em 4.3.3. 

*O analito benzaldeído coelui com os analitos 5-metilfurfural e isovaleraldeído, sendo quantificados por 

HPLC-MS.  

 

 A técnica no UV-vis foi utilizada para formaldeído, acroleína, 2,3 butadiona, 

acetona e propionaldeído, em função de apresentar maior faixa linear de trabalho, já que a 

curva analítica no MS apresentou-se quadrática. Somado a isso o DAD é uma técnica mais 

acessível e de menor custo, portanto, se o objetivo for analisar apenas esses compostos, não 

há a necessidade do uso do MS. 

 O 5-metilfurfural, benzaldeído, isovaleraldeído, 5-hidroximetilfurfural e 

furfuraldeído foram analisados utilizando-se detecção por espectrometria de massas. Os três 

primeiros não foram separados na melhor condição cromatográfica obtida no UV-vis, 

coeluindo conforme mostrado na Figura 11, e o 5-hidroximetilfurfural e furfuraldeído por 

possuírem maior sensibilidade quando utilizado esse tipo de detecção. A Figura 12 

apresenta o perfil cromatográfico dos padrões de aldeídos e cetonas analisados por HPLC-

MS. 
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Figura 12 - Cromatograma dos padrões de aldeídos e cetonas DNPHo na concentração de 8.5 mg L
-1

, nas 

condições otimizadas para HPLC-MS, estando identificadas as relações m/z dos compostos derivatizados: 

formaldeído (209,0316), 5-hidroximetilfurfural (305,0528), acetaldeído (223,0473), 2,3-butadiona 

(265,0578), acroleína (235,0473), acetona e propionaldeído (237,0639), furfuraldeído (275,0422), 

benzaldeído (285,0629), 5-metilfurfural (289,0578), isovaleraldeído (265,0942). O método utilizado está 

descrito em 4.3.3. 

 

As concentrações de formaldeído, acroleína, 2,3 butadiona, furfuraldeído, acetona, 

propionaldeído e benzaldeído encontrados nas 24 amostras de cachaça nova da região de 

Salinas encontram-se no Apêndice J.  

Dentre os métodos analíticos que têm sido utilizados para estudar o perfil químico 

de amostras cachaça, pode-se citar a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS) como sendo amplamente utilizada para investigação dos componentes 

que apresentam maior contribuição para a característica aromática de bebidas como a 

cachaça. 

 Através da cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas foi analisado 

o perfil químico dos voláteis presentes na bebida. A Figura 13 apresenta o perfil 

cromatográfico de uma amostra de cachaça nova (A24) obtido por GC-MS no modo 

varredura, no qual foram identificados 15 compostos pertencentes a diversas classes de 

compostos químicos. O padrão interno, antraceno (D
10

) foi monitorado no modo SIM (m/z 

= 188).  
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Figura 13 - Cromatograma do perfil de voláteis da cachaça (amostra 12) no método otimizado em GC-MS, 

estando indicados os compostos encontrados em maior intensidade: (1) hexanoato de etila, (2) 5-hidroxi-2-

metil-3-hexanona, (3) 3-metil-3-buten-1-ol, (4) miristato de isopropila, (5) 1-hexanol, (6) ácido acético, (7) 

ácido propanóico, (8) álcool caprílico, (9) octanoato de isoamila, (10) 2,3-butanediol, (11) decanoato de etila, 

(12) ácido succínico, (13) dodecanoato de etila, (14) álcool feniletílico e (15) 4-trifluoroacetoxioctano, 

monitorados no modo SCAN e o (PI) antraceno deuterado utilizado como padrão interno monitorado no modo 

SIM m/z=188,00. 

 

Em meio aos ésteres, o hexanoato de etila, lactato de etila, decanoato de etila e 

carbamato de etila foram quantificados utilizando GC-MS. As concentrações desses ésteres 

encontrados nas 24 amostras de cachaça nova da região de Salinas encontram-se no 

Apêndice K. Em função da elevada concentração de carbamato de etila nas amostras A5 e 

A24, as mesmas foram diluídas e para o cálculo de concentração a posteriori usou-se o fator 

de diluição. 

 Dessa forma, foram identificados, por todas as técnicas utilizadas, grau alcoólico, 

acidez volátil, 47 compostos químicos e cobre (nesse trabalho denominados componentes) 

nas amostras de cachaça. As identificações para cada espécie foram promovidas utilizando 

o tempo de retenção, confirmação dos espectros dos vários analitos através da comparação 

com bibliotecas de espectros NIST ou uso dos padrões. Na Tabela 10 estão listados grau 

alcoólico, acidez volátil, 47 compostos químicos e cobre encontrados nas cachaças novas 

identificados por todos os métodos analíticos com suas respectivas estruturas químicas. 
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Tabela 10 - Grau alcoólico, acidez volátil, 47 compostos químicos e cobre encontrados nas cachaças novas determinados por todos os métodos analíticos. 

Componente tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

DENSITOMETRIA  

1 Na grau alcoólico Na Na 

VOLUMETRIA  

2 Na acidez volátil Na Na 

GC-MS  

3 9,739 5-hidroxi-2-metil-3-hexanona 43 

CH3

OH

O

CH3

CH3

 

4 10,021 3-metil-3-buten-1-ol 41 

OHCH3

CH2  

5 10,930 miristato de isopropila 45 
CH3 O CH3

CH3
O  

6 11,580 2-heptanol 45 

OH CH3

CH3  

7 11,787 3-(metil)-1-pentanol 56 CH3
OH

CH3

 

8 12,212 lactato de etila 45 
OH

O CH3

O

CH3  

9 12,400 1-hexanol 56 OHCH3  



102 

 

 

Continuação... 

Componente tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

10 14,254 octanoato de etila 88 

O

CH3 O CH3 

11 14,720 ácido acético 43 

CH3 OH

O  

12 15,048 ácido propanóico 45 
CH3

OH

O  

13 15,408 2-hidroxi-4-metilvalerato de metila 43 

CH3 OH

O

CH3
O

CH3

 

14 17,071 ácido lático 45 

CH3

O

OH
OH

 

15 17,401 álcool caprílico (1-octanol) 41 

CH3O

OH
O CH3

CH3  

16 17,712 octanoato de isoamila 70 

O

CH3 O CH3

CH3
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Continuação... 

Composto tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

17 17,933 2,3-butanediol 45 

CH3

CH3

OH
OH

 

18 19,225 decanoato de etila 88 

O

CH3 O CH3 

19 20,159 succinato de dietila 101 

O

O

CH3 O
O CH3

 

20 21,200 3(metil-tio)-1-propanol (metionol) 106 OH S
CH3

 

21 23,876 dodecanoato de etila 88 

O

CH3 O CH3 

22 24,044 ácido capróico (ácido hexanóico) 60 

O

CH3 OH 

23 25,420 álcool feniletílico (2-fenil 1-etanol) 91 

OH
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Continuação... 

Componente tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

24 28,100 tetradecanoato de etila 88 

O

CH3 O CH3 

25 28,405 ácido caprílico (ácido octanóico) 60 

O

CH3 OH 

26 30,912 2-metoxi-4-vinilfenol 135 

CH2

CH3
O

OH

 

27 31,962 hexadecanoato de etila 88 
O

CH3 O CH3 

28 32,208 4-trifluoroacetoxioctano 69 F
F

F

O

O

CH3

CH3

 

29 32,381 ácido decanoico 60 

O

CH3 OH 

30 34,164 Hexadecanol 43 CH3 OH 
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Continuação...  

Componente tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

31 36,700 octadecanoato de metila 67 
O

CH3
O CH3 

32 38,721 butirato de butila 149 

O

CH3 O CH3 

33 9,224 hexanoato de etila 88 

O

CH3 O CH3 

34 20,257 carbamato de etila 88 

O

CH3 O NH2

 

GC-FID  

35 3,720 Acetaldeído Na 
OCH3

 

36 5,245 acetato de etila Na 

O

CH3 O CH3 

37 5,502 Metanol Na 
OH

CH3  

38 8,289 2-butanol Na 

CH3

CH3

OH

 

39 8,602 n-propanol Na CH3

OH
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Continuação... 

Componente tR (mim) Identificação 
Íon 

(m/z) 
Estrutura química 

40 11,414 Isobutanol Na 

CH3

CH3
OH

 

41 13,905 n-butanol Na CH3 OH
 

42 14,491 álcool isoamílico Na 

CH3

CH3 OH

 

HPLC-DAD-MS  

43 3,461 Formaldeído Na 

OH

H  

44 5,387 Acroleína Na 
O

CH2 

45 7,951 2,3-butadiona Na 

O

O

CH3
CH3

 

46 7,529 Furfuraldeído 275,042 

OO

 

47 10,079 Acetona Na 

O

CH3CH3  
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Continuação... 

Componente tR (mim) Identificação Íon (m/z) Estrutura química 

48 8,554 Propionaldeído Na 

O

CH3  

49 17,934 Benzaldeído 17,809 

O

 

AAS  

50 Na Cobre Na Cu
2+

 
(*) Na: não se aplica 
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Não foram encontrados, nas 24 amostras analisadas, sinais analíticos dos compostos 

5-metilfurfural, 5-hidroximetilfurfural (HMF) e isovaleraldeído, Dentre os aldeídos, o 5-

metilfurfural está descrito na literatura como aroma “amadeirado” em alguns vinhos, e seu 

impacto sobre ao aroma não parece ser tão significativo quanto o (HMF) (AZEVÊDO, 

2007). O 5-hidroximetilfurfural pode conferir aroma agradável a bebidas alcoólicas quando 

presentes em baixas concentrações, descritos como notas de “madeira”. O (HMF) pode ser 

considerado como indicador de degradação em alimentos, e o aumento de sua concentração 

está relacionado com reações que promovem mudanças na cor, principalmente em 

alimentos que sofreram reação de Maillard ou caramelização. No entanto, em baixas 

concentrações compõem o aroma de algumas bebidas como brandies e vinhos envelhecidos 

em tonéis de madeira (ZACARONI, 2007). O aparecimento do (HMF) e furfural tem sido 

associado em cachaças à prática de queima de palhiço da cana-de-açúcar, e durante a 

destilação do vinho, surgindo predominantemente como produto de cauda em alambiques, 

dependendo do tipo de aquecimento (FARIA et al., 2003). A ausência desses compostos 

nas amostras em estudo pode indicar que tais práticas não têm sido executadas na região de 

produção das amostras, o que provavelmente lhes conferem qualidade superior, 

considerando-se que maiores concentrações desses analitos em bebidas alcoólicas são 

indesejáveis. 

 A fim de se verificar se existiam similaridades entre as amostras e os componentes 

listados na Tabela 10, uma matriz de dados com grau alcoólico, acidez volátil, 47 

compostos químicos e cobre e as 24 amostras de cachaça desse estudo foi confeccionada 

para a análise de PCA. Para a análise de PCA do perfil dos compostos químicos (dados 

autoescalados) verificou-se que dezoito componentes principais (PC) foram necessárias 

para explicar 97,69% da variabilidade dos dados.  

 A Figura 14 representa os gráficos de escores, ou seja, a distribuição das amostras 

(A) e de pesos, a distribuição das variáveis (B) na PCA para dados de grau alcoólico, acidez 

volátil, compostos químicos e cobre das cachaças novas. 
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      (A) 

 

      (B) 

 

Figura 14 - Gráficos de escores (A) e de pesos (B) na PCA para dados de grau alcoólico, acidez volátil,      

compostos químicos e cobre das cachaças novas. 

 



110 

 

 

 Observa-se através da análise da Tabela 11 no gráfico de escores a formação de sete 

grupos de amostras e no de pesos que as variáveis se agruparam em um único grupo, 

dificultando a separação dos componentes em relação aos grupos formados. Ainda foi 

possível verificar que a soma do percentual da variância explicada permanece em torno de 

29,00% (PC1 +PC2), percentual muito baixo. 

 

Tabela 11 - Percentual da variância das três componentes principais para compostos e 

componentes químicos. 
Componente Principal (PC) % da variância na PC % variância acumulado 

1 15,47 15,47 

2 13,53 29,00 

3 10,06 39,06 

 

Isso implica que para ser possível interpretar todas as informações, combinações de 

no máximo três componentes principais teriam que ser plotadas. Esse processo tornaria a 

interpretação dos dados onerosa, com poucas chances de se obter toda a informação 

necessária, uma vez que esse procedimento pode ser muito moroso.  

A fim de se solucionar esse problema, outras ferramentas quimiométricas podem ser 

utilizadas, como a rede de Kohonen, que permite uma avaliação bastante amigável, uma 

vez que se trabalha com somente dois eixos no espaço (espaço bidimensional). 

 A ferramenta quimiométrica rede de Kohonen foi utilizada por permitir visualizar as 

similaridades e diferenças das amostras estudadas, através da formação de grupamentos de 

acordo com as semelhanças apresentadas. Assim, o algoritmo agrupa amostras consideradas 

similares de acordo com os componentes avaliados, e ainda separa ou distancia amostras 

consideradas distintas, de acordo com o mesmo critério de avaliação.  

 A otimização da arquitetura de rede, ou seja, a obtenção do melhor número de 

neurônios que permitiam a distribuição adequada das amostras resultou na seleção de uma 

arquitetura de 49 neurônios, arranjados em um quadrado 77. Essa configuração foi 

alcançada após o treinamento de várias arquiteturas de rede com 5 a 9 neurônios. A 

normalização dos dados foi efetuada para garantir o mesmo peso ou nível de significância 

dos sinais, independente do valor absoluto, e para o funcionamento apropriado do 

algoritmo.  
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 A Figura 15 mostra o perfil de distribuição das 24 amostras de cachaça nova após 

tratamento com a rede neural de Kohonen. Para avaliação foram considerados somente grau 

alcoólico, acidez volátil, cobre e os 47 compostos da cachaça nova com picos 

cromatográficos que apresentaram identificação de acordo com a biblioteca NISTI com 

probabilidades acima de 98%, sendo descartados os sinais que se confundiam com ruído 

instrumental ou de intensidade muito baixa. Os dados foram normalizados. A rede neural 

de distribuição das amostras apresentou a formação de oito grupos. 

 

Figura 15 - Perfil de distribuição das amostras da arquitetura 7×7 utilizadas no tratamento pela rede 

Kohonen. 

 

 A fim de se identificar quais os componentes que influenciaram na distribuição das 

amostras utilizou-se do mapa de distribuição individual das variáveis utilizadas no 

tratamento pela rede de Kohonen. O índice numérico indica os componenteslistados na 

Tabela 10. O mapa de distribuição das variáveis está apresentado na .  
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Figura 16 - Mapas de distribuição individual das variáveis utilizadas no tratamento pela rede de Kohonen. O 

índice numérico indica os componentes avaliados e listados na Tabela 10. 
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 Através da observação conjunta do mapa das amostras (Figura 15) e as 

identificações dos componentes que compõem o mapa das variáveis (Figura 16) podemos 

fundamentar as semelhanças e diferenças das cachaças apontadas pelo mapa de Kohonen 

que caracterizam a bebida.  

Baseando-se na análise dos componentes foi possível visualizar a identificação de 

diversos tipos de substâncias tais como alcoóis, ésteres, aldeídos, cetonas, ácidos orgânicos, 

entre outros. Estes compostos são os principais responsáveis pelos grupamentos 

estabelecidos na . 

Para avaliar a rede neural é preciso observar a posição do neurônio do mapa das 

variáveis e contrastar com a posição da amostra no grupo. O mesmo posicionamento na 

rede indica a presença ou ausência do componente ou composto em estudo, que é dado pela 

intensidade indicada pela barra lateral. A maior intensidade de cada dos componentes é 

indicada pelo maior valor da barra lateral, identificado pela cor vermelha nos mapas. 

Assim, as cachaças podem ser reunidas em conjuntos e estes podem ser caracterizados em 

termos dos componentes. Os componentes utilizados para a avaliação pela rede neural de 

Kohonen estão listados na Tabela 10. 

O grupo I, no perfil de distribuição de amostras, alocado a esquerda superior na 

Figura 15, é constituído pela amostra A24, que apresentou compostos específicos, ou seja, 

que só influenciaram essa amostra (), contribuindo assim para que a mesma se distinguisse 

das demais: octanoato de etila (10), succinato de dietila (19), hexanoato de etila (33), álcool 

isoamílico (42) e acroleína (44). No entanto, apesar de se apresentarem em maior 

intensidade na amostra A24, os analitos 1-hexanol (9), ácido hexanóico (22), ácido 

octanóico (25), ácido decanoico (29) e isobutanol (40) foram determinantes para a 

aproximação com o grupo IV. Os compostos 3-metil-3-buten-1-ol (4) e butirato de butila 

(32) além de se apresentarem nessa amostra, são primordiais para discriminação das 

amostras do grupo II e estão descritos na abordagem desse grupo específico.  

Com relação aos compostos determinantes para essa amostra, pode-se observar a 

presença de três ésteres, três ácidos e o mesmo número de alcoóis, todos compostos 

importantes para a qualidade sensorial da cachaça. Por outro lado, ainda nesse grupo 

encontra-se a acroleína que prejudica a qualidade da bebida. É importante destacar que a 

maioria dos ésteres se encontra entre os compostos específicos da amostra 24, enquanto que 
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todos os ácidos se apresentam como substâncias marcantes nesse grupo e no grupo IV. Os 

alcoóis aparecem tanto entre os compostos marcantes quanto como aqueles que pouco 

influenciaram o grupo. 

Os ésteres  são considerados os mais importantes em bebidas alcoólicas, em função 

de suas características de aroma serem normalmente agradáveis. Os ésteres mais 

abundantes nas aguardentes de cana tendem a serem aqueles derivados dos alcoóis (p.ex.: 

etanol) mais abundantes e dos ácidos (p. ex.: ácido acético) (NÓBREGA, 2003). 

 Se por um lado a presença de ácido em excesso na bebida causa perda da qualidade 

conferindo-lhe sabor desagradável, a diversidade de ácidos que são formados em pequenas 

quantidades em bebidas contribuem para a qualidade da cachaça devido a sua importância 

para o sabor e aroma. Os alcoóis são importantes para o aroma e sabor da cachaça devido 

aos seus odores característicos, além disso, possuem ação solvente sobre outras substâncias 

aromáticas, interferindo nos limiares de odor de bebidas alcoólicas (MOREIRA, 2012). A 

aguardente de cana-de-açúcar fabricada em alambique,apresenta uma riqueza em alcoóis 

superiores muito elevada, podendo ser um fator de qualidade das aguardentes. 

 O octanoato (10) e o hexanoato de etila (33) possuem odores descritos como 

“frutado” e “casca de maçã” respectivamente.  

O succinato de dietila (19) está presente em bebidas alcoólicas destiladas como 

sidras. Após a destilação, a bebida recém-destilada passa por um estado de equilíbrio de 

seus componentes caracterizado pela diminuição desse composto, e está associado ao 

aroma balsâmico (MADRERA et al., 2011). Simões (2008) descreve esse composto como 

um éster detectado em bebidas fermentadas. Lopes-Vázquez et al., (2010) relataram que  a 

concentração do succinato de dietila esteja mais ligados à intensidade da cauda cortada na 

destilação. 

 Os ácidos octanóico ou caprílico (25) e hexanóico ou capróico (22) estão presentes 

na formação de seus respectivos ésteres octanoato de etila (derivado do ácido octanóico e 

etanol) e hexanoato de etila (ácido hexanóico e etanol). Avaliando ácidos voláteis de 

cachaças de diferentes regiões do Brasil, foi constatado que dentre os ácidos voláteis 

presentes em maiores quantidades em cachaças, após o acético, o octanóico destacou-se 

dentre os majoritários (NASCIMENTO et al., 1998). Nóbrega (2003) encontrou 

quantidades de ácido hexanóico nos diversos tipos de cachaças que puderam justificar a alta 
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concentração de seu respectivo éster. O ácido hexanóico é responsável por um odor 

“pungente” desagradável que lembra queijo.  

O álcool isoamílico (3- metil-1 butanol) (42), constituinte dos alcoóis superiores, é 

relativamente comuns em bebidas alcoólicas, sendo dominantes em bebidas como vinhos 

(ETIÉVANT, 2001), cervejas (ANGELINO, 1991), rum, uísque e conhaque (NYKANEN e 

NYKANEN,1991) e em cachaça (MOREIRA et al., 2012). Nonato et al. (2001) que em 

termos de características de odor, relatou o 3-metil-1-butanol caracterizado como "uísque" 

e "malte", além de "alcoólico", "vínico", "banana" e "doce, e ainda utilizando técnicas 

distintas de análise, encontraram concentrações relativamente elevadas de isoamílico em 

cachaças de diversas procedências. Nobrega (2003) ressalta que é necessário levar em 

consideração que as características de odor dos compostos voláteis dependem de suas 

concentrações, de forma que quantidades muito elevadas podem modificar características 

de odor consideradas agradáveis para extremamente desagradáveis (FRAMER et al., 1989).  

O isobutanol (2-metil propanol) (40), o isoamílico juntamente com o n-propílico, 

constituem os alcoóis superiores, maior grupo entre os componentes de aroma, que tem um 

efeito significativo sobre as características sensoriais das bebidas.  

O 1-hexanol (9) é reportado na literatura como composto que produz respostas 

aromáticas importantes em bebidas alcoólicas, como cachaça e rum (PINO et al., 2012; 

CALDEIRA, 2008). Soares et al., (2011) relataram que a produção desse composto parece 

ser uma característica das leveduras em geral, e as quantidades produzidas variam com as 

condições de fermentação do gênero, espécie e, provavelmente, com a cepa utilizada. 

A acroleína (2-propenal) (44) tem sua formação durante o processo de 

fermentação da cachaça, e em vinhos pode também estar associada à presença de bactérias 

termofermentativas (Bacillus amaracrylus e Lactobacillus colinoides) (AZEVEDO, 2007). 

De acordo com Zacaroni (2011) na literatura são encontrados poucos relatos sobre a 

quantificação da acroleína, e o limite de percepção olfativa desse composto no ambiente é 

de 0,21 mg L
-1

,
 
e concentrações dez vezes maiores são considerados perigosos a saúde. A 

acroleína tem se destacado dentre os aldeídos além dos efeitos tóxicos associados a sua 

presença à sua influência sobre o aroma da cachaça, sendo retratada como odor 

desagradável de “ranço”. Sua presença também é associada ao aroma de pimenta das 
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bebidas, ao seu forte odor pungente, penetrante, além de gosto amargo (NASCIMENTO et 

al., 1997; GUTIERREZ, 1997). 

Avaliando a amostra 24, foi possível observar que os compostos relacionados a 

mesma, com exceção da acroleína, são altamente desejáveis por produzirem respostas 

aromáticas essenciais e desejáveis em bebidas alcoólicas, o que qualificou a cachaça 

positivamente. 

A amostra A12 ficou centralizada na arquitetura da rede na Figura 15, e sozinha 

constitui o grupo II. Os compostos () 3-metil-3-buten-1-ol (4), tetradecanoato de etila (24), 

hexadecanol (30), butirato de butila (32), formaldeído (43) e propionaldeído (48) foram 

responsáveis por sua distinção em relação às demais amostras.  

O grupo II foi marcado pela presença de dois aldeídos determinantes na 

diferenciação da amostra; dois ésteres sendo que um é marcador do grupo e outro 

influenciou na aproximação do grupo I. Além disso, a presença de dois alcoóis 

determinantes nesse grupo possibilitou a aproximação com o grupo III hexadecanol(30) e 

com os grupos I, IV e V 3-metil-3-buten-1-ol (4).  

Os aldeídos são compostos que, dependendo de sua concentração podem contribuir 

positivamente ou negativamente para a qualidade sensorial da cachaça.  

O formaldeído (43) e propionaldeído (48) são aldeídos conhecidos por que 

diminuem a qualidade das cachaças, sendo indesejáveis por modificarem seu sabor e aroma 

(CAPOBIANGO, 2012). O formaldeído merece destaque pelos efeitos tóxicos associados à 

classe dos aldeídos e a sua influência sobre o aroma da bebida, sendo associado a um odor 

“pungente” e “sufocante” (MOREIRA et. al., 2012). 

 O tetradecanoato de etila (24) foi encontrado em concentrações relativamente baixas 

em aguardente no trabalho de Nóbrega (2003) e descrito como importante para a 

composição do aroma da mesma. Morés (2009) relatou esse composto entre as amostras de 

cachaça determinadas por GC-MS. 

 O butirato de butila (32) é um flavorizante e aromatizante importante para a 

indústria de alimentos e bebidas, que confere sabor e aroma de “abacaxi” (VARMA e 

MADRAS, 2008). Na literatura, está descrito como composto volátil importante de bebidas 

alcoólicas como o vinho de maçã (WANG et. al., 2004), mas, não existem relatos para 
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cachaça, entretanto, em função de sua descrição sensorial, a presença desse conmposto 

tornou-se relevante. 

 O álcool 3-metil-3-buten-1-ol (4) é relatado como componente do aroma de várias 

bebidas alcoólicas produzidas por fermentação (‘ et. al., 2009) como aroma minoritário de 

frutas tropicais (FRANCO & JANZANTTI, 2005), em vinhos (SELLI et. al., 2003;), café 

(MAZTU et. al., 2001), sidras (MADRERA et al., 2011), porém seu descritor sensorial não 

aparece na literatura. 

 O hexadecanol (30) presente em aguardentes e cachaças, é um composto minoritário 

que pode ser formado durante os processos de fermentação e destilação, e que têm 

importante papel nas características sensoriais da bebida, ou seja, aroma, gosto e sabor 

(PENTEADO, 2009). Dentre os alcoóis minoritários encontrados, o hexadecanol tem 

obtido lugar de destaque na composição de cachaças em função de suas altas concentrações 

(MOREIRA et al., 2012)  

 A amostra 12, que forma o grupo II, apesar de conter aldeídos tidos como 

indesejáveis em intensidades elevadas, possui outros compostos a ela associados  que 

sugerem um aroma agradável. Assim é possível inferir que o balanço das substâncias que 

compõem uma amostra é essencial para sua caracterização, não apenas compostos 

avaliados isoladamente, o que permitiu ser qualificada positivamente. 

No grupo III à direita superior, as amostras A1 e A5 apresentaram perfil químico 

semelhante (Figura 15), e distinguiram-se das demais em função dos compostos (): 3-

(metil) 1-pentanol (7), lactato de etila (8), 2-hidroxi-4-metilvalerato de metila (13), ácido 

láctico (14), álcool caprílico (15), decanoato de etila (18), carbamato de etila (34), 

acetaldeído (35), metanol (37), 2-butanol (38), acetona (47) e cobre (50). Entretanto esse 

último aparece de forma mais acentuada na amostra A15 do grupo VI. O octanoato de 

isoamila (16) foi detectado nesse grupo, porém sua maior intensidade está relacionada ao 

grupo V.  

Nesse grupo é importante ressaltar a presença de 13 compostos, dos quais 11 são 

específicos e não influenciaram os demais grupamentos. Em relação às classes químicas, 

foi observada uma grande diversidade entre os compostos, sendo cinco ésteres, quatro 

alcoóis, um aldeído, uma cetona, um metal e um ácido orgânico.  



118 

 

 

 O 2-hidroxi-4-metilvalerato de metila (13) é um importante componente volátil da 

graviola (Pino et al., 2001).  

 O 3-(metil)-1-pentanol (7) é relatado na literatura como um composto de impacto no 

aroma de uma bebida alcoólica a base de caju (GARUTTI et al., 2003). 

 O decanoato de etila (18) é um dos ésteres voláteis encontrado na forma de traços 

em bebidas fermentadas tais como vinho, cerveja (SILVA, 2007), conhaque francês e 

uísque escocês mas são apontados como fortes contribuintes para o aroma e sabor das 

bebidas (NÓBREGA, 2003). Sua presença em diversas bebidas advém principalmente 

como o resultado do metabolismo da levedura durante o processo de fermentação, o que é 

também aplicado à cachaça, tornando os compostos de éster associados com agradáveis 

notas de frutas. O odor específico do decanoato de etila tem sido reportado como “uva”. 

O ácido láctico (14) é um ácido orgânico não volátil, sem odor e de sabor suave 

(CARVALHO et al., 2005). Este ácido está presente em muitos alimentos, seja 

naturalmente ou como produto de fermentação, e é um dos principais intermediários do 

metabolismo em diversos organismos (DATTA et al., 1995). As bactérias lácticas 

homofermentativas convertem glicose quase que totalmente a ácido láctico (80%), com 

pequenas quantidades de ácido acético e gás carbônico. A presença dos ácidos orgânicos no 

destilado está também relacionada aos cuidados dispensados durante a produção da bebida.  

O ácido lático geralmente está associado à contaminação do mosto por micro-organismos, 

em algumas bebidas como a cachaça. Portanto, ambos podem ser indicadores dos controles 

antisséptico e de temperatura utilizados pelos produtores no decorrer do processo 

fermentativo (SERAFIN, 2011). 

O lactato de etila (8) tem tido sua ocorrência associada à contaminação por 

Lactobacillus spp. que é responsável pela fermentação láctica. As fontes mais prováveis de 

contaminação seriam as matérias-primas (p.ex.: cana, levedura, água) ou o próprio aparato 

de destilação (MOREIRA et al., 2012). É possível que o lactato de etila tenha alguma 

contribuição positiva para o sabor e aroma das bebidas alcoólicas e venha a contribuir 

positivamente para o aroma da cachaça, porém, em teores relativamente elevados, 

juntamente com seu baixo limiar de sensação certamente pode mascarar outros aromas 

presentes na bebida (NASCIMENTO, 2009). Esse composto confere características 

odoríferas de “láctico” e “framboesa” aos vinhos, contribuindo para propriedades sensoriais 
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“frutado” e “floral” dos mesmos (LI et al., 2008). Trabalhos com vinhos que passaram pela 

fermentação maloláctica relatam o aumento de 15 a 20 vezes nos níveis de lactato de etila. 

Esse aumento pode explicar, pelo menos em parte, as mudanças do aroma frutado de vinhos 

Tannat demonstrado pela análise sensorial, melhorando a qualidade da bebida (LLORET et 

al., 2002). Maicas et al, (1999) e Ugliano e Moio (1999) também relatam elevados 

incrementos nos níveis de lactato de etila em vinhos que passaram pela ação de bactérias 

lácticas. A presença do lactato de etila na aguardente de cana está relacionada com a 

contaminação do mosto por bactérias (Lactobacillus spp) e é o segundo éster mais 

abundante em cachaça (NASCIMENTO, 2008). O autor recomenda sua monitoração, 

juntamente com o acetato de etila, para assim evitar-se subestimar a presença de ésteres 

totais na bebida, já que em nenhuma das metodologias cromatográficas sugeridas pelo 

MAPA isso ocorre. Para Geddes e Riffkin (1989) a formação de lactato de etila influencia 

diminuindo a produção de acetaldeído (substância que de alguma forma está relacionada 

com as dores de cabeça após a ingestão de bebidas alcoólicas)  

Acredita-se que o acetaldeído (35), principal aldeído associado à fermentação 

alcoólica, seja originário de processos de destilação em que não separam adequadamente a 

fração “cabeça” da bebida. Ele possui odor “pungente” quando concentrado e nota de 

“fruta” quando diluído. O seu teor pode ser minimizado evitando-se a aeração no final da 

fermentação (MOREIRA et al., 2012). 

 O carbamato de etila (34) tem sido alvo de frequente preocupação para os 

produtores de cachaça na atualidade, pois é potencialmente carcinogênico. Segundo 

Labanca (2004), os teores mais elevados de carbamato de etila estão associados às bebidas 

alcoólicas, porém, teores mais baixos estão relacionados a alimentos fermentados, como 

pães, iogurtes e molho de soja. Nos últimos anos, várias pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas para elucidar as causas da formação do carbamato de etila que, de maneira 

natural, em bebidas destiladas, pode ocorrer antes, durante e após a etapa de destilação pela 

reação do etanol com alguns compostos nitrogenados (LELIS, 2006). Nagato et al., (2003) 

completam que o produto fermentado com aquecimento, como na cachaça, tem o seu nível 

de carbamato de etila aumentado ainda mais. Esta formação é dependente da concentração 

dos reagentes temperatura, pH, luz e tempo de armazenamento. 
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É importante advertir que,  esse grupo se destacou por reunir o maior número de 

compostos com intensidades elevadas a ele associados, apesar de conter somente duas 

amostras.  Dentre os compostos a presença de carbamato de etila, acetaldeído e metanol 

com intensidade relevante em relação aos demais grupos pode indicar perda de qualidade 

dessas amostras de cachaça em relação às demais, já que, maiores teores desses compostos 

são considerados indesejáveis na bebida.  

No grupo IV, à esquerda centralizada, as amostras A3, A4 e A6 ficaram em um 

mesmo neurônio (Figura 15), o que indica que as mesmas possuem o perfil análogo. Os 

compostos responsáveis por essa formação correspondem ao dodecanoato de etila (21), 

álcool feniletílico (23) e furfuraldeído (46). Os compostos 3-metil-3-buten-1-ol (4), 1-

hexanol (9), ácido hexanóico (22), ácido octanóico (25), ácido decanoico (29) e isobutanol 

(40) foram importantes para a localização do grupo e aproximação com o Grupo I (). 

Dentre esses compostos, os três que se destacaram em relação aos demais, em 

função de sua presença acentuada nessas amostras, e que permitiram a distinção das 

mesmas em relação às demais, ou seja, compostos específicos dessas amostras. Observou-

se a que, em relação as classes químicas, a presença de um éster, um álcool e um aldeído.  

O dodecanoato de etila (21) tem tido sua contribuição às bebidas alcoólicas 

supostamente devido à sua textura (oleosidade) mais do que ao aroma de “folha de planta” 

como tem sido descrito. 

O álcool feniletílico (23) é um produto do metabolismo da levedura e um 

marcador de parâmetros da fermentação (SILVA, 2007), foi identificado como um dos 

alcoóis minoritários em cachaça (BOSCOLO, 2000). Cortés et al., (2004) relataram que 

nuances de floral em uma bebida alcoólica podem ser originadas de derivados de 

compostos fenílicos, como álcool feniletílico, mias do que de outros compostos, e que 

concentração desse álcool pode aumentar durante a destilação. A composição volátil da 

maioria das uvas tintas e vinhos provenientes dessa matéria-prima é caracterizada pela 

presença predominante de alcoóis aromáticos e entre eles o álcool 2-feniletílico, com notas 

doces e florais (COELHO, 2010). 

 O furfuraldeído (46) produto da degradação de pentoses, a partir da desidratação 

térmica de glicídios, em geral, apresentam odores penetrantes, geralmente enjoativos, que 

podem contribuir negativamente para o sabor de bebidas alcoólicas. São considerados 
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tóxicos para os seres humanos, sendo associados aos efeitos desagradáveis do consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas (sintomas de intoxicação e “ressaca”). Dentre estes 

sintomas podem-se destacar náusea, vômitos, agitação, transpiração, confusão e dores de 

cabeça (MOREIRA et al., 2012). 

O grupo V central da Figura 15 é constituído pelas amostras A2, A7, A8, A9, A11, 

A18, A20, A22. A23, A14 e A19, sendo que as duas últimas amostras possuem perfis 

químicos similares, e ficaram alocadas em um mesmo neurônio. A distribuição do grupo foi 

assinalada pela presença acentuada dos compostos: 5-hidroxi-2-metil-3-hexanona (3), ácido 

propanóico (12), octanoato de isoamila (16), ácido succínico (19), 3(metil-tio)-1-

propanol (20), 2-metoxi-4-vinilfenol (26) e benzaldeído (49) ().  

O grupo V foi marcado pela presença de dois ácidos, um fenol, um álcool, um 

aldeído, uma cetona determinantes na diferenciação da amostra; dois ésteres sendo que um 

é marcador do grupo e outro influenciou na aproximação do grupo I. Além disso, a 

presença de dois alcoóis determinantes nesse grupo possibilitou a  sua aproximação com o 

grupo III hexadecanol () e com os grupos I, IV e V o 3-metil-buten-1-ol (4).  

Os aldeídos são compostos que, dependendo de sua concentração podem contribuir 

positivamente ou negativamente para a qualidade sensorial da cachaça. 

 O 5-hidroxi-2-metil-3-hexanona (3) é uma cetona que foi identificada como 

composto aromático de bananas (SELLI, 2012).  

 Ácido propanóico (12) é o responsável pelo cheiro característico do queijo suíço 

(SNYDER, 1995). Durante a maturação deste tipo de queijo, os microorganismos 

convertem ácido lático e lactatos aos ácidos propiônico e acético e a dióxido de carbono. 

Na literatura de bebidas alcoólicas, foi relatado como constituinte de rum (NYKANEN & 

SUOMALAINEN, 1983) e cachaça (SOUZA, 2006). Os ácidos propanoico e succínico 

estão entre os ácidos orgânicos, compostos secundários que são formados durante a etapa 

de fermentação do mosto. Estes exercem forte influência sobre a qualidade e as 

propriedades sensoriais das bebidas e na estabilidade do mosto durante a etapa fermentativa 

(SERAFIM, 2011).  

 O octanoato de isoamila (16) ou 3-metil-1-butila é um éster facilmente encontrado 

em cachaça porém, em pequenas concentrações (MOREIRA et al., 2012; NASCIMENTO, 

2009).  
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 O 3(metil-tio)-1propanol (20) foi descrito na literatura por Mangas (1996) que 

estudou a determinação de aroma e sabor de componentes em sidra. Simões (2009) também 

descreve esse composto como presente em aroma de sidras de maçã. 

 O 2-metoxi-4-vinilfenol (26) ou vinilguaiacol é um composto normalmente 

observado em diversos tipos de vinhos (CAMPO et al., 2005; CULLERE et al., 2004; LEE 

e NOBLE, 2003), cerveja, wisky e bebidas não alcoólicas como suco de frutas e café 

(VANBENEDEN et al., 2006) e está descrito sensorialmente como “condimento”. São 

compostos com odor ativo, que também foram encontrados em cachaça (SOUZA, 2006).

 A presença de benzaldeído (49) e de formaldeído (43)na bebida pode estar 

relacionada pelo tipo de cana-de-açúcar, pela fermentação, pelo método de destilação e pelo 

envelhecimento (VILELA, 2007). De forma geral esses compostos apresentam odores 

penetrantes, geralmente enjoativos, que são considerados indesejáveis para cachaças 

(MOREIRA et al., 2012). 

 Apesar de serem amostras de produtores diferentes, observou-se, que esse grupo 

representa 45,83% das amostras estudadas, indicando grande similaridade entre as amostras 

produzidas na região. Importante ainda é ressaltar que um pequeno número de compostos 

se relacionou ao grupo, e que entre eles, não se encontra marcadores de aroma 

reconhecidamente positivos em cachaça como ésteres majoritários, e alcoóis superiores. 

A amostra A15, formou o grupo VI, localizado na parte central à direita (Figura 15), 

foi marcada pela presença de miristato de isopropila (5), 4-Trifluoroacetoxioctano (28), N-

propanol (39), 2,3-butadiona (45) e cobre (50).  

O grupo VI foi marcado pela presença de dois ésteres, uma cetona, um álcool e 

cobre, todos determinates na diferenciação da amostra. Além disso, a presença de cobre 

possibilitou a aproximação desse grupo com o grupo III e com o grupo VIII, sendo sua 

presença destacada nas amostras localizadas à direita da rede neural.  

 O miristato de isopropila (5) foi referido como um composto na caracterização de 

voláteis de vinhos gaúchos e em relação a contribuição desse composto para o aroma 

nenhuma informação foi encontrada na literatura científica. Sua descrição organoléptica 

encontrada na internet, em site comercial da área de perfumaria, é de um aroma oleoso 

suave, sendo reportado como solvente para fragrâncias (WELKE, 2012). Sime (1999) relata 
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que o miristato de isopropila é considerado um emoliente usado no cuidado da pele, sendo 

responsável pela sensação de toque "aveludado" à pele. 

 A 2,3-butadiona (45) um importante composto para o sabor das bebidas alcoólicas, 

apresenta uma contribuição importante para o sabor de cerveja, vinhos tintos, bebidas 

destiladas, como uísque e o rum (NYKÄNEN & NYKÄNEN, 1991; Janzantti, 2004), 

conferindo à bebida um aroma semelhante à “manteiga”. Em geral, as cetonas não são 

consideradas nocivas. Entretanto, a inalação prolongada desses compostos pode causar 

irritação das membranas mucosas, dores de cabeça, confusão, efeitos narcóticos e, também, 

pode levar a uma situação de coma. Em estudos sobre cetonas em aguardente de cana, 2,3-

butanodiona foi a cetona majoritária, seguida da acetona (NASCIMENTO et al., 2003). 

 O cobre (50) assume grande importância na qualidade final da cachaça artesanal, já 

que é, geralmente, produzida em alambiques de cobre, o qual confere melhor qualidade ao 

produto quando comparado aos alambiques confeccionados com outros materiais (LIMA 

et. al., 2009). De acordo com Odello (2009) as amostras de cachaça melhores qualificadas 

sensorialmente formam as destiladas em alambique de cobre, devido ao o cobre metálico 

presente nos alambiques agir de forma a reduzir o teor de compostos sulfurados voláteis no 

destilado e, portanto, o desagradável odor típico de sulfetos. Lima et. al., (2009) relatou que 

o excesso pode ser reduzido com a limpeza apropriada do alambique, bastando, para isso, 

fazer uma primeira destilação com água ou com água e caldo de limão, cujo vapor arrasta o 

azinhavre (carbonato básico de cobre) das paredes internas do alambique de cobre. O teor 

de cobre na aguardente pode ser ainda reduzido através da remoção da fração cabeça e 

cauda, sem prejudicar o rendimento do etanol e a qualidade da bebida (Boza & Horii, 

1998). 

Na área inferior á esquerda na Figura 15encontram-se as amostras A21 e A17 que 

apresentaram perfil químico semelhantes e formaram o grupo VII. Pode ser observado que 

esse grupo apresentou um grande número de compostos com menor intensidade, indicada 

pelo menor valor da barra lateral e identificado pela cor azul nos mapas (). Os compostos 

identificados nessas amostras só foram relacionados a esse grupo VII e são representados 

pela acidez volátil (2), pelo ácido acético (11) e pelo acetato de etila (36), os quais 

componentes são considerados importantíssimos para a qualidade da cachaça. A acidez 

volátil expressa o conteúdo de ácidos orgânicos sendo que o ácido acético é encontrado em 
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bebidas alcoólicas em maior concentração que os demais. O acetato de etila, que também 

diferencia esse grupo, é apontado como o éster mais presente em amostras de cachaça. 

Em relação a acidez volátil (2), estudos indicam quemenores teores de acidez da 

cachaça, obtém, por parte dos consumidores, melhor aceitação. Dessa forma, o ácido 

acético é um composto importantíssimo para a qualidade das aguardentes de cana, uma vez 

que é o ácido majoritário encontrado nesse tipo de bebida, com concentração variando de 

90 a 93% do conteúdo total de ácidos e, possui grande influência sobre o sabor e aroma 

desse tipo de bebida, sendo relacionado a um odor penetrante e irritante, mais comumente 

descrito como odor de vinagre (MOREIRA et al., 2012). 

 O acetato de etila (36) é um éster derivado de etanol e ácido acético e, como a 

maioria dos ésteres, está correlacionado com o frescor e com as notas frutais 

(NASCIMENTO, 2008).  

O grupo VIII inferior à direita na Figura 15 é constituído pelas amostras A6, A10 e 

A13, unidas, que possuem o mesmo perfil equivalente. Os parâmetros responsáveis por 

essa formação foram  grau alcoólico (1), 2-heptanol (6), 2,3-butanediol (17), hexadecanoato 

de etila (27) e octadecanoato de metila (31). O cobre (50) também exerceu influência na 

diferenciação desse grupo (). Esse grupo foi assinalado pela presença de dois alcoóis, dois 

ésteres e um cobre. 

O 2-heptanol (6) faz parte dos alcoóis descritos como minoritários na literatura na 

composição de voláteis como rum (PINO et al., 2012), cachaça (DUARTE et al., 2011), 

polpa de maracujá (MACORIS et al., 2011), bebida alcoólica produzida pela fermentação 

do soro de leite (DRAGONE et al.,2009; AUGUSTO et al., (2003) , que o descreve como 

aroma de “queijo”.  

O 2,3-butanediol (17) é o produto da redução do diacetil (2,3 butanodiona) em 

condições normais na maturação de bebidas alcoólicas (BIAZON, 2008). O 2,3-butanediol 

é um álcool que tem seu descritor sensorial de lírio do campo (KUHN, 2006).  

O hexadecanoato de etila (27) é um éster minoritário descrito em cachaça 

(NÓBREGA, 2003) caracterizado por forte aroma frutal. 

Com o conhecimento a respeito de componentes de cachaça, será possível propor 

melhores instrumentos que controlem e fiscalizem a bebida, além da possibilidade de 
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assegurar ao consumidor o consumo de uma bebida livre de contaminações, adulterações e 

falsificações, o que poderia ocasionar riscos à saúde. 

 Variações quantitativas e qualitativas entre as amostras de cachaça em estudo foram 

observadas. Dentre as classes químicas dos compostos observados, destacaram-se os 

ésteres, seguidos de alcoóis, ácidos, aldeídos, cetonas, fenol e cobre, o que difere do 

trabalho de Janzantti (2004) que teve classe dos alcoóis como a mais abundante na maioria 

das cachaças comerciais. A abundância de ésteres nessas amostras pode sugerir que, esse  

seria um diferencial nas amostras produzidas nessa  região.  

 Pode-se se inferir que alguns compostos, antes não reportados na literatura de 

cachaça, podem ser possíveis diferenciadores da cachaça de Salinas, porém isso só poderá 

ser comprovado com estudos semelhantes em outras regiões. 

 No entanto, esse estudo mostrou que as cachaças produzidas nessa região possuem 

composição componentesdiferenciada, sendo que, as diferenças encontradas possivelmente 

se devem às pequenas alterações no processo produtivo, influenciadas pelo tipo de cana, 

ponto de maturação da cana, tipo de levedura (selvagem/selecionada), condução do 

processo de fermentação, destilação, ponto de corte da cachaça e ainda a cultura regional.  
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CAPÍTULO 3 

 

CORRELAÇÃO DOS  RESULTADOS ANALÍTICOS E SENSORIAIS DE 

CACHAÇA NOVA 
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3.1 Tratamento quimiométrico dos resultados analíticos e sensoriais 

 

3.1.1 Análise Exploratória dos resultados analíticos e sensoriais 

 A análise exploratória é usada para se tentar detectar padrões de associação no 

conjunto de dados, a partir dos quais se pode estabelecer relações entre objetos e variáveis, 

descobrir objetos anômalos ou agrupar objetos (BARROS NETO et al., 2006).  Dentre os 

métodos mais usados em análise exploratória estão a PCA, utilizada nesse trabalho. 

 

3.1.2 Calibração multivariada 

 Nas últimas décadas, a análise multivariada foi introduzida no tratamento de dados 

químicos, ganhando rapidamente popularidade e dando origem a uma nova disciplina, 

batizada de Quimiometria (POPPI et al., 2000). A quimiometria, no sentido estrito, 

começou formalmente na primeira metade da década de 70, mas só se firmou 

definitivamente quando o computador – por si só ou como componente de instrumentos de 

medição – invadiu o laboratório químico (BARROS NETO et al., 2006). 

 O modelo estatístico dos métodos multivariados considera a correlação entre muitas 

variáveis analisadas simultaneamente, permitindo a extração de uma quantidade muito 

maior de informação. As análises multivariadas consistem em uma coleção de métodos que 

podem ser utilizados quando é feita a análise de muitas variáveis em uma mesma unidade 

experimental (RENCHER, 2002). 

 Essas técnicas são importantes na visualização da estrutura de dados multivariados 

complexos e tem fornecido pistas relacionadas às interações físico-químicas e perceptivas 

de bebidas (ENNIS, 1988). A calibração multivariada é uma das mais bem sucedidas 

combinações de métodos estatísticos com os dados. Os métodos mais usados incluem os 

quadrados mínimos parciais (PLS), as redes neurais artificiais (ANN) (BARROS NETO et 

al., 2006) e a seleção de variáveis através de algoritmos como o OPS (TEÓFILO et al., 

2009). 
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3.1.2.1 Regressão por quadrados mínimos parciais (PLS) 

 O PLS (Partial Least Squares - PLS) é um dos métodos de calibração multivariada 

consideravelmente eficiente para lidar com ruídos experimentais, colinearidades e não 

linearidades (SILVA, 2007). 

 De acordo com Ferreira et al., (1999) no PLS todas as variáveis são incluídas no 

modelo, o que implica que a calibração pode ser realizada de maneira eficiente mesmo na 

presença de interferentes, não havendo necessidade do conhecimento do número e natureza 

dos mesmos. 

 O PLS tem como objetivo encontrar uma relação entre a matriz (X) contendo 

variáveis independentes (matriz de dados experimentais do conjunto de calibração) e  (Y) 

de variáveis dependentes (matriz das respostas experimentais), resultando nas matrizes X e 

Y que são decompostas simultaneamente em uma soma de variáveis latentes (novos eixos 

de coordenadas), como se seguem nas Equações 1 e 2: 

 

       
  

         (Equação 1) 

 

       
  

          (Equação 2) 

 

Em que t e u são os escores de X e Y, respectivamente; p e q são os pesos de X e Y, 

respectivamente; e E e F são as matrizes de resíduos. 

Uma relação linear entre t e u é estabelecida de acordo com a Equação 3. 

 

                   (Equação 3) 

 

Em que f é o número da variável latente e g é o resíduo. 

O método PLS é especialmente indicado quando X contém variáveis altamente 

correlacionadas (MORGANO et al., 2006). A seleção das variáveis para o modelo de 

regressão (PLS) foi realizada utilizando-se o algoritmo OPS (Ordered Predictors Selection) 

(TEÓFILO et al., 2009). 
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3.1.2.2 Seleção dos Preditores Ordenados (OPS) 

 O OPS é uma estratégia para seleção de variáveis, baseada nos vetores informativos 

e nas combinações entre eles. Em síntese, o método fundamenta-se nos seguintes passos: 

 obtenção de um vetor que contenha a informação da localização das melhores 

variáveis independentes para previsão ou suas combinações; 

 ordenamento decrescente das variáveis independentes originais (colunas da matriz 

X) a partir do vetor prognóstico gerado de acordo com a ordem dos seus valores 

correspondentes contidos no vetor. Os maiores valores no vetor informativo indicam a 

posição das variáveis independentes originais mais importantes; 

 cálculo dos parâmetros de qualidade através da avaliação das variáveis ordenadas 

usando alguma estratégia de validação cruzada com algum método de regressão 

multivariada. Os modelos são construídos e avaliados sobre uma janela de variáveis e 

posteriormente sobre a janela acrescida de um incremento fixo de variáveis e assim 

sucessivamente, até que todas as variáveis ou uma percentagem do total sejam adicionadas 

à janela. Parâmetros de qualidade dos modelos são obtidos a cada avaliação, para posterior 

comparação; 

 comparação dos conjuntos de variáveis avaliados (janela inicial e janela mais 

incrementos) utilizando os parâmetros de qualidade calculados. O conjunto de variáveis que 

apresentarem os melhores parâmetros de qualidade conterá as variáveis que apresentarem a 

melhor capacidade de previsão para o modelo construído e, portanto, estas serão as 

variáveis selecionadas (TEÓFILO, 2007). 

As vantagens deste método são: aplicabilidade para qualquer tipo de dado; objetividade 

na seleção de variáveis que apresentam informações químicas relevantes, visto que os 

vetores informativos são aqueles selecionados; necessidade de poucos parâmetros de 

entrada para executar a seleção; método computacionalmente eficiente e com aptidão para 

se tornar completamente automático;  capacidade de ser adaptado para seleção de variáveis 

em dados de ordem superior, em seleção de variáveis por intervalos e em análise 

discriminante (TEÓFILO, 2007). 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 Vinte e quatro amostras de cachaça nova dos produtores associados a APACS foram 

avaliadas sensorialmente e quimicamente conforme as metodologias e os resultados 

apresentados e discutidos nos capítulos 1 e 2 dessa tese. 

 As razões de áreas e concentrações dos compostos químicos identificados de cada 

amostra foram tomadas e correlacionadas com parâmetros de qualidade sensoriais em 

cachaça obtidos através da metodologia de análise sensorial denominada Análise Descritiva 

Quantitativa (ADQ). Os atributos da cachaça avaliados que constituem parâmetros de 

qualidade foram para aroma: álcool (ALC); bagaço de cana (BCN); adocicado (ADC); 

frutado (FTD); ácido (ACI); cítrico (CIT), cana (CNA); rapadura (RAP); amadeirado 

(AMD), adstringente (ADG); azedo (AZD); e para sabor (B): álcool (AAL); ácido (ACD); 

doce (DOC); amargo (AMG); frutas (FRT); bagaço de cana (BGC); cana (CAN); caldo 

fermentado (CDF); cítrico (CTR), alcatrão (ALT); adstringente (ADS); queimação (QUE). 

  Utilizou-se da PCA para análise exploratória dos dados. Uma matriz com 24 linhas, 

relativas às amostras de cachaça e de 73 colunas, referentes às variáveis representadas pelas 

razões de áreas e concentrações dos componentes químicos (50 variáveis) e o resultado da 

avaliação sensorial pela ADQ (23 descritores) foi utilizada. 

 A correlação entre as respostas sensoriais e químicas foi realizada através da 

aplicação do método de calibração multivariada por quadrados mínimos parciais (PLS) em 

conjunto com o algoritmo (OPS) para seleção de variáveis, a fim de obter a melhor 

correlação possível entre compostos detectados nas amostras de cachaça, com os 

parâmetros de qualidade avaliados sensorialmente para aroma e sabor.  

  A matriz com as razões de áreas e concentrações dos compostos químicos de cada 

amostra consistiu de 24 linhas, relativas às amostras de cachaça, e de 50 colunas, referentes 

às variáveis que correspondem aos compostos identificados foi utilizada (matriz X).  

 Os valores médios atribuídos pelos provadores aos atributos de sabor e aroma da 

cachaça, resultantes da ADQ foram obtidos conforme metodologia descrita no item 1.2. O 

vetor de resposta Y foi que constituído os valores da avaliação sensorial, apresentados nas 

Tabela 1 e Tabela 2. 
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 Para cada parâmetro de qualidade avaliado foi feita a correspondência da matriz das 

áreas químicas X com o vetor de resposta Y. Assim, foi possível inferir sobre quais 

constituintes da cachaça possuem relação direta com os atributos característicos estudados. 

 O processamento dos dados foi realizado no ambiente de programação do Matlab 

7.3.0 (The MathWorks, Co., Natick, MA, USA) e o pacote computacional PLS_Toolbox 

(Eigenvector Research, Inc. – PLS_Toolbox version 3.02.) (Wise et al., 2005). A regressão 

por quadrados mínimos parciais (PLS) foi utilizada com o método de regressão (Ferreira et 

al., 1999). A seleção das variáveis para o modelo de regressão (PLS) foi realizada 

utilizando-se o algoritmo OPS (Ordered Predictors Selection) (TEÓFILO et al., 2009). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 PCA 

 A fim de se verificar possíveis correlações entre as amostras o perfil sensorial e os 

componentes químicos, a análise de PCA foi aplicada. Na análise de PCA (dados 

autoescalados) verificou-se que vinte componentes principais (PC) foram necessários para 

explicar 98,07% da variabilidade dos dados, e ainda que a soma do percentual da variância 

explicada permaneceu em torno de 25% (PC1 + PC2), percentual muito baixo para se 

explicar os dados (Tabela 12).  

  

Tabela 12 - Percentual da variância das três componentes principais para componentes 

químicos e ADQ das cachaças novas. 
Componente Principal (PC) % da variância na PC % variância acumulado 

1 14,13 14,13 

2 10,56 24,68 

3 9,77 34,45 

 

 A Figura 17 representa os gráficos de escores (A) e de pesos (B) da PCA para 

dados do perfil sensorial e os componentes químicos das cachaças novas. 
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      (A) 

 

 

      (B) 

 

Figura 17 - Gráficos de escores (A) e de pesos (B) da PCA para componentes, compostos químicos e ADQ 

das cachaças novas. 

 

 Ao analisar a Figura 17(A) no gráfico de escores, observou-se a formação de doze 

grupos de amostras, sendo que entre eles, quatro grupos formados por unidades individuais 

e no gráfico de pesos  Figura 17 (B) que as variáveis se agruparam em quadrantes.
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 Entretanto, avaliando-se o primeiro quadrante Figura 17 (A) no gráfico de escores 

observa-se que as amostras A7, A9, A10, A13 e A15 sofreram influência de compostos 

Figura 17 (B) que se relacionaram com o descritor sabor alcatrão (ALT). Foi possível 

observar que dentre os compostos associados a esse descritor um maior número de ésteres 

seguido de alcoóis, uma cetona e o cobre, indicando ser esse descritor, possivelmente 

baseado em sua relação química, importante positivamente para a caracterização do perfil 

sensorial da cachaça. No segundo quadrante, o descritor sabor cana (CAN)  seria 

determinante para as amostras A8, A11, A12, A14, A17, A18, A19, A20 e A21 e que se 

relacionaram com os compostos 2-metoxi-4-vinilfenol, tetradecanoato de etila, álcool 

feniletílico, formaldeído, propionadeído, dodecanoato de etila e acidez volátil. Dentre esses 

compostos o álcool feniletílico é frequentemente associado às notas florais, mel e notas 

doces, enquanto que o dodecanoato de etila está relacionado com aroma de folha de plantas, 

e a acidez volátil está diretamente relacionada ao estádio de maturação da cana e pode ter 

contribuído para tais relações. 

 No terceiro quadrante (Figura 17 (A) um maior número de descritores sensoriais de 

sabor, a saber, queimação, adstringente, álcool, rapadura, cítrico, bagaço de cana e aroma 

bagaço de cana e rapadura (AMG, QUE, ADS, AAL, CTR BCN, BGC e RAP) se 

relacionaram com um número expressivo de compostos que provavelmente exercerem 

influência sensorial no sabor das amostras A1, A5 e A16 (Figura 17 (B). Nesse conjunto foi 

possível observar que a diversidade de descritores associados a uma diversidade de 

compostos, não possibilitou que fossem estabelecidas relações diretas entre os mesmos. No 

quarto quadrante foi observado um panorama idêntico ao terceiro quadrante, sendo possível 

chegar à mesma conclusão. Dessa forma, para ser possível interpretar toda a informação, 

deveriam ser plotadas combinações de no máximo três componentes principais, o que torna 

a interpretação dos dados onerosa e aumenta as chances de não se obter toda a informação 

necessária, associado ao fato de ser esse procedimento moroso. Porém, estas relações não 

evidenciam claramente a totalidade das ligações entre os compostos analisados e os 

atributos sensoriais. 

Nesse trabalho, observou-se que existem relações entre o perfil sensorial e os 

componentes químicos, o que difere dos trabalhos de Furtado (1995) e Boza e Horii (1998) 

que, na tentativa de relacionar dados sensoriais com a composição dos compostos 
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majoritários revelaram uma baixa relação, atribuída ao pequeno número de compostos 

quantificados frente a um grande número de compostos voláteis desconhecidos e presentes 

em menores teores, porém importantes para a caracterização das cachaças. 

Janzantti (2004) estudando compostos voláteis e qualidade de sabor da cachaça 

relacionou dados sensoriais e instrumentais visando apontar os possíveis compostos 

voláteis que possam ser responsáveis pela qualidade da cachaça concluiu que as cachaças 

analisadas apresentaram perfis de voláteis e sensoriais bem distintos, evidenciando, 

portanto, ausência de padrão de qualidade para a bebida. 

 Desta forma, devido à dificuldade de interpretação dos dados e perda de 

informações relevantes pela PCA, e ainda devido à necessidade de selecionar variáveis que 

elucidem as relações entre medidas químicas e sensoriais, prática desconhecida na literatura 

de cachaça, utilizou-se da calibração multivariada com a seleção das variáveis para o 

modelo de regressão (PLS) utilizando-se o algoritmo OPS. 

 

3.3.2 OPS 

 O OPS foi executado em quatro replicatas, sendo avaliada a performance do 

algoritmo através do erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) através da 

construção de modelos por quadrados mínimos parciais (PLS). A matriz X e os vetores y(s) 

foram pré-processados autoescalados (as variâncias das variáveis foram normalizadas e as 

médias calculadas a zero). Na seleção OPS, avaliaram-se diferentes vetores informativos, 

como o vetor de regressão (R), os vetores de correlação (C), o vetor de variáveis (V) e suas 

combinações como R e C (RC) e R e V (RV). A seleção do vetor foi realizada comparando-

se os resultados de todos eles e avaliando o menor valor de RMSECV e dos coeficientes de 

correlação dos modelos obtidos. O melhor resultado foi utilizado para cada descritor 

sensorial. 

 A seguir, foi realizada a avaliação do conjunto de variáveis selecionado pelo OPS 

para cada descritor sensorial através da regressão por mínimos quadrados parciais a fim de 

se avaliar a relação entre o valor estimado pelo modelo e o valor medido pela ADQ. A 

seleção dos descritores considerados nesse trabalho baseou-se no valor do coeficiente 

determinação (r)
2 

acima de 0,90 na avaliação por PLS. 
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 Os compostos selecionados (X) pelo OPS para cada descritor sensorial elegido de 

acordo com os critérios do PLS, os valores do erro quadrático médio de calibração cruzada 

(RMSECV) e o número de variáveis latentes (VL) utilizadas pelo modelo OPS são 

apresentados a seguir na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Compostos selecionadas (X) pelo OPS para cada atributo, os valores do erro quadrático médio de calibração cruzada (RMSECV) e o número de 

variáveis latentes (VL) utilizadas pelo modelo. 

  AROMA SABOR 

DESCRITORES BCN ADC FTD CIT RAP ADG AZD AAL DOC FRT CDF CTR ALT QUE 

VL 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 

RMSECV 0,0807 0,0875 0,1460 0,0795 0,1167 0,0871 0,0700 0,2306 0,1233 0,1383 0,1601 0,0826 0,0483 0,3325 

 COMPOSTOS                              

grau alcoólico          X   X  X 

acidez volátil       X  X  X X  X 

5-hidroxi-2-metil-3-

hexanona 
 X  X X       X X X  

3-metil-3-buten-1-ol    X  X X X  X   X X 

miristato de isopropila     X      X     

2-heptanol      X X X  X X    

3-(metil)-1-pentanol  X   X X   X  X   X  

lactato de etila  X X   X   X       

1-hexanol       X  X      

octanoato de etila      X     X  X  X 

ácido acético        X     X  X 

ácido propanóico            X   X 

2-hidroxi-4-metilvalerato de 

metila  
   X  X        X X 

ácido lático  X     X     X X  

álcool caprílico (1-octanol)    X      X  X   X 

octanoato de isoamila         X  X  X   

2,3-butanediol  X   X  X       X 

decanoato de etila       X       X 

ácido succínico  X       X    X   

3(metil-tio)-1propanol 

(metionol) 
     X       X X  
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Continuação...  

  AROMA SABOR 

DESCRITORES BCN ADC FTD CIT RAP ADG AZD AAL DOC FRT CDF CTR ALT QUE 

VL 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 

RMSECV 0,0807 0,0875 0,1460 0,0795 0,1167 0,0871 0,0700 0,2306 0,1233 0,1383 0,1601 0,0826 0,0483 0,3325 

 COMPOSTOS                              

dodecanoato de etila  X    X      X   X 

ácido capróico (ácido 

hexanóico) 
   X   X X   X    

álcool feniletílico (2-fenil 

1-etanol) 
               

tetradecanoato de etila X  X X      X  X    

ácido caprílico (ácido 

octanóico) 
           X    

2-metoxi-4-vinilfenol  X              

hexadecanoato de etila   X X X X   X X X  X   

4-trifluoroacetoxioctano           X X X   

ácido decanoico   X             

Hexadecanol  X       X   X    

octadecanoato de metila X              X 

butirato de butila   X X  X X  X  X  X  

hexanoato de etila X          X     

carbamato de etila    X X X     X X   X 

Acetaldeído       X   X X  X X 

acetato de etila    X  X      X   X 

Metanol X X    X X X X     X 

2- butanol X X            X  

n-propanol      X      X    
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Continuação...  

  AROMA SABOR 

DESCRITORES BCN ADC FTD CIT RAP ADG AZD AAL DOC FRT CDF CTR ALT QUE 

VL 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 

RMSECV 0,0807 0,0875 0,1460 0,0795 0,1167 0,0871 0,0700 0,2306 0,1233 0,1383 0,1601 0,0826 0,0483 0,3325 

 COMPOSTOS                              

isobutanol   X X  X   X    X X X 

n-butanol  X     X    X    

álcool isoamílico   X   X      X    

formaldeído    X X X   X   X X  X 

acroleína  X          X    

2,3-butadiona   X   X X        

furfuraldeído  X X X     X    X  X 

acetona          X    X  

propionaldeído           X X X  X 

benzaldeído    X  X   X   X    

cobre               X X   X X   X 
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 Ao se avaliar os descritores selecionados (Tabela 13), observou-se uma redução do 

número de variáveis em relação ao conjunto original de até 90% dos dados o que 

possibilitou descrever e estudar os atributos sensoriais através da captura das informações 

realmente relevantes, ou seja, através da utilização das variáveis que estão diretamente 

relacionadas ao descritor. 

 Como se pode observar na Tabela 13, dos vinte e três descritores sensoriais 

levantados, nove foram retirados. Os cortes se deram em função do valor para coeficientes 

de determinação na avaliação pelo PLS. Para os nove descritores retirados os valores desses 

coeficientes estiveram entre 0,70 e 0,88, evidenciando a não existência de uma relação de 

linearidade entre o valor estimado e o valor medido pelo modelo.  

 Os descritores retirados foram de aroma álcool (ALC), ácido (ACI), cana (CNA) e 

amadeirado (AMD). O ALC está associado ao etanol, que é o componente majoritário das 

bebidas alcoólicas, ao lado de outros compostos voláteis proporcionalmente minoritários e 

que, por sua característica de aroma pouco marcante, seja provavelmente um dos 

compostos voláteis de menor destaque na caracterização do aroma de bebidas alcoólicas 

(NÓBREGA, 2003). Apesar de não se destacar na caracterização do aroma desse tipo de 

bebida, enfatiza-se o fato do descritor ALC ser o primeiro descritor a ser perecebido pelos 

julgadores em função da caractreística da amostra (bebida alcoólica). 

 Em relação aos descritores de sabor, cabe ressaltar que não obtiveram coeficientes 

de determinação acima de 0,90 amargo (AMG), adstringente (ADS), ácido (ACD), bagaço 

de cana (BGC), cana (CAN). 

 Na Tabela 14 estão apresentados o número de variáveis selecionadas (VS), o 

número de variáveis latentes (VL), os valores do erro quadrático médio de calibração 

(RMSEC) utilizados pelo PLS para cada atributo selecionado, os coeficientes de 

determinação (r
2
) e de variação (CV). 
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Tabela 14 - Número de variáveis selecionadas (VS), número de variáveis latentes (VL), os valores do erro quadrático médio de calibração (RMSEC) utilizados 

pelo PLS para cada atributo selecionado, coeficiente de determinação (r
2
) e coeficiente de variação (CV). 

  AROMA SABOR 

DESCRITORES BCN ADC FTD CIT RAP ADG AZD AAL DOC FRT CDF CTR ALT QUE 

VS 5 14 9 15 8 20 13 15 9 12 23 18 11 21 

VL 5 14 9 14 8 16 12 15 9 10 12 4 8 16 

RMSEC 0,0670 0,0365 0,9004 0,0306 0,0674 0,0276 0,0368 0,0852 0,0719 0,0623 0,0140 0,0374 0,0326 0,0600 

R
2
 0,9004 0,9418 0,9128 0,9536 0,9097 0,9613 0,9575 0,9228 0,9072 0,9422 0,9921 0,9572 0,9024 0,9475 

 CV(%) CV(%) 

A1 0,23 0,24 0,41 3,11 8,33 0,48 1,31 0,23 1,10 0,62 1,63 2,17 1,46 0,41 

A2 0,74 0,92 4,36 1,45 0,80 0,59 3,82 0,12 0,28 3,49 0,35 2,44 0,41 1,94 

A3 4,21 3,35 0,83 1,97 4,00 1,04 6,39 1,35 2,09 3,74 1,02 3,03 1,79 1,23 

A4 6,98 0,30 9,60 4,56 3,85 1,89 4,47 0,80 0,92 3,76 0,26 1,53 2,52 2,40 

A5 1,53 0,42 3,03 0,63 1,72 0,48 0,20 2,07 1,80 0,68 0,41 0,79 1,62 0,18 

A6 1,49 2,60 0,42 0,97 5,04 0,59 5,22 3,24 1,81 11,29 1,87 2,01 0,17 2,46 

A7 6,04 0,09 2,13 2,49 3,07 1,47 2,14 2,94 5,08 0,11 0,59 0,14 4,46 2,76 

A8 2,00 0,06 8,19 5,26 6,31 0,16 1,52 2,72 7,32 0,98 0,36 1,44 1,23 0,01 

A9 4,87 5,40 2,60 5,92 0,55 0,50 3,69 1,15 1,55 4,32 2,73 5,13 5,78 2,13 

A10 3,14 3,17 1,63 0,02 6,48 2,45 2,52 1,68 1,38 0,67 0,29 0,03 0,97 0,51 

A11 5,95 2,92 0,07 10,90 10,55 2,91 8,90 3,16 4,27 0,21 1,14 0,41 7,69 1,96 

A12 4,98 0,76 1,90 4,85 1,67 1,54 0,90 1,73 0,87 2,00 0,06 4,63 2,27 0,36 

A13 0,68 1,84 5,82 7,69 10,69 0,84 6,27 3,19 6,68 0,28 3,30 3,66 0,97 2,57 

A14 3,55 4,02 3,37 3,76 4,24 5,86 0,72 0,43 1,59 2,24 3,61 0,80 0,49 2,86 

A15 3,35 3,05 1,48 6,05 2,47 4,29 2,26 6,65 5,26 5,21 1,86 0,39 2,56 1,70 

A16 0,02 4,83 7,76 9,17 3,95 1,40 5,59 2,48 4,27 0,14 0,08 0,81 4,20 0,52 

A17 1,89 3,28 12,02 2,02 6,06 1,53 5,70 1,22 1,13 1,33 0,11 2,52 7,44 0,22 

A18 2,91 1,11 6,48 4,28 1,42 9,21 5,69 6,55 0,15 1,17 0,60 4,31 0,06 4,18 

A19 1,77 3,54 10,07 3,16 1,24 1,22 3,88 1,22 6,71 4,35 0,38 3,72 5,17 3,59 

A20 0,02 2,10 2,25 4,46 10,73 0,65 2,64 2,90 4,07 0,74 1,93 1,37 3,39 2,69 

A21 2,47 1,38 3,22 1,60 11,66 2,81 5,29 1,11 1,01 3,67 1,88 3,99 5,51 5,44 

A22 3,01 0,58 0,84 5,52 09,07 2,08 1,32 0,78 1,38 4,87 1,27 0,18 2,87 3,92 

A23 5,62 2,17 8,55 0,12 4,32 1,01 1,46 3,22 1,26 4,31 0,14 8,94 8,41 0,47 

A24 3,53 1,75 0,82 5,09 9,38 0,05 2,23 0,80 2,14 0,36 0,48 1,05 0,23 0,09 
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 Os coeficientes de variação (CV) das amostras em função dos descritores 

selecionados pelo PLS (Tabela 14) indicaram que os valores medidos e os valores previstos 

pelo modelo conseguiram ser precisos, já que o valor máximo da variância esteve em torno 

de 12%, sendo que percentuais abaixo de 20% são considerados satisfatórios. 

 A avaliação do conjunto de variáveis selecionado pelo OPS para os descritores de 

aroma através da regressão por mínimos quadrados parciais foi realizada. Os gráficos dos 

valores obtidos pela ADQ (valores medidos – Tabela 1- capítulo 01) e os valores estimados 

pelo modelo para o parâmetro são apresentados na Figura 18 (A). Na Figura 18 (B), é 

possível visualizar o comportamento aleatório e bem distribuído dos resíduos do modelo 

PLS, refletindo que o subconjunto de variáveis selecionado permitiu um adequado 

modelamento dos dados. 

  

Bagaço de cana (BCN) 

(A) (B) 

  

Adocicado (ADC) 
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Frutado (FTD) 

  

Cítrico (CIT) 

  

Rapadura (RAP) 
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Adstringente (ADG) 

  

Azedo (AZD) 

  

Figura 18 -(A) Gráfico dos valores obtidos pela ADQ (valores medidos) e os valores estimados pelo modelo 

para os parâmetros de aroma. (B) Gráfico dos resíduos para os parâmetros de aroma. 

  

 Realizou-se a avaliação do conjunto de variáveis selecionado pelo OPS para os 

descritores de sabor através da regressão por mínimos quadrados parciais. Os gráficos dos 

valores obtidos pela ADQ (valores medidos – Tabela 2- capítulo 01) e os valores estimados 

pelo modelo para o parâmetro são apresentados na Figura 19 (A). Na Figura 19 (B), é 

possível visualizar o comportamento aleatório e bem distribuído dos resíduos do modelo 

PLS, sem quaisquer tendências visíveis, refletiu um adequado modelamento dos dados.  
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Álcool (AAL) 

  

Doce (DOC) 

  

Frutas (FRT) 

  

 

 

 

 

 



156 

 

 

Caldo fermentado (CDF) 

  

Cítrico (CTR) 

  

Alcatrão (ALT) 
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Queimação (QUE) 

  

Figura 19 - (A) Gráfico dos valores obtidos pela ADQ (valores medidos) e os valores estimados pelo modelo 

para os parâmetros de sabor. (B) Gráfico dos resíduos para os parâmetros de sabor. 

 

 A cachaça poderia ser definida fundamentalmente como uma solução de etanol em 

água. Esses são os compostos majoritários dessa bebida. Entretanto, pequenas 

concentrações dos compostos voláteis presentes na cachaça, denominados como compostos 

secundários oriundos da fermentação alcoólica do mosto ou durante alguma etapa do 

processo de fabricação, são capazes de diferenciá-las. Em cachaças novas a natureza e 

proporção desses compostos são determinados, em diferentes níveis, pelas características da 

matéria-prima, da fermentação e da destilação. Os principais compostos secundários 

formados durante a fermentação alcoólica pertencem às classes funcionais dos ácidos 

orgânicos, ésteres, aldeídos e alcoóis, e em proporções menores formam-se também 

cetonas, compostos fenólicos, aminas e mercaptanas, sendo que os alcoóis superiores, 

principalmente o isoamílico, isobutílico e o n-propílico, e os ésteres contribuem mais 

significativamente para o aroma e sabor. Um resumo dos principais compostos voláteis 

encontrados nas amostras de cachaça do presente estudo com suas características sensoriais 

é apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Resumo dos principais compostos voláteis encontrados nas amostras de cachaça do presente estudo com suas características sensoriais. 

Compostos Atributos Sensoriais Bibliografia 

grau alcoólico 
odor característico e gosto adocicado provoca sensação de 

calor, relacionado a etanol 

Burdock, 2002 

acidez volátil 
expressa em concentração de ácido acético, mesma 

sensação causada pelo ácido.  

Moreira et al., 2012; Burdock, 2002 

5-hidroxi-2-metil-3-hexanona sem descritor definido, relatado como componente do 

aroma de bananas. 

 Selli, 2012 

3-metil-3-buten-1-ol sem descritor definido, relatado como componente do 

aroma de frutas tropicais, café, vinho e cidras 

Franco e Janzantti, 2005; Selli et al., 2003;  

Maztu et al., 2001; Madrera et al., 2011 

miristato de isopropila sem descritor definido para bebidas, porém relatado como 

componente na caracterização de voláteis em vinhos 

gaúchos; aroma oleoso suave (para perfumaria) 

Welke, 2012 

2-heptanol cogumelo, aroma de queijo http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

Augusto et al., 2003 

3-(metil)-1-pentanol sem descritor definido, relatado como componente de 

impacto no aroma de bebidas alcoólicas a base de caju 

Garrutti et al., 2003. 

lactato de etila odor de lático e de framboesa, contribuindo para as 

propriedades sensoriais de frutado e floral  

Moreira et al., 2012; Li et al., 2008 

1-hexanol resina, flor, verde http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

octanoato de etila frutado, abacaxi Moreira et al., 2012 

ácido acético odor penetrante e irritante, odor e sabor característicos de 

vinagre 

Moreira et al., 2012; Burdock, 2002 

ácido propanoico pungente, ranço, soja http://www.flavornet.org/flavornet.html 

2-hidroxi-4-metilvalerato de metila sem descritor definido, componente volátil da graviola Pino et al., 2001 

ácido lático sem odor, sabor suave Carvalho et al, 2005 

álcool caprílico (1-octanol) Penetrante Moreira et al.,2012 

octanoato de isoamila sem descritor definido, porém facilmente encontrado em 

cachaças 

Moreira et al., 2012; Nascimento, 2009 

2,3-butanodiol frutas, cebola, lírio do campo http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

Kuhn, 2006 

 

  

http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
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Continuação...  

Compostos Atributos Sensoriais Bibliografia 

decanoato de etila uva; associado a agradáveis notas de frutas http://www.flavornet.org/flavornet.html 

succinato de dietila  aroma balsâmico Madrera et al., 2011 

3(metil-tio)-1propanol (metionol) sem descritor definido, relatado como componente de 

aroma e sabor em sidras. 

Simões, 2008 

dodecanoato de etila contribuição a bebidas alcoólicas supostamente limitada a 

sua textura (oleosidade) mais do que ao aroma de folha de 

planta.  

http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

ácido capróico (ácido hexanóico) pungente, desagradável que lembra queijo Nóbrega, 2003; Coelho, 2010 

álcool feniletílico (2-fenil 1-etanol) mel, especiarias, rosa, lilás; notas doces e florais http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

tetradecanoato de etila éter http://www.flavornet.org/flavornet.html 

ácido caprílico (ácido octanóico) musgo, castanha, cogumelos http://www.flavornet.org/flavornet.html 

2-metoxi-4-vinilfenol cravinho, carry, condimento  http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

hexadecanoato de etila caracterizado por forte aroma frutal. Nascimento, 2009 

4-trifluoroacetoxioctano sem descritor definido, relatado como componente do 

aroma de óleos essenciais  

Chalannavar, 2012 

ácido decanoico (ácido cáprico) rançoso, gordura http://www.flavornet.org/flavornet.html 

Hexadecanol aroma e sabor de flor e cera http://www.flavornet.org/flavornet.html 

octadecanoato de metila  sem descritor definido  

butirato de butila sabor e aroma de abacaxi Varma e Madras, 2008 

hexanoato de etila casca de maçã Nóbrega, 2003 

carbamato de etila sem descritor definido  

Acetaldeído pungente quando concentrado e frutado quando diluído; 

penetrante, odor etéreo, relacionado a aromas de frutas; 

sabor picante em bebidas 

Moreira et al., 2012; Burdock, 2002; 

Janzantti, 2004 

acetato de etila odor frutal que se torna desagradável e semelhante à 

solvente em concentração elevada; etéreo, frutado, doce 

com nuances de uva e cereja, nauseante em altas 

concentrações, sendo que é um componente característico 

da “cabeça” do destilado  

Moreira et al., 2012; Burdock, 2002; 

Ficagna, 2005 

 

http://www.flavornet.org/flavornet.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
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Continuação... 

Metanol sabor frutal penetrante, odor característico e gosto 

adocicado, provoca sensação de calor, idêntico a etanol 

Burdock, 2002 

2- butanol Vinho http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

n-propanol álcool, pungente; odor alcoólico e sabor característico de 

frutas maduras 

Moreira et al., 2012; Burdock, 2002 

Isobutanol vinho, solvente, amargo; odor característico de uísque e 

sabor porém menos acentuado que o álcool isoamílico 

http://www.flavornet.org/f_odorants.html; 

Burdock, 2002 

n-butanol medicina, frutas http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

álcool isoamílico “uísque" e "malte", além de "alcoólico", "vínico", "banana" 

e "doce”; odor característico de uísque e sabor repulsivo 

Nonato et al., 2001, Burdock, 2002 

Formaldeído pungente, sufocante Moreira et al., 2012 

Acroleína aroma de “ranço”, pimenta, pungente, penetrante, além de 

gosto amargo 

Nascimento et al., 1997 

2,3-butadiona aroma semelhante à manteiga Moreira et al., 2012 

Furfuraldeído pão, amêndoa, doce, tostado, madeira e caramelo; odores 

penetrantes enjoativos considerados indesejáveis para 

cachaça. 

http://www.flavornet.org/f_odorants.html; 

Moreira et al., 2012 

Acetona aroma idênticos ao produto químico acetona  

Propionaldeído solvente, pungente http://www.flavornet.org/f_odorants.html 

Benzaldeído amêndoa, açúcar queimado; odor penetrante e enjoativo 

indesejáveis para cachaças  

http://www.flavornet.org/flavornet.html 

Cobre sem descritor definido, descrito como componente da 

cachaça melhor qualificada sensorialmente por reduzir o 

desagradável odor de sulfetos  

Odello, 2009 

http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/f_odorants.html
http://www.flavornet.org/flavornet.html
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 Importante ressaltar que a seleção de variáveis permitiu pontuar quais compostos 

químicos estavam diretamente correlacionados aos descritores sensoriais, fato ainda não 

descrito na literatura específica para cachaça.  

 Essa avaliação foi efetuada com o objetivo de verificar a relação entre a descrição 

dos atributos sensoriais relatados na literatura para cada composto químico selecionado 

pelo OPS (Tabela 13) e a definição dos descritores realizada pela equipe de julgadores 

(Quadro 2 e Quadro 3- capítulo 1). 

 Avaliando o descritor para o aroma bagaço de cana (BCN) observou-se que os 

compostos químicos selecionados em função dos atributos sensoriais relatados na literatura 

(Tabela 15) foram os ésteres octadecanoato de metila, hexanoato de etila e tetradecanoato 

de etila, responsáveis pelo aroma frutado; e os alcoóis 2- butanol, descrito sensorialmente 

como "vinho", e metanol com odor característico idêntico ao etanol, ou seja, aroma 

alcoólico. A definição do descritor BCN para a equipe sensorial foi de percepção olfativa 

que lembra bagaço de cana correlacionado com caldo de cana fermentado espontaneamente 

(Quadro 2- capítulo 1). Dessa forma, os compostos químicos selecionados possivelmente 

poderiam ser descritos como um aroma de um "vinho de cana frutado", o que foi traduzido 

sensorialmente como caldo de cana fermentado, ou seja, um vinho fermentado de cana de 

açúcar. Como é sabido que a fermentação do caldo de cana (vinho) produz aromas frutados 

associados ao alcoólico, foi possível correlacionar os compostos químicos selecionados 

com o descritor em estudo. Essa avaliação foi estendida aos 14 descritores selecionados 

pelo PLS, mostrando uma estreita correlação entre a descrição dos atributos sensoriais dos 

compostos selecionados pelo OPS, para cada descritor, e a definição sensorial do descritor 

promovida pela equipe de julgadores. 

 Em relação aos descritores de aroma, observou-se que os descritores adocicado 

(ADC) ou aroma doce, frutado (FTD) ou aroma de frutas, pungente ou adstringente (ADG) 

e cítrico (CIT), são mais comumente descritos na literatura (JANZANTTI, 2004; 

MAÇATELLI , 2006; MAGNANI, 2009, ODELLO, 2009; ARAÚJO, 2010). 

 Os descritores de aroma bagaço de cana (BCN) e rapadura (RAP), ainda não foram 

reportados como tal na literatura, porém, Furtado (1995) usou "melaço de cana" e "melaço 

de cana fermentado" como descritores sensoriais com definições que se assemelham a BCN 

e RAP desse estudo. Por se tratar de uma cachaça nova, esses descritores assumiram uma 
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grande importância para a caracterização do aroma da bebida, já que suas definições 

remetem a sensações descritas em cachaça nova. Para o descritor de bagaço de cana foram 

correlacionados 5 compostos químicos: os ésteres octadecanoato de metila, hexanoato de 

etila e tetradecanoato de etila e os alcoóis 2-butanol e metanol. Esses dois alcoóis são 

considerados contaminantes da bebida e indesejáveis até o limite estabelecido pela 

legislação (BRASIL, 2005a), todavia, os resultados mostraram como essas substâncias são 

essenciais para a composição química de descritores, indicando que a sua total ausência 

possivelmente comprometeria a caracterização sensorial de cachaças novas em BCN e 

ADC. O metanol também possui a mesma função na caracterização química dos descritores 

adstringente (ADG) e azedo (AZD). 

Avaliando a Tabela 13, para aroma, observa-se que alguns compostos são 

importantes para a caracterização de mais de um descritor sensorial. Com base nessa 

observação, os compostos químicos que foram determinantes para três ou quatro descritores 

sensoriais foram agrupados. Assim, dentre os 50 componentes identificados, apenas 14 são 

considerados potenciais contribuintes para o aroma das cachaças novas avaliadas estando 

diretamente correlacionados com os descritores sensoriais de aroma. São eles: 3-metil-3-

buten-1-ol, 3-(metil)-1-pentanol, 2,3-butanediol, metanol, isobutanol, lactato de etila, 

tetradecanoato de etila, hexadecanoato de etila, butirato de butila, carbamato de etila, 

furfuraldeído, formaldeído, 5-hidroxi-2-metil-3-hexanona e 2,3 butadiona. Novamente 

destaca-se o fato de que acima de determinada concentração alguns desses compostos são 

considerados contaminantes da bebida, mas certamente sua presença é importante para as 

características sensoriais da mesma, como demonstrado nesse trabalho. 

Desses compostos apontados pelos resultados como potenciais contribuintes do 

aroma das cachaças novas, o 3-metil-3-buten-1-ol (DRAGONE et. al., 2009), 3-(metil)-1-

pentanol (GARUTTI et al., 2003), butirato de butila (WANG et. al., 2004) estão descritos 

na literatura como componentes voláteis de bebidas alcoólicas fermentadas; enquanto que o 

5-hidroxi-2-metil-3-hexanona (SELLI, 2012) encontra-se relatado como componente do 

aroma de banana. Ressalta-se que, nenhum desses compostos foi reportado como 

importante para a caracterização química e sensorial de cachaça anteriormente, e que pelo 

número de vezes que foram correlacionados aos descritores de aroma nesse trabalho, os 

resultados os apontam como essenciais para essa bebida.  
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O carbamato de etila, atualmente tem sido apontado como um preocupante 

contaminante em cachaça (LABANCA et al., 2008), que se forma naturalmente em bebidas 

fermentodestiladas (ZIMMERLI et al., 1991) tais como uísque, rum, vodca, e cachaça 

(NAGATO, 2000; BOSCOLO, 2001 apud ANDRADE-SOBRINHO, 2002). Esse 

composto, para a descrição de alguns aromas (Tabela 13), parece ser um fator de qualidade 

para cachaças novas, desde que, sejam respeitados os limites da legislação. 

 O lactato de etila tem sido amplamente estudado e parece ser um éster importante 

para o incremento aromático para a qualidade de cachaças. De acordo com Nascimento 

(2009) é possível que o lactato de etila tenha alguma contribuição positiva para o aroma das 

bebidas alcoólicas e, ainda que, em altos teores certamente pode mascarar outros aromas 

presentes na cachaça Nesse trabalho observou-se que o lactato de etila contribui mais 

efetivamente para o aroma do que para o sabor dessas bebidas, já que apareceu como 

contribuinte efetivo para três descritores de aroma e somente um de sabor, entretanto sua 

contribuição para o sabor não deve ser negligenciada. 

 Em oposição aos compostos apontados pelos resultados como potenciais 

contribuintes do aroma das cachaças novas, o grau alcoólico, ácido propanoico, octanoato 

de isoamila, álcool feniletílico, 4-trifluoroacetoxioctano, acetona, propionaldeído e cobre, 

se destacaram por não influenciar em nenhum descritor sensorial de aroma. No entanto, 

com exceção do álcool feniletílico que não contribuiu na avaliação de nenhum descritor, 

todos os outros influenciaram os descritores de sabor.  

 O álcool feniletílico tem se destacado ultimamente, em pesquisas de cachaças por 

sua contribuição como composto volátil, que confere nuances doces e florais, e que ainda 

está normalmente presente em uvas e vinhos tintos (COELHO, 2010). Foi relatado como 

um dos alcoóis minoritários em cachaça (BOSCOLO, 2000), e nesse trabalho, se destacou 

por não contribuir potencialmente para nenhum dos descritores de aroma e sabor 

selecionados pelo PLS. O álcool feniletílico, parece ser dependente da temperatura do 

processo (SMOGROVICOVA, 1999), podendo ser a temperatura de destilação o fator 

determinante para o desaparecimento desse álcool desejável em cachaças, e reportado com 

notas doces e florais em cervejas e vinhos.  

O cobre tem sido o material mais utilizado em construções de alambiques, baseado 

em suas características como condução de calor e resistência à corrosão, porém a produção 



164 

 

 

do azinhavre, a posteriori, pode contaminar a cachaça acima dos limites permitidos pela 

legislação brasileira (FARIA, 1989). Entretanto, é sabido que sua presença em cachaça tem 

conferido às bebidas destiladas nesse tipo de alambique destaque sensorial por reduzir o 

desagradável odor de sulfetos normalmente relacionados a alambiques de aço inox e por 

catalisar reações de produção de importantes compostos para a qualidade sensorial da 

bebida (ODELLO, 2009; FARIA et al., 1993). Quando analisadas somente cachaças 

destiladas em alambique de cobre, como nesse estudo, os resultados mostraram que o cobre 

não é um fator determinante para a avaliação de odor de cachaças, mas sim de descritores 

de sabor. Nesse trabalho, o cobre influenciou cinco dos sete descritores de sabor 

selecionados pelo PLS, evidenciando sua importância para o sabor de cachaça. É sabido 

que as cachaças destiladas nesse tipo de alambique recebem, por parte dos consumidos, 

melhor avaliação sensorial. 

Observando o AZD (Tabela 13) foi possível verificar que os compostos que se 

correlacionaram ao descritor foram a acidez volátil, 5 alcoóis, 3 ácidos, 2 ésteres, uma 

cetona e um aldeído. Entre eles a acidez volátil, 1-hexanol, ácido acético e o acetaldeído 

somente se correlacionaram com esse descritor. Importante ressaltar que esses compostos 

parecem contribuir negativamente para a qualidade sensorial, já que notas de amostras de 

cachaças associadas a esse descritor foram baixas. 

 Em relação aos descritores de sabor, observou-se que os mesmos são comumente 

descritos na literatura, sendo que queimação (QUE) é um descritor que pode ser encontrado 

com a denominação de "calor", mas com uma definição semelhante à que foi apresentada 

nesse estudo (JANZANTTI, 2004; MAÇATELLI, 2006; MAGNANI, 2009, ODELLO, 2009; 

ARAÚJO, 2010). Por outro lado, os descritores caldo de cana fermentado (CDF) e alcatrão 

(ALT) não são encontrados na literatura. 

 Para o descritor de sabor alcatrão (ALT) foram correlacionados onze compostos 

químicos sendo cinco alcoóis, duas cetonas, dois ésteres, um aldeído e um ácido. Dentre 

esses, o 2-butanol e 2-hidroxi-4-metilvalerato de metila estão correlacionados, em sabor, 

somente a esse descritor. O 2-hidroxi-4-metilvalerato de metila foi reportado como um 

importante componente volátil de sabor e aroma da graviola (PINO et al., 2001), entretanto 

não foi encontrada nenhuma correspondência em bebidas alcoólicas. O 2-butanol, apesar de 

ser considerado contaminante da bebida e, assim, indesejável até o limite estabelecido pela 
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legislação (BRASIL, 2005a), os resultados mostraram que essa substância interfere para a 

composição química do descritor, indicando que a sua total ausência interferiria na 

percepção do descritor de sabor ALT. 

Avaliando a Tabela 13, para sabor, observou-se que alguns compostos se 

apresentam na composição de mais de um descritor sensorial. Com base nessa observação, 

os compostos químicos que foram determinantes para três ou quatro descritores sensoriais 

foram agrupados. Assim, dentre os 50 componentes identificados, 9 foram considerados 

potenciais contribuintes para o sabor da cachaça porque estão diretamente correlacionados 

com os descritores sensoriais de sabor com incidência de quatro vezes, ou seja, que 

aparecem em quatro descritores. São eles: grau alcoólico, acidez volátil, 3-metil-3-buten-1-

ol, hexadecanoato de etila, acetaldeído, isobutanol, formaldeído, propionaldeído e cobre. 

Onze desses compostos aparecem em três descritores. São eles: 5-hidroxi-2-metil-3-

hexanona, 2-heptanol, 3-(metil)-1-pentanol, octanoato de etila, álcool caprílico (1-octanol), 

octanoato de isoamila, 4-trifluoroacetoxioctano, butirato de butila, carbamato de etila, 

metanol e furfuraldeído. Os resultados apontam que, dentre os compostos avaliados, um 

maior número deles se correlacionam com descritores de sabor. 

O grau alcoólico é o primeiro descritor a ser percebido sensorialmente em cachaças 

pelas características da amostra, e os resultados apontam que além de ser determinante na 

avaliação do sabor de álcool (AAL) influencia na percepção de doce (DOC) e cítrico (CTR) 

e queimação (QUE). Em relação a QUE a contribuição potencial do grau alcoólico 

possivelmente está associada à sensação de calor na deglutição promovida pelo álcool. Já 

em relação ao DOC esse componente possivelmente poderia ressaltar ou mascarar essas 

percepções, de acordo com sua concentração, ou seja, cachaças com sabor alcoólico 

elevado poderiam ser consideradas menos doces. 

 Analisando os ésteres que contribuíram potencialmente para o sabor (hexadecanoato 

de etila, octanoato de etila, butirato de butila, octanoato de isoamila) observou-se que além 

do butirato de butila discutido anteriormente, o hexadecanoato de etila se destacou como 

potencial contribuinte do aroma das cachaças, se correlacionando com seus descritores. 

Esse composto tem sido relatado como componente volátil que confere aroma frutado, 

entretanto sua participação em sabor não foi anteriormente verificada.  
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O furfuraldeído, normalmente relatado por seu poder de contribuir negativamente 

no sabor de bebidas alcoólicas e por seus odores penetrantes (MOREIRA et al., 2012), se 

correlacionou com seis descritores sensoriais, entre aroma e sabor, evidenciando a 

importância desse composto. Dentre os descritores sua correlação com o aroma adocidado 

(ADC) possivelmente esteja correlacionado com seu processo de produção, ou seja, 

produto oriundo da desidratação térmica de açúcares, produzindo aromas adocicado. O 

aroma adocicado em cachaças é um descritor avaliado positivamente por parte de 

consumidores da bebida. Nesse contexto, esse composto assume uma importância sensorial 

positiva para a bebida. 

O composto 3-metil-3-buten-1-ol não foi relatado como contribuintes potenciais de 

sabor anteriormente (SELLI et. al., 2003; DRAGONE et. al., 2009; SELLI, 2012; 

CHALANNAVAR, 2012), entretanto, os resultados apontaram que é determinante para 

quatro descritores sensoriais dos sete selecionados pelo PLS, o que evidencia suas 

importâncias para o sabor da cachaça.  

Além do álcool feniletílico que não se correlacionou com nenhum descritor 

sensorial, como relatado anteriormente, os compostos 2-metoxi-4-vinilfenol, 2,3-butadiona 

e o ácido decanoico não contribuíram para nenhum descritor de sabor.  

O 2-metoxi-4-vinilfenol foi relatado como composto de odor por Souza (2006) o 

que corrobora com o resultado desse trabalho, já que foi correlacionado somente com 

descritores de aroma (Tabela 13). Porém, Janzzantti (2004) afirma que a baixa aceitação de 

cachaças se relaciona à presença de fenóis. Dessa forma, a falta de correlação desse 

composto com os descritores desse estudo constitui um fator de qualidade para a 

caracterização das amostras de cachaça nova. 

Concluindo-se, a análise quimiométrica permitiu identificar os compostos químicos 

que estavam diretamente correlacionados aos descritores sensoriais, fato ainda não descrito 

na literatura específica para cachaça nova. 
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CONCLUSÕES 

 

 A caracterização sensorial das cachaças novas mostrou a predominância de alguns 

descritores, sendo que no aroma os mais fortes foram álcool, adocicado, frutado, cana e 

rapadura. Para o sabor destacaram-se álcool, doce, amargo, queimação e ácido. 

 As cachaças produzidas nessa região possuem composição em componentes 

diferentes, sendo que, as dessemelhanças possivelmente se deem a pequenas alterações no 

processo produtivo, influenciado pelo tipo de cana-de-açúcar, ponto de maturação da cana, 

tipo de levedura (selvagem/selecionada), condução do processo de fermentação, destilação, 

ponto de corte da cachaça e, ainda a cultura regional. 

Entre os 50 compostos e componentes estudados, 24 se destacaram por influenciar 

mais do que três descritores de aroma e/ou sabor de cachaça de alambique nova, sendo eles: 

grau alcoólico, acidez volátil, 5-hidroxi-2-metil-3-hexanona, 3-metil-3-buten-1-ol, 2-

heptanol, 3-(metil)-1-pentanol, lactato de etila, octanoato de etila, álcool caprílico, (1-

 octanol), octanoato de isoamila, 2,3-butanediol, tetradecanoato de etila, hexadecanoato de 

etila, butirato debutila, carbamato de etila, acetaldeído, metanol, isobutanol, formaldeído, 

2,3-butadiona, furfuraldeído, propionaldeído e cobre. 

A seleção de variáveis permitiu pontuar quais compostos químicos estavam 

diretamente correlacionados aos descritores sensoriais, fato ainda não descrito na literatura 

específica para cachaça.  

 Pode-se se inferir que alguns compostos, antes não reportados na literatura de 

cachaça, podem ser possíveis diferenciadores da cachaça de Salinas que só poderão ser 

comprovados com estudos semelhantes em outras regiões. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Caracterização química e sensorial de cachaças de outras regiões a fim de se identificar 

possíveis peculiaridades das amostras da região. 

 

Caracterização química e sensorial de cachaças envelhecidas da região de Salinas/MG. 

 

Estudos de compostos químicos identificados no vinho de caldo de cana-de-açúcar. 

 

Realizar teste de aceitação das cachaças a fim de tentar correlacionar os atributos com a 

aceitação do produto, utilizando a seleção de variáveis. 

 

Caracterização química e sensorial de cachaças produzidas com levedura selecionada da 

região. 

 

Caracterização química e sensorial de cachaças produzidas com cana-de-açúcar em 

diferentes pontos de maturação. 

 

Caracterização química sensorial de cachaças produzidas com diferentes aditivos (milho, 

fubá, arroz) no processo fermentativo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Questionário utilizado para o recrutamento de candidatos a fim de compor a equipe de 

provadores da análise sensorial de cachaça.  
RECRUTAMENTO DE PROVADORES 

Por favor, complete o questionário com as informações solicitadas. Estes dados são importantes para o 

recrutamento de candidatos destinados a participar da equipe de análise sensorial de cachaça. Todas as 

informações serão mantidas confidenciais. 

Nome__________________________________Departamento__________________________ 

Fone___________________________________ E-mail _________________@_____________ 

1) Qual seu horário disponível para participar dos testes? 

Manhã: Dias da semana______________________________________ Horários ___________ 

Tarde: Dias da semana_______________________________________ Horários ___________ 

2) Estado Civil: (  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)  (  ) Separado(a)  (  ) Divorciado(a)    (  ) Viúvo(a)     

3) Faixa etária:  (  ) 18-25  (  ) 26-35  (  ) 36- 49 (  ) acima de 50 anos 

4) Sexo:   (  ) Feminino  (  ) Masculino       

5) Profissão:_______________________          

6) Escolaridade:  (  ) 1º grau  (  ) 2º grau  (  ) 3º grau  (  ) outros:_____________________ 

7) Qual a renda familiar mensal? (  ) 1-3 salários mínimos  (  ) 4-6 salários mínimos 

                                                         (  ) 7-9 salários mínimos (  ) acima de 10 salários mínimos 7)  

8) Gosta de cachaça? (  ) Sim  (  ) Não 

9) Frequência de consumo: (  ) Nunca  (  ) Ocasionalmente:______ vezes por ano 

                                                                  (  ) Moderadamente:______vezes por mês 

                                                                  (  ) Frequentemente:______ vezes por semana 

10) Você tem alguma restrição de saúde que impossibilite ou torne não recomendado o consumo 

de bebidas alcoólicas?  (  ) Sim  (  ) Não  Qual?_________________________ 

11) Indique se você tem algum tipo de problema (alergia, desconforto, não gosta, etc.) de algum 

dos seguintes alimentos e especifique quais (ex. Carnes. Qual? Rã):  

Queijo____________ Carnes_______________Chocolate____________Leite______________ 

Ovos_____________Frutas______________Condimentos_________ Vegetais_____________ 

Pescados______________________________Outros_________________________________ 

12) Indique se você está fazendo alguma dieta especial: 

Diabetes_______________ Baixa caloria_______________Alta caloria____________________ 

Baixo teor de sal_____________Dieta não específica ______________ Outra______________ 

13) Você esta fazendo uso de algum medicamento?(  )Sim(  )Não  Qual?________________ 

13) Experiência como provador: Já participou de algum teste sensorial? (  ) Sim (  )Não        

 Se sim, qual? (  ) Aceitação  (  ) Discriminativo  (  ) Descritivo  
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APÊNDICE B 

 

Ficha utilizada na aplicação do método de rede para desenvolvimento de terminologia 

descritiva. 

 

Nome: ________________________________ Data: ___________ 

Por favor, observe, aspire e prove as duas amostras e indique em que elas são similares e 

em que são diferentes em relação à aparência, aroma e sabor. 

 

Amostras:         __________________ e ____________________ 

Aparência 

 

 

Aroma 

 

 

Sabor 

 

 

Comentários: 

 

 

  



175 

 

 

APÊNDICE C 

 

Ficha com escala não estruturada para avaliação de aroma em cachaça nova 

Provador:____________________________________________                                Repetição:___ 

Por favor, prove cada uma das amostras de cachaça nova e usando a escala não estruturada, 

avalie cada descritor para aroma, marcando um traço vertical na linha horizontal da escala de 

acordo com a intensidade identificada em cada amostra. 

AROMA 

Álcool 

_________________________________________________________ 

Fraco                                                                                             Forte 

 

Bagaço de cana 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Adocicado 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Frutado 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Ácido 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Cítrico 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Cana 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Rapadura 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                           Muito 

 

Amadeirado 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Adstringente 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Azedo 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                            Muito 
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APÊNDICE D 

 

Ficha com escala não estruturada para avaliação de sabor em cachaça nova 

Provador:____________________________________________                                 Repetição:___ 

Por favor, prove cada uma das amostras de cachaça nova e usando a escala não estruturada, avalie 

cada descritor para sabor, marcando um traço vertical na linha horizontal da escala de acordo com a 

intensidade identificada em cada amostra. 

SABOR 

Álcool 

_________________________________________________________ 

Fraco                                                                                             Forte  

 

Ácido 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Doce 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Amargo 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Frutas 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                         Muito 

 

Bagaço de cana 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Caldo fermentado 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Cana 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                           Muito 

 

Cítrico 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Alcatrão 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                          Muito 

 

Adstringente 

_________________________________________________________ 

Nenhum                                                                                            Mui to 

 

Queimação 

_________________________________________________________ 

Pouca                                                                                                Muita 
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APÊNDICE E 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

De acordo com as Normas da Resolução nº 196, 

do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

 

 

Título do Projeto: “QUALIDADE SENSORIAL E FÍSICO-QUÍMICA DA CACHAÇA DE 

ALAMBIQUE NÃO ENVELHECIDA NA REGIÃO DE SALINAS- MG” 

 

Instituição participante do projeto: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. 

         Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Mauricio Xavier Coutrim 

         Doutoranda: Daniela Caetano Cardoso 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto tem por objetivo realizar atividades de 

ensino, pesquisas e criar tecnologia em várias áreas. 

O(A) Sr.(Sra.) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) de uma 

pesquisa científica com a colaboração do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais – Campus Salinas.  

A pesquisa em questão envolve a cachaça, uma bebida genuinamente brasileira, 

legalmente definida como sendo obtida do mosto fermentado de cana-de-açúcar com 

graduação alcoólica entre 38 a 48 °GL. É a segunda bebida alcoólica mais consumida no país 

e a terceira destilada mais consumida no planeta, sendo considerada exótica e de sabor 

especial. Minas Gerais é o maior produtor de cachaça artesanal do Brasil e o norte de Minas, 

principalmente em Salinas, se destaca por produzir uma bebida de qualidade com sabor e 

aroma característicos.  

Conhecer os compostos que atribuem identidade a uma bebida é um fator de 

avanço tecnológico para melhorar sua qualidade. Testes sensoriais com uma bebida podem 

fornecer respostas para questões sobre sabor, aroma, aparência, aceitação e atitude do 

consumidor, impossíveis de serem obtidas por outros meios. Esses testes podem fornecer 

informações importantes sobre o grau com que as pessoas gostam ou deixam de gostar da 

bebida. 

O objetivo desta pesquisa é estabelecer uma correlação entre a qualidade percebida 

pelos nossos órgãos do sentido (sensorial) e físico química da cachaça de alambique não 

envelhecidas na região de Salinas, Minas Gerais; treinar um painel de análise sensorial 

descritiva para cachaça de alambique não envelhecida na região de Salinas-MG; e identificar 
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descritores sensoriais , ou seja, quais atributos serão usados como instrumento para verificar a 

qualidade para cachaça de alambique não envelhecida na região de Salinas- MG.  

Essa pesquisa necessita, portanto, da participação de pessoas que voluntariamente 

se disponham a: 

- responder um questionário (em anexo) para informações preliminares; 

- participar da seleção e treinamento necessário para exercer a atividade de julgador; 

- realizar a avaliação das amostras de cachaça. 

O estudo prevê a participação da população da cidade de Salinas e região.  

O(A) Sr.(Sra.) está sendo convidado a participar dessa pesquisa, podendo recusar 

esse convite sem que isto lhe cause qualquer constrangimento. Os investigadores obrigam-se 

a não revelar sua identidade em qualquer publicação resultante deste estudo. Os exames e 

procedimentos aplicados são gratuitos.  

Antes de assinar este termo de esclarecimento, o(a) Sr.(Sra.) deve informar-se 

plenamente sobre o mesmo, fazendo todas as perguntas que achar necessário.  

As informações a seguir são importantes para sua tomada de decisão com relação 

ao convite que lhe está sendo feito:  

1. Os testes para seleção e avaliação das amostras serão realizados no laboratório de 

Análise Sensorial do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia Norte 

de Minas Gerais (IF) - Campus Salinas.  

2. As avaliações serão realizadas em cabines individuais.  

3. As discussões abertas para obtenção da lista de atributos e treinamento dos 

provadores serão realizadas na sala de discussão, também localizada no 

laboratório de Análise Sensorial/IF-Campus Salinas  

4. O material fornecido pelo(a) senhor(a) será utilizado exclusivamente para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

5. O(A) senhor(a) poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. 

Para tanto é só entrar em contato com a UFOP nos contatos abaixo listados. 

6. Qualquer dano eventual que o(a) senhor(a) possa ter e que for comprovado ser 

decorrente dessa pesquisa será indenizado na forma da lei. 

7. Os resultados deste estudo serão amplamente divulgados e poderão contribuir 

para o estabelecimento de perfis sensoriais e físicos químicos da cachaça, além 

de fornecer subsídios, junto aos órgãos competentes, quanto ao controle da 

qualidade sensorial da mesma.  

8. Estes resultados não serão usados para nenhuma outra finalidade além dos 

objetivos desta pesquisa. 

 Os responsáveis por essa pesquisa agradecem a sua colaboração para a mesma. 
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APÊNDICE F 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu ____________________________________________________________, idade_____anos, 

RG______________________, Estado Civil_______________, Telefone: (__)_______________, 

Residente __________________________________________________________,    nº______, 

Bairro________________________, cidade_________________________________________, 

declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:  

 O trabalho tem por finalidade avaliar sensorialmente amostras de cachaça com vistas 

ao estabelecimento dos perfis sensoriais e químicos das mesmas;  

 A minha participação como voluntário deverá ter a duração de aproximadamente 500 

minutos em períodos diários de 10 minutos;  

 Não terei nenhuma despesa ao participar desse estudo;  

 Os procedimentos aos quais serei submetido não provocarão danos físicos ou 

financeiros e por isso não haverá a necessidade de ser indenizado por parte da equipe 

responsável por esse trabalho ou da Instituição (IFNMG/UFOP)  

 Fico ciente que ao participar de um treinamento em análise sensorial tem-se como 

benefícios a melhora nas habilidades em identificar e reconhecer os atributos 

sensoriais nos alimentos, sensibilidade e memória de modo a fornecer medidas 

sensoriais precisas, consistentes e padronizadas; 

 Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade e, se 

desejar, deverei ser informado sobre os resultados dessa pesquisa;  

 Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimento poderei entrar em contato com a 

equipe científica (Prof. Mauricio Xavier Coutrim ou  Daniela Caetano Cardoso) pelos 

telefone s (31) 3559-1713 ou (38) 3841-7000;  

 Para notificação de qualquer situação de anormalidade que não puder ser resolvida 

pelos pesquisadores deverei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto, com a Profa. Dra. Olívia Maria de Paula Alves 

Bezerra, Coordenadora do CEP/UFOP, no endereço Campus Morro do Cruzeiro, s/n – 

Bauxita – 35400-000, Ouro Preto, MG, ou pelo telefone: ( 031) 3559-1370. 

Diante dos esclarecimentos prestados pelos membros da equipe científica 

responsável, concordo em participar do projeto intitulado “QUALIDADE 

SENSORIAL E FÍSICO-QUÍMICA DA CACHAÇA DE ALAMBIQUE NA 

REGIÃO DE SALINAS-MG.”, na qualidade de voluntário.  

 

Salinas, ____/____/_______  

 

Assinatura do Voluntário  
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APÊNDICE G 

 

 Valores para descritores de Aroma de p de Famostras (A) e Frepetição.(B) da análise de variância para cada provador, por  parâmetro 

Descritores de Aroma-(A) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Álcool 0,1921 0,4588 0,0316 0,3029 0,4559 0,0345 0,0102 0,0858 0,1070 

Bagaço de Cana 0,4738 0,0336 0,0869 0,4924 0,8594 0,4914 0,2375 0,0318 0,1139 

Adocicado 0,1193 0,8056 0,0001 0,3110 0,1164 0,0152 0,1739 0,0858 0,4033 

Frutado 0,0000 0,0834 0,0000 0,1685 0,8361 0,0344 0,4739 0,0000 0,0000 

Ácido 0,9902 0,0203 0,4069 0,2713 0,3631 0,3947 0,0045 0,1967 0,0118 

Cítrico 0,8874 0,0282 0,0315 0,0051 0,4363 0,7613 0,4987 0,0750 0,4777 

Cana 0,4808 0,0215 0,0014 0,0768 0,0746 0,0199 0,4158 0,0345 0,1644 

Rapadura 0,0929 0,0181 0,0719 0,0164 0,1087 0,0187 0,0895 0,1799 0,8214 

Amadeirado 0,0009 0,0745 0,3727 0,9900 0,3085 0,0434 0,5405 0,0347 0,2232 

Adstringente 0,4182 0,0134 0,0029 0,0983 0,4655 0,0210 0,4899 0,0152 0,1144 

Azedo 0,0000 0,1142 0,0241 0,4103 0,2509 0,0844 0,2518 0,1226 0,0403 

Descritores de Aroma- (B) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Álcool 0,3057 0,5882 0,2938 0,4234 0,2914 0,9972 0,0083 0,8415 0,0025 

Bagaço de Cana 0,7966 0,4363 0,9320 0,6926 0,0536 0,3259 0,1649 0,1566 0,8738 

Adocicado 0,6732 0,4042 0,7362 0,9031 0,0078 0,9891 0,2438 0,4781 0,1625 

Frutado 0,0651 0,0565 0,8305 0,0694 0,5436 0,9899 0,0901 0,9345 0,3330 

Ácido 0,7581 0,0877 0,9999 0,4424 0,0067 0,1833 0,1533 0,2003 0,0017 

Cítrico 0,5766 0,4363 0,7750 0,1009 0,6650 0,2579 0,3124 0,0021 0,4879 

Cana 0,5808 0,4363 0,6436 0,5732 0,0577 0,9818 0,1926 0,9999 0,2772 

Rapadura 0,9880 0,2950 0,7819 0,7148 0,3816 0,8619 0,7375 1,0000 0,1464 

Amadeirado 0,3157 0,7834 0,9930 0,8899 0,2113 0,2309 0,2978 0,0264 0,1711 

Adstringente 0,0732 0,5734 0,5631 0,2861 0,8302 0,2395 0,7577 0,9994 0,3220 

Azedo 0,0431 0,5664 0,8641 0,9047 0,2509 0,6984 0,5073 0,7342 0,1906 
Números destacados em negrito referem-se aos valores de probabilidade maiores do que 50% e menores do que 5% segundo Meilgaard (1999), considerando-se para 

Famostra os menores valores e Frepetição os maiores valores de nível de significância (p) 
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APÊNDICE H 

 

Valores para descritores de Sabor de p de Famostras (A) e Frepetição (B) da análise de variância para cada provador, por parâmetro  

Descritores de Sabor-(A) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Álcool 0,3128 0,0306 0,0036 0,1186 0,1534 0,1186 0,3751 0,2336 0,0748 

Ácido 0,4122 0,0110 0,0043 0,3632 0,1310 0,4676 0,3815 0,0023 0,4160 

Doce 0,4088 0,2068 0,0055 0,2754 0,4574 0,1844 0,3811 0,0690 0,4887 

Amargo 0,3752 0,0188 0,3487 0,1470 0,1558 0,1800 0,2707 0,1148 0,2801 

Frutas 0,0003 0,0298 0,4863 0,3086 0,1324 0,0765 0,4516 0,4975 0,2843 

Bagaço de cana 0,4594 0,0315 0,1404 0,0393 0,4367 0,0393 0,3084 0,2082 0,3870 

Caldo Fermentado 0,2030 0,0309 0,2045 0,1649 0,4047 0,1649 0,0139 0,0481 0,5242 

Cana 0,3662 0,0787 0,7733 0,4600 0,4203 0,3928 0,1834 0,6915 0,1202 

Cítrico 0,3699 0,0251 0,1857 0,4889 0,7970 0,2167 0,4733 0,0157 0,2720 

Alcatrão 0,0338 0,0212 0,3294 0,7092 0,3861 0,1974 0,4183 0,1267 0,3870 

Adstringente 0,9602 0,3052 0,0093 0,2233 0,4444 0,6288 0,1103 0,1763 0,0139 

Queimação 0,1145 0,1603 0,0200 0,3278 0,3258 0,2924 0,4778 0,0140 0,0033 

Descritores de Sabor- (B) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Álcool 0,0475 0,9483 0,5400 0,4555 0,1482 0,9661 0,9535 0,1599 0,4196 

Ácido 0,2803 0,3244 0,6898 0,2766 0,0283 0,0831 0,0490 0,1025 0,0628 

Doce 0,1583 0,5918 0,7894 0,2545 0,0870 0,9036 0,0115 0,2077 0,0001 

Amargo 0,8907 0,9722 0,9921 0,3987 0,1302 0,0297 0,3534 0,6106 0,1503 

Frutas 0,1692 0,3176 0,4253 0,1376 0,1324 0,9618 0,1709 0,6478 0,2417 

Bagaço de cana 0,3808 0,6808 0,2617 0,8678 0,4342 0,8570 0,2633 0,1327 0,0005 

Caldo Fermentado 0,6350 0,9023 0,0798 0,5768 0,5077 0,5070 0,1263 0,2146 0,3666 

Cana 0,4967 0,7082 0,3674 0,6049 0,0144 0,9600 0,3641 0,1846 0,1183 

Cítrico 0,5730 0,4648 0,2170 0,5010 0,7970 0,3621 0,3715 0,1396 0,2720 

Alcatrão 0,0946 0,8831 0,5933 0,7172 0,3050 0,0072 0,4073 0,0595 0,3769 

Adstringente 0,8258 0,1594 0,2427 0,2518 0,0249 0,3837 0,4931 0,0291 0,1222 

Queimação 0,3108 0,7921 0,3226 0,8649 0,3258 0,9986 0,6405 0,9961 0,4753 
Números destacados em negrito referem-se aos valores de probabilidade maiores do que 50% e menores do que 5% segundo Meilgaard (1999), 

considerando-se para Famostra os menores valores e Frepetição os maiores valores de nível de significância (p) 
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APÊNDICE I 

Concentrações dos ésteres encontrados nas 24 amostras de cachaça nova da região de Salinas 

Amostras 
Hexanoato de etila 

(mg /100mLde AA) 

Lactato de etila (mg 

/100mLde AA) 

Octanoato de etila 

(mg /100mLde 

AA)  

Decanoato de etila 

(mg /100mLde 

AA) 

Carbamato de etila 

(mg /100mLde AA) 

A1 0.05 20.92 0.14 0.87 357.8 

A2 0.09 33.58 0.35 1.64 237.03 

A3 0.08 10.11 0.27 1.46 ND 

A4 0.10 18.58 0.51 2.12 ND 

A5 0.17 47.70 0.43 1.07 1455.23 

A6 0.09 9.34 0.32 1.54 ND 

A7 0.05 5.81 0.18 0.80 728.09 

A8 0.06 9.67 0.25 1.90 126.87 

A9 0.07 34.57 0.27 1.64 769.99 

A10 0.02 10.68 ND 0.40 96.31 

A11 0.03 8.54 ND 0.47 118.91 

A12 0.04 8.81 0.14 0.97 444.69 

A13 0.04 12.78 0.12 0.77 91.39 

A14 0.04 9.00 0.15 0.88 327.26 

A15 0.03 2.31 ND 0.62 ND 

A16 0.06 53.77 0.20 1.20 ND 

A17 0.08 11.43 0.24 1.11 ND 

A18 0.05 2.85 0.14 0.85 124.45 

A19 0.11 13.83 0.29 1.14 349.13 

A20 0.06 20.36 0.11 0.56 108.37 

A21 0.07 20.43 0.16 0.57 260.48 

A22 0.06 37.99 0.17 1.15 208.93 

A23 0.05 27.68 0.17 1.22 210.14 

A24 2.05 20.78 4.07 13.01 913.07 
Letras em negrito indicam amostras em não conformidade com a IN13 (2005) 

ND- Não detectado 
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APÊNDICE J 

Concentrações dos componentes majoritários encontrados nas 24 amostras de cachaça nova da região de Salinas 

Amostras 
Acetato de 

Etila (mg 

/100mLde AA)   

Aldeídos totais 
(mg/100mL de 

AA)  

Σ Alcoóis 

superiores 
(mg/100mL de AA) 

Σ Congêneres 
(mg/100mL de 

AA) 

Álcool metílico 
(mg/100mL de AA)  

Álcool 2-butanol 
(mg/100mL de AA)  

Álcool n- butilico 
(mg/100mL de AA)  

Ésteres totais  
 (mg /100mLde 

AA)   

A1 27.25 38.48 320.21 443.02 18.96 9.52 1.04 49.23 

A2 31.49 20.10 210.15 324.42 5.56 0.07 31.14 67.15 

A3 55.17 14.39 244.13 365.62 2.08 0.19 0.67 67.09 

A4 23.24 19.26 250.29 342.28 5.28 ND 0.71 44.55 

A5 48.16 78.87 261.70 459.08 24.06 ND 1.37 97.54 

A6 60.36 20.69 243.66 441.17 1.18 0.36 4.46 71.65 

A7 17.84 21.79 209.34 297.43 5.90 ND 0.51 24.67 

A8 21.37 21.21 239.30 333.03 5.77 ND 0.82 33.25 

A9 22.86 15.44 241.17 330.61 1.86 ND 0.90 59.41 

A10 22.07 27.26 220.70 321.64 10.99 ND 0.43 33.17 

A11 32.24 20.27 292.46 416.34 2.72 ND 12.30 41.28 

A12 36.55 18.23 256.99 375.12 2.89 3.40 1.14 46.51 

A13 23.76 28.61 184.38 287.37 1.37 ND 0.67 37.47 

A14 20.19 7.54 160.81 237.17 1.88 ND 0.46 30.25 

A15 26.06 58.09 268.99 386.98 1.01 ND 1.44 29.02 

A16 61.95 20.80 344.77 499.04 3.13 0.11 1.21 117.19 

A17 150.18 18.00 200.90 517.18 1.31 0.28 2.72 163.04 

A18 44.50 14.81 202.58 355.42 1.71 ND 0.63 48.38 

A19 29.72 15.60 212.00 317.12 1.75 ND 0.43 45.10 

A20 46.17 28.55 205.55 352.41 8.65 0.51 0.33 67.26 

A21 40.39 8.01 164.12 286.09 0.20 0.40 0.40 61.61 

A22 28.72 16.98 303.29 411.47 5.49 0.21 0.65 68.08 

A23 32.21 20.33 209.04 336.13 5.30 ND 0.57 61.34 

A24 38.39 24.27 406.67 526.41 9.97 0.19 0.96 78.29 
* Letras em negrito indicam amostras em não conformidade com a IN13 (2005) 
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APÊNDICE K 

 

Concentrações dos componentes majoritários encontrados nas 24 amostras de cachaça nova da região de Salinas 

Amostras Formaldeído 
(mg /100mLde AA) 

Acroleína 

(mg/100mL de AA) 
2,3 butadiona 

(mg/100mL de AA) 
Furfuraldeído 

(mg/100mL de AA) 

Acetona (mg/100mL 

de AA) 
Propionaleído 

(mg/100mL de AA) 
Benzaldeído 

(mg/100mL de AA) 

A1 <LQ 0.23 0.48 0.02 0.29 ND <LQ 

A2 0.04 ND 0.72 0.53 0.02 ND <LQ 

A3 0.08 0.04 0.65 1.65 0.05 ND ND 

A4 0.11 ND 0.79 0.67 <LQ <LQ ND 

A5 <LQ ND 0.37 ND ND ND ND 

A6 0.01 0.10 0.53 0.87 0.12 ND ND 

A7 ND 1.38 ND ND ND ND ND 

A8 0.16 ND 1.08 0.07 ND ND ND 

A9 ND ND 0.29 0.18 ND ND 0.45 

A10 ND ND 1.02 0.03 ND ND <LQ 

A11 ND ND 1.35 0.05 ND <LQ 0.48 

A12 0.13 ND 0.29 0.12 0.13 0.11 ND 

A13 <LQ ND 0.71 ND ND ND 0.43 

A14 <LQ 0.57 ND 0.41 ND ND <LQ 

A15 ND ND 1.42 ND ND ND 0.45 

A16 <LQ ND 0.52 0.02 <LQ ND ND 

A17 ND 0.23 0.11 0.18 ND 0.14 ND 

A18 <LQ ND 0.45 0.14 ND ND <LQ 

A19 <LQ ND 0.94 0.15 ND ND <LQ 

A20 ND ND 0.97 0.19 ND ND ND 

A21 ND <LQ 0.06 1.26 <LQ ND ND 

A22 <LQ 1.31 ND 0.24 <LQ <LQ <LQ 

A23 <LQ ND 0.71 0.35 ND ND ND 

A24 0.02 ND 1.10 0.06 ND ND <LQ 
LD- 10 µ L

-1
 

ND- Não detectado 
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