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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver/adaptar e validar metodologias 

analíticas para identificação e quantificação dos congêneres mais relevantes para a 

qualidade das aguardentes de cana de açúcar artesanais e industriais produzidas 

em algumas Ilhas de Cabo Verde (C-V) e no Brasil (BRA), em especial no estado do 

Ceará visando uma comparação desses produtos. Após o estudo das melhores 

condições cromatográficas foi possível uma análise simultânea de seis compostos 

orgânicos voláteis: acetaldeído, acetato de etila, e os álcoois, n-propílico, isobutílico, 

n-butílico e isoamílico. Também foram estudados os compostos inorgânicos, cátions 

(Na+, K+, Cu2+, Ca2+, Mg2+,Mn2+,Pb2+, Zn2+,Cd2+, Se2+ e Fe3+) e ânions (Cl-, CH3COO-

, SO4
2- , CO3

= e HCO3
- ). Os ânions foram determinados por cromatografia de íons 

(CI) e cátions por espectrometria de emissão ótica com Plasma indutivamente 

acoplado (ICP- OES). A validação dos métodos foi estudada em função dos 

parâmetros, precisão intermediária (repetibilidade), recuperação, linearidade da 

curva analítica, limite de deteção e de quantificação. A precisão e a recuperação 

obtidas para os álcoois, aldeído e éster presentes nas aguardentes apresentaram 

uma variação na faixa de 0,2 % - 7,0 %, 0,9% -3,2%, 0,3%-0,7%; e 97,0% -103,0%, 

99,3 - 104,0%, 98,2% - 102,7% respectivamente.Os limites de detecção do 

equipamento obtidos em mg/100 mL  de Álcool Anidro (A.A), foram 4,2, para 

acetaldeído; 2,8 para o acetato de etila; 9,2 para o álcool n-propílico ; 7,8 para o 

álcool isobutílico; 3,1 para o álcool n-butílico e 44,6 para o álcool isoamílico. Os 

resultados quantitativos dos compostos orgânicos mostraram, que de acordo com 

limites máximos permitidos pela legislação brasileira, dos compostos voláteis 

estudados, apenas cinco das aguardentes de Cabo Verde (quatro artesanais, uma 

industrial) e três artesanais das aguardentes do Brasil ultrapassaram o limite 

permitido pela legislação em teores de acetaldeído;relativamente a n-butanol, 60% e 

50% das aguardentes industrial e artesanal de Cabo-Verde e Brasil respectivamente 

apresentam teores superiores ao limite máximo estipulado (3,0 mg/100 mL A.A). Das 

dez aguardentes brasileiras, que ultrapassaram o limite, três são industriaise sete 

artesanais enquanto que das doze aguardentes de Cabo-Verde que ultrapassaram 

em teores esse limite, seis são artesanais e seis industriais. Dentre álcoois 

superiores, duas industriais e uma artesanal de Cabo-Verde e duasartesanais do 
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Brasil ultrapassaram o limite máximo referido. Os resultados médios, em mg/100 mL 

A.A, para os compostos orgânicos presentes nas aguardentes de Cabo Verde e do 

Brasil, indicam que oacetaldeído e álcoois superiores se encontram dentro dos 

padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira (30 mg/100 mL A.A para 

aldeídos; 360 mg/100 mL A.A para álcoois superiores) e tem a mesma magnitude 

para as aguardentes de ambos países 17,2 (BRA) -17,6 (CV) mg/100 mL A.A em 

acetaldeído, e 247,4 (BRA) -240,6 (CV) mg/100 mL A.A em álcoois superiores. Em 

contraste o acetato de etila se encontra em menor concentração nas aguardentes do 

Brasil estudadas (24,8 mg/100 mL A.A) em relação aos aguardentes de Cabo Verde 

(70,0mg/100 mL A.A). A comparação dos resultados obtidos, em mg/100 mL A.A, 

para os cátions e ânions estudados mostrou a seguinte relação: Ni2+ 0,7(BRA) - 

0,6(C-V); Se2+ 1,6(BRA) - 0,62(C-V); Cd2+0,03 (BRA) - 0,04(C-V); Cu2+.5,6(BRA)-

9,2(C-V); CH3COO- 055 (BRA) -1,3(C-V); SO4
2- 0,07(BRA) -  4,9(C-V); HCO3

-0,04 

(BRA) - 9,2(C-V); e Cl- 0,56 (BRA) - 2,0(CV). Os valores médios das concentrações 

dos compostos inorgânicos nas aguardentes estudadas do Brasil e de Cabo Verde 

diferem entre si, mas são concordantes com os dados da literatura exceto para o 

cobre, que ultrapassa o limite permitido em ambos os países. Na análise para 

reconhecimento de padrões utilizou-se a ferramenta quimiométrica “Análise de 

Componentes Principais”, PCA, que mostrou uma evidente separação das amostras 

das aguardentes artesanais e industriais dos dois países estudadas. 

 

Palavras-chave: Aguardente de Cana, Grogue; Validação Cromatográfica, 

Compostos Orgânicos Voláteis. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to develop/adapt and validate analytical methods to both 
identify and quantify constituents of greater concern regarding the quality of home-
made and industrial sugar cane spirits produced in some islands from Cape-Vert (C-
V) and in some states – especially Ceará and Piauí – from Brazil (BRA), so that 
different products can be compared to one another. After optimization of 
chromatographic conditions, simultaneous analysis was feasible for six volatile 
compounds, namely: acetaldehyde and ethyl acetate, as well as n-propyl, isobutyl, n-
butyl, and isoamyl alcohols. The inorganic composition of the samples was also 
investigated. Anions (Cl-, CH3COO-, SO4

2- , CO3
= e HCO3

-) were analysed by Ion 
Chromatography, while cations (Na+, K+, Cu2+, Ca2+, Mg2+,Mn2+,Pb2+, Zn2+,Cd2+, Se2+ 
e Fe3+) were analysed by Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 
Spectrometry. The methodologies were validated considering the parameters 
repeatability, recovery, linearity of analytical curve, limit of detection, and limit of 
quantitation. For alcohols, aldehyde, and ester analysed, precision was respectively 
in the ranges 0,2 % - 7,0 %, 0,9% -3,2%, 0,3%-0,7%, while recovery varied in the 
ranges 97,0% - 103,0%, 99,3 - 104,0%, 98,2% - 102,7%, respectively. The limits of 
detection (mg/100 mL A.A) were 4.2 for acetaldehyde, 2.8 for ethyl acetate, 9.2 for n-
propyl alcohol, 7.8 for isobutyl alcohol, 3.1 for n-butyl alcohol, and 44.6 for isoamyl 
alcohol. The results showed that in only five samples from Cape-Vert (four home-
made; one industrial) and in three home-made samples from Brazil, the levels of 
acetaldehyde were found to be higher than the upper limits allowed by Brazilian 
legislation; the concentrations of n-butyl alcohol were higher than the allowed limits in 
two samples from Cape-Vert (one home-made; one industrial) and three home-made 
samples from Brazil. The levels of higher alcohols were higher than the limit 
concentrations in three samples from Cape-Vert (one home-made; two industrial) 
and in two home-made samples from Brazil. However, average concentrations 
(mg/100 mL A.A) of both acetaldehyde (17,2 BRA; 17,6 C-V) and higher alcohols 
(247,4 BRA; 240,6 C-V) are in accordance with the requirements of Brazilian 
legislation (30 mg/100 mL A.A for aldehydes; 360 mg/100 mL A.A for higher 
alcohols). Ethyl acetate concentration (mg/100 mL A.A) was found to be lower in 
samples from Brazil (24.8 BRA; 70.0 C-V). The concentrations (mg/100 mL AA) of 
both cations and anions were found to be: Ni2+ 0,7 (BRA) - 0,6(C-V); Se 1,6(BRA)-
0,62(C-V); Cd2+0,03 (BRA)- 0,04(C-V); Cu2+.5,6 (BRA) - 9,2 (C-V); CH3COO- 055 
(BRA) - 1,3 (C-V); SO4

2- 0,07 (BRA) - 4,9 (C-V); HCO3
- 0,04 (BRA) - 9,2(C-V); e Cl-

0,56 (BRA) - 2,0(CV). Average concentrations of inorganic compounds in the 
samples from Brazil and from Cape-Vert differ from each other, but are in accordance 
with the literature, except for copper, which is in higher concentrations than allowed 
in both countries. By PCA analysis, groups were identified in bi-dimensional graphs, 
in which both artisanal and industrial samples were clearly separated. 

Keywords: Sugar Cane Spirits, Grogue, Chromatographic Validation; Volatile 
Organic Compounds. 
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1INTRODUÇÃO 

Entre as pequenas indústrias que existem em Cabo Verde, arquipélago de 

dez ilhas interatlânticas a 640Km da costa oeste de Dakar- Senegal, as relacionadas 

a aguardente de cana de açúcar tornaram-se de apreciável importância por se tratar 

de uma bebida alcoólica nacional muito consumida pelos cabo verdianos, em Cabo 

Verde e na diáspora,sendo visto pela maioria como uma riqueza na cultura e na 

história do povo Carboverdiano. Entretanto, por muitos anos a exploração dessa 

bebida tradicional baseou-se essencialmente em práticas arcaicas que além do 

gasto de tempo proporcionava pouca rentabilidade[1]. 

Este cenário, que em uma primeira análise parece de fácil compreensão, é na 

verdade uma complexa teia de ideias e orientações de diversas origens e diferentes 

épocas, muitas vezes repassadas sem qualquer embasamento teórico. Assim, 

freqüentemente ouvem-se histórias de processos de produção de grogue nos quais 

o caldo de cana era fermentado com sisal, com sabão, com ácido sulfúrico ou até 

mesmo com pilha galvânica. Mesmo as leveduras utilizadas na fermentação são, em 

muitos casos, inapropriadas ou tóxicas. O certo é que, mesmo para muitos dos ditos 

“grogues artesanais” o alambique usado passou a ser de aço inox; os grogues 

engarrafados, também ditos artesanais, são misturas das aguardentes produzidas 

nos dois reservatórios, inox e cobre. As leveduras utilizadas em muitos casos são 

inapropriadas senão tóxicas. 

Certo é que, mesmo para muitos dos ditos “grogues artesanais”, o alambique 

usado na produção passou a ser de aço inox. Por sua vez, os grogues engarrafados, 

ditos artesanais, são misturas daqueles produzidos nos reservatórios de aço inox e 

de cobre. 
Enfim, presencia-se um desleixo consentido, ausência de entidades 

competentes, para um controle eficiente do processo de produção da aguardente de 

cana-de-açúcar, que inclui o corte, limpeza e esmagamento da cana, a fermentação 

e destilação do caldo. Os detalhes operacionais de cada etapa são determinantes 

para a qualidade da aguardente de cana. 

O fato é que a questão passou a ser preocupante, pois, apesar de alguns 

esforços de algumas entidades governamentais de Cabo Verde em promover uma 
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produção do grogue de qualidade, hoje em dia dificilmente se pode falar em grogue 

por excelência. 

Neste contexto, impera uma necessidade de novas estratégias de prevenção 

que melhore a sua exploração desde higiene a: 

 Processos de produção da matéria-prima; 

 Instalações de materiais e equipamentos utilizados nas moagens; 

 Fermentação e destilação; 

 Envasamento, rotulagem, embalagem, transporte, a análises dos 

componentes e respectivos limites máximos. 

Para garantir a qualidade da aguardente, recorrendo ao que se têm 

faltaaperfeiçoar os métodos, condutas, modos, regimes de produção, enfim, 

progressivamente corrigir desvios em todo o processo, desde a plantação, coleta, 

fermentação, destilação e conserva, incentivando ao mesmo tempo, a preservação 

de processos seculares artesanais, plantação e fabricação, criando condições 

mínimas exigidas [2,3]. 

Como em Cabo-Verde não existe ainda uma legislação pertinente, os 

resultados foram avaliados segundo a legislação brasileira a qual fixa os valores dos 

Padrões de Identidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaça [4]. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a composição orgânica e inorgânica das aguardentes artesanais e 

industriais de Cabo-Verde e comparar com as aguardentes do Brasil.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Validar métodos e quantificar as frações orgânicas (acetaldeído, n-

propanol, acetato de etila, n-butanol, isobutanol e isoamílico) nas aguardentes 

artesanais e industriais. 

 Validar métodos e quantificar as frações inorgânicas (lítio, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio cobre, ferro, chumbo, cloreto, acetato e sulfato) 

nas aguardentes artesanais e industriais. 

 Comparar os resultados obtidos nas aguardentes do Brasil com as de 

Cabo-Verde. 

 Usar a ferramenta quimiométrica de reconhecimento de padrões, PCA, 

para tratar os dados obtidos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 AGUARDENTE 

3.1.1 Conceito 

Vem do nome água ardente proveniente do grego “acqua ardens”, a água que 

pega fogo. Isso porque pela definição, todas as bebidas fortemente alcoólicas que 

se obtém por fermentação seguida de destilação é aguardente. Assim, aguardente 

tem várias proveniências como pode observar na TABELA 1, [5-12]. 
TABELA1 – Aguardentes e proveniências 

Proveniências Aguardentes 

Frutas(uva, maçã,cereja,etc) 

Cereais(centeio,trigo,cevada,etc) 

Raízes (batata) 

Tubérculos (mandioca) 

Bagas (zimbro) 

Folhas( agave) 

Colmos( cana-de –açúcar) 

Conhaque,pisco,etc 

Vodka 

Whisque 

Tiquira 

Tequila 

Gin 

Cachaça, Grogue, Rum 

 

 

 

É uma bebida de coloração transparente ou de cor dourada quando tratado 

para seu envelhecimento em tóneis de carvalho ou adicionado caramelo corado [9]. 

No Brasila aguardente de cana–de-açúcar tem uma denominação típica e 

exclusiva de CACHAÇA que é definida pelo destilado do melaço de cana-de–açúcar 

com graduação alcoólica entre 38% e 48%. Existe entretanto outros nomes como 

pinga, cana ou goró. 

Brasil é um dos maiores produtores de destilados alcoólicos do mundo[10] e a 

aguardente de cana–de-açúcar é o terceiro destilado mais consumido no mundo e 

no Brasil. São produzidos cerca de 1,4 bilhões de litros por ano com uma média de 

crescimento no mercado de 10% por ano. Em termos económicos é responsável por 

mais de 600 mil empregos diretos e indiretos com cerca de 1,2 milhões de pontos de 

vendas e, apesar de exportar menos de 1% do total produzido, arrecada cerca de 12 

milhões de dólares[11]. 
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Em Cabo-Verde a aguardente de cana -de -açúcar é chamada de GROGUE 

(grogu ou grog’, em crioulo), pinga ou ainda “chema” quando é de má qualidade.  

Segundo a história a denominação grogue, tem duas versões: 

1a - É feita à base de rum, água e açúcar e o nome vem do almirante inglês 

Vernon, com alcunha de OldGrog que, tornou-se célebre, em 1740 ao mandar 

os marinheiros aumentar a ração de rum adicionando água, mantendo a ração 

dos oficiais sem nenhuma mistura[10]. 

2a - Vem do nome do efeito que provoca nas pessoas quando é ingerido em 

excesso, que significa tonto ou “tchabesco” em crioulo. 

A cana-de-açúcar é uma planta pertencente à família das gramíneas-

Poaceae, FIGURA1, do gênero Saccharumofficinarum, originária da Ásia, onde se 

registrou pela primeira vez o seu cultivo desde os tempos mais remotos da história. 

Segundo pesquisas realizadas pela história, a cana-de-açúcar veio a Cabo Verde no 

século XVI (1508) e o grogue surgiu em meados de XVI, quando o arquipélago 

possuía seus canaviais e levantavam os seus primeiros engenhos de açúcar [14-16]. 

 

 

FIGURA1- Cana de açúcar ou cana sacarina. 
 

Segundo o registro do Plano de Desenvolvimento da Ilha de Santo Antão, 

Dezembro, 1989, “a cana – de - açúcar foi introduzida em Cabo Verde em 1508 

pelos primeiros colonizadores com variedades provenientes da Ilha da Madeira. Já 

no século XIX, a cana destaca-se como cultura comercial em substituição à videira, 

começando a ser processada em pequenos trapiches operados por escravos e com 

ajuda de bois para a obtenção de “açúcares de pedra” [15,16]. 
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Tradicionalmente, em Cabo Verde, o plantio da cana-de-açúcar é feito entre 

os meses de fevereiro e março nas regiões norte (Santa-Catarina) e sul(Cidade 

Velha) da ilha de Santiago e na ilha de Santo Antão e são cortadas nos meses de 

Janeiro e Fevereiro. Dessa forma o plantio e o corte ocorrem num período de 12 a 

18 meses, tempo necessário para se considerar a cana madura. O amadurecimento 

da cana é reconhecido pela estrutura do colmo que fica mole e o teor de fibras 

relativamente baixo com aumento do teor da sacarose, por isso essa fase pode ser 

detectada com o auxílio do refratômetro. Caso a cana de açúcar não tenha 

amadurecido, durante o processamento da fermentação pode ocorrer 

“embuchamento” da moenda que é a formação excessiva de espumas o que afeta o 

rendimento do processo produtivo [14-17]. 

 

3.1.2 Preparo do grogue 

Acredita-se que a bebida hidroalcoólica, grogue,foi iniciada com a cachaça do 

alambique, muitas vezes designado por rum obtido da destilação de cana-de-açúcar. 

Em Cabo-Verde, é conhecido como produto da calda de cana ou melaço. 

Estando a cana madura ela é separada das folhas, cortada e triturada num período 

de 24 horas,normakmnete num trapiche,FIGURA2. Para que a extração do caldo 

seja máxima segue-se uma fase de preparo da cana que é uma operação de 

destruição da resistência das partes duras dos colmos da cana. Com a 

desintegração rompe-se o maior número de feixes fibrovasculares, onde se encontra 

as células de armazenamento dos componentes da garapa[14-19]. 
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FIGURA 2-Trapiche tradicional de Cabo-Verde.Suporte de madeira com o cilindro metálico para 
moagem da cana; uma calha por onde passa a calda e o reservatório onde é acolhida. A barra 
longitudinal tem uma corrente onde é atracado o boi que se desloca com trajetória circular pondo o 
cilindro em movimento. 
 

 

Tendo o caldo ou garapa separado do bagaço segue-se a embebidação 

definida em crioulo por “tempra”, a fase onde se adiciona água para diluições e sais, 

nitrogênio, vitaminas, antissépticos para correções ou ainda nalgumas regiões do 

norte da ilha de Santiago, adição duma mistura de água, açúcar e cauda do grogue 

depois de três dias hermeticamente fechados num reservatório de cimento com 

controle periódico de temperatura[2,10].Os bagacilhos, terra e partículas sólidas 

responsáveis na promoção de contaminação são coados e/ou decantados pois as 

suas presenças resultam em perda de açúcar com conseqüentes repercussões no 

rendimento da produção[21,22]. 

Depois de fermentada e atingindo uma temperatura média de 

aproximadamente 20 ºC, no Brasil, em 24 horas, entretanto de acordo com os dados 

obtidos por produtores locais em Cabo Verde, não existe um controle padrão de 

temperatura, e após 7 a 8 dias, a mistura é destilada [2]. 

Na verdade dentre os vários processos físicos que se recorre, a qualidade da 

aguardente depende essencialmente da fermentação e da origem de destilação. 
 

3.1.3 Fermentação 

Os substratos como os mono ou dissacarídeose alcoóis na presença de 

microrganismos vivos, sejam bactérias, fungos ou leveduras, sofrem uma 

desassimilação anaeróbia, podendo ocorrer produção de compostos orgânicos 

ácidos que podem ser acompanhados por gases, tais como oH2,CO2, SO2 ou ainda 

N2[23-25]. 

A fermentação alcoólica inicia-se após a adição da levedura ao mosto e o seu 

término ocorre quando cessa o desprendimento do gás, CO2. Esta faseé identificada 

quantitativamente pelo teor do açúcar e pela densidade da mistura. Ela pode ser 

subdividida em alcoólica e malolática. 

A fermentação alcoólica é a fase onde ocorre o desdobramento do açúcar por 

ação de leveduras, em álcool, dióxido de carbono e outros [26,27]. 
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A fermentação malolática, (provenientes da presença das bactérias cocos e 

lactobacilos) é a etapa que precede a alcoólica e deve ser evitada porque além 

promover outras reações secundárias como aumento da formação de compostos 

voláteis e desprendimento de CO2, o ácido málico se transforma em ácido lático o 

que reduz a acidez total. 

Por isso a fermentação é considerada uma etapa delicada, pois exige além de 

medidas que previnem a ausência de bactérias responsáveis pela formação de 

compostos secundários que contribui na deteriorização do sabor, um controle 

eficiente na monitorização de fatores como temperatura, pH do meio, catalisador 

usado e densidade da solução. 

 

3.1.3.1 Temperatura 

É um fator relevante no desenvolvimento da fermentação uma vez que para 

um valor baixo esta é lenta e abaixo de 12ºC torna-se inviável. Para um valor 

elevado, acelera a fermentação com consequente exterminação de compostos 

voláteis responsáveis pelo aroma do destilado, além do aumento indesejável da 

acidez volátil e formação de compostos como carbamato de etila devido a maior 

atividade das bactérias. O intervalo de temperaturaideal está entre 28ºC e 33ºC 

[27,28]. 

 

3.1.3.2 pH do meio 

No meio ácido a sacarose sofre uma cisão, hidrolisando-se em, isômeros 

ópticos (frutose e glicose). A equação1, representa a hidrólise da sacarose. 

 

61262112212 2 OHCOHOHC        (eq.1) 

 

Essa reação é favorávelnum meio de pH entre 4,5 a 5,5. É o intervalo de pH 

em que os enzimas atuam com maior eficiência sobre os microrganismos 

catalisando-os para um maior número de reações na presença dos  nutrientes que 

constituem o mosto. Assim, para menores valores de pH o início da fermentação 

malolática é inviabilizado mas para maiores valores favorece sua fermentação com 

consequente elevação de pH e ácidos voláteis[28-30]. 
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3.1.3.3 Leveduras ou fermentos 

São fungos da classe dos Ascomicetos sendo as espécies mais importantes a 

Saccharomycescerevisae e s. uvarum por serem as que apresentam melhor 

resistência a altos teores alcoólicos. A massa de células para iniciar a fermentação 

denomina-se pé-de-cuba, pé de fermentação, lêvedo alcoólico, levedura ou 

simplesmente fermento. A sua função é aumentar a capacidade dos microrganismos 

a degradaremos hidratos de carbono, lipídios, proteínas e aminoácidos presentes, 

originando como produtos finais álcoois, ácidos, gases ou outras moléculas 

orgânicas[29-31]. 

Os fermentos mais empregados são: fermento natural ou selvagem, fermento 

prensado, misto ou seco e as características essenciais exigidas são aumentar a 

velocidade da fermentação, ser tolerante ao álcool, resistente à acidez e 

temperatura e ter uma estabilidade genética. 

De acordo com o catalisador usado a metabolização das moléculas ocorre em 

tempos diferentes e assim a fermentação e formação de bolhas podem levar horas 

ou dias. O problema é que quanto mais tempo a fermentação ocorrer maior é a 

concentração dos compostos secundários e há maior probabilidade de aumento do 

nitrogênio no mosto e formação do dióxido de enxofre, caso do uso de fermento com 

atividade biológica fraca.  

 

3.1.3.4. Densidade da calda 

O fim do processo de fermentação é identificado pelo teor de sólidos solúveis, 

isto é, quando o grau Brix está entre 15 a 18. Caso esteja em maior percentagem à 

fermentação é mais lenta e é incompleta e muitas vezes a degradação das bactérias 

origina quantidades significantes de manitol. A correção é feita adicionando 

água.Existe, entretanto outros resíduos sólidos como o excesso de borras que retém 

os gases formados, o que retarda a fermentação [33]. 

 

3.1.4 Destilação 

A destilação é um processo físico que se baseia na propriedade dos líquidos 

puros possuírem, a uma dada pressão, um ponto de ebulição bem determinado, 

permitindo separar um líquido volátil de substâncias não voláteis nele dissolvidas ou 

separar líquidos voláteis com pontos de ebulição diferentes. Com o aquecimento, o 
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melaço fermentado também conhecido por mosto, entra em ebulição libertando a 

mistura que normalmente é recolhida em três fases, ritmos e tempos diferentes: 

“cabeça”, “grogue” e “grogue brando”. Dependendo da origem da destilação, 

artesanal quando realizado em alambiques de cobre, FIGURA 3a, ou industrial 

quando realizado em colunas de destilação de inox, FIGURA 3b, o produto final 

contém respectivamente menos ou mais compostos secundários, tais como, álcoois 

superiores (propanol, butanol, isobutanol e isoamílico), os ésteres (acetato de etila, 

caprilato e/ou carbamato de etila, etc), os aldeídos (formaldeído, acetaldeído, etc), 

ácidos carboxilicos (acido acético, propílico, butílico, etc), os compostos sulfurados 

(dimetil sulfeto), íons metalicos (sódio, potássio, cobre, ferro, etc,), anions (cloreto, 

sulfato, bicarbonato, etc )[34,35]. 

Estudos recentes realizados pelos pesquisadores do laboratório para o 

desenvolvimento da química da cachaça (LDQA-IQSC-USP) indicaram a presença 

de hidrocarbonetos policícliclos aromáticos (HPAs) e cetonas em aguardentes [ 36-

37]. 
 

 

 
FIGURA3 - Alambique de cobre (a); Colunas de inox (b). 

 

3.2 Componentes secundários 

Além do teor do etanol, água e alguns íons,a qualidade de uma aguardente 

prima peloteor dos compostos secundários, os aldeídos (expressa em acetaldeído), 

(b) (a) 



25 
 

os ésteres (expressos em acetato de etila), os álcoois superiores (expressos em 

soma n-butanol, isobutanolamilico e propanol) e os ácidos carboxílicos (expresso em 

acido acético) os quais são também definidos por compostos voláteis ou congêneres 

formados durante os processos de fermentação e destilação. As características 

organolépticas da aguardente como aroma, gosto e sabor apenas conferem as 

referidas qualidades quando o teor dos componentes não ultrapassa o limite 

máximo, estudados e definidos pela legislação. A percentagem definida para os 

compostos orgânicos, por serem de origem metabólica, são previsíveis e podem ser 

controlados e ajustados recorrendo à seleção de levedura, substrato adequado, 

controle do tempo de fermentação e recolha da fração ideal do destilado [29,38-41]. 

 

3.2.1 Álcoois 

Seu nome vem do árabeal-kohul. Trata-se de um líquido orgânico incolor, 

volátil, sabor ardente e cheiro característico tendo na sua composição um ou mais 

grupos de hidroxilas, ligados a átomos de carbono, sp3 - muitas vezes tratado como 

derivado orgânico da água, equação 2. 

 

OHCHRCHROHH  22      (eq.2) 

 

Os álcoois formam-se com a fermentação de alguns açúcares (glicose ou 

frutose) em presença de leveduras ou microrganismos devido a enzimas segregadas 

por estas. Em alguns casos, quando um produto não contém açúcar (por ex: amido) 

pode acontecer a sua conversão – sacarificação - seguida duma fermentação 

alcoólica. 

Na aguardente, a partir de 3 átomos de carbonos classificam-se por álcoois 

superiores e são provenientes da oxidação dos aminoácidos durante o processo de 

fermentação. Por isso o seu teor depende de fatores relacionados com essa fase 

[34-41]. 

Assim, o aumento dos álcoois superiores, n-propanol, n-butanol, iso-butanol e 

isoamílicoacontece quando a fermentação for lenta[40] mas a interrupção 

inadequada da fração destilada é também um fator que deve ser considerado. Por 

serem os componentes orgânicos da aguardente de maior massa molecular são os 

menos voláteis e por isso a maior percentagem se encontra na fração cauda e 
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quando a recolha é feita muito antes ou depois, a composição desses no coração 

varia de um modo considerável. 

Além disso, algumas pesquisas[42] demonstraram que o teor dos álcoois 

varia com o material de que é feito o alambique na ordem seguinte: porcelana > aço 

inox > cobre >alumínio[40]. 

 

3.2.2 Álcool metílico 

Trata-se de um álcool tóxico proveniente do metabolismo secundário das 

leveduras durante a fermentação do mosto. O bagaço, resíduos sólidos da cana 

sacarina moída, contém em muitos casos grande quantidade de substâncias 

pécticas - substâncias essas constituídas por unidades metoxilas. O grupo metoxila 

na presença de determinadas enzimas sofre hidrólise originando o metanol [41-42], 

equação 3. 

 

OHCHOHEOCHR  323      (eq.3) 

 

O metanol é o componente mais volátil dos álcoois orgânicos faz parte da 

primeira porção recolhida (cachaça da cabeça) e o seu teor depende da maturação 

da cana sacarina. Quanto mais verde, mais metanol se obtém[34]. 

Quando ingerido, o metanol é oxidado pelo organismo a ácido metanóico e 

posteriormente a CO2, provocando uma acidose grave, afetando o sistema 

respiratório o que pode levar a pessoa à coma ou morte. Na verdade, mesmo 

quando a sua ingestão é reduzida pode provocar cegueira e/ou morte, se o consumo 

for prolongado.  

 

3.2.3 Álcool etílico 

Composto orgânico majoritário da aguardente cuja estrutura química facilita a 

fixação das demais substâncias voláteis presentes, atuando assim como 

solubilizante.  

O açúcar, glicose num meio apropriado - presença de microrganismo e 

catalisador - é transformado em etanol e dióxido de carbono, a fermentação 

alcoólica de açúcares, de acordo com a equação 4. 
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2526126 22 COOHHCOHC        (eq.4) 

 

Na verdade a formação do álcool ocorre em reações sucessivas por várias 

fases na presença de uma enzima com maior relevância as duas últimas, 

descarboxilação de piruvato, FIGURA 4, e redução do acetaldeído, FIGURA 5[43]. 

 

Descarboxilação do piruvato 

 
 



HNADHOHCOOHCHOC Mg
2242333

2

   (eq.5) 

 

 
 

FIGURA 4 -Mecanismodadescarboxilação simples do piruvato em presença de Mg2+. 
 

 

Redução do acetaldeído 

 

OHCONADOHHCHNADHOHC 225242  

  (eq.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Mecanismo da redução do acetaldeído a etanol. 
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3.2.4 Álcool n-propílico 

A produção desse álcool está relacionada com a presença dos aminoácidos 

reguladores das rotas metabólicas dos compostos sulfurados –metionina(ácido 

2amino-4 metilsulfanilbutanóico) e treonina(ácido 2 amino 3 hidroxibutanóico) uma 

vez que regula a rota biosintética do n-propanol[44-45]. 

Os álcoois são um dos responsáveis pelo aroma caraterístico das 

aguardentes, mas que com aumento do número de carbono modifica-se e os álcoois 

tornam-se oleosos, por isso em excesso afeta a qualidade da aguardente. 

 

3.2.5 Ésteres 

Trata-se de um composto proveniente de um oxo-ácido que pode ser orgânico 

ou não. O hidrogênio responsável pelo carácter ácido é substituído por uma radical, 

R1, FIGURA 6. 

 

 

 

FIGURA6 - Fórmula geral de um éster. 
 

A origem dos ésteres está relacionada com reações diversas durante as fases 

da fermentação ou do envelhecimento. 

Fermentações alcoólicas - através do metabolismo secundário intracelular das 

leveduras formam-se os ésteres alifáticos, como acetato de etila e butanoato de 

etila.  

Interconversão dos compostos fenólicos de baixa massa molecular da 

madeira onde se formam o siringato de etila e o vanilato de etila. 

Degradação da celulose, hemicelulosee lignina da madeira originando 

homovanilato e siringato de metila entre outros compostos[39,40]. 

Tal como os álcoois a sua formação depende de fatores que fazem parte da 

composição do meio fermentativo, devido à presença de teores de aminoácidos, 

glicose, cátions, concentração de carbonos, suplemento nitrogenado, utilização dos 
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micronutrientes e nível de insaturação dos ácidos graxos presentes. Assim de 

acordo com as condições do meio na presença das leveduras e bactérias 

acontecem várias reações como, descarboxilação-oxidativa dos ácidos, por ex.– 

eliminação do grupo carboxílico do ácido orgânico com a formação do dióxido 

carbono, FIGURA 7 [45-49]. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7 - Eliminação do grupo carboxílico do ácido orgânico. 
 

 

3.2.5.1 Acetato de etila 

Entre os ésteres identificados é o mais volátil e o mais significativo, pois 

corresponde 80% do conteúdo total dos ésteres e aparece em maior concentração 

na cabeça do destilado. Tem um aroma típico, agradável, pungente e suave que a 

aguardente manifesta com o envelhecimento, mas sua presença deteriora a 

qualidade da aguardente. Normalmente provém do cultivo da cana, mas também 

aparece com a levedura empregada, a temperatura de fermentação, a concentração 

de CO2, a oxigenação do meio, a turbidez, o teor de dióxido de enxofre e o pH do 

meio. Assim, o seu teor é controlável e ajustável à técnica da recolha da fração 

ideal, ao uso adequado de levedura e substratos e ao monitoramento do tempo de 

fermentação [47-49]. 

 

3.2.6 Aldeídos 

Trata-se de um composto orgânico de estrutura muito próxima de um álcool, 

uma vez que este se transforma em aldeído substituindo um átomo de hidrogênio 

pela dupla ligação no átomo de oxigênio que caracteriza a função. 

 

OCHROHCHR  2       (eq.7) 
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Sendo R um radical alifático ou aromático. 

Essa transformação acontece em meio ácido ou em presença de íons 

metálicos como cobre, prata ou platina aquecidos – ver a equação7 ou ainda a 

oxidação catalítica, equação 8: 

 

  OHOHCOOHHC 24252        (eq.8) 

 

É um composto de odor pungente ou agradável dependendo da sua massa 

molecular, baixa ou alta respectivamente. As duas fases de produção de aguardente 

favorecem a sua indesejável presença pois em pequena quantidades altera o aroma 

da bebida. Contudo tem grandes aplicações nas indústrias de perfumaria e 

cosméticos[50-52]. 

 

3.2.6.1 Acetaldeído 

É um produto primário da fermentação do açúcar pela redução do 

etanol.Muitas vezes definido como síndrome da ressaca por contribuir nas 

alterações fisiológicas que ocorrem no organismo, como dores de cabeça, vômitos, 

decréscimo da pressão cardíaca, etc[33, 50-52]. 

A sua formação acontece quando em presença de um catalisador (Zn, Cu) ou 

de microorganismos o etanol se oxida conforme as reações abaixo (eqs. 9 e 10). 

 
  HNADHCHOCHNADOHCHCH ZnAD

323    (eq.9) 

OHNADPCHOCHHNADDPHOHCHCH SOM
2323   (eq.10) 

 

Tem um aroma, enjoativo e penetrante contribuindo para um sabor maléfico 

na aguardente,tal como o propanol[53,54]. 

 

3.2.7 Compostos furânicos 

Os mais comuns encontrados em aguardentes são furfural e 5- 

hidroximetilfurfural (HMF), FIGURAS 8a e 8b. Provêm da reação de degradação 

térmica dos açúcares catalizados pelo meio ácido. Essas reações advêm duma 
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(a) (b) 

deficiência na fermentação, ou melhor, quando esta por alguma razão é lenta e 

incompleta ou ainda quando a destilação é precedida de canas queimadas.  

 

 

 

FIGURA 8 - Compostos sulfurados encontrados em aguardentes: (a) Furfural e (b) 5-
Hidroximetilfurfural. 

 

A sua presença é constatada pelo aroma e gostos desagradáveis e pode ser 

reduzida com a introdução de anéis de cobre na parte inferior da coluna de 

destilação [53]. 

 

3.2.8 Ânions e cátions 

Entre os congêneres aniônicos encontrados usualmente na aguardente de 

cana de açúcar, temos o cloreto, acetato, sulfato, bicarbonato e carbonato e outros. 

Bicarbonato pode conferir à aguardente uma característica de alcalinidade que por 

definição é a sua capacidade quantitativa de neutralizar um ácidoforte, até um 

determinado pH. Ou seja, a alcalinidade deve-se principalmente à presença de 

bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos numa solução, os quais se apresentam nas 

formas mais comuns de hidróxido de cálcio ou de magnésio,carbonato de cálcio ou 

de magnésio, bicarbonato de cálcio ou de magnésio e bicarbonato de sódio ou de 

potássio.  

A presença dos cátions em aguardentes está relacionada com o tipo de solo, 

o tratamento que é dado ao solo, à água de irrigação a que a cana de açúcar está 

submetida, além das substâncias adicionadas durante o processo de correção, o 

material dos reservatórios de fermentação e destilação, a natureza das cápsulas 

usadas no engarrafamento, o envelhecimento e adulteração. Entretanto, durante a 

fermentação em presença das leveduras uma parte desses cátions, como Na, K, Ca, 

Mg, Zn, Cu e Fe são consumidas [49]. Por serem tipicamente estáveis no fim da 

produção da aguardente, funcionam como ” impressões digitais” para autenticação e 

análises de qualidade das aguardentes[54-58]. 

O
H

O

H

O

HO
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3.3 Técnicas instrumentais e Métodos quimiométricos 

Varias técnicas têm sido empregadas na análise qualitativa e quantitativa dos 

componentes químicos presentes na composição das aguardentes, dentre elas 

destaca-se a cromatografia (em fase líquida e gasosa) para análise de compostos 

orgânicos e espectrometria de absorção e emissão atômica para análise de 

inorgânicos (metais).  

 

3.3.1. Cromatografia 

É uma técnica instrumental bastante utilizada na química analítica para a 

separação e quantificação de misturas e substâncias. Esta operação baseia-se nas 

diferentes velocidades a que cada um dos solutos é arrastado por um determinado 

solvente ou gás - o eluente - num meio poroso adequado devido à polaridade de 

cada molécula - fenômeno de adsorção. Na separação de substâncias voláteis 

recorre-se à cromatografia gasosa (CG). O seu funcionamento baseia-se no 

princípio da separação pela afinidade da substância com a fase estacionária e 

volatilidade da amostra (tendo um ponto de ebulição até 300°C e termicamente 

estável) quando a fase móvel, (FM), é um gás – o gás de arraste. 

Dependendo das respostas que os detectores do cromatógrafo têm 

capacidade de dar para os compostos de interesse, são agrupados em universais, 

seletivos ou específicos e de acordo com a sua funcionalidade são classificados tais 

como: detector por ionização de chamas, DIC, detector de espectrometria de massa-

EM, detector de condutividade eletrolítica CI, etc.   

Para o DIC quantidades em micro ou nano gramas são injetadas num 

ambiente de gás inerte (nitrogênio, hidrogênio ou hélio) o qual transporta a amostra 

à coluna. Ou seja, na câmara de injeção a amostra é introduzida pela agulha da 

seringa. Esta penetra no septo da borracha que veda a abertura do tubo 

transportador de gás introduzindo dessa forma a amostra em contato com o gás de 

arraste. Cada componente separado elui da coluna passando por um detector, 

amplificador e registrador de sinais. 

Cromatografiade íons, (IonChromatografy –IC), é um termo geral utilizado 

para as várias técnicas de cromatografia líquida de coluna, utilizada para a análisede 



33 
 

compostos iônicos ou ionizáveis. A separação baseia-se no fenômeno da troca 

iônica de cada componente onde os íons inorgânicos ou orgânicos são detectados. 

A detecção envolvedois tipos de sistemas: 

1 – Cromatografia de íons com coluna simples onde a coluna analítica é 

ligada diretamente à célula condutimétrica e os analitos são detectados pela 

supressão eletrônica do sinal de condutividade da linha de base. 

2 – Cromatografia de íons com supressão química em que um dispositivo – o 

supressor de interferentes remove o sinal elétrico do eluente permitindo que os 

sinais dos íons em estudo na amostra sejam detectados, mesmo com eluentes de 

alta condutividade, possibilitanto dessa forma análises de amostras com 

concentrações muito baixas [57] 

 Em qualquer dos sistemas, injeta-se um volume constante que de acordo 

com a programação da eluição chega ao detector (milimol/ minuto). O registro da 

área e da respectiva concentração produz a curva de calibração[56]. 

 

3.3.2 ICP- OES,  Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Acoplado 

Indutivamente 

 

Trata-se duma técnica analítica que se baseia na emissão de radiação 

eletromagnética das regiões visíveis e ultravioletas do espectro eletromagnético por 

átomos ou íons excitados[58]. 

Essa técnica de análisequímica constitui um sistema com uma fonte de 

excitação de plasma de argônio a uma temperatura que varia de 7.000 a 10.000K 

que tem como função produzir na amostra introduzida sob forma de neblina no 

centro do plasma, átomos excitados. Os átomos de cada elemento depois de 

excitados emitem radiações com comprimento de onda característico, na faixa de 

125 a 950nm, que são então separados pelos sistemas ópticos, medidos através de 

detectores de radiação específicos.  Normalmente uma curva analítica é obtida pela 

medição prévia de padrões, Padrões Certificados de Referência (CRM, 

CertificateReference Material). Pode-se, entretanto recorrer à curva de calibração 

preparada previamente de acordo com o branco considerado [57]. 

Os estudos quantitativos por métodos cromatográficos e espectrofotométricos 

exigem técnicas de integração da resposta do detector (altura ou área do pico por 
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cromatografia, e absorbância ou intensidade de emissão por espectrofotometria). Os 

procedimentos para determinar a concentração dos componentes de interesse são 

variados. Os métodos quantitativos mais empregados são: 

 Normalização 

 Padrão externo 

 Padrão Interno 

 Adição Padrão 

Para os compostos voláteis em questão aplicou-se o método do padrão 

interno (PI). Partindo dos dados das áreas obtidas (A) por integração, calculou-se a 

razão: 

 

doPI

onentedecadacomp

Area
Area

      (eq.11) 

Para estimar a concentração de cada componente aplicou-se a equação da 

reta da curva de calibração que se obteve injetando cada componente do analito em 

concentrações variadas e conhecidas. 

Essa variação deve estar sempre no intervalo a que se pressupõe sua 

presença no analito, dopado com uma concentração conhecida do PI. Com os 

valores das áreas dos picos dos padrões, A (PE) e A(PI) construiu-se o gráfico 

correlacionando, 
)(

)(

PI

PE
A

A
versus C(PE), para obter a equação: 

 

bmxy         (eq.12) 

 

Assim com o valor médio da área, y, quantificou-se a concentração de cada 

analito em estudo, x. 

Para os compostos inorgânicos, cátions e ânions a integração da área foi 

automática. 
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3.3.4 Métodos quimiométricos 

Cada dia que passa as técnicas computacionais estão se transformando em 

recursos técnicos indispensáveis e oferecendo-nos informações diversas em vários 

níveis de campo de atuação profissional. 

Com essa nova ferramenta recorre-se a métodos matemáticos e estatísticos 

de análise para fins diversificados, como, planejar ou selecionar procedimentos de 

medidas e experimentos químicos ou ainda usar as informações obtidas para uma 

análise mais exata. Melhor, de acordo com a necessidade do estudo a quimiometria 

pode ser usada para processamento de sinais analíticos, planejamento e otimização 

de experiências, reconhecimento de padrões, classificação de dados, calibração 

multivariada, monitoramento e modelagem de processos variados, métodos de 

inteligência artificial, etc [61]. 

Os métodos cromatográficos e espectrofotométricos associados à 

quimiometria constituem duplas ferramentas poderosas para um estudo aprofundado 

de análises químicas mais sofisticado, pois além de valores mais próximos do real 

obtidos por esses métodos analíticos adquire-se um número máximo de informações 

numa única análise. Um dos primeiros passos da técnica é agrupar os dados com 

caraterísticas próximas ou semelhantes num dado espaço multidimensional para 

demonstrar que existe alguma relação natural entre eles, diferenciando dessa forma 

os grupos com carateristicas distintas. A realização das análises exploratórias 

multivariadas é feita numa matrix e os dados obtidos são organizados em planilha 

onde n amostras com m variáveis resulta em uma matriz nxm [58-61]. 

Aplicam-se dois métodos: supervisionados quando as classes das amostras 

são conhecidas e esse dado é utilizado para construir o modelo e não 

supervisionados quando não há necessidade do conhecimento prévio das amostras 

sobre sua classificação e são agrupadas de acordo com os dados de análises 

adquiridos. Para reconhecimento de padrões este método pode ser executado por 

agrupamentos hierárquicos (HCA, do inglês, Hierardical Cluster Analysis) ou por 

análise de componentes principais (PCA, do inglês, Principal ComponentAnalysis). 

Essas técnicas fundamentam-se na suposição de que quanto mais semelhantes 

forem às amostras mais próximas elas estarão em um espaço multidimensional [61-

64]. 
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Em qualquer método de análise multivariada recomenda-se o pré -tratamento 

dos dados para que se possa eliminar amostras  anômalas e minimizar dessa forma 

ruídos e interferências, maximizando ou minimizando o efeito de certas variáveis no 

processo. 

Para este estudo a quimiometria foi usada para reconhecer padrões que 

permite distinguir as aguardentes de acordo com sua origem, qualidade, variedade e 

tipo. Para a Análise de Componentes Principais (PCA) foram utilizadas das 40 

amostras, 11 variáveis e foi feito um pré-processamento (autoescalados) para 

normalizar os dados. 

 

  



37 
 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Foram analisadas amostras de quarenta marcas de aguardente de cana-de-

açúcar, compradas em supermercados e com o próprio produtor, sendo vinte 

provenientes de algumas regiões das ilhas de Cabo-Verde: Santiago, Santo Antão e 

Brava e vinte de algumas regiões do Brasil, como Ceará,Piauí e São Paulo. Dessas 

amostras de aguardente, dez são artesanais e dez são industriais. 

Cada uma das amostras foi identificada de acordo com a simbologia dada nas 

TABELAS 2 e 3. 
 

TABELA 2- Identificação das aguardentes de CABO-VERDE. 
CABO-VERDE Nome/Simbologia Artesanal / Industrial 

Santiago Nha sonho / G1 Artesanal 

Santiago Nôsgrogo (com corante)/G2 Industrial 

S. Antâo Tropicana/G3 Industrial 

Santiago Rocha Lama/G4 Artesanal 

Santiago Garafinha/G5 Artesanal 

Santiago Serenata/G6 Industrial 

Brava Biula/G7 Artesanal 

Santiago Nha Dona/G8 Industrial 

Santiago Convento/G9 Industrial 

Santiago Terra-Terra/G10 Artesanal 

Santiago NkaPinton/G11 Industrial 

S.Antâo Alcane/G12 Industrial 

Santiago Fidjo de Pé Doce/G13 Artesanal 

Santiago Silva/G14 Industrial 

Santiago Djangago/G15 Industrial 

Santiago Cana Preta/G16 Artesanal 

Santiago Nôsgrogo/G17 Industrial 

S.Antâo Val da Graça/G18 Artesanal 

Santiago Ribeira Grande/G19 Artesanal 

Santiago Rabelados/G20 Artesanal 
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TABELA 3-Identificação das aguardentes do BRASIL. 
Estados de origem Nome/Simbologia Artesanalou Industrial 

Ceará Ypióca “Sport”/C1 Industrial 

Ceará Sapupara “Prata”/C2 Industrial 

Ceará Cearense/C3 Industrial 

Ceará Colonial “Cristal”/C4 Industrial 

Ceará Chave de Ouro “Prata”/C5 Industrial 

Pernambuco Pitú/C6 Industrial 

Ceará Gole de Ouro “Prata”/C7 Industrial 

Ceará Ibiapaba/C8 Artesanal 

Ceará Lá do Sítio/C9 Artesanal 

Ceará Piauí/C10 Artesanal 

Ceará Amansa Sogra/C11 Artesanal 

São.Paulo Sagatiba/12 Industrial 

Rio Grande do Sul Brazuca/C13 Artesanal 

Rio Grande do Norte Gota Serena/C14 Artesanal 

São Paulo Atitude/C15 Industrial 

São Paulo 51/C16 Artesanal 

Ceará Tonel1/C17 Industrial 

Ceará Raparigueta/C18 Artesanal 

Piauí Mangueira/C19 Artesanal 

Piauí Concebida “Prata”/C20 Artesanal 

 

4.2 Reagentes e soluções 

Todos os solventes utilizados foram de grau analítico. O solvente etanol foi de 

marca VETEC de pureza 99,5%. Os padrões usados foram acetaldeído de marca 

VETEC de pureza 99,9%, n-propanol, de marca MERCK de pureza 99,9% acetato 

de etila de marca MERCK de pureza 99,9%, isobutanol de marca MERCK de pureza 

99,9%, butanol, de marca MERCK de pureza 99,9% isoamílico de marca MERCK de 

pureza 99,9% e amílico de marca CARLO ERBA e de pureza 99,5%. 

A água utilizada foi purificada pelo sistema Mili-Q (18,2 MΩ cm-2 a 25 ºC). 

Para cálculos da recuperação recorreu-se às concentrações dos analitos na 

amostra e na amostra fortificada com concentrações de 100 mg L-1 e 300 mg L-1 da 

solução padrão. 
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4.2.1 Condições cromatográficas (CG-FID) para os compostos voláteis 

As análises foram realizadas utilizando um cromatógrafo de marca Shimadzu 

modelo GC-17A- FID. A coluna cromatográfica empregada foi uma DB-5 (30 m x 

0,25 mm D.I, 0,25 µm de espessura do filme da fase estacionária de 5% fenil e 95% 

dimetilsiloxano). 

A programação de temperatura para o forno foi à seguinte: temperatura inicial 

de 40 ºC por 3 min e elevada a 5ºC.min-1 até 65 ºC e 50ºC.min-1 a até 200ºC. As 

temperaturas do injetor 200ºC e do detector foram de 300 ºC. A injeção direta das 

amostras foi realizada no modo split com razão 1:30, injetando-se 1 µL de amostra. 

A pressão do gás de arraste (hidrogênio 4.5 FID, White-Martins) na cabeça da 

coluna foi de 60 kPa. Os fluxos dos gases para alimentação do detector foram: 50 

mL min-1 para o hidrogênio e 50 mL min-1 para o ar sintético 50 mL min-1 para o gás 

de arraste [56]. 

 

4.2.2 Condições cromatográficas (CI) para os ânions 

O cromatógrafo de ânions usado foi da marca Dionex (ICS – 3000). A coluna 

cromatográfica empregada foi uma AS18 (25 cm X 4,0 mm com uma supressora 

ASRS – ultra II – 4mm). Detector de condutividade, Loop de 25µL e gerador do 

eluentede hidróxido de potássio(KOH). A programação da eluição foi a seguinte: 10 

mmol até 7,2 min, elevada a 22mmol até 13,2min, elevada a 44mmol até 13,44min e 

este mantém 44mmol até 15,0min. A temperatura da coluna foi de 40ºC. A 

intensidade da corrente foi de 40mA com uma condutividade de 0,6 µS. 

 

4.2.3 Condição espectrofotométrica (ICP) para os cátions 

Os cátions foram analisados por Espectrometria de Emissão Atômica com 

Plasma (ICP)da marca PERKINELMER, Optima 4300 DV. As condições 

experimentais envolveram o uso de gás combustível argônio e ar comprimido na 

proporção de 1/5(v/v), a uma temperatura de 10.000K; fluxo de 50 Bar. 
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4.3 Métodos 

4.3.1 Preparo das curvas de calibração 

 

4.3.1.1 Compostos voláteis 

 

Soluções estoque (1000 mg L-1) de cada composto padrão (acetaldeído, 

acetato de etila, e os alcoóis n-propanol, butanol, isobutanol e isoamílico) foram 

preparadas em meio alcoólico 40%(v/v). As soluções padrão multielementar foram 

preparadas por diluições das respectivas soluções estoque (1000 mg.L-1) em uma 

solução de álcool etílico e água 40% (v/v). Para isso foram obtidos oito pontos de 

concentração na faixa de 25 a 1300 mg.L-1 tendo como padrão interno o álcool 

amilico (1000 mg.L-1). Cada ponto da curva de calibração resultou de injeções em 

triplicata. As curvas de calibração foram obtidas por regressão linear plotando-se a 

área do analito/área do padrão interno versus concentração do analito. Injetou 

separadamente cada um dos padrões e registrou-se o seu tempo de retenção nas 

condições de análise. 

Partindo dos oito (8) valores das áreas dos picos obtidos construiu-se o 

gráfico (método do padrão interno) A/PI = f (C), onde C é a concentração de cada 

componente. 

As mostras foram analisadas de acordo com a metodologia descrita para os 

padrões. Os compostos voláteis acetaldeído, acetato de etila, e os alcoóis n-

propanol, butanol, isobutanol e isoamílico, foram determinados diretamente sem 

concentração prévia da amostra e quantificados utilizando álcool amílico como 

padrão interno (P.I.). 

Para garantir a sensibilidade do método diluíram-se os padrões de 1000 mg L-

1 até 10 mg L-1para verificação do Limite de Detecção. 

Neste trabalho todas as concentrações dos analitos encontrados nas 

amostras são expressas em mg de soluto por 100 mL de álcool anidro (mg/100 mL 

A.A). 
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4.3.2 Compostos inorgânicos 

4.3.2.1 Cátions 

 

As amostras foram submetidas à digestão por via húmida utilizando por ácido 

nítrico concentrado (65%) e peróxido de hidrogénio na proporção HNO3:H2O2 (2:1 

v/v). Em alíquota de 2,0 mL das amostras adicionaram-se 2,0 mL de HNO3 que 

permaneceu em repouso durante uma hora. Adicionou-se então 1,0 mL de H2O2 e 

submeteu-se a mistura sob aquecimento durante duas horas a 120ºCem bloco 

digestor, de marca TECNAL, modeloTCM 44. Transferiu-se esse volume para um 

balão volumétrico de 20 mL e aferiu-se com água deionizada(mili-Q). Para a 

determinação da curva de calibração, foram preparadas soluções do branco (HNO3, 

H2O2 e água mili-Q) e dos padrões. 

A solução padrão foi obtida por diluição de sua solução estoque em meio 

aquoso nas seguintes faixas de concentração: Na, K, Mg e Ca (5, 10, 15 e 30)mg.L-

1; Cu,Pb,Zn e Fe(1, 5, 10 e 15) mg.L-1. 

A curva analítica dos cátions foi construída, plotando-se a intensidade de 

emissão ótica (atômica e iônica) no comprimento de onda característico de cada 

elemento versus concentração da solução padrão do elemento [65-67]. 

 

4.3.2.2 Ânions 

 

Na análise cromatográfica prévia, foram identificados três tipos de ânions: 

acetato, cloreto e carbonato. Entretanto, devido ao efeito matriz, os cloretosdas 

aguardentesforam quantificados por titulação recorrendo ao método de Mohr [64,65]. 

As curvas analíticas para quantificação dos ânions acetato e carbonato foram 

construídas por padronização externa, em soluções aquosas de cada ânion em 

concentrações variando de 10-100mgL-1. As curvas de calibração foram obtidas por 

regressão linear plotando-se a área do analito padrão versus concentração do 

analito. 

As amostras foram analisadas por diluição na proporção de 1:10 e posterior 

injeção de 1 mL em duplicata. 

Os cloretos das aguardentes de Cabo Verde (grogues) foram quantificados 

por titulação (método de Mohr). Neste caso foram transferido 25,00 mL da amostra 
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(grogue) para um erlenmeyer, adicionando-se 0,5 mL de indicador K2CrO4, de 

concentração 0,0166 mol.L-1, em pH na faixa de 3,09 a 4,47. Foi colocada numa 

bureta de 5 mL, AgNO3 0,01 mol L-1 e iniciou-se imediatamente a titulação, agitando 

vigorosamente o erlenmeyer até a mudança de cor do indicador de amarelo para 

vermelho alaranjado. 

Como forma de garantir maior precisão, a titulação foi realizada em triplicata, 

usando a solução do branco [68]. 

 

4.3.2.3. Carbonatos e bicarbonatos 

Para a quantificação desses dois congêneres recorreu-se ao Titulador de 

Alcalinidade Total titulável de marca 809 Titrando da Metrohm. Foi usada uma 

aliquota de 50 mL de cada aguardente para análise direta, sendo o titulante HCl 

0,1033 mol.L-1 à temperatura de 25 ºC. 

 

4.3.3 Grau alcoólico e pH 

O etanol como composto majoritário da aguardente, durante as análises foi 

utilizado como solvente na preparação das soluções padrões, por isso a sua 

quantificação foi determinada pela medida do grau alcoólico. Assim, recorreu-se a 

um alcoômetro de Gay-Lussac e Coutier, a 20 ºC, de marca ARBA e uma proveta de 

vidro de 250 mL. 

Para derminação do caráter químico das amostras foi utilizado um pH-metro 

de marca PHM 250 Radiometer Analytical, calibrado na escala de 4,0 a 7,0, a uma 

temperatura de 25,5 ºC, com eletrodo de vidro combinado [70 -72]. 

 

4.3.4 Estudo de Análise  de Componentes Principais, PCA 

Foi realizada análise de componentes principais (PCA). Essa técnica 

fundamenta-se na suposição de que quanto mais semelhantes forem às amostras 

mais próximas elas estarão em um espaço multidimensional[69-71]. Para essa 

pesquisa foi utilizado o programa,Pirouette 4.0 da Infometrix. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÔES 

5.1 Validação dos métodos 

Para validação dos métodos cromatográficos envolvidos nas análises das 

amostras das aguardentes, recorreu-se aos parâmetros tais como: Precisão, 

Recuperação, Linearidade da curva analítica, Limite de Detecção e de 

Quantificação[60-63]. Os valores tomados como referências para validar cada 

parâmetro encontram-se na norma ABNT NBR 14029 [70-74]. 

 

5.1.1 Precisão 

Exprime a proximidade ou disparidade entre as várias medidas efetuadas 

para a mesma amostra. Essa grandeza quantificada pela relação entre o desvio 

padrão das medições e a média das medições, multiplicado por 100%, pode ser 

definida por desvio Padrão Relativo CV(%). Neste estudo, a precisão foi considerada 

em relação a repetitividade e precisão intermediária, com injeções efetuadas em 

triplicatas, tanto para a solução padrão como para as amostras de cachaças. 

Os valores médios obtidos das áreas correspondentes às injeções em 

triplicata e intralaboratoriais da solução padrão, proporcionaram o cálculo do desvio 

padrão relativo,CV(%), e os resultados são mostrados na TABELA-4. De acordo os 

valores de CV(%) é possivel inferir que o método tem precisão satisfatória, desde 

que o valor encontrado para CV (%) está dentro dos limites de validação que admite 

um valor limite de 8% segundo a norma técnica [71]. Os resultados obtidos pelos 

diferentes analistas indicam que o método tem significativa precisão média CV(%): 

0,80; 0,77; 0,37; 0,13 e 0,13 para acetaldeído, acetato de etila, n-propanol, 

isobutanol e isoamílico respectivamente.  

O estudo de repetitividade foi realizado injetando três soluções (no mesmo dia 

em triplicata) com concentrações diferentes e os resultados são mostrados na 

TABELA 5. Observa-se que à medida que a concentração aumenta o erro diminui 

CV(%). Por exemplo, para acetaldeído os valores de CV(%) correspondente para 10 

mg L-1 e 1300 mg L-1 são respectivamente 1,5 e 0,5. Usualmente baixas 

concentrações de compostos orgânicos proporcionam uma maior variação na 
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resposta do detector de ionização de chama (DIC). Entretanto, os valores de CV(%) 

ficaram abaixo de 5% para todos os compostos orgânicos estudados. 

As Figuras 9 e 10 ilustram cromatogramas obtidos de injeções sucessivas que 

mostram claramente a precisão das análises uma vez que a eluição e intensidade 

dos picos se mantêm pouco alterados [72]. 
 

TABELA 4 - Precisão intermediária das medições realizadas por diferentes analistas com aguardente 
grogue. 

 
ANALISTA-1 ANALISTA-2 ANALISTA-3 

DIA:25/11 DIA:27/11 DIA:29/11 

Composto C (mgL-1) CV(%) C (mgL-1) CV(%) C (mgL-1) CV(%) 

acetaldeído 103,0±1,6 1,5 104,3±0,4 0,4 102,3±0,5 0,5 

n-propanol 485,4±1,1 0,2 485,5±1,7 0,3 485,5±3,2 0,6 

Ac.de etila 131,9±1,0 0,8 133,1±0,2 0,1 133,6±1,8 1,4 

Isobutanol 314,5±0,3 0,1 312,9±0,8 0,2 313,7±0,3 0,1 

Isoamílico 1058,9±2,2 0,2 1058,0±1,5 0,1 1058,2±1,1 0,1 

CV desvio padrão relativo. 

 
TABELA 5 - Repetibilidade: Concentração (C), desvio padrão(DP) e desvio padrão relativo(CV) das 

injeções efetuadas em condições idênticas. 

 

 

 

 

 

 

  10 mg L-1 500 mg L-1 1300 mg L-1 

Composto C (mgL-1) CV(%) C (mgL-1) CV(%) C (mgL-1) CV(%) 

acetaldeído 10,36±0,49 4,72 554,5±3 0,57 1207,2±3 0,27 

n-propanol 16,08±0,17 1,06 557,6±2 0,26 1122,4±6 0,52 

Ac.de etila 8,96±0,07 0,74 484,8±0,2 0,03 1244,2±1 0,08 

Isobutanol 11,61±0,24 2,09 504,0±1,0 0,26 1302,1±0,3 0,03 

Isoamílico <LD  501,8±0,7 0,14 1256,7±0,9 0,07 

acetaldeído 11,22±0,06 0,5 502,9±0,9 0,18 1326,2±1,0 0,07 
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Figura 9 -Cromatogramas ilustrando a repetitividade do método cromatográfico. Injeções sucessivas 
em triplicatas de 10 mg L-1. 
 

 

 
Figura 10 -Cromatogramas ilustrando a repetitividade do método cromatográfico. Injeções sucessivas 
em triplicatas de 500 mg L-1. 
 

 

 

1

2

3

4

5

6 7 8

8 

7 

6 5 
4 

3 

2 

1 



46 
 

5.2 Exatidão 

Exprime a concordância entre o valor real do analito e o valor determinado 

pelo processo analítico. Um dos métodos para sua avaliação é recorrer a ensaios de 

recuperação da matriz [73]. 

 

5.2.1. Recuperação 

A porcentagem de analito recuperado (R)foi determinada apenas para as 

aguardentes de Cabo Verde usando a equação: 

 

푅 = 	 .		 	 	 	 	 .		 	 	 	
. 		 	

푥100%(eq.13) 

 

Amostras de aguardentes de Cabo Verde (G2, G4 e G5) foram fortificadas em 

dois níveis de concentração (100 e 300 mg.L-1). Os resultados de recuperação são 

apresentados na TABELA-6. Destes podemos observar que a recuperação média 

para 300 mg.L-1, entre as amostras G2, G3 e G6 - aguardentes comercias, foram de 

100,69 %para o acetaldeido; 98,9% para n-Propanol; 100,39% para acetato de etila; 

99,28% para Isobutanol; 99,64% para n-butanol e 99,41% paraisoamílico.Ao passo 

que para as aguardentes artesanais (G1, G4 3 G5) as recuperações média foram de 

101,3%, para acetaldeído; 99,4% para n-propanol; 100,4% para acetato de etila; 

99,89 % para n-butanol; 99,3 para n-butanol e 99,78% para o isoamílico. Estes 

resultados indicam que o efeito matriz é desprezível para os tipos de aguardentes 

investigadas. 

Os teores encontrados conferem a credibilidade do método, uma vez que, 

segundo as normas do ABNT, para concentrações de solutos entre 1 a 10% os 

valoresda recuperação devem ficar na faixa de 97% a 103% e para valores de 

concentração superior a 10% a recuperação deve estar entre 98,0%e 102,0%. 
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TABELA 6 - Percentagens de recuperações dos compostos orgânicos voláteisem aguardentes (artesanais, industriais de Cabo-Verde) recuperados com 
concentração de 100  mg L-1 e 300 mg L-1.  Conc.- Concentração das soluções- branco adicionado, R recuperação em percentagem, DP desvio padrão, 

C(mg/100 mL A.A) concentração da  aguardente em 100 mL de álcool anidro. 

      G1 G4 G5 

Aguardente Composto Conc(100mg L-1)  C(mg/100 mL 
AA) R(%) C(mg/100 mL AA) R(%) C(mg/100 mL AA) R(%) 

Artesanal 

Acetaldeido 
 6,9 99,5± 1 8,4 96,5± 4,2 16,7 100,2± 2,4 

300 32,3 100,1± 0,2 33,5 103,8± 2 42,5 100,1± 1,0 

N-propanol 
100 23,6 101,1± 2,0 20,5 102,7± 2 40,2 98,8± 1,5 
300 42,4 98,4± 0,3 37,5 100,0± 0,1 58,2 99,9± 0,4 

Acetato et. 
100 40,0 102,4± 1,3 23,4 102,2± 1,0 27,8 99,6± 0,85 
300 59,1 100,2± 2 45,4 100,5± 0,3 50,6 100,6± 0,8 

Isobutanol 
100 23,6 100,7± 0,7 15,6 102,2± 1,0  20,3 97,9± 2,1  
300 44,6 99,6± 0,4 37,4 100,4± 0,7  41,2 99,7± 0,4 

n-Butanol 
100 13,4 103,8± 1,5 <LD - <LD - 
300 27,4 99,3±3,7  -  - 

Isoamílico 
100 46,2 101,8± 1,2  65,1 99,1± 1,2  41,3 102,05± 1,3 
300 63,2 99,6± 0,4  83,1 100,4± 0,2 58,4 99,3± 0,8 

      G2 G3 G6 

Industrial 

Acetaldeido 
100 8,6 101,7± 0,3 16,6 99,3± 4 77 100,1± 3 
300 33,7 100,0±0, 8 42,8 101,5± 6 33,6 100,2± 0,3 

N-propanol 
100 23,4 98,2±1,7 51,6 99,8± 1,5 58,3 102,7± 2 
300 41,7 99,6±0,1 69,3 97,9±0,3 74,8 99,3± 1, 3 

Acetato et. 
100 27,6 98,7± 1,3 66,8 99,6± 0,8 46,6 99,0± 1,8 
300 53,4 101,6± 0,9  89,6 101,0± 0,9 68,5 98,5± 0,4  

Isobutanol 
100 16,7 97,7± 2,1 29,8 100,6±2 18,3 98,9± 1,6 
300 38,6 98,8± 0,2 52,5 98,4± 1,2  41,3 100,6± 0,5 

n-Butanol 
100 8,8 97,4± 0,7 <LD <LD 14,5 98,9± 1,6  
300 22,8 99,5± 1   27,6 97,8± 1,1 

Isoamílico 
100 79,2 102,9± 0,9  32,1 102,2± 2 34,9 99,0±3,2  
300 96,4 98,3± 1,4 50,1 99,3± 0,5  53,7 100,5± 0,6  
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5.3 Linearidade da curva analítica 

Exprime a capacidade de o método gerar dados proporcionais à concentração 

do analito. Nesse caso a inclinação da reta é diferente de zero e por isso o seu valor 

deve estar na faixa de zero a um, sendo ideal, muito próximo de um. A linearidade é 

avaliados pelos repetidos valores aceitos em pelo menos quatro gráficos estudados 

ou ainda pela relaçãoentre os valores obtidos em uma recuperação quando se 

efetua uma fortificação[73]. Os resultados obtidos com relação as curvas de 

calibração e faixa de linearidade do método, limite de detecção e limite de 

quantificação são mostrados nas TABELAS 7a e 7b. As equações das curvas 

analíticas obtidas por regressão linear para todos os compostos estudados 

apresentam, na maioria, valores de coeficiente de correlação (R)acima de 0,99, o 

que confirma a faixa de linearidade obtida para os compostos estudados [70 -76]. 

 
TABELA 7 (a) - Resultados das curvas de calibração para os compostos orgânicosestudados. 

Composto Coef. de correlação (R) Coef. angular Coef.linear Faixa de trabalho 

mg L-1 

Acetaldeido 0,9943 0,0003 0,0066 50-1500 
N-propanol 0,9953 0,0009 -0,014 25-1300 
Acetato et. 0,9918 0,0008 -0,004 25-1300 
Iso-butanol 0,9944 0,0014 -0,148 25-1300 
N-butanol 0,9966 0,0012 -0,025 25-1300 
Isoamílico 0,9941 0,0014 -0,01 25-1300 

 
 

TABELA 7 (b) - Resultados das curvas de calibração para os compostos inorgânicosestudados. 
Composto Coef. de correlação (R) Coef. angular Coef. linear Faixa de trabalho 

mg L-1 
Cloreto 0,9999 0,4007 1,1958 0,02-20 
Acetato 0,9998 0,1384 0,0056 0,02-5 
Sulfato 0,9999 0,2768 0,0317 0,04-40 
Sódio 0,9988 2520 -4942 5-30 
cálcio 0,9997 1289 -476 5-30 
Magnésio 0,9997 1714 -635 5-30 
Potássio 0,9992 5453 -814 5-30 
Zinco 0,9996 344 -504 1,0-15 
Cobre 0,9808 44340 -13906,2 1,0-15 
Chumbo 0,9992 367,9 -76,2 1,0-15 
Ferro 0,9997 3282 -426,9 1,0-15 
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5.4 Limite de Detecção do equipamento (LD) 

Exprime a menor concentração do analito detectado e não necessariamente 

quantificada. Assim, essa detecção é possível se cada padrão for diluída 

decrescendo as concentrações até um menor nível determinável, isto é, a uma 

menor concentração capaz de emitir um sinal no mínimo três vezes o valor do maior 

sinal do ruído (S=3N), tendo em consideração a precisão e a exatidão. Para seu 

cálculo recorre-se a equação usada no método dos parâmetros da curva 

analítica[70]. 

 

LD = , ∗         (eq.14) 

 

Em queDP é o desvio padrão e bé o coeficiente angular da curva analítica. 

 

5.5 Limite de Quantificação (LQ) 

O LQ leva em conta as condições experimentais, tais como precisão e 

exatidão. Essa grandeza física exprime o menor valor da concentração que é 

possível quantificar. O seu valor é calculado pela equação 15[70]: 

 

LQ = ∗          (eq.15)  

 

Os valores do LD e LQ para os compostos orgânicos, foram determinados 

recorrendo a dez (10) leituras de determinações com injeções sucessivas da solução 

padrão a 10 mgL-1que se admitiu como valor mais próximo do limite de detecção e 

utilizou-se o método baseado nos parâmetros da curva analítica. Pelos valores 

encontrados a validação é aceitável, uma vez que sem interferência do ruído foi 

possível detectar quantidades com LD variando entre 5,7 mgL-1 a 23,4m L-1 para os 

compostos orgânicos, ao passo que para os íons metálicos a variação foi 0,003 a 

0,07 mg L-1, e para os ânions de 0,01 a 0,09 mg L-1 . Estes compostos foram 

determinados, em sua maioria, nas amostras com quantidades acima do limite de 

quantificação e com precisão e exatidão aceitáveis, TABELA 8[70-76]. 
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TABELA 8 - Limite de detecção e de quantificação dos componentes orgânicos e inorgânicos da 

aguardente; LD limite de detecção, LQ limite de quantificação. 
Compostos LD (mg L-1) LQ (mg L-1) 

Acetaldeído 23,4 77,9 

N-propanol 13,9 46,2 

Acetato et. 10,5 35,14 

Iso-butanol 5,74 19,15 

N-butanol 8,63 28,78 

Isoamílico 7,6 11,5 

Cloreto 0,01 0,05 

Sulfato 0,02 0,07 

Acetato 0,02 0,09 

Bicarbonato 1,53 4,63 

Cobre 

Lítio 

Sódio 

0,003 

0,003 

0,003 

0,01 

0,01 

0,01 

Potássio 0,005 0,015 

Manganês 0,001 0,002 

Cálcio 0,02 0,07 

Ferro 0,003 0,01 

Zinco 0,007 0,02 

Chumbo 0,003 0,01 

Magnésio 0,013 0,04 

Níquel 0,001 0,004 

Selênio 0,04 0,12 
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5.6 Determinação dos compostos orgânicos 

Os resultados da separação cromatográfica dos componentes presentes nas 

aguardentes investigadas de Cabo Verde e do Brasil e da solução padrão são 

mostrados nas FIGURAS 11a, 11b e 11c. É possível observar que a separação total 

dos componentes ocorre num intervalo de 6 min. Dos álcoois superiores é notável a 

área correspondenteao álcool isoamílico não apenas por ser o majoritário, mas 

porque revela uma mistura de isômeros (n-amílico e isoamílico). Também observa-

se que o álcool n-butanol é o menos abundante nas aguardentes analisadas [82-

85].Os teores de cada componente são avaliados recorrendo a um referencial 

estabelecido pelo Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e 

Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaça da Instrução Normativa n° 13, 

de 29 de Junho de 2005,do Ministério de Agricultura,Pecuária e Abastecimento, e 

aos valores obtidos das análises cromatográficas das amostras. Os resultados são 

mostrados nas TABELAS 8a e 8b.A discussão referente aos resultados dados nas 

tabelas citadas foi feita individualmente para cada composto, como se segue[68-82]. 

 

 
Figura 11 (a) -Cromatograma da cachaça de Cabo-Verde. Picos: 1: Acetaldeído; 2: etanol; 3: N-
propanol; 4: Acetato de etila; 5: Isobutanol; 6: butanol; 7: Álcool isoamílico; 8: Álcool amílico (PI) 
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Figura 11 (b) -Cromatograma da cachaça do Brasil Picos: 1: Acetaldeído; 2: etanol; 3: N-propanol; 4: 
Acetato de etila; 5: Isobutanol; 6: butanol; 7: Álcool isoamílico; 8: Álcool amílico (PI) 
 

 

 
Figura 11 (c) -Cromatograma da solução padrão. Picos: 1: Acetaldeído; 2: etanol; 3: N-propanol; 4: 
Acetato de etila; 5: Isobutanol; 6: butanol; 7: Álcool isoamílico; 8: Álcool amílico (PI) 
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Para a confirmação dos compostos foi realizada pelo tempo de retenção 

usando o sistema cromatógraficoCG-FID e pelo sistema  CG-MS. Os espectros de 

masssa específicos dos compostos orgânicos estudados são dados na FIGURA 12e 

a título de exemplo,estamostra  o fragmentograma  de cada composto encontrado 

na aguardente, G7. 

 

(a)                                                                           (b) 

 

 

( c )                                                                                         ( d) 

 

 

( e ) 

Figura 12 - Espectro de massas dos compostos orgânicos estudados.álcool etílico (a), álcool n-
propilico(b), acetato de etila (c), álcool isobutílico(d), álcool isoamílico (e). 
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TABELA 9 (a)- Concentrações dos compostos voláteis em mg/100 A.A nas amostras de aguardentes de Cabo-Verde. 
Aguardente Gr.alc.(ºC) pH Acetaldeído n-propanol Acetato et. Isobutanol n-Butanol Isoamilíco Alcoóis 

Superiores 

G1 45 3,09 7,7±3,0 35,2±3,0 75,1±2,0 34,2±3,0 14,7±1,0 90,6±2,0 174,7 

G2 45 3,80 12,3±2,0 32,6±2,0 57,4±2,0 20,0±2,0 <LD 174,4±2,0 226,9 

G3 43 3,86 33,0±1,0 120,8±0,8 145,0±0,6 55,6±0,0 <LD 58,0±1,0 234,4 

G4 50 4,12 12,0±2,0 19,1±2,0 21,4±1,0 7,8±2,0 <LD 139,8±2,0 166,7 

G5 48 3,72 38,4±1,0 78,8±2,0 55,5±1,0 19,7±2,0 <LD 78,8±1,0 177,3 

G6 45 3,78 10,9±3,0 109,8±2,0 81,7±2,0 21,1±0,5 22,7±3,0 66,2±1,0 219,9 

G7 49 3,49 42,1±2,0 56,3±1,0 241,0±0,3 22,7±2,0 17,7±4,0 44,6±2,0 141,3 

G8 40 3,99 9,2±3,0 80,6±0,3 59,8±2,0 83,3±2,0 4,8±1,0 302,3±2,0 471,0 

G9 45 4,18 11,7±1,0 121,9±0,2 5,8±1,0 34,5±1,0 <LD 107,2±0,7 263,6 

G10 43 4,18 6,8±3,0 51,7±2,0 25,4±2,0 42,2±2,0 <LD 126,9±3,0 220,8 

G11 43 3,50 4,7±4,0 46,0±2,0 41,2±2,0 46,6±2,0 9,6±1,0 195,3±2,0 297,5 

G12 45 3,59 20,4±3,0 35,2±2,0 57,3±3,0 57,6±2,0 17,6±7,0 155,6±1,0 266,0 

G13 45 4,13 31,8±3,0 144,5±2,0 48,6±1,0 31,4±2,0 6,8±4,0 22,3±1,0 205,1 

G14 50 4,14 18,0±3,0 22,7±12,0 110,6±2,0 8,1±2,0 <LD 128,8±3,0 159,6 

G15 45 3,88 17,5±3,0 61,7±3,0 27,0±2,4 30,9±0,7 16,1±2,0 112,1±3,0 220,8 

G16 40 3,71 8,8±2,0 114,2±0,9 4,1±2,0 31,1±2,0 6,0±2,0 103,2±3,0 254,4 

G17 48 4,47 14,3±3,0 9,2±1,0 134,5±2,0 53,3±2,0 60,3±3,0 344,1±2,0 466,9 

G18 40 3,74 10,5±3,0 29,4±3,0 104,9±1,0 34,4±1,0 44,3±2,0 67,4±3,0 175,5 

G19 45 4,15 37,3±2,0 48,4±1,0 81,8±2,0 44,3±2,0 14,2±5,0 145,6±2,0 252,5 

G20 49 4,00 4,8±4,0 205,1±2,0 19,3±2,0 63,2±2,0 3,1±3,0 182,8±2,0 454,3 
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TABELA 9 (b)- Concentrações dos compostos voláteis em mg/100 mL A.A nas amostras de aguardentes do Brasil. 
Aguardente Gr.alc. (ºC) pH Acetaldeído n-propanol Acetato et. Isobutanol n-Butanol Isoamílico Álcoois 

Superiores 
C1 39 4,17 17,0±2,0 54,6±0,7 2,8±1,0 56,4±1,0 3,7±1,0 150,9±2,0 265,6 

C2 39 4,19 18,0±2,0 76,8±2,0 5,6±2,0 54,6±2,0 3,4±2,0 143,5±2,0 278,3 

C3 39 4,21 9,0±1,0 99,5±2,0 21,3±2,0 34,7±2,0 3,3±1,0 92,9±2,0 230,5 

C4 39 4,30 5,6±2,0 59,8±2,0 9,9±1,0 52,1±2,0 <LD 123,9±3,0 235,9 

C5 39 4,74 17,0±2,0 123,0±2,0 17,96±2,0 52,3±2,0 4,3±2,0 97,0±0,9 276,7 

C6 40 4,49 14,0±1,0 57,4±2,0 4,3±1,0 49,8±2,0 <LD 149,0±3.0 256,2 

C7 38 3,78 4,2±1,0 15,9±0,7 43,7±1,0 34,4±1,0 6,0±1,0 130,4±2,0 186,7 

C8 30 4,75 16,0±2,0 70,6±1,0 9,0±1,0 14,6±2,0 36,1±2,0 54,8±0,7 176,2 

C9 39 4,01 12,0±1,0 33,6±2,0 10,3±0,8 33,8±2,0 40,0±3,0 63,7±3,0 171,1 

C10 40 4,00 39,0±1,0 87,4±2,0 33,6±1,0 36,9±2,0 11,4±2,0 107,0±3,0 242,8 

C11 40 6,92 9,2±1,0 56,5±1,0 3,5±2,0 22,8±2,0 <LD <LD 79,3 

C12 38 4,16 5,3±2,0 73,5±2,0 147,1±2,0 - <LD 199,0±2,0 272,6 

C13 39 5,12 27,0±2,0 106,0±1,0 4,7±1,0 74,4±2,0 <LD 183,5±2,0 363,9 

C14 40 4,44 19,0±2,0 87,8±2,0 45,4±2,0 51,2±2,0 13,6±2,0 176,9±1,0 329,5 

C15 38 4,37 26,0±2,0 78,9±2,0 22,2±2,0 43,0±2,0 <LD 130,2±2,0 252,2 

C16 39 3,56 31,0±1,0 56,9±1,0 5,5±2,0 48,5±2,0 3,9±0,7 160,0±2,0 268,3 

C17 39 4,76 13,0±3,0 28,2±1,0 21,0±1,0 41,0±2,0 <LD 103,6±2,0 172,9 

C18 50 4,27 33,0±2,0 56,4±2,0 29,1±2,0 27,0±2,0 6,7±2,0 25,4±1,0 115,5 

C19 39 3,95 22,0±0,9 57,1±2,0 10,3±3,0 55,9±2,0 36,7±2,0 193,9±2,0 343,7 

C20 39 4,00 6,2±2,0 157,0±2,0 49,4±2,0 71,1±2,0 <LD 239,9±2,0 467,9 
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5.6.1 Acetaldeído 

 

O teor do acetaldeído constitui um parâmetro importante no controle de 

qualidade do processamento de aguardente. Nas aguardentes de Cabo Verde o teor 

de acetaldeido variou de 4,71 a 42,08 mg/100 mL A.A, ao passo que as do Brasil a 

variação foi de 4,20 a 39,0 mg/100 mL A.A. Na TABELA9a é importante ressaltar 

que algumas aguardentes de Cabo Verde (C3, C5, C7, C13, C19) e do Brasil 

TABELA-9b(C10, C16, C18) ultrapassaram o limite de 30 mg/100 mL A.A estipulado 

pela legislação Brasileira[4]. 

Comparando os teores de acetaldeído, tanto nas cachaças de Cabo-Verde 

como nas cachaças do Brasil constata-se uma maior concentração do acetaldeído 

nas aguardentes artesanais. Provavelmente, o excesso e adispersão dos valores 

foram favorecidos pela presença de microorganismos e a diferença nas duas 

aguardentes tem a ver com excesso de cobre e/ou outros metais,pois segundo 

trabalhos específicos realizadospor NASCIMENTO et al [42],os dados obtidos por 

esses pesquisadores mostram que a presença de cobre e outros metais alteram o 

perfil de alguns compostos a ponto de diminuir os teores dos compostos sulfurados 

e aumentar os aldeídos[80,81]. 

 

5.6.2 Acetato de etila 

 

A variação da concentraçãode acetato de etila foi de 4,08 a 240,98 mg/100 

mL A.A. para as aguardentes de Cabo Verde e de2,80 a 147,1 mg/100 mL A.A para 

as aguardentes brasileiras. Além duma dispersão relevantepara uma maioria 

dasaguardentes de Cabo Verde, os teores não ultrapassaram o limite máximo 

tendoum únicocaso ogrogue,(G7), que contém241 mg/100 mL A.A. Para as 

aguardentes do Brasil estudadas, nenhuma ultrapassa o limite e o valor máximo 

encontrado foi de 147,0 mg/100 mL A.A (C12). Nas aguardentes industriais, tanto do 

Brasil como de Cabo-Verde apresentaramos maiores valores de concentração. 

O excesso identificado pode estar relacionado com qualquer um dos 

seguintes fatores: fermento não apropriado, falha nos processos de controle de 

tempo, de temperatura ou de pHou falha na coleta do destilado[82]. 
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5.6.3 Álcool n-propanol 

 

Os valores de concentração foram bastantes irregulares variando de 

9,2mg/100 mL A.A. a um máximo de 205,1mg/100 mL A.A para as aguardentes de 

Cabo-Verde foi de 15,9 mg/100 mL A.A a um máximo de 157,3mg/100 mL A.A para 

as aguardentes brasileiras. Nos dois casos as aguardentes artesanais apresentam 

valores de concentração mais elevados. Isso pode estar relacionado com o 

despreparo dos técnicos que usualmente falham no controle de qualidade do 

processo de destilação e da produção de álcool durante o processo de 

fermentação,muitas vezes devido a uso de fermentos com atividade biológica 

fraca[78]. 

 

5.6.4 Álcool n- butanol 

Segundo a legislação brasileira o teor máximo do álcool n-butanol deve ser 

3,0mg/100 mL A.A, mas, 50% das aguardentes   dos  dois países ultrapassaram 

esse limite sendo para  as de Cabo-Verde,  25%  são artesanais e 25%  são 

industriaisenquanto que nasaguardentes do Brasil das 50% que ultrapassaram o 

limite estipuladotrês são industriais e sete são artesanais. Os excessos podem ser 

explicados pelo teor de aminoácidos, ou de proteínas presentes no mosto durante a 

fermentação,ou ainda pela linhagem de levedura empregada segundo algumas 

pesquisas [83]. 

 

5.6.5 Álcool isobutanol 

 

Os níveis de concentração do álcool isobutanol variam de 7,8 a 83,3 mg/100 

mL A.A nas cachaças de Cabo-Verde e de 14,6 a 74,4 mg/100 mL A.A nas 

cachaças do Brasil, sendo máximo nas aguardentes comerciais. 

 

5.6.6 Álcool Isoamílico 

 

Dos álcoois identificados o isoamílico é o predominante e sua variação vai de 

22,3 mg/100 mL A.A a 344,0 mg/100 mL A.A nas cachaças de Cabo-Verde, e nas 
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cachaças do Brasil, de 25,4 mg/100 mL A.A a 239,9 mg/100 mL A.A com valores 

máximos nas aguardentes industriais. 

 

5.6.7 Álcoois Superiores totais 

 

Dos álcoois totais identificados os predominantes são em ordem crescente, 

isobutanol, n-propanol e isoamílico. Embora a regulamentação faça referência a 

outros como metanol, sec-butanol e n-butanol, apenas este último foi detectado, e 

em níveis bem baixos em relação aos demais [83,84]. O metanol não foi detectado 

nas aguardentes estudadas uma vez que o limite de detecção deste álcool no 

método utilizado foi muito alto comparado aos valores encontrados na literatura 

[33,34]. 

Somando os teores dos álcoois superiores, todas as aguardentes apresentam 

concentrações baixas, exceto as amostras C13, C20 e as G8, G17 e G20 que 

ultrapassaram o limite permitido pela legislação brasileira. As aguardentes 

artesanais apresentaram teores médios acima dos teores das aguardentes 

industriais. 

Esse aumento pode ser explicado por comportamentos individuais de cada 

produtor artesanal, uma vez que os álcoois superiores provêm do metabolismo de 

aminoácidos e proteínas presentes no mosto e/ou como produtos secundários do 

metabolismo de carboidratos, por isso o tipo de leveduras usadas pode reduzir os 

aldeídos a álcoois superiores aumentando-o durante a fermentação. O aumento dos 

teores alcoólicos pode também ser explicado pela composição do meio onde ocorre 

a fermentação como concentração do açúcar, concentração e fonte de nitrogênio, 

temperatura, grau de areação, ou seja, teor de oxigênio presente [83-85]. 

 

5.7 Grau alcoólico 

 

O perfil do grau alcoólico das aguardentes de Cabo-Verde é de uma forma 

geral ligeiramente superior ao das aguardentes do Brasil, porém todos estão dentro 

do intervalo definido pelo regulamento [4]. Na verdade, embora tenham sido 
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encontrados diferentes valores de teor alcoólico para as duas origens de amostras 

investigadas na presente pesquisa, não foram observadas diferenças estatísticas 

significativas para este parâmetro. 

No que concerne ao caráter da solução também registrou entre as quarenta 

amostras uma única do Brasil com um valor que ultrapassa o limite definido, o (C11). 

O excesso pode estar relacionado com vários fatores como controle de tempo, e de 

temperatura durante a fermentação, inadequação na recolha da fração destilada, 

levedura utilizada, presença de borras na fase de fermentação, ou ainda higiene, 

pois os três últimos fatores podem ser atribuídos à contaminação do mosto fazendo 

com que parte do substrato sofra fermentação acética[6,77]. 

Na TABELA 10 são comparados os resultados quantitativos máximos, 

mínimos e médios das aguardentes de cana de açúcar analisadas com os valores 

limites da legislação brasileira de cada componente comparando com resultados da 

literatura. Observa-se que em relação aos dados da literatura os valores médios (em 

mg 100 A.A) de acetaldeído determinados nas aguardentes do Brasil (17,2) e de 

Cabo-Verde (17,6) tem mesma magnitude, porém são mais elevados que os 

reportados em outros pesquisas (8,62). O acetato de etila apresenta menor teor nas 

aguardentes brasileiras (24,8) em relação, as aguardentes de Cabo Verde, 

entretanto em quantidade menor que os valores da literatura (46,7). Os álcoois 

superiores nas aguardentes brasileiras estudadas (247,4) apresentam baixo teor se 

comparado aos valores obtidos nas aguardentes de Cabo Verde (344), ao passo 

que o valor reportado na literatura (544,3) é acima do permitido pela legislação 

brasileira [4]. 
TABELA10 - Concentrações máximas, mínimas e média dos componentes voláteis em mg/100 mL de 

Álcool anidro; BRA-Brasil e CV-Cabo-Verde.Valor médio da literatura em mg/100 mL A.A 

Composto 

Legislação- BRA BRA C-V Literatura 

 

[79] 
mg/100 mL A.A . Máx Mín Média Máx Mín Média 

Acetaldeído 30 38,5 4,2 17,2 42,1 4,7 17,6 8,62 

Acetato 200 49,4 2,8 24,8 241 4,1 70 46,7 

N- propanol - 157,3 15,9 71,8 205,1 9,2 71,2 182,5 

Isobutanol - 74,4 14,6 42,7 63,2 7,8 37,1 80,8 

n-butanol - 40,0 3,3 14,1 60,0 3,1 18,3 30,0 

Isoamílico - 239,9 54,8 132,9 344 44,6 132,3 281,0 

Alc.superiores 360      247,4      240,6 544,3 
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5.7 Determinação dos cátions e ânions 

A determinação quantitativa dos cátions é um parâmetro relevante para a 

qualidade da aguardente, uma vez que a sua presença influi em diversas reações e 

tem um grande peso tanto nas propriedades organolépticas da aguardente como na 

saúde dos consumidores. Se é verdade que os íons metálicos têm efeitos 

prejudiciais tanto na saúde [88] como na deteriorização das bebidas por alterar suas 

propriedades sensoriais também é verdade que pela mesma razão elimina maus 

odores e gostos provenientes de compostos sulfurados além de participar de forma 

positiva na fermentação e servir como um meio de ingestão de alguns minerais 

essenciais ao organismo[84]. 

A concentração de cobre correspondente às amostrasanalisadas mostra que 

mais de cinquenta por cento das aguardentes artesanais( G4, G5, G6, G7, G10, G11, 

G13, G14, G15, G16, G19 e G20.)  de Cabo-Verde apresentam teores superior ao limite 

máximo estipulado, 5,0 mg L-1, das quais seis( G5 ,G6, G10, G15, G19 e G20)  

ultrapassaram o dobro desse valor. Nas aguardentes do Brasil apenas três(C7,C9 e 

C20)  ultrapassaram o dobro do valor máximo permitido em questão. Esse resultado 

sinaliza um risco para a saúde dos consumidores uma vez que a sua presença 

contribui para doenças neuro degenerativas além de favorecer o surgimento do 

etilcarbamato que é uma substância cancerígena[84-87].Uma das propostas para 

amenizar o teor de cobre nas aguardentes de Cabo-Verde é adotar a solução 

assumida pelos produtores brasileiros – o condensador do alambique deve ser de 

aço inoxidável, evitando assim a presença de sais de cobre os quais são dissolvidos 

pelos vapores ácidos durante a destilação e arrastados para o destilado final [88]. 
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TABELA 11 - Faixa de concentrações dos cátions em mg L-1 nas aguardentes 

Cátions Literatura[18,45,53] 
C(mg L-1)  

C-V 
C(mg L-1)   

BRA 
C( mg L-1)   

 Faixa limite Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 
Li+ 1,26 - 0,023 <LD - - <LD - - 

Na+ 29,2 - 0,61 13,3 1,9 7,8 20,0 1,0 7,7 

K+ 31,3 - 34 <LD - - 2,2 - - 

Mg2+ 63,0 - 0,70 11,2 - - 7,9 3,9 5,4 

Ca2+ 44,6 - 36 3,7 - - 7,7 1,4 6,8 

Cu2+ 5,0 22,4 2,0 9,2 18,0 0,41 5,6 

Fe2+eFe3+ 2,24 - 0,009 <LD - - 2,0 1,40 1,8 

Zn2+ 0,49 - 0,01 <LD -  2,6 1,30 1,7 

Pb2+ 0,20 <LD - - 2,7 0,03 1,4 

Se2+ -- 1,25 0,11 0,62 3,4 0,76 1,6 

Cd2+ -- 0,08 0,01 0,04 0,06 0,01 0,03 

Ni2+ 0,68 - 0, 001 0,76 0,23 0,6 2,1 0,05 0,67 

Al3+ -- <LD - - 5,1 2,80 4,2 

Mn2+ 0,66 - 0, 005 <LD - - 0,96 0,93 0,94 

 

 

Os resultados apresentados nas TABELAS 11, 12a e 12b mostram que o 

cobre, é o único cátion presente em quase todas as aguardentes, 100% das 

aguardentes de Cabo-Verde e 70% das aguardentes do Brasil. Quanto aos cátions 

apenas 25% das aguardentes de Cabo-Verde acusam a presença de sódio e mais 

de 60% acusam a presença de selênio, níquel e cádmio, em teores muito baixos. 

Para as aguardentes do Brasil estudadas, além de cobre, 25%, contém sódio, 20% 

magnésio, chumbo, alumínio e manganês, 35% cálcio,15% ferro e zinco, uma 

percentagem superior a 60% de níquel, selênio e cádmio com valores de 

concentração na mesma ordem de grandeza das aguardentes de Cabo - Verde. No 

caso de chumbo, quatro das seis aguardentes brasileiras que acusaram sua 

presença, ultrapassaram o limite em dobro. Não existe legislação para limites 

máximos dos metais Na, K, Ca, Mg e Zn, por isso as concentrações nas bebidas 

alcoólicas variam de um continente para outro, assim as comparações foram feitas 

com os teores das outras aguardentes, tais como whisky, tequila, rum, vodka, entre 

outras. Os resultados indicam que em média os teores destes íons metálicos 

encontram-se na faixa do limite permitido pela legislação, com exceção do zinco que 
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nos dois casos das aguardentes do Brasil ultrapassa amplamente, o valor da faixa 

considerada na TABELA 10. Os teores dos metais lítio e potássio foram inferiores ao 

limite de detecção [89-91]. 
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TABELA12 (a) - Concentrações dos cátions em mg/100 mLA.A e respectivo desvio padrão, nas aguardentes do Brasil. 

 

 
 

Amostra Na Cu Pb Ca Zn Ni Se Fe Cd Al Mg Mn 

C1 0,7±0,3 0,1±0,2  <LD  <LD  <LD  0,35±0,09 <LD 0,035±0,009 <LD <LD <LD 

C2 0,1±0,8 0,13±0,06  <LD  <LD  <LD 0,084±0,01 0,24±0,60 <LD 0,03±0,008 <LD <LD <LD 

C3 0,4±0,1 0,2±0,6  <LD  <LD  <LD 0,064±0,02 0,24±0,56 <LD 0,02±0,005 <LD 0,3±1,8 <LD 

C4 <LD 0,03±0,1  <LD  <LD  <LD 0,235±0,13 0,2±0,04 <LD 0,05±0,013 <LD <LD <LD 

C5 <LD 0,25±0,3  <LD 0,36±0,60  <LD 0,075±0,01 0,19±0,26 <LD 0,01±0,003 <LD <LD <LD 

C6 <LD <LD  <LD  <LD  <LD 0,134±0,01 0,41±0,22 <LD 0,02±0,005 <LD <LD <LD 

C7 <LD 0,85±1,21  <LD  <LD  <LD 0,208±0,06 0,38±0,12 <LD 0,01±0,003 <LD <LD <LD 

C8 1,2±0,1 0,15±0,01  <LD 0,27±1,0  <LD 0,074±0,01 0,36±0,25 <LD <LD <LD 0,3±1,6 <LD 

C9 <LD 1,1±1,6  <LD <LD  <LD 0,229±0,02 0,33±0,46 <LD <LD <LD <LD <LD 

C10 <LD 0,85±0,6  <LD <LD  <LD 0,189±0,05 0,28±0,21 <LD <LD <LD <LD <LD 

C11 <LD <LD  <LD <LD  <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

C12 <LD <LD  <LD <LD  <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

C13 <LD <LD 0,02 0,11±0,2 0,08 <LD <LD 0,56 <LD 2,8±0,70 <LD 0,94 

C14 <LD 0,5 0,17±0,01 1,55±0,1 0,16±0,007 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

C15 <LD <LD 0,15 <LD 0,09±0,056 0,539±0,04 <LD 0,41±0,12 <LD 5,1±1,2 <LD 0,96±0,2 

C16 <LD 0,25±0,04 0,17±0,01 0,47±0,36 0,1±0,2 <LD <LD 0,51±0,01 <LD 5,1±1,2 <LD 0,94±0,2 

C17 <LD 0,2±0,08  <LD <LD  <LD <LD 0,35±0,31 0,37±0,07 <LD 3,8±0,9 <LD 0,935±0,2 

C18 0,1±0,08 0,18±0,1  <LD 0,35±1,05  <LD 0,013±0,01 0,85±1,95 <LD 0,06±0,015 <LD 0,2±0,7 <LD 

C19 <LD 0,13±0,07  <LD <LD  <LD <LD 0,68±1,12 <LD 0,03±0,008 <LD <LD <LD 

C20 <LD <LD  <LD 0,125±0,62  <LD <LD 0,64±1,65 <LD <LD <LD 0,5±3,4 <LD 
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TABELA 12 (b) - Concentrações dos cátions em mg/100 mL A.A e respectivo desvio padrão, nas aguardentes de Cabo-Verde. 
GROGUE Cu Na Ni Cd Se 

G3 1,2±0,1 <LD 0,15±0,1 0,01±0,01 0,2 
G4 1,6±0,2 <LD 0,15 <LD 0,18 
G5 5,6±0,8 2±0,8 <LD 0,02±0,01 0,1 
G6 2±0,02  <LD <LD 0,09 
G7 2,6±0,04 3,3±0,01 0,08±0,13 0,01 0,03 
G8 0,5±0,02 <LD 0,13±0,06 0,01 <LD 
G9 1,1±0,2 <LD 0,12±0,03 0,09 <LD 
G10 3,4±0,4 <LD 0,14 <LD 0,13 
G11 2,3±0,6 <LD 0,18±0,04 0,01 0,13 
G12 1,4±0,3 2±2,0 0,06±0,3 <LD 0,25 
G13 2,3±0,5 0,5±0,1 0,14±0,2 0,02 0,18 
G14 1,6±0,2 1,9±0,03 0,13±0,1 0,01 0,12 
G15 4,2±0,3 <LD 0,17±0,07 0,006 0,31 
G16 1,9±0,2 <LD 0,15±0,05 <LD 0,13 
G17 6±0,08 <LD 0,13±0,03 <LD 0,16 
G18 0,9±0,2 <LD 0,16±0,05 0,005 <LD 
G19 3,8±0,4 <LD 0,18±0,06 0,04 0,14 
G20 4,4 <LD 0,19±0,05 0,01 <LD 
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Avaliando os cátions nas diversas marcas e origens verifica-se que os teores 

da composição mineral diferem muito entre si conferindo uma não padronização nas 

fases da produção. Na verdade, é praticamente impossível padronizar essa 

composição, uma vez que a variação pode ser atribuída às matérias primas, solo, 

cana de açúcar, água adicionada, fermento ou reservatórios usados durante o 

processo da produção[6,91,92]. 

Considerando que o balanço iônico compara o somatório dos  

miliequivalentesdos cátions e ânions a relação 






n

n

miliEqy
miliEqx

, deve ser igual ou muito 

próximo de uma unidade, com x+n =cátions e y-n=ânions.  

Na pesquisa em estudo a razão encontrada foi de 0,47±36% para as 

aguardentes do Brasil, e 0,27±57,0% para as de Cabo-Verde. O valor ficou bem 

afastado do teórico (deve ser mais próximo possível da unidade), e o erro 

determinado, 
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x100 muito alto, isso pode ser explicado pela 

grande diferença quantitativa entre cátions e ânions encontrados nas amostras de 

aguardentes estudadas. Sendo do Brasil duas vezes o teor de cátions e de Cabo- 

Verde 3,7 vezes superior em ânions. Embora não se possam ignorar os erros 

acumulados durante as operações de análise e algumas contribuições iônicas 

secundárias admitidas a priori como desprezáveis, o valor elevado de bicarbonato 

nas aguardentes de Cabo-Verde e a presença consideráveis de chumbo e zinco nas 

aguardentes do Brasil desperta-nos para a necessidade de uma pesquisa de solos e 

água de irrigação e usada na fabricação dessas aguardentes. 

De um modo geral as aguardentes artesanais apresentam concentrações de 

cobre, duas vezes maior do que as aguardentes industriais. 

O limite estimado pela legislação brasileira apesar de ser considerado 

aceitável para a saúde humana, 5mgL-1, a cautela do mercado externo acaba 

impedindo a transformação da cachaça em bebida globalizada, pois a legislação da 

União Européia exige como limite máximo, dois miligramas por litro de aguardente. 

Entretanto com esse trabalho e mais alguns já realizados conferem uma 

percentagem superior a 50% de cachaças brasileiras com teores inferiores ao valor 

limite brasileiro [8,93-97]. 
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5.7.1 Ânions 

 

Os ânions têm uma importância no sentido de atuar como contra íon para 

manter o balanço iônico da composição química da aguardente. Os ânions 

estudados foram acetato, sulfato,cloreto e bicarbonato. Os resultados estão 

apresentados na FIGURA 13 e TABELAS 13a e 13b.  
 

TABELA13 (a) – Concentraçõesdos ânions em mg/100m A.A nas amostras de aguardentes do Brasil. 
CACHAÇA Concentração (mg /100 mL A.A) 

  Sulfato CV% Acetato CV% Cloreto CV% 
C1 0,09 0,04 0,009 1,64 0,41±0,01 4,4 

C2 0,08±0,01 2,09 0,52 2,86 0,71±0,01 4,5 

C3 0,04±0,01 3,45 0,86±0,01 2,06 0,51±0,01 5,4 

C4 0,03±0,01 3,69 0,92±0,01 3,32 0,83 4,5 

C5 0,06 1,25 0,31 0,13 0,03 1,1 

C6 0,05±0,01 3,06 0,76 2,41 0,6 2,1 

C7 0,03 1,58 0,39±0,02 4,06 <LD --- 

*C8 0,19±0,05 6,88 1,72 3,01 0,75±0,01 1,81 

*C9 <LD --- <LD ---- 0,16 1,7 

*C10 0,04±0,01 3,97 0,99±0,02 3,35 0,84 0,27 

*C11 0,04 3,16 0,79 4,18 1,04±0,01 3,5 

C12 0,03 0,99 0,25 6,78 <LD --- 

*C13 0,05±0,01 2,95 0,74 2,03 <LD --- 

*C14 0,045±0,01 3,05 0,76 0,28 0,07 --- 

C15 0,08 0,31 0,08 2,22 0,55 -- 

*C16 0,17 0,7 0,17±0,01 1,33 0,33±0,01 5 

C17 0,05 0,22 0,05±0,01 4,49 1,12 0,11 

*C18 0,155±0,01 1,49 0,37±0,01 1,96 0,49±0,01 4,01 

*C19 0,03 0,9 0,22±0,01 1,15 <LD --- 

*C20 0,05 1,99 0,49±0,02 4,06 <LD --- 

*artesanais. CV- desvio padrão relativo (%) 
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TABELA13 (b) – Concentraçõesdos ânionsem mg/100 mL A.A nas amostras de aguardentes de 
Cabo-Verde. G, aguardentes de Cabo-Verde, 

GROGUE Sulfato CV% Acetato CV% Cloreto CV%       Bicarbonato 

*G1 3,91±0,05 0,34 2,45±0,06 0,01 4,79  23,32 

G2 11,92±1,63 3,42 0,5±0,06 0,03 2,16±0,02 0,78 105,15 

G3 3,46±0,26 1,91 2,93     - 2,3  <LD 

*G4 4,28±0,14 0,81 0,65±0,17 0,06 1±0,06 3,53 <LD 

*G5 6,28±0,78 3,12 1,73±0,17 0,03 0,48±0,02 1,03 7,52 

G6 5,36 0,02 1,97±0,02  0,23  <LD 

*G7 12,03±0,99 2,05 2,35±0,06 0,01 1,56  <LD 

G8 5,09±0,59 2,89 0,71±0,12 0,04 0,69±0,01 0,37 <LD 

G9 3,39±0,09 0,64 0,65±0,12 0,04 4,43±0,01  4,27 

*G10 3,93±0,04 0,25 0,74±0,03 0,01 1,05±0,01 0,35 5,8 

G11 3,91±0,25 1,6 1,39±0,12 0,02 2,13±0,01  <LD 

G12 3,56±0,42 2,97 1,21±0,05 0,01 3,13±0,06 2,58 4,27 

*G13 3,57±0,46 3,21 0,88±0,13 0,04 0,65±0,06 3,76 4,27 

G14 5,61±0,16 0,71 1±0,07 0,02 1,83  5,82 

G15 4,28±0,35 2,03 1,27±0,13 0,03 4,91±0,06 2,11 4,72 

*G16 3,62±0,71 4,94 0,83±0,04 0,01 1,83  4,25 

G17 3,25±0,55 4,24 0,25±0,03 0,03 0,29±0,06 4,03 <LD 

*G18 3,09±0,13 1,03 2,54±0,03 0 4,2  4,77 

*G19 3,46±0,4 2,88 1,31±0,07 0,01 1,24  5,02 

*G20 3,77±0,23 1,52 0,92±0,14 0,04 1,71±0,06 3,15 5,75 

*artesanais. CV- desvio padrão relativo (%). 

 

 

FIGURA 13 - Concentrações dos ânions no CI. Acetato, cloreto e sulfato em mg.L-1. 
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5.7.1.1 Acetato 

Em média os teores de acetato são relativamente baixos tanto nas 

aguardentes brasileiras como nas de Cabo Verde, aguardentes industriais e 

artesanais quando comparados aos valores médios do sulfato. Como íon acetato 

participa de forma negativa sobre a qualidade final da aguardente uma vez que 

contribui na formação de ésteres como acetato de etila e outros, e na formação de 

ácidos, espera-se que as aguardentes apresentem baixos teores do mesmo [92,93]. 

Embora presente com baixo teor nas aguardentes artesanais é em teores 

mais elevados nos dois casos, sendo na aguardente de Cabo-Verde catorze vezes 

superior. O teor do acetato depende da composição do meio fermentativo por isso a 

diferença entre as variedades, industriais-artesanais pode estar relacionada com as 

leveduras e substratos empregadas. A determinação de acetato confirma o cheiro 

agradável que a maioria das aguardentes apresenta [94]. 

 

5.7.1.2 Sulfato 

Nas duas variedades de aguardentes de Cabo-Verde os teores de sulfatos 

são bem mais altos do que as do Brasilcom o teor da industrial um pouco maior nas 

aguardentes do Brasil. O teor de acetato nas aguardentes artesanais é 3 vezes 

superior a da industrial.A aguardente grogue, G7 é aque acusa maior concentração 

de sulfato e coincidentemente, maior concentração de acetaldeído e único com 

excesso de acetato de etila. Por isso foi interessante comparar seu odor com os 

restantes o que permitiu registá-lo como uma, das duas exceções encontradas no 

grupo dos grogues dearoma enjoativo e irritante[27]. 

 

5.7.1.3 Cloretos 

 

As concentrações do cloreto nas cachaças artesanais de Cabo-Verde são 

menores que as industriais mas, nas cachaças do Brasil apresentam uma diferença 

insignificante sendo a industrial ligeiramente maior. 

Dos ânions em estudo o sulfato apresenta maior teor na maioria das 

cachaças de Cabo-Verde, seguindo o cloreto. Com as cachaças do Brasil o teor 

diminui na seguinte ordem: sulfato, acetato e cloreto. 
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5.7.1.4 Alcalinidade total (HCO3
- e CO3

2-) 

 

O carbonato não foi identificado nas aguardentes de Cabo-Verde e do Brasil 

analisadas neste trabalho. Entretanto, o íon bicarbonato foi determinado em todas as 

aguardentes de Cabo Verde, ao passo que nas aguardentes brasileiras somente 

alguns acusaram a presença diminuta deste íon. Os resultados encontrados revelam 

que as concentrações de HCO3
- são significativas se comparadas com os teores dos 

outros ânions estudados como pode ser observado na TABELA 12b. 

 

A TABELA 14 e as FIGURAS 13 e 14 comparam todos os componentes 

estudados nas duas classes de aguardentes: artesanais e industriais, dos dois 

países. 
TABELA14 - Valores médios dos componentes orgânicos e inorgânicos das aguardentes do Brasil e 

de Cabo-Verde 
Componentes (mg/L) 

Artesanal Industrial 
BRA  C-V BRA  C-V 

Acetaldeído 86,1 72,9 51,7 63,3 

n-propanol 307,7 313,7 266,9 265,2 
Acetato et. 80,3 306,5 118,3 315,8 
Isobutanol 174,6 140,8 167,4 235,8 
n-Butanol 59,4 42,7 8,35 52,5 
Isoamílico 481,6 409,6 528,2 670,9 

Sódio 10,3 6,5 5,3 16 
Potássio 1,8 0 2,2 0 
Magnésio 5,8 7,4 4,3 8,8 

Cálcio 5,1 2,9 1,7 2,3 
Cobre 6 13,3 4 5 

Chumbo 0,5 0 0,2 0 
Cloreto 0,32 18,8 0,2 22,2 
Acetato 0,77 14,4 0,5 11,9 
Sulfafo 9,6 47,9 3,6 49,8 
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5.8 Análise de Componentes Principais , PCA 

A análise de componentes Principais, PCA, é uma ferramenta quimiométrica 

muito útil no conhecimento de padrões. 

No gráfico dos pesos (FiGURA 13) as PC’s 1 e 2 contém pesos negativos e 

positivos. A PC1 mostra com relevânciaque o grau alcoólico, n-butanol, cloreto, 

acetato de etila, íon acetato e sódio de Cabo-Verde têm maior teor em relação às 

aguardentes do Brasilenquanto que PC2 mostra que além de dos metais níquel e 

selénio,os álcoois isobutanol, n-propanol e isoamílico e consequentemente os ácoois 

superiores são em maior teor nas aguardentes do Brasil. No gráfico dos”scores”: 

PC1 separa as aguardentes brasileiras, B, das aguardentes de Cabo-Verde, v. A 

PC2 discrimina principalmente as aguardentes brasileiras  industriais (escores 

positivos em PC2 com valores  muito próximos). 

A PC1 descreve 23,87 % da informação original dos dados e PC2 descreve 

17,8%. Foram necessárias dez componentes principais para descrever 91,64 % dos 

dados originais.  
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. 

 

FIGURA14- Gráfico dos pesos. 
Factor1 - (positivo) sulfato,acetato, pH, álcool ( Isoamílico, Isobutílico n-propanol) e níquel.Factor1- (negativo) Acetaldeído, Álcool n-butílico,cloreto, 
íonacetatograu alcoólico, cobre e sódio 
Factor2 -(positivo)cloreto,grau alcoólico,níquel,álcool (n-propílico, n-butílico, Isobutílico, Isoamílico e A.Superiores) ;Factor2- (negativo)pH, acetato de etila, 
sulfato, cobre, sódio, selénio e íon acetato. 
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Assim, evidencia-se uma separação das duas origens e variedades de aguardentes, as do Brasil das de Cabo-Verde, as 

artesanais das industriais, ver FIGURA 14. Os subgrupos, artesanais e industriais formados, devem-se à diferenciação no controle 

de qualidade e nota-se que as aguardentes industriais brasileiras têm um perfil muito similar enquanto que as industriaiscabo 

verdianas apresentaram uma maior dispersão [98-100]. 

 

 

FIGURA 15 - Gráfico dos “score” de PCA em amostras de aguardentes do Brasil e de Cabo-Verde.  
B-Brasil, b(rosa)-aguardentes industriais; b(verde)- aguardentes artesanais. 
v-Cabo-Verde, v (vermelho)- aguardentes industriais; v(marron)- aguardentes artesanais. 
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4. CONCLUSÕES 

O método cromatográfico aplicado confere num intervalo de tempo 

relativamente curto, resultados com precisão e exatidão satisfatórios credenciando 

dessa forma o método estudado. 

O coeficiente de variação encontrado para os parâmetros de validação 

estudados apresenta valores abaixo de 5% exigidos para validação da precisão de 

um método, bem como recuperações que sofreram variações dentro da faixa 

estipulada pela norma do INMETRO. 

Comparando os valores máximos definidos pela legislação atual sobre o 

Padrão de Identidade e Qualidade da cachaça, (Instrução Normativa 13, publicada 

em 29 de Junho de 2005-MA), as concentrações dos íons de cobre, em algumas 

amostras de aguardentes grogues apresentam teores bem acima do valor permitido, 

podendo acarretar prejuízos na qualidade sensorial do produto bem como danos à 

saúde dos consumidores o que reforça a necessidade duma legislação que proíba 

suas produções. 

Aguardentes de origens diferentes apresentam grandes heterogeneidades 

essencialmente no tocante a teores dos álcoois secundários e cátions, por isso 

apresentam características organolépticas diferentes. 

A análise quimiométrica possibilitou a extração de maiores informações dos 

dados das análises efetuadas promovendo interpretações de resultados com maior 

segurança e confiabilidade. 

Perante as preocupações da população em geral coma produção e consumo 

desenfreados e sem controle de grogues sem qualidade e diversidades de reações 

que se tem registrado, resta propor ao Estado de Cabo-Verde a aplicação do 

método em questão de modo a avaliar a qualidade e assumir, uma fiscalização 

rigorosa e criteriosa na produção, na venda e no consumo. 

Tornam-se assim imprescindível, uma legislação específica que obriga os 

produtores de Cabo Verde a seguir normas que garanta qualidade do produto. 

Todavia é fundamental a disponibilidade de um laboratório com metodologias 

apropriadas e oficializadas para se efetue uma fiscalização local e periódica 

eficiente.   
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ANEXO 
 
 
 

 Componentes voláteis da aguardente mg/100mL de álcool anidro 

Metanol 20 

N- butanol                                                                      

Alcoóis superiores 

3,0 

300,0 

Aldeídos em aldeído acético 30,0 

Acidez volátil em ácido acético 150 

Ésteres em acetato de etila 200,0 

Carbamato de etila 150.10-3 

Furfural 5,0 


