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RESUMO 

 A presença de compostos fenólicos em amostras de cachaça deve-se 

principalmente à etapa de envelhecimento. Esses compostos são responsáveis pela cor, 

sabor e aroma destas bebidas, além de possuírem propriedades antioxidantesque podem 

proporcionar efeitos benéficos a saúde humana. Neste trabalho foi desenvolvido um 

método de extração em fase sólida de substâncias fenólicas presentes em cachaça não 

envelhecidas para posteriordeterminação da atividade antioxidante, quantificação de 

fenólicos e flavonoides totais e da composição defenólicos por Cromatografia Líquida 

de Ultra Rápida com detectores de fluorescência e arranjo de diodos (UFLC-DAD-RF). 

Foram estudados 3 recheios para cartuchos de SPE no preparo de amostras e a 

otimização foi realizada utilizando a metodologia de Folin Ciocalteau com auxílio de 

ferramentas quimiométicas. Os resultados possibilitaram escolha daespuma de 

poliuretano como fase sólida dos cartuchos pois recuperações superiores a 74,94% 

foram obtidas onde, para todos os cartuchos a mistura de acetonitrila e metanol 

proporcionaram maiores valores de recuperação de 97,04%, 83,24%, 79,20%, 57,70%, 

68,60% para EPU, XAD2, XAD7, C18 e Stracta X respectivamente. Para análises 

cromatográficas um cromatógrafo líquido ultrarápido foi utilizado na separação de 16 

compostos fenólicos em apenas 12 minutos, com LOD e LOQ na faixa de 0,004 a 0,011 

e de 0,008 a 0,036 mg L
-1

respectivamente, repetitividade e a precisão intermediária 

apresentaram desvio padrão relativo (RSD) variando de 0,16 a 13,92 % e 0,40 a 12,07% 

respectivamente.Teste de comparação das médias de Tukey permitiu avaliar 

similaridades das tanto na quantificação dos compostos fenólicos analisados por 

cromatográfica quanto nos métodos espectrofotométricos. A análise dos componentes 



principais foi aplicada à análise cromatográfica separando dois grupos de amostras 

envelhecidas e não envelhecida, já nas análises espectroscópicas um terceiro grupo foi 

separado as amostras de cachaça orgânica. 

Foram obtidos espectros UV/Vis das diferentes amostras o que possibilitou através 

análise multivariada, com uma taxa de sucesso 78,21% ao nível de 95% de confiança, a 

separação de dois grupos de cachaças envelhecidas e não envelhecidas. A 

espectrofotometria foi aplicada nas análises de atividade antioxidante foram aplicadas 

metodologias de sequestro de radicais livres (ABTS
+•

 e DPPH
•
) e de transferência de 

elétrons (FRAP) o que permitiu avaliar a correlação dos resultados obtendo correlações 

significativas de acordo com a tabela de valores críticos do coeficiente de correlação r 

de Pearson. Os ensaios espectrofotométricos aliados à análise dos componentes 

principais possibilitou a explicação de 90,65% referente á separação de três grupos de 

amostras destacando a cachaça orgânica. 

  

ABSTRACT 

The presence of phenolic compounds in the cachaça is mainly due to the aging step. 

These compounds are responsible for the color, flavor and aroma of these drinks, in 

addition to having antioxidant properties that may be beneficial to human health. This 

work developed a method of solid phase extraction of phenolic substances in cachaça 

not aged for later determination of antioxidant activity, quantification of total phenolic 

and flavonoid and phenolic composition by Ultra Fast Liquid Chromatography with 

fluorescence and arrangement diodes detectors (UFLC-DAD-RF). 3 fillings for SPE 

cartridges were studied in the sample preparation and the optimization was performed 

using the method of Folin Ciocalteu with the aid of chemometric tools. It was possible 

to choose the polyurethane foam as the cartridges for solid phase to 74.94% higher 

recoveries were obtained, where, for all cartridges mixture of acetonitrile and methanol 

yielded higher recoveries from 97.04% 83.24% , 79.20%, 57.70%, 68.60% for UPC 

XAD2, XAD7, C18 and Stracta X respectively. In one chromatographic analysis 

ultrafast liquid chromatograph was used for separation of phenolic compounds 16 in 

only 12 minutes with LOD and LOQ in the range from 0.004 to 0.011 and 0.008 to 

0.036 mg L
-1

, respectively, intermediate precision and repeatability showed relative 

standard deviation (RSD) ranged from 0.16 to 13.92%, and 0.40 to 12.07%, 

respectively. Test comparison of Tukey's possible to evaluate similarities of both the 



quantification of phenolic compounds analyzed by chromatography as in 

spectrophotometric methods. The principal component analysis was applied to 

chromatographic analysis separating two groups of aged samples and not aged since 

spectrophotometric analysis in a third group was separated samples of organic 

cachaça.Were obtained UV / Vis spectra of different samples which enabled through 

multivariate analysis, with a success rate 78.21% at 95% confidence, the separation of 

two groups of aged cachaça and not aged. Spectroscopy was applied in the analysis of 

antioxidant activity were applied scavenging free radicals methodologies (ABTS
+•

 and 

DPPH
•
) and electron transfer (FRAP) allowing to evaluate the correlation of the results 

obtained significant correlations according to the table of values Critics of the 

correlation coefficient r of Pearson. The spectrophotometric assays combined with 

principal component analysis allowed the explanation of 90.65% relative separation will 

of three groups of samples highlighting the organic cachaça. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

INTRODUÇÃO 

A cachaça, uma bebida destilada tipicamente brasileira, é a segunda bebida mais 

consumida no Brasil e vem conquistando novos mercados e expandindo-se além das 

fronteiras do país. É uma bebida obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-

de-açúcar, sem adição de açúcar, corante ou outras substâncias químicas, sendo objeto 

de estudo de diversos autores sob aspectos químicos relacionado à tipificação, avaliação 

sensorial, controle de qualidade e tecnologia de produção, além de aspectos econômicos 

e sociais. 

• Aspectos gerais sobre a cachaça 



• Aspectos Históricos 

 Há indícios de que os egípcios foram os primeiros a produzirem bebidas 

alcoólicas, com o intuito de curar moléstias. Na Grécia a fermentação foi usada na 

fabricação da bebida chamada “ácqua ardens”, água que pegava fogo ou mesmo 

aguardente. Essa bebida, para os alquimistas, tinha propriedades medicinais e místicas e 

foi chamada de “água da vida ou elixir da longevidade”. 

 Esse elixir chegou à Europa e ao Oriente Médio com a expansão do Império 

Romano e lá surgiram os primeiros equipamentos de destilação, semelhantes aos 

alambiques usados atualmente. Essa tecnologia se espalhou pelo mundo, na Itália era 

usada para fazer a grappa a partir da uva e a Bagaceira em Portugal, na Escócia a 

cevada (ou o milho) originava o uísque, na Rússia o centeio a vodka, o Sakê era feito a 

partir do arroz no Japão e na China e na Alemanha a cereja dava origem ao Kirsh. 

 No Brasil, com o surgimento dos engenhos no século XV, e o reaproveitamento 

do vinho da cana-de-açúcar proveniente dos tachos de rapadura, conhecido como 

“garapa azeda”, passou a ser fornecida aos escravos para que pudessem suportar melhor 

a pesada carga de trabalho nos canaviais. Com a escassez da bagaceira portuguesa e do 

vinho do porto apreciados pelos colonizadores, este líquido passou a ser destilado 

originando um líquido transparente, brilhante e ardente quando ingerido, nascendo então 

à cachaça ou pinga, considerando que durante o processo de destilação esse líquido 

pingava. 

 A cachaça sai da senzala e vai para a mesa do Senhor do Engenho, gerando 

interesse econômico do Brasil colônia, sendo taxada pela Metrópole portuguesa e em 

1756 a aguardente de cana-de-açúcar foi um dos gêneros que mais contribuíram com 

impostos voltados para a reconstrução de Lisboa, destruída no grande terremoto de 

1755. Se tornou em 1808, a cachaça um dos principais produtos da economia brasileira 

utilizada como moeda corrente para compra de escravos na África. 

 Uma sequencia de leis e decretos foi instituída a fim de regulamentar os diversos 

aspectos referentes à aguardente brasileira. A Lei 5.823 de 1972 versava sobre a 

padronização, classificação, inspeção e registro de bebidas e o Decreto 73.267 de 1973 

tratava a aguardente de melaço e a Cachaça como sendo uma mesma bebida. Em 1994, 

a Lei 5.823/72 foi revogada e mudanças na definição dessas denominações foram 

introduzidas pela Lei 8.918, sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, 

a produção e a fiscalização de bebidas que cria a Comissão Internacional de Bebidas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho_do_porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1756
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica


que ainda posicionava a cachaça, a aguardente de cana e a caninha como sendo uma 

mesma bebida. Apenas em 1997 essa lei foi regulamentada pelo Decreto 2314. 

 O Decreto número 4062 de 21/12/2001 e a Lei da Propriedade Industrial número 

9279 de 14/05/1996 definem as expressões “Cachaça”, “Brasil” e “Cachaça do Brasil” 

como produto de qualidade única tendo em vista as suas características naturais e as 

indicações geográficas brasileiras. 

 Além de expressões, a legislação se preocupa em fixar os padrões de identidade 

e qualidade para aguardente de cana e cachaça, sendo assim, em 2005 a Legislação 

Brasileira através da Instrução Normativa número 13 do mesmo ano, afirma que o termo 

aguardente de cana é usado para: 

[...] bebida com graduação alcoólica de 38 a 54 % em volume a 

20 °C, obtida do destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar 

ou pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-

açúcar, podendo ser adicionada de açúcares em até 6 g.L
-1

, 

expressos em sacarose. 

 Essa mesma Instrução Normativa institui diferenças entre os temos aguardente 

de cana e cachaça quanto à graduação alcoólica e aspectos sensoriais afirmando que 

cachaça é usado para: 

[...] denominação típica e exclusiva da aguardente de cana 

produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em 

volume a 20 °C, obtida pela destilação do mosto fermentado do 

caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais 

peculiares, podendo ser adicionada de açúcares em até 6 g.L
-1

, 

expressos em sacarose. 

 

 

• Processo de Produção da Cachaça 

 A cachaça, bebida pertencente à família das aguardentes, da eau-de-vie ou 

aquavit., é à base de cana-de-açúcar, leveduras e água, seu processo produtivo pode ser 

resumido conforme os seguintes estágios (Figura 1): preparação da matéria prima (corte, 

separação das folhagens, transporte e armazenamento), seguida da extração do caldo, 

para, logo após, ocorrer a fermentação. O resultado dessa fermentação é levado à 

destilação, do qual, por meio de uma coluna de destilação ou alambique, se extrai a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura


cachaça. Esta pode ainda ser envelhecida em barril de madeira, antes de ser engarrafada 

e distribuída para a comercialização. 

A escolha da variedade adequada da cana de açúcar e plantio da mesma é o que 

dá início ao processo produtivo. Devem-se programar as etapas de corte, a escolha de 

variedades adequadas e o processamento quase que imediato, para evitar deterioração. 

 Durante a colheita não é indicada a queima do palhiço, pois, além das 

conseqüências ambientais, a queima prévia da cana resulta na queima de 

microorganismos necessários para uma boa fermentação, tornando o caldo mais impuro, 

tendência de deterioração mais rápida da cana cortada e principalmente no aumento dos 

compostos furfural e hidroximetilfurfural na bebida final onde ambos somados não pode 

ultrapassar 5 mg/100 mL de etanol. 

 Em um prazo máximo de 36 horas a cana madura, fresca e limpa deve ser moída. 

Isso é feito em moendas que podem ser movidas por motor elétrico, ou por rodas 

d'águae têm a função de espremerem a cana, para dela se extrair o suco, e assim separar 

o caldo do bagaço. O bagaço não pode chegar até o processo de fermentação, pois isso 

resultaria em um aumento do teor de metanol. Ele é então usado para aquecer as 

fornalhas do alambique ou na alimentação animal, já o caldo da cana é decantado, 

filtrado para retirar o bagacilho e em seguida, é preparado com a adição de nutrientes e 

levado às dornas de fermentação. 
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Figura 1.1: Fluxograma do processo de produção da cachaça. 

  

 A fase da fermentação é sem dúvida a mais importante para a qualidade do 

produto. Nela o açúcar é transformado em álcool, para que isso ocorra é ideal que o 

caldo de cana esteja numa concentração de açúcares entre 14 e16 ºbrix. O ºbrix é uma 



escala numérica de índice de refração (o quanto a luz desvia em realação ao desvio 

provocado por água destilada) de uma solução e pode ser monitorado por sacarímetro 

ou refratômetro. Normalmente, o caldo apresenta uma concentração de açúcares de 14º 

a 22º brix. Sendo assim, acima de 15º brix, é necessário efetuar uma diluição e abaixo 

disso efetua-se uma adição de açúcar ao caldo de cana, para garantir a estabilidade do 

fermento ao longo de todo o período fermentativo. 

Esse processo ocorre por ação de leveduras, principalmente a Saccharomyces 

cerevisae, levedura que apresenta a melhor resistência a altos teores alcoólicos. 

Havendo a transformação dos açucares do mosto em etanol, gás carbônico, e compostos 

em quantidades menores que o etanol, chamados de compostos secundários, dentre os 

quais estão aldeídos, álcoois superiores, ésteres e ácidos orgânicos que compõe o aroma 

e o sabor característicos da bebida (Figura 2). A natureza desses compostos depende das 

características da matéria prima da fermentação. 

 

Figura 1.2: Equação simplificada da fermentação alcoólica 

 

O processo de fermentação dura em torno de 24 horas, sendo o teor de sólidos 

solúveis o indicativo do final do processo. A presença de açúcares no mosto fermentado 

pode, devido à oxidação destes compostos durante a destilação, resultar também na 

formação de furfural e hidroximetilfurfural. 

 Após a fermentação o mosto passa a ser chamado de vinho e possui baixa 

graduação alcoólica como a concentração fixada por lei é de 38 a 54 GL, é preciso 

elevar o teor de álcool, para isso, é realizada uma destilação que se fundamenta na 

volatilidade das substâncias e a partir das diferentes temperaturas de ebulição é possível 

separar e selecionar os produtos da fermentação. 

 O produto principal do processo de destilação do vinho chama-se flegma que é 

uma mistura hidroalcóolica impura cuja graduação depende do tipo de equipamento 

utilizado, já a o resíduo não destilado chama-se vinhaça e é constituído principalmente 

de água, sais, células de leveduras e bactérias entre outras substâncias. 

 A destilação pode ocorrer de forma contínua ou descontínua, na primeira utiliza-

se torre ou coluna de destilação é confeccionada majoritariamente em aço. Nesse 

processo contínuo, não ocorre separação de frações e devido ao produto ser mais 

homogêneo é um aparato usado por grandes produtores. 



 O processo descontínuo é realizado em alambiquesde cobre com partes em 

alumínio ou aço. Essa destilação consiste em um processo menos eficiente necessitando 

de cortes durante a destilação a fim de se obter um produto apresente uma baixa 

concentração de substâncias tóxicas e compostos que diminuam a qualidade sensorial da 

bebida. Com essa separação obtém-se 3 frações chamadas de cabeça, coração e cauda. 

Destes, apenas o coração, fração intermediária, é utilizado para o consumo, a cabeça é a 

fração inicial e possui um elevado teor alcoólico (57% v/v) e a cauda, ultima fração, que 

apresenta um baixo teor alcoólico (27% v/v) são descartados. Independentemente do 

aparato usado, a qualidade da cachaça depende de variáveis relativas ao projeto do 

equipamento e as condições operacionais. 

 Após a destilação, faz-se necessário um período de descanso de dois a três meses 

para que a cachaça seja consumida, pois dessa forma são corrigidas algumas 

irregularidades no buquê e sua qualidade fica completa. Entretanto, a etapa de 

envelhecimento é opcional, mas agrega valor ao produto final. Nesta etapa a cachaça é 

armazenada em barris de madeira por um tempo determinado e nesse período ocorrem 

diversas reações que proporcionam a incorporação de compostos provenientes das 

madeiras usadas. Esta comprovada que tais reações são responsáveis por mudanças 

químicas, físicas e sensoriais da cachaça. A incorporação e os tipos dos compostos 

incorporados dependem do tempo de armazenamento e principalmente da madeira 

usada na confecção dos barris. 

Após esses processos, a cachaça deve ser engarrafada em recipiente de vidro, pois 

o uso de plástico pode possibilitar a reação deste com alguns dos componentes da 

bebida modificando a qualidade sensorial. 

 

• Qualidade da Cachaça 

Os aspectos gerais de qualidade da cachaça exigem a realização de análises físico-

químicas que monitoram a composição inorgânica (metais e outros), e orgânica 

(componentes secundários) da mesma. A composição da cachaça depende do modo de 

produção. 

Com relação ao modo de produção pode-se classificar a cachaça em industrial, 

artesanal e orgânica. 

1.1.3.1 Cachaça Industrial 



O modo de produção industrial é mais rápido devido à adição, durante a 

fermentação, de leveduras, vitaminas, substâncias nitrogenadas (amônia, glutamato, 

glutamina e asparagina), substâncias à base de fósforo (fosfato de potássio) e sais 

minerais (para favorecer o crescimento e a atividade da levedura); bactericidas e 

antibióticos (para minimizar a proliferação de bactérias e contaminantes); substâncias 

antiespumantes (para evitar a formação de espumas); e solução diluída de ácido 

sulfúrico a 10% (para ajuste do pH entre 4,5 e 5,0). 

A destilação no modo produção industrial de ocorre em colunas de destilação, que 

consiste em um cilindro de aço inoxidável com altura entre quatro e cinco metros e 

diâmetro variável em função da sua produtividade. Sendo assim, o vinho da cana é 

colocado na parte superior da coluna e ao descer pelas bandejas aquecidas ocorre a 

vaporização do álcool. Na base da coluna sai o vinhoto, que é um resíduo praticamente 

isento de água, e do topo sai uma mistura de álcool e outras substâncias voláteis que vão 

para o condensador onde são condensados parcialmente originando uma fração do 

destilado final. A outra fração é constituída de vapores que não foram condensados que 

retorna à coluna e são encaminhados a um condensador auxiliar. As duas frações são 

misturadas passam pela resfriadeira e saem do equipamento. Após armazenamento em 

tanque de ferro revestido com asfalto, o destilado é diluído com água, adoçado com 

xarope de açúcar, filtrado e engarrafado. 

 

1.1.3.2 Cachaça artesanal 

Diferentemente do modo de produção industrial, a cachaça produzida 

artesanalmente demora mais tempo (cerca de 24 horas) para ser produzida, pois 

adiciona-se eventualmente fubá, milho moído cru ou tostado, farelo de arroz e suco de 

limão para auxiliar no processo de fermentação. O destilador usado nesse modo de 

produção é feito de cobre constituído por uma panela, que é aquecida pela queima do 

bagaço da cana ou de madeira, de onde os vapores de baixo teor alcoólico saem para 

uma coluna acoplada a parte superior, que permite o refluxo desses vapores. Isto 

aumenta o teor alcoólico nos vapores e devolve ao vinho substâncias de baixa 

volatilidade, responsáveis pelo mau gosto e acidez elevada ao destilado, que sofrem 

reações induzidas pelo calor e ação catalítica do cobre formando outras substâncias 

menos prejudiciais. A condensação parcial dos vapores formados é feita em um tubo 

encurvada como um “pescoço de cisne”, e essa condensação se completa na serpentina. 



A limpeza dos equipamentos usados na produção de cachaça é muito importante 

para a qualidade da bebida. Sendo assim é necessário efetuar a lavagem com água e 

caldo de limão, para dissolver o “azinhavre” [CuCO3.Cu(OH)2] formado, nas paredes 

dos alambiques de cobre resultante de sua oxidação, durante o processo de destilação e 

que pode se dissolver por vapores ácidos e contaminar o destilado. 

1.1.3.3 Cachaça Orgânica 

Algumas adaptações no modo de produção artesanal conferem à cachaça a 

característica orgânica. Essas adaptações vão desde o modo de plantio da cana até o 

engarrafamento. Nesse modo de produção a cana não recebe nenhuma adição de 

fertilizante e agrotóxico, a adubação é feita pelo uso das espécies retiradas pela carpina 

do local, a irrigação é realizada através de gotejamento que permite economizar água e 

não se usa a queima da cana antes do corte. 

A partir de 60 dias antes do corte é realizado um acompanhamento do %Brix (teor 

de açúcar na cana) a cada 15 dias para que seja empregada cana em estágio ideal de 

maturação e apenas a quantidade de cana que será usada em 24 horas é cortada 

manualmente, com um corte, tipo “podão”. O controle da maturidade da cana e da 

padronização do brix garante uma boa fermentação que deve ocorrer em no máximo 36 

horas. A fração que ultrapassar esse tempo é separada junto com a “cabeça” do 

destilado. Durante o processo de destilação o sistema é aquecido com uma serpentina no 

interior do alambique de vapores para proporcionar um aquecimento uniforme que é 

controlado pela regulagem da saída dos vapores que minimiza a contaminação da 

cachaça por cobre. 

Assim como os outros processos, o engarrafamento é feito com equipamentos 

manuais e muitos subprodutos são usados em outros processos como as folhas do corte, 

onde as secas para servir de cobertura morta, as folhas verdes e a ponta da cana são 

usadas na alimentação bovina, sendo o primeiro co-produto usado. Aproveita-se o 

bagaço da cana resultante do processo de moagem, como volumoso na alimentação de 

ruminantes, como cobertura morta nas entrelinhas da cana e café, com a adição de 

garapão é usado como adubo, ou como combustível da caldeira que produz cinzas ricas 

em minerais e que também podem ser usadas na adubação. 

Outro subproduto é a cabeçada, proveniente do início da destilação, é usado após 

concentração do álcool, como combustível em veículos. 

 



• Importância econômica 

 Durante muito tempo a cachaça foi estigmatizada por ter sua origem nas classes 

menos favorecidas da população brasileira. Entretanto, isso mudou e atualmente a 

cachaça é a bebida destilada mais consumida no Brasil e a terceira no ranking mundial, 

existindo cerca de 5 mil marcas, 30 mil produtores no Brasil e volume anual em torno 

de 1,3 bilhão de litros. A cadeia produtiva da cachaça é formada por pequenas e médias 

empresas que geram cerca de quatrocentos a quinhentos mil empregos diretos e 

indiretos e uma receita superior a seiscentos milhões de dólares ao ano. 

 Um desafio para o setor segundo alguns produtores é o preconceito gerado pelos 

preços baixos e pela grande oferta de produtos de má qualidade. Em 1997 o Programa 

Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC) foi criado pela Associação 

Brasileira de Bebidas (Abrabe) para apoiar as exportações do setor, dar capacitação 

técnica ao produtor e valorizar a imagem da cachaça como um produto genuinamente 

nacional. Com a extinção do programa deu origem ao Ibrac (Instituto Brasileiro da 

Cachaça) em 2006, que tem a função de disponibilizar possibilidades mercadológicas 

aos produtores. 

 A cachaça tem categorias para todos os bolsos e gostos, pode ser misturada a 

outras bebidas como, sucos, refrigerantes, energéticos e na forma de drinks e caipirinha 

o que atinge o público feminino que prefere bebidas doces. Visando atingir um público 

jovem, já se iniciou a comercialização das misturas já prontas. No entanto, para um 

público mais seleto que valoriza esse produto nacional, as cachaças tradicionais 

continuam sendo fabricadas. A produção de cachaças do tipo premium têm crescido 

devido ao sabor diferenciado causado pelo envelhecimento em barris de carvalho. 

 

• Compostos fenólicos em bebidas destiladas 

Durante o período de estocagem em recipientes de madeira ocorre uma série de 

modificações na bebida alcoólica. Campos et al. comprovarama presença de compostos 

fenólicos em bebidas destiladas envelhecidas ao estudar o tratamento térmico de 

diferentes tonéis de madeira. 

 Compostos fenólicos são substâncias que possuem pelo menos um anel 

aromático no qual, ao menos um hidrogênio é substituído por um grupamento hidroxila. 

Os fenóis simples, de modo geral são pouco frequentes na natureza. Já compostos 

polifenólicos, com múltiplos grupos funcionais do tipo fenol, e ácidos fenólicos estão 

largamente presentes na natureza, livres ou complexados com proteínas e açúcares. 



Esses compostos são originados do metabolismo secundário das plantas e estão 

presentes como componentes naturais da madeira, de diversas frutas e flores sendo 

responsáveis por propriedades organolépticas, cores, essenciais para o seu crescimento, 

reprodução proteção contra patógenos e predadores herbívoros (alguns compostos 

podem atuar como toxinas naturais ou conferir sabor indesejado ao alimento tornando-o 

menos palatável) além de exercer um importante papel na morfologia e fisiologia 

vegetais na medida em que estão relacionados a diversos aspectos do crescimento e 

reprodução vegetal. 

  Tomando por base sua estrutura química, os compostos fenólicos podem ser 

divididos em quatorze diferentes classes (Tabela 1.1). 

 Os compostos fenólicos têm como principais fontes as frutas cítricas, como 

limão, laranja e tangerina, mas podem ser encontrados em outras frutas como cereja, 

uva, ameixa, pera, maçã e mamão. No entanto, estão em maiores quantidades na polpa 

do que no suco da fruta. Pimenta verde, brócolis, repolho roxo, cebola, alho e tomate 

também são excelentes fontes destes compostos.
6
 Tomando por base sua estrutura 

química, os fenóis podem ser divididos em quatorze diferentes classes (Tabela 1.1). 

 

Tabela 1.1: Classificação dos compostos fenólicos de acordo com sua unidade mínima. 

Unidade 

Mínima 

Classe de compostos fenólicos 

C6 Fenóis simples, benzoquinonas 

C6-C1 Ácidos fenólicos 

C6-C2 Acetofenonas e ácidos fenilacéticos 

C6-C3 Fenilpropanóides: ácidos cinâmicos e compostos análogos, 

fenilpropenos, cumarinas, isocumarinas e cromonas 

C6-C4 Naftoquinonas 

C6-C1-C6 Xantonas 

C6-C2-C6 Estilbenzenos, antraquinonas 

C6-C3-C6 Flavonóides 

(C6-C3)2 Lignanas 

(C6-C3-C6)2 Biflavonóides 

(C6)n Melaninas vegetais 

(C6-C3)n Ligninas 

(C6-C1)n Taninos hidrolisáveis 

(C6-C3-C6)n Taninos condensados 

Com relação à ocorrência, os compostos fenólicos podem ser classificados em 

amplamente distribuídos e de distribuição restrita, onde no primeiro grupo estão as 

cumarinas, flavonóides, os derivados de ácido benzóico, de ácido cinâmico e de 



polimerização (taninos e ligninas), já no segundo grupo estão as demais substâncias não 

citadas. 

Em destilados os compostos fenólicos têm sido identificados e quantificados 

com o propósito de caracterizar as bebidas, diferenciando assim, os tipos, marcas e 

tempo de envelhecimento. Ensaios relacionando os compostos fenólicos com a 

capacidade antioxidante dos destilados demonstram o valor agregado ao 

envelhecimento dessas bebidas. 

A investigação da influência do tipo de madeira utilizada na fabricação dos 

barris usados no envelhecimento do destilado, do processo de fabricação e da matéria 

prima no teor de compostos fenólicos, visa levantar informações que possam ser 

utilizadas para agregar valor aos destilados. 

A presença de um anel aromático com um ou mais substituintes hidroxílicos, 

permite que os polifenóis sejam bons agentes redutores. Devido as suas propriedades 

redutoras e estrutura química, atuam no sequestro de radicais livres e quelação de metais 

de transição, agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo 

oxidativo. Os intermediários formados nesse processo são relativamente estáveis devido 

à presença do anel aromático na estrutura. Estes compostos, por meio de uma rápida 

transferência de átomos de hidrogênio aos radicais, interferem nas reações de oxidação 

de lipídios e outras moléculas.Os ácidos fenólicos têm a estrutura hidroxifenólica 

conjugada com a dupla ligação da cadeia de ramificação e por isso têm sido reportados 

como os principais componentes da atividade antioxidante. 

Os destilados apresentam valores de atividade antioxidante intermediários aos 

dos vinhos tinto e branco. Sendo que os destilados envelhecidos são os que apresentam 

maior atividade antioxidante. O envelhecimento é conduzido em barris de madeira de 

onde são extraídos os compostos oriundos da hidrólise de estruturas poliméricas como a 

celulose, hemicelulose, tanino e lignina que auxiliam na aprimoração de caracteristicas 

sensoriais, como a formação de cor e sabor. 

A etanólise ácida da lignina produz aldeídos e ácidos aromáticos, e a hidrólise 

em meio ácido dos taninos e hemiceluloses produz ácidos fenólicos e monossacarídeos, 

respectivamente.Além desses, compostos como flavonóides também são extraídos 

diretamente da madeira. 

Da classe de flavonóides, a catequina, quercetina, miricetina e epicatequina são 

os fenólicos mais citados pelos pesquisadores. Na classe das cumarinas tem 

representatividade com a escopoletina. Além desses, a vanilina, o siringaldeído, o 



coniferaldeído, o sinapaldeído e p-hidroxibenzaldeído, ácidos vanílico e siringico, 

derivados da degradação da lignina além do ácido gálico e elágico derivados da 

hidrólise de taninos são compostos comumente encontrados em bebidas destiladas. 

 Os flavonóides são substâncias polifenólicas de baixa massa molar encontrados 

em diversas frutas. É responsável pela formação de pigmentos, pela proteção à radiação 

ultravioleta, pela defesa contra patógenos, pela proteção contra danos oxidativos e pelo 

controle da ação de hormônios como as auxinas. 

 O grupo dos flavonóides é o mais diversificado do reino vegetal sendo composto 

por antocianinas, flavonas, flavonóis, isoflavonas, flavononas e flavanas. São 

conhecidos mais de 4200 flavonóides diferentes, estes compostos têm estrutura básica 

do tipo do tipo difenil-propano, C6-C3-C6 (Tabela 1.2),onde duas partes da molécula 

com seis átomos de carbono são aromáticos.  

 As antocianinas são pigmentos solúveis em água, intensamente coloridos e 

amplamente distribuídos na natureza, sendo responsáveis pelas cores azul, violeta e 

todas as tonalidades de vermelho encontradas em flores, frutos e algumas folhas, caules 

e raízes de plantas. Têm como importantes funções a atividade inibidora do crescimento 

de larvas de alguns insetos e de agir como atrativo para insetos e pássaros a fim de 

polinizar e dispersar sementes. 

O cátion flavílio (Tabela 1.2) é o núcleo fundamental das antocianinas, são mais 

encontradas na classe vegetal das angiospermas. Na forma livre, as antocianinas podem 

apresentar-se na forma de heterosídeos, chamadas de antocianosídeos.
, 

 As flavonas e os flavanóis (Tabela 1.2) fazem parte de um grande grupo de 

flavonóides de origem biossintéticas muito próximas, suas cores variam do branco ao 

amarelo e são encontrados em quase todo reino vegetal. Ambas as classes de 

compostos, flavonas e flavanóis são substituídos na posição C-3 por uma hidroxila, as 

flavonas são derivadas da 2-fenilcromona e os flavanóis da 3-hidroxi-2-fenilcromona. 

As flavonas e flavanóis são pouco solúveis em água, enquanto que flavanona e 

catequina (flavana) são solúveis. As isoflavonas fazem parte de uma classe de 

flavonóides, os isoflavonóides, que ao contrário das outras classes, sua distribuição não 

é taxonômica, mas ainda assim possui uma diversidade estrutural importante. Assim 

como os isoflavonóides, as flavanas são flavonóides onde é possível encontrar 

estruturas oligomerizadas. 

  

Tabela 1.2: Estruturas típicas de compostos fenólicos. 



Derivados do 

ácido benzoico 
R1 R2 R3 R4 

 

Ácido gálico H OH OH OH 
Ácido 

protocatequinico 
H OH OH H 

Ácido vanílico H OCH3 OH H 
Ácido siringico H OCH3 OH OCH3 

Ácido p-

hidroxibenzóico 
H H OH H 

Derivado do 

ácido cinâmico 
R1 R2 R3 R4 

 

Ácido caféico H OH OH H 
Ácido sinápico H OCH3 OH OCH3 
Ácido ferulico H OCH3 OH H 

Ácido o-cumárico OH H H H 
Ácido m-cumárico H OH H H 
Ácido p-cumárico H H OH H 
Ácido cinâmico H H H H 

Aldeídos 

Aromáticos 
R1 R2 

 

Seringaldeído H3CO CHO 
Coniferaldeído H (CH)2CHO 

Vanilina H CHO 

Sinapaldeído H3CO (CH)2CHO 

Flavonoides R1 R2 R3 R4 

 
Miricetina OH OH OH OH 
Quercetina OH OH OH H 

Naringenina H H OH H 
Cumarinas R1 R2 R3 

 

Umbeliferona H OH H 
Herniarina H OCH3 H 
Esculetina OH OH H 

Escopoletina OCH3 OH H 
Esculina OGlc OH OH 

Ostol H OCH3 C5H9 
Aurapteno H H C14H22O 

Catequinas R1 R2 

 Catequina OH H 
Epicatequina OH H 
Antocianinas R1 R2 

 

Cianidina OH H 
Delfinidina OH OH 
Malvinidina OMe OMe 

Pelargonidina H H 
Peonidina OMe H 
Etunidina OMe OH 

 Os ácidos p-hidroxibenzóicos, vanílico e siringico são obtidos após hidrólise 

ácida de folhas de giminospermas e angiospermas, possuindo estreita relação com a 

composição da lignina. O ácido protocatequínico apresenta ampla distribuição e o ácido 

gálico é encontrado mais freqüentemente na natureza na forma de seu dímero de 

condensação, o ácido elágico (Figura 1.3), que são constituintes dos taninos 

hidrolisáveis, do qual são liberados por hidrólise ácida. 



 
Figura 1.3: Estrutura do ácido elágico 

Outro grupo de ácidos fenólicos é formado pelos ácidos cinâmicos, que são 

amplamente distribuídos no reino vegetal. Praticamente todos os tecidos vegetais 

possuem ao menos uma estrutura de ácido p-cumárico, ácido caféico, ácido ferúlico ou 

ácido sinápico, derivados do ácido cinâmico (Tabela 1.2).  No entanto com distribuição 

restrita, o ácido o-cumárico é importante pois origina facilmente a cumarina através de 

ciclização. 

 Por possuírem ligação dupla, os ácidos cinâmicos podem existir sob formas cis e 

trans, onde os derivados do ácido trans-cinâmico são mais estáveis e por isso, mais 

encontrados na natureza. No entanto, esses dois isômeros podem se transformar um no 

outro pela influência da luz em meio aquoso. 

Os taninos possuem massa molar relativamente alta, apresentam-se intensamente 

hidroxilados, formam complexos insolúveis com carboidratos e proteínas, inclusive com 

as proteínas salivares, e por isso são adstringentes ao paladar. Eles estão amplamente 

distribuídos na natureza, sendo encontrados em muitas plantas medicinais, além de ter 

grande utilidade para o homem no que diz respeito à sua aplicação em produtos 

alimentícios, bebidas, indústria do couro e outras como de corantes e adesivos. 

 É possível classificar os taninos em dois grupos, baseando-se em sua estrutura e 

em sua origem biossintética, taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos 

hidrolisáveis são poliésteres de um açúcar, geralmente glicose, ou de um poliol e um 

número variável de ácidos fenólicos (Figura 1.4) sendo hidrolisáveis por ácidos, álcalis 

e enzimas. Segundo a natureza do ácido unido à glicose ou ao poliol têm-se distinguido 

classicamente dois tipos de taninos hidrolisáveis: taninos gálicos, quando o ácido 

fenólico é o ácido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico) e os chamados taninos 

elágicos, quando o ácido fenólico é o hexahidroxidifênico e seus derivados de oxidação. 



 

Figura 1.4: Estruturas de ácido gálico e de um pentagaloil-glucose (tanino hidrolisável)  

Os taninos condensados ou proantocianidinas são oligômeros e polímeros 

flavânicos (Figura 1.5). São constituídos por unidades de flavan-3-óis ou catequinas 

unidas entre si por ligações C-C. São mais resistentes à ruptura que os taninos 

hidrolisáveis por sua estrutura estar relacionada com os flavonóides. Por aquecimento 

com ácidos esses compostos dão origem a antocianidinas e por isso são chamados 

também de proantocianidina, procianidinas, prodelfinidinas e propelargonidinas, 

conforme a antocianidina resultante . Os taninos, um dos constituintes menores da 

madeira são responsáveis pelo progressivo escurecimento da cor da cachaça durante o 

envelhecimento. 

 

Figura 1.5:Estruturas da catequina e de um tanino condensado. 

 Alguns compostos fenólicos não se apresentam livres nos tecidos e estão na 

forma de polímeros como a lignina que são encontrados nas plantas HYPERLINK 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae


"http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrestre"terrestres, associados à celulose na parede 

celular cuja função é de conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques 

microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais. As ligninas formam entre 15 a 35% 

da matéria seca dos troncos de gimnospermas e angiospermas arborescentes, além de 

serem constituintes da parede celular de tecidos associados ao caule, folha e raiz de 

todas as plantes herbáceas, como a cana-de-açúcar. 

 A lignina é formada pela polimerização dos álcoois HYPERLINK 

"http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_cumar%C3%ADlico"cumarílico, 

coniferílico e sinapílico, onde um ou mais hidrogênios são substituídos por -OCH3 e a 

proporção destes três compostos resulta em diferentes tipos de lignina. 

 Presente no cerne das madeiras utilizadas na confecção de barris para 

envelhecimento da cachaça, a lignina dá origem a diferentes compostos através de sua 

hidrólise, tais como vanilina, siringaldeído, ácido felúrico, p-hidroxibenzaldeído, 

propiovanilona, sinapaldeído e coniferaldeído o que confere aroma e sabor diferenciado 

às bebidas envelhecidas. 

A análise dos compostos fenólicos em alimentos e bebidas geralmente é muito 

trabalhosa, pois esses compostos além de englobarem uma gama enorme de substâncias, 

são na maioria das vezes, polares, muito reativos e susceptíveis à ação de enzimas, 

dificultando o desenvolvimento de metodologias analíticas abrangentes para a sua 

determinação. Assim, muitos estudos têm sido realizadas com interesse na separação, 

identificação, quantificação e aplicação dos compostos fenólicos em bebidas destiladas. 

Os métodos realizados em análises de compostos fenólicos podem ser classificados em 

determinação de compostos fenólicos totais e quantificação individual de compostos 

fenólicos. 

Na quantificação individual são aplicadas técnicas de separação, como a 

eletroforese capilar,, a cromatografia líquida ou cromatografia a gás associados a 

diferentes detectores. A seguir serão discutidas várias dessas técnicas. 

1.3. Técnicas analíticas empregadas para a determinação de compostos fenólicos 

em bebidas 

1.3.1. Cromatografia líquida e a gás 

A cromatografia líquida tem sido extensamente utilizada para a separação, 

determinação e quantificação de compostos fenólicos e polifenólicos em amostras de 

bebidas destiladas (Tabela 1.3), e foi utilizando esta técnica que Cardoso et. al. em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3bio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lcool_conifer%C3%ADlico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lcool_sinap%C3%ADlico&action=edit&redlink=1


2004, determinou polifenóis em amostras de cachaça e rum que serviu de parâmetro 

para a após, efetuar tratamento quimiométrico diferenciar estes tipo de destilados de 

cana.
27 

 Usando um cromatógrafo líquido acoplado detectores de DAD e de 

fluorescência (RF), Sampaio et. al. em 2008 empregou ferramentas quimiométricas e 

dentre os 23 analitos descritores utilizados estão os polifenóis: benzaldeído, 

epicatequina, vanilina e siringaldeído que foram úteis avaliar o perfil químico de runs 

em função de sua origem. 

 

 

Tabela 1.3: Níveis de polifenólicos encontrados diferentes tipos de bebidas destiladas 
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É fundamental a escolha do detector mais adequado para medir/quantificar uma 

determinada propriedade física e/ou química de um grupo de analitos de interesse para 

verificar a aplicabilidade da análise. Com isso é possível a escolha da fase móvel, que 

deve ser transparente ao detector, e verificar alguns parâmetros como sensibilidade, 

faixa linear, seletividade exatidão e precisão. O DAD é um detector de comprimento de 

onda múltiplo, que possibilita a escolha de qualquer comprimento de onda dentro da sua 

faixa de operação, além de permitir a obtenção de espectros simultâneos dos picos de 

interesse, fornecendo cromatogramas de dois ou mais comprimentos de onda em uma 

mesma corrida que é muito útil, já que mesmo se a separação não for total é possível 

suprimir um dos componentes através da escolha adequada do comprimento de onda. 

Ao utilizar esse detector é possível também determinar a pureza dos picos e confirmar a 

identidade de uma substância através da comparação com diferentes concentrações do 

padrão analítico. 

 O DAD também foi utilizado na determinação de compostos fenólicos. 

Granados e colaboradores em 2002,para comparar as técnicas de envelhecimento 

artificial e tradicional de rum. Em 2008 foram validados um métodos usando HPLC-

DAD, para diferenciar diferentes marcas de tequilas envelhecidas no México, para 

diferenciar uísques no Japão e para verificar a influência do tratamento térmico dos 

barris de umburana e bálsamo sobre cachaças brasileiras. 

 Através da quantificação de 16 compostos fenólicos, Da Silva em 2009, pode 

diferenciar destilados de cana-de-açúcar envelhecidos em barris de 6 madeiras 

brasileiras e de carvalho utilizando HPLC tanto com DAD quanto com RF Para o 

detector de fluorescência o que existe é a emissão de luz de algumas substâncias na 



faixa do ultravioleta o que permite sua detecção. Com esse dispositivo é possível a 

escolha de um comprimento de onda de excitação por meio do uso de um filtro ou de 

um monocromador dotado de rede ou prisma e ainda escolher um comprimento de onda 

para permitir a passagem da radiação.
,
 Com esses dois comprimentos de onda (excitação e 

emissão) é conferida grande especificidade ao sistema além de apresentar limites de 

detecção menores que o DAD pois a espectrofluorimetria apresenta limites de detecção 

melhores que a absorciometria em uma ou duas ordem de grandeza.
3, 

 A espectrometria de massa acoplado ao HPLC pode ser útil na identificação 

completa dos compostos fenólicos. 

 Uma alternativa para minimizar os problemas encontrados no interfaceamento 

do sistema HPLC com EM é o uso de interfaces onde o analito é ionizado a partir de 

moléculas pouco sensíveis à temperatura e/ou pouco voláteis. As interfaces mais 

empregadas são: as mais empregadas são ionização por eletronebulização 

(“electrospray ionization”) - IEN, ionização química à pressão atmosférica 

(“atmospheric pressure chemical ionization”) - IQPA e, mais recentemente, a 

fotoionização à pressão atmosférica (“atmospheric pressure photoionization”) – FIPA. 

 A HPLC-DAD-ESI-MS
n
 foi utilizada por Regalo et. al em 2011 para separar  

identificar os compostos fenólicos em rum envelhecido em barris de carvalho. Esse 

trabalho pioneiro ao aplicar cromatografia líquida de cromatografia contracorrente de 

alta velocidade ("HSCCC: high-speed counter-current chromatography") combinada 

com cromatografia líquida de alta eficiência com detector de díodos, e espectrometria 

de massas com ionização electrospray (HPLC -DAD -ESI- MSn ) em bebidas destilada. 

O que permitiu a identificação, com base tempo de retenção, os espectros de UV, e nos 

padrões de MS relacionados na literatura, 26 compostos. Eles aplicaram, para facilitar o 

isolamento e identificação dos compostos, uma coluna de vidro (80 cm × 5,5 cm) 

recheada com o polímero Amberlite XAD-7 facilitando a remoção de açúcares, 

proteínas e sais após lavagem com água.  

O preparo da amostra é uma etapa crucial quando se aplica HPLC, onde muitas 

vezes são necessárias etapas de pré-concentração inicial ou uma purificação da matriz 

antes de realizar a análise instrumental, objetivando simplificar o cromatograma de 

modo a identificar e quantificar os polifenóis de forma confiável. Muitas vezes 

requerida, a etapa de purificação consiste da remoção dos componentes potencialmente 

interferentes. Ela pode ser realizada através de particionamento líquido-líquido com um 

solvente imiscível e cromatografia em coluna aberta além da extração em fase sólida 



(SPE), utilizando os cartuchos, disponíveis comercialmente. Os polifenóis podem ser 

normalmente purificados por processos de adsorção-dessorção usando absorventes 

altamente eficientes, dos quais C18 e altamente reticulado de estireno-divinilbenzeno (S 

-DVB) copolímeros são muito populares. 

Bettin et. al (2002) aplicou cartuchos com recheio de fase reversa de três 

fabricantes em amostras de cachaça e obteve recuperações maiores quando a amostra foi 

acidificada. Munoz-Munoz et al. em 2008 aplicou cartucho de C18 após reduzir cerca 

de 50% do volume da tequila por rota-evaporação obtendo recuperações de 64,5 a 106,4 

% para o ácido gálico e a escopoletina respectivamente. No ano seguinte Da Silva 

também utilizou cartuchos de C18 na pré-concentração de 14 compostos fenólicos 

utilizados na caracterização de extratos de seis diferentes madeiras brasileiras e 

carvalho. 

Com o passar dos anos, a cromatografia se tornou um técnica muito requerida, e 

o tempo de análise se tornou a única desvantagem do uso da mesma, no entanto com 

surgimento do UFLC que reduziu a análise a 1/10 do tempo da cromatografia 

convencional, essa desvantagem desapareceu.Com uma coluna menor, sem precisar de 

ultra-alta pressão, há um consumo menor de solventes e um ganho de tempo. No 

entanto, o UFLC ainda é uma técnica pouco explorada, e não existem trabalhos 

utilizando-a na determinação de compostos fenólicos em amostras de bebidas. 

Outra técnica de separação é a cromatografia à gás (GC) que diferente da 

cromatografia líquida por possuir como fase móvel um gás inerte que não vai interagir 

com o analito e sua migração na coluna está relacionada diretamente com a afinidade 

deste pela fase estacionária. Uma limitação desta técnica na análise de compostos 

fenólicos em amostras de bebidas destiladas está na necessidade de uma etapa adicional 

de derivatização para conversão do analito em uma espécie volátil, e assim ser possível 

a utilização da GC. 

A GC foi usada Ng et al., em 2000 para determinação de ácidos e fenólicos 

(coniferaldeído, ácido fumárico, ácido gálico, seringaldeído, ácido siríngico vanílico e 

vanilina), em bebidas destiladas. Para isso os autores realizaram um procedimento 

baseado na extração em fase sólida com posterior derivatização dos extratos e injeção 

direta no sistema de GC-MS (gas chromatography-mass spectrometry). 

 Em 2004 a cromatografia gasosa também foi usada para quantificação de 

compostos fenólicos em amostras de bebida destilada de modo satisfatório, onde foi 



realizada uma extração com diclorometano e posterior injeção no modo split em um CG 

com detector FID (flame ionisation detector).
 

1.3.2. Técnicas espectrométricas 

As técnicas espectrométricas mais usadas são espectrometria de massas, 

espectrometria no infravermelho próximo e espectroscopia no infravermelho 

portransformada de Fourier. 

Na espectrometria de massas ocorre uma fragmentação de um composto puro, 

que tenha sido previamente isolado, após coleta dos fragmentos dotados de carga 

elétrica de acordo com a relação carga/massa (m/z) onde é possível obter um histograma 

da abundância relativa de cada fragmento. A espectrometria de massas com ionização 

eletrospray foi usada por Da Silva et. al. em 2009 para distinguir cachaças envelhecidas 

em tonéis de diferentes tipos madeira, o que possibilitou dividir os resultados em quatro 

categorias por métodos quimiométricos de PCA (análise dos componentes principais) e 

HCA (Hierarchical Component Analysis).  

Espectroscopia de infravermelho é uma técnica que se baseia na quantificação da 

energia absorvida por ligações moleculares e fornece dados espectrais. Essa técnica 

aliada à análise multivariada de dados tem sido utilizada para análises rápidas e 

quantitativas dos compostos fenólicos em amostras de destilados. Picque et. al. utilizou-

a em 2006 para fazer correlações entre espectros obtidos de amostras de conhaque com 

outras bebidas envelhecidas.  

A espectrometria no infravermelho também foi usada para caracterização de 

vinhos e bebidas destiladas, em 2002 onde foi utilizado um equipamento baseado na 

transformada de Fourier (FT-IR, Fourier transform infrared), que possibilitou, após um 

tratamento quimiométrico, diferenciar bebidas produzidas em diferentes países. E 

através da comparação com a análise cromatográfica os autores observaram que a 

técnica é de rápida aplicação e com resultados de confiabilidade compatíveis com a 

CLAE. 

A vantagem destas técnicas reside na quase completa ausência de preparação da 

amostra requerida, o que os torna especialmente rápido de aplicar. A fim de desenvolver 

métodos de classificação e de diferenciação, os espectros são tratados com técnicas 

quimiométricas que permitem a sua caracterização, e, subsequentemente, a construção 

de modelos. 

1.3.3. Eletroforese Capilar 



Usada para a determinação de compostos fenólicos e polifenólicos em amostras 

de bebidas destilada, a Eletroforese Capilar (EC), permite separações rápidas e de 

elevada resolução onde ocorre a migração da solução contendo eletrólitos e moléculas 

neutras através de um capilar impulsionadas pelo fenômeno eletrosmose. 

Em 1997 Bronze et. al. realizou estudos com a EC usando como detector o UV 

para a determinação de polifenólicos em amostras de destilados envelhecidos e extratos 

de barris de carvalho. Outro estudo foi realizado em 2002, por Panosyan et. al. onde foi 

utilizada a eletroforese capilar de alta eficiência para relacionar a concentração de 

vanilina, seringaldeído, sinapaldeído e coniferaldeído com o envelhecimento de 

conhaque e vinho em barris de madeiras usando como detector o arranjo de diodos. 

Esta técnica possui baixa reprodutibilidade dos tempos de migração, além de ser 

menos sensível que o HPLC. Com o objetivo de aumentar a reprodutibilidade lança-se 

mão de diferentes condicionamentos de superfície de sílica dependendo das 

características de amostras.
 

1.4 Métodos para Avaliar o Potencial Oxidante 

A atividade antioxidante varia de acordo com o tipo de composto e sua 

concentração. Para avaliar o potencial antioxidante são utilizados vários métodos que 

diferem entre si quanto ao tipo de radicais gerados, ao indicador de oxidação escolhido 

e ao sistema usado para sua detecção e quantificação. Os ensaios, de modo geral, são 

chamados de ensaios de captação (“trap assays”), pois em todos é gerado um radical 

que reage com uma molécula-alvo para produzir cor, fluorescência, 

quimiluminescência, perda ou ganho de sinais de ESR (“Electron Spin Resonance” ou 

Ressonância do Spin Eletrônico) ou outra mudança mensurável. 

É possível classificar os ensaios antioxidantes hoje disponíveis em dois grandes 

grupos: (i) métodos diretos e (ii) métodos indiretos. 

Os métodos diretos envolvem ensaios baseados em estudos de cinética química 

através do monitoramento de reações cinéticas competitivas. A quantificação é realizada 

através das derivadas das curvas dessas reações. Este método é composto de uma 

molécula de prova oxidável, um gerador de radicais e o antioxidante. Ocorre uma 

competição entre a molécula de prova (LH) e o antioxidante (AH) pelos radicais 

gerados (ROO
•
ou R

•
). A capacidade antioxidante é determinada pela neutralização de 

radicais livres pela doação de átomos de hidrogênio (Figura 1.6). Esse mecanismo é 

muito rápido sendo concluído em segundos. Independe do pH mas é dependente do 



solvente e é influenciado pela presença de um agente redutor como metais, que é um 

interferente ao ensaio e pode levar a uma interpretação errada do resultado.
, 

Figura 1.6: Reações de 

neutralização de radicais livresROO
•
, onde LH é a molécula de prova, AH o 

antioxidante. 

Dos ensaios diretos é possível relacionar os ensaios ORAC (“Oxygen Radical 

Absorbance Capacity”), redução do β-caroteno, inibição oxidativa do ácido linolenico, 

quimiluminescência do luminol, TRAP (“Total Radical - Trapping Antioxidant 

Parameter”), crocin bleaching, IOU (“inhibition oxigen uptake”), e inibição oxidativa 

da LDL (“Low-density-lipoproteins”)
,
, comumente aplicado para análises de alimentos. 

O ensaio ORAC baseia-se na medida do decaimento da fluorescência da proteína 

fotossintética, ficoeritina (phycoerythin, PE), adicionada à amostra. Em presença do 

gerador de radicais ela pode ser oxidada, por AAPH (2,2’-azobis-(2-

metilpropanoamidina) ou ABAP) para gerar radical peroxila (Teste ORACRO2•) ou por 

Cu
2+

-H2O2 para gerar radical hidroxila (Teste ORACHO•) ou ainda, adicionando-se íons 

Cu
+
 como redutores (Teste ORACCu

+
). A capacidade antioxidante é calculada a partir da 

medida da área sob a curva de decaimento da fluorescência (“Area Under the 

Fluorescence Decay Curve” – AUC, com emissão a 565 nm) e comparada a um padrão 

que, na maioria das vezes, é o trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-

carboxilico). O teste expressa os resultados como unidades de ORAC ou equivalentes 

do trolox, que corresponde à quantidade de trolox em µmol que tem a mesma atividade 

antioxidante para o radical peroxila em 1 L de plasma. A exceção é a do Teste 

ORACHO• pois o trolox não pode ser usado como padrão, tendo em vista que ele pode 

atuar como pró-oxidante na presença de Cu
2+ 

então expressa-se o resultado em unidade 

antioxidante (atividade antioxidante que causa o aumento da área sob a curva de 

decaimento de fluorescência de PE em 100%). 

No ensaio de redução do β-caroteno, ele atua como revelador em cromatografia 

em camada delgada sendo que quando aplicada em uma corrida cromatográfica e 

exposta à luz inicia-se o a descoloração da placa indicando processo de oxidação do β-

caroteno, antes amarelo. A permanência das manchas amarelas indica a presença de 

antioxidante na amostra. Uma variante desse método é a inibição da oxidação do ácido 



linoléico que atua como gerador de radicais livres, os quais interagem com o β-caroteno 

ocasionando decaimento de sua absorbância em espectrofotometria. 

O princípio geral da quimioluminescência do luminol (QL) está baseado na 

habilidade do luminol e de compostos relacionados em gerar luminescência sob um 

fluxo de radicais livres. A produção de certa luminescência dessas espécies que pode ser 

aumentada através da inserção do luminol no sistema e que com a adição de um 

antioxidante no sistema, como um “seqüestrador” de radicais, resulta numa extinção da 

QL, comumente num pronunciado período de indução. 

O ensaio TRAP consiste na geração de radicais peroxila (RO2
•
), por 

decomposição térmica, a uma velocidade controlada, de azoiniciadores (Figura 1.7) 

como o hidrossolúvel AAPH e o lipossolúveis AMVN (2,2’-azobis-2,4-pentanonitrila). 

A oxidação é inibida pelos antioxidantes e sua capacidade determinada pela 

monitoração da oxidação a partir de medidas de oxigênio consumido durante a reação 

em eletrodo de oxigênio, ou pela detecção direta através de métodos de 

quimioluminescência. 

Figura 1.7: Decomposição térmica de azoiniciadores 

 

 Este ensaio é usado para determinar a capacidade antioxidante total do plasma 

sanguíneo e utiliza a comparação com o Trolox para expressar os resultados. 

Em análises de bebidas destiladas ensaios indiretos são mais utilizados. O 

processo é caracterizado por uma reação de oxirredução entre o oxidante (OX
n
) e o 

antioxidante (AH). Estão baseados na reação de transferência de elétrons apresentada na 

figura 1.8. 

 

Figura 1.8: Reação de oxidação do antioxidante. Onde OX
n
 é o oxidante e o AH é o 

antioxidante. 

 

O oxidante ao ser reduzido pelo antioxidante sofre mudanças colorimétricas e a 

intensidade com que isso ocorre é proporcional à atividade deste antioxidante ou à 

concentração do mesmo. Essa característica é usada nos ensaios FRAP (“Ferric 

Reducing/Antioxidant Power”), CUPRAC (“cupric reducing antioxidant capacity”), 



TEAC (“Trolox Equivalent Antioxidant Capacity”) e na redução do radical DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl), sendo os dois últimos os mais empregados na análise de 

bebidas destiladas.A seguir serão discutidos cada um desses ensaios. 

 

1.4.1 Ensaio TEAC  

O ensaio TEAC (“Trolox Equivalent Antioxidant Capacity”) é assim chamado 

pois os resultados são expressos em Trolox (6-hidroxi-2 ,5,7,8-tetrametilchroman-2-

ácido carboxílico) equivalente. Esse ensaio também pode ser chamado de teste do 

ABTS (2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) uma vez que baseia-se no 

monitoramento o decaimento do cátion-radical ABTS
*+

, produzido pela oxidação do 

ABTS (Figura 1.9) o qual apresenta máximo de absorção a 600 nm. Na ausência de 

antioxidantes o ABTS
*+

 é estável, entretanto em sua presença o cátion-radical reage 

energeticamente recebendo o átomo de hidrogênio sendo convertido em uma forma não 

colorimétrica do ABTS e dessa forma, é possível determinar a quantidade de ABTS
*+

 

consumida por espectrofotometria, sendo expressa em µM trolox/g de amostra.
92, 

 

Figura 1.9: Comportamento espectral do ABTS• em reação com um antioxidante 

Este ensaio foi desenvolvido por Rice-Evans e colaboradores e tem sido aplicado 

a estudos clínicos do soro humano que é uma matriz rica em albumina, ácido úrico, 

ácido ascórbico e outros antioxidantes. No entanto, essa metodologia tem sido criticada 

devido ao comportamento não linear em relação ao decurso de tempo da reação e da 

diluição da amostra, mas tem boa aplicabilidade em amostras de bebidas fermentadas 

com vinho e diversos destilados como apresentado por Goldeberg e colaboradores que 

estudou 5 tipos de uísques, conhaque, armanhaque e rum. 

Embora a principal preocupação seja a imprecisão técnica um pouco elevada, é 

necessária a realização de testes duplicados em cada amostra para resultados 

confiáveis.
18

 Esse método foi aplicado em 12 categorias de bebidas destiladas utilizando 

um kit comercial que é composto principalmente do ABTS e um reagente enzimático 

responsável pela oxidação e formação cátion-radical ABTS
*+

 e alguns cofatores, os 

resultados apresentam valores intermediários de atividade antioxidante o que permitiu 



aos autores concluírem que bebidas podem ser fontes exógenas de antioxidantes 

conferindo valor nutricional.
 

Baseado na oxidação eletroquímica do ABTS, Alonso e colaboradores 

desenvolveram um novo método que evita a necessidade de usar reagentes oxidantes, 

com o resultado de que o principal fator que influencia a resposta é a estrutura dos 

compostos oxidados, evitando assim qualquer possível interferência e proporcionando 

um resultado mais confiável. Nessa pesquisa foi desenvolvido um método onde são 

usados eletrodos de platina imerso em solução saturada de acetato de zinco, e outro em 

solução de ABTS sendo cátodo e ânodo respectivamente. Alíquotas das amostras são 

adicionados ao ânodo onde uma intensidade constante de 2 mA é aplicada sendo 

monitorados o tempo e a absorvância a 414 e 734 nm (os dois comprimentos de onda 

em que ABTS
+
 apresenta valores máximos). O ponto final do ensaio é considerado 

como sendo o momento em que o ABTS começa a oxidar, quanto maior for o poder 

antioxidante da amostra mais demorada será a formação do cátion radical consumindo 

uma quantidade maior de coulombs. 

Este método foi aplicado a vinhos, aguardentes e vinagres e comparado com dois 

outros métodos, com o teste do ABTS e fenólicos totais. O mesmo grupo de 

pesquisadores utilizou este método para estudar o poder antioxidante de aguardentes e 

vinagres derivados de vinhos de Jerez, correlacionando com o conteúdo de polifenóis 

que foi obtido pelo método Folin–Ciocalteu e por análises conduzidas por HPLC. 

Ambos os trabalhos permitiram concluir que o poder antioxidante está intimamente 

correlacionado com o teor de polifenóis total das amostras. Neste último foram 

considerados individualmente os compostos que estão presentes em concentrações 

maiores, o que levou à conclusão que não são necessariamente os mais bem 

correlacionados com o poder antioxidante, pois cada polifenol tem um poder 

antioxidante diferente em função da sua estrutura química. 

Também foi realizada correlação entre a atividade antioxidante empregando o 

método ABTS com oxidação eletroquímica em aguardentes de um sistema experimental 

de envelhecimento destilados comerciais e “aguardentes de Jerez", que é um destilado 

de uva fabricado na região de Jerez, na Espanha. Nesse estudo tanto a atividade 

antioxidante e conteúdo de polifenóis das aguardentes comerciais aumenta com o 

aumento da idade, no entanto, esse comportamento não foi observado para as amostras 

de Jerez o que foi justificado pelo autor por uma possível adição de corante caramelo às 

amostras comerciais. 



1.4.2 Ensaio DPPH• 

Baseado também na redução do radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, o ensaio 

DPPH
•
 é iniciado pela adição do mesmo, que apresenta uma coloração púrpura com um 

máximo de absorção a 515 nm, em uma amostra, que em presença de antioxidantes, 

ocorre sua redução (Figura 1.10) alterando a cor para amarela que é facilmente 

detectado por espectroscopia na região do visível.  Muito empregado na análise de 

bebidas destiladas, o ensaio com o radical DPPH foi aplicado com sucesso nos estudos 

com diversos objetivos. Com o intuito de avaliar o uso potencial de madeiras brasileiras 

na fabricação de barris para o envelhecimento de cachaça, destilado típico brasileiro 

obtido da cana-de-açúcar, o ensaio da redução do radical DPPH foi utilizado juntamente 

com outros critérios como o teor de fenólicos totais, de cobre, análise sensorial e efeito 

sobre a taxa de consumo de oxigênio num sistema de modelo de peroxidação lipídica.
 

 

Figura 1.10: Reação de redução do DPPH
• 

Bebidas destiladas brasileiras, também foi objeto de estudo de Bettin et al. e o 

ensaio do radical DPPH demonstrou que formação de radicais depende principalmente 

do teor de Cu, mas que o bloqueio do radical e da capacidade antioxidante depende 

principalmente do teor de flavonóides onde (+)-Catequina e (-)-epicatequina são os 

polifenóis mais importantes para a capacidade antioxidante.  

Utilizando o ensaio do radical DPPH foi possível correlacionar a atividade 

antioxidante de aguardentes portuguesas com a região de origem. Assim, foram 

avaliados o tipo de madeira utilizada na confecção dos barris, nível de tostagem do 

mesmo e o tempo de estocagem da bebida.  

Para medir a atividade antioxidante de 12 amostras de conhaque, destilado de 

vinho produzido na França na região de Charente, foram aplicados diferentes modelos 

matemáticos na avaliação do complexo comportamento cinético da reação de 

decaimento da cor do radical DPPH. 



O sequestro do radical DPPH foi usado para avaliar a atividade antioxidante de 

uísques Japoneses com diferentes períodos de maturação em barris de carvalho e 

correlacionado os resultados com a potenciação da resposta do receptor GABAA, que é 

um dos dois canais iônicosativado por ligante, responsável por mediar os efeitos do 

ácido gama-aminobutírico (GABA), o principal neurotransmissor inibidor no cérebro. 

No entanto, os compostos aromáticos no uísque que potencializaram a resposta do 

receptor GABAA teve baixa atividade de sequestro do radical DPPH, enquanto 

derivados fenólicos tiveram atividade antioxidante. 

Aguardentes de uva, de ameixa, uísque, bem como licores de frutas doces e de 

ervas amargas foram objeto de aplicação de um novo método ensaio polarográfico 

baseado na redução do peróxido de hidrogênio (HPS). Nesse novo método curvas de 

polarografia anódicas de peróxido de hidrogênio, antes e após a adição gradual da 

amostra foram comparadas mostrando a diferença proeminente na oxidação através 

diminuição de corrente entre as amostras testadas, o que indica potencial aplicabilidade 

na determinação da atividade antioxidante de bebidas alcoólicas. 

1.5Método para determinação de fenóis totais 

Além dos ensaios citados anteriormente, o método colorimétrico de Folin-

Ciocalteau é extensamente aplicado na determinação de compostos fenólicos totais 

(Tabela 1.4). Esse método é simples e reprodutivo utilizando um reagente que consiste 

da mistura dos ácidos fosfomolibídico (H3PMo12O40) e fosfotunguístico (H3PW12O40), 

no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-se no estado de oxidação + 6, porém em 

presença de certos agentes redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os 

chamados molibdênio azul (Mo8O23) e tungstênio azul (W8O23), nos quais a média do 

estado de oxidação dos metais está entre 5 e 6 e cuja coloração permite a determinação 

da concentração das substâncias redutoras. A determinação é feita por 

espectrofotometria molecular na região do visível entre 620 e 775 nm, e os resultados 

expressos em acido gálico equivalente.
 

Esse método emprega o uso de ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico que 

não são reagentes específicos para compostos fenólicos, existindo assim a possibilidade 

de serem reduzidos por outros compostos como, por exemplo, o ácido ascórbico, o que 

pode levar a uma superestimação dos resultados. No entanto, estudos demonstram 

pouca interferência dos constituintes dos destilados, pois apresentam uma boa 

correlação com outros métodos aplicados às mesmas amostras.
, ,  



 Faria e colaboradores (2003) utilizou essa metodologia na quantificação dos 

compostos fenólicos presentes em cachaças envelhecidas por seis meses em barris de 

diferentes madeiras, eles encontraram 2,0 mg mL
-1

 para o destilado armazenado em 

carvalho (Quercus sp) e 3,0; 2,7; 1,0; 0,8; 1,05; 3,0; 2,5; 2,9 mg mL
-1

 para os 

envelhecidos em Pau d’arco (Tabebuiaimpetiginosa), Amendoim (Pterogynenitens), 

Pereiro (Aspidoespermapyrifolium), Jatobá (Hymenaeastigonocarpa) Bálsamo 

(Myroxylonperuifum), Amarelo (Plathymeniareticulata), Pau d’ oleo 

(Copaiferalangsdorffii), Louro (Anibaparviflora) respectivamente. Estudo similar foi 

realizado por Cardoso e colaboradores em 2008 encontrando 2,97; 2,25; 2,30 mmolGAE 

L
-1

 para a cachaça envelhecida em barris de carvalho de origem americana, escocesa e 

polonesa respectivamente além de uma média de 1,33; 0,92; 2,45; 1,16; 4,71; 5,55; 1,24 

mmolGAE L
-1

 ao usar barris de amendoim, canela-sassafrás, castanheira, ipê, jatobá e 

louro-canela, respectivamente. Ambos os estudos relataram que destilados envelhecidos 

em barris confeccionados com espécies brasileiras apresentam teor de polifenóis 

similares em relação aos tradicionais fabricados usando carvalho para a etapa de 

envelhecimento.  

Tabela 1.4: Determinação do teor de compostos fenólicos totais em mgGAE L
-1

 usando 

Folin-Ciocalteu 

Bebida Quantidade encontrada Ano Ref 

Conhaque 109 - 742 1993  

Uísque 114 - 211 1999  

Aguardente 378,50 – 978,50 2003  

Cachaça 80 – 300 2003  

Uísque 236,4 ± 1,2 2008  

Cachaça 100±5 - 800±40 2009  

Conhaque 163 – 648 2002  

Uísque e Licores 8,4±0,9 – 1205,7±14,2 2010  

 

Essa metodologia também foi aplicada a fim de avaliar um método 

eletroquímico para determinação de atividade antioxidante desenvolvido por Alonso et 

al. (2003) o que permitiu através do coeficientes de correlação de Pearson inferir que os 

métodos possuem correlação superior a 0,92 e que a um nível de significância de 95% 

que não houve diferença entre os métodos.  

No estudo de diferentes bebidas destiladas Gorjanovic et al. (2010) relacionou o 

conteúdo de polifenóis totais com os ensaios de atividade antioxidante do sequestro do 

radical DPPH e do sequestro do peróxido de hidrogênio obtendo coeficientes de 

correlação de 0,978 e 0,971 respectivamente. Apesar do método de Folin-Cicauteau não 



ser considerado um ensaio para a determinação da atividade antioxidante de bebidas e 

sim um método para a determinação do conteúdo total de fenólicos, fica evidenciado 

através desse trabalho que uma bebida com um alto teor de fenólicos totais também 

provavelmente apresentará alta atividade antioxidante já que se considera que os 

compostos que conferem essa característica à bebida estão presentes em níveis 

consideráveis. 

1.6. Tratamento e interpretação de dados com auxílio da Quimiometria aplicado à 

análise de bebidas 

O grande número de compostos fenólicos encontrados durante a análise de bebidas 

destiladas e a variedade de amostras requer muito cuidado no tratamento dos resultados. 

No intuito de buscar correlações entre os resultados das análises químicas e fatores 

externos, é crescente o uso de análise multivariada.A análise multivariada é uma 

ferramenta matemática e estatística que possibilita avaliar um conjunto de 

características, levando em consideração as correlações existentes, que permitem que 

inferências sobre o conjunto de variáveis sejam feitas em um nível de significância 

conhecido. 

A verificação da existência de similaridade na composição química das amostras 

pode ser feita através do uso de ferramentas computacionais desenvolvidas pela 

Quimiometria. Assim é possível a identificação de perfis cromatográficos de bebidas 

usando métodos multivariados. 

Os métodos multivariados podem ser divididos em dois grupos: aprendizagem não 

supervisionada e aprendizagem supervisionada. Naaprendizagem não supervisionada o 

objetivo é encontrar agrupamentos naturais num espaço bidimensional. Os métodos 

mais utilizados são análise de agrupamento hierárquico (HCA) e análise dos 

componentes principais (PCA). Já naaprendizagem supervisionada o objetivo é 

desenvolver modelos baseados nas informações da origem das amostras, aplicando esta 

regra para amostras de origem desconhecidas visando sua classificação. Um método 

muito utilizado para modelagem é o modelo independente de similaridade utilizando 

componentes principais (SIMCA).
 

1.6.1 Análise dos Componentes Principais (PCA) 

Este método permite que variáveis altamente correlacionadas sejam determinadas, 

de modo que a variabilidade de um sistema complexo possa ser expressa por estas 

variáveis, tão bem quanto seria se usássemos o conjunto das variáveis originais. Sendo 



assim em um conjunto de dados contendo variáveis correlacionadas (alta 

colineariedade) é possível obter novas bases que melhor expressam as informações 

contidas em um conjunto de dados, tornando as informações mais claras com um 

número menor de dados com uma perda mínima de informação, denominados de 

componentes principais. 

Essa redução de variáveis é obtida por meio do estabelecimento de novas variáveis 

ortogonais entre si, denominadas componentes principais (PCs). Organizadas em ordem 

decrescente de importância, as PCs são combinações lineares das variáveis originais. Os 

gráficos obtidos representam as amostras em um sistema cartesiano onde os eixos são as 

PCs. A avaliação das PCs pode auxiliar no estabelecimento de uma assinatura química 

particular para cada grupo de amostras segregado após a PCA. Esse é o objetivo 

principal dos estudos de reconhecimento de padrões, que busca encontrar uma maneira 

de relacionar a identidade de uma amostra com suas características químicas. 

Esses tratamentos de dados têm sido muito empregados em análises de bebidas 

destiladas seja para dados obtidos por análises espectroscópicas ou mesmo para análises 

cromatográficas.Picque et al. em 2006 aplicou PCA aos dados espectrais infravermelho 

próximo e com isso foi possível mostrar as diferenças entre conhaques e outras bebidas 

destiladas (Armanhaques, uísques, conhaques, bourbons, rum, e produtos falsificados), 

avaliando assim a adulteração das amostras. O PCA também foi usado em 2008 por 

Sampaio e colaboradores na distinção de runs cubanos e não cubanos em meio a 44 

amostras de 15 países diferentes, com precisão de 88,2%. Para isso os autores 

identificaram os 23 descritores químicos utilizando os resultados obtidos nas análises de 

composição de mineral, compostos fenólicos, caramelo, álcoois, ácido acético, acetato 

de etila, cetonas e aldeídos.  

1.6.2. Análise Hierárquica por Agrupamento (HCA) 

A análise de agrupamentos (clusters) é uma técnica aglomerativa não 

supervisionada que examina as distâncias interpontuais dentre todas as amostras 

contidas no conjunto de dados e esta informação é representada por um gráfico 

bidimensional denominado dendograma, onde é possível visualizar agrupamentos e 

similaridades entre amostras e/ou variáveis. 

Neste método realiza-se um cálculo da distância entre todas as amostras do 

conjunto, em pares, definindo assim uma matriz de similaridade. Os elementos desta 

matriz são denominados de índice de similaridade e eles variam de zero a um, onde 



quanto maior o valor, menor a distância entre os agrupamentos e maior a similaridade 

entre eles. 

Usando métodos estatísticos multivariados para classificar as amostras de 

aguardente e as amostras de destilado de vinho, Sádecká e colaboradores (2009)aplicou 

análise de componentes principais, análise de cluster (HCA) e análise discriminante 

linear o que permitiu uma boa discriminação entre aguardentes e vinhos destilados. 

Souza et al. (2009) também usou PCA e HCA no tratamento dos resultados obtidos pelo 

uso da espectrometria de massas com ionização por eletrospray verificando que foi 

possível separar em grupos as amostras de cachaça envelhecidas em barris diferentes 

tipos de madeiras (bálsamo, amburana, jequitibá e carvalho). 

1.6.3.Modelo Independente de Similaridade com Componentes Principais 

(SIMCA) 

O método SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) tem tido um 

considerável sucesso como ferramenta de classificação. Isto se deve principalmente 

porque, para a grande maioria dos casos, a variabilidade entre os grupos é maior que a 

variabilidade dentro dos grupos. Esse método usa PCA para desenvolver um modelo de 

cada grupo dentro do conjunto de treinamento. Assim, as classes são modeladas por 

uma série de estruturas lineares (um ponto, uma linha, um plano, etc), dependendo do 

número de componentes necessários para reproduzir os dados da classe. É possível 

definir superfícies limitantes em torno destas estruturas lineares baseados nos resíduos 

dos dados após a montagem dos componentes. 

Objetivando tipificar aguardentes de sidra de diferentes idades Mangas e 

colaboradores em 1997 aplicou técnicas de reconhecimento de padrões, SIMCA, análise 

discriminante linear LDA (análise discriminante linear), KNN (regra do vizinho mais 

próximo) e PLS (mínimos quadrados parciais) onde os aldeídos aromáticos, juntamente 

com os seus produtos de oxidação, tais como o ácido siringico, foram as 

variáveisprincipais de modelagem estando de acordo com os produtos da etanólise ácida 

da lignina. 

Pontes et al. (2006) classificaram bebidas alcoólicas destiladas (whisky, rum, 

vodka e brandy) e verificaram adulterações nas amostras pela combinação de 

espectrometria do infravermelho e técnicas quimiométricas de PCA e SIMCA. 

 

CONCLUSÃO 



Bebidas destiladas têm sido estudadas por diferentes autores com objetivos que 

vão desde a verificação de atividade antioxidante até criação de parâmetros para a 

verificação de adulteração de bebidas envelhecidas. Assim, a escolha do método e da 

técnica está relacionada diretamente ao objetivo do estudo. Dentre as técnicas de 

separação, a mais utilizada é a cromatografia líquida com detector de arranjo de diodos, 

porém para minimizar problemas referentes à sensibilidade e confiabilidade na 

identificação das amostras a espectrometria de massas tem sido aplicada. 

Alternativamente o uso do UFLC em lugar do HPLC para melhorar a eficiência da 

técnica minimizando tempo de análise e resíduos gerados. Ométodo de fenólicos totais é 

de longe a análise mais utilizada quando o objetivo é apenas quantificar o conteúdo total 

de compostos polifenólicos ou mesmo quando se deseja avaliar um método 

desenvolvido verificando a correlação deste com a metodologia de FC. Quando o 

objetivo é determinar a atividade antioxidante da bebida lança-se mão de duas técnicas, 

tendo em vista que os compostos podem atuar tanto através de uma reação de 

transferência de elétrons quanto pelo seqüestro de radicais livres. Em ambas 

metodologias os reagentes são instáveis e devem ser preparados no momento da análise 

além que que é necessário aguardar alguns minutos para que a reação seja concluída, 

tornando morosa a aplicação à grandes quantidades de amostras. 
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 Resumo 

 

 O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia analítica 

emprehando a técnica deextração em fase sólida para a análise de compostos fenólicos 

em amostra de cachaça de modo a comparar os cartuchos desenvolvidos com os 

cartuchos comercializados. Para isso foram preparados três tipos de cartuchos com 

diferentes polaridades, e aplicando um planejamento experimental onde foram 

estudados os fatores que influenciam na separação aplicando a metodologia de Folin 

Ciocalteau. Esse estudo indicou que avazão e o tipo de eluente influenciaram de forma 

significativa a extração dos compostos. Assim, fixou-se avazão e realizou-se um 

planejamento de misturas a fim de otimizar o tipo de eluente. Para todos os cartuchos a 

mistura de acetonitrila e metanol proporcionaram maiores valores de recuperação de 

97,04%, 83,24%, 79,20%, 57,70%, 68,60% para EPU, XAD2, XAD7, C18 e Stracta X 

respectivamente.Utilizando o cartucho de EPU obteve-se umametodologia quese 

apresentou adequada com precisão variando entre 1,6 e 10,2%, recuperação variando 

entre 93,4 e 97,0% de recuperações, limites de detecção e quantificação de 80,0e 

260,0μg L
-1

 respectivamente.  

 

• Introdução 
 

 Uma etapa crítica do desenvolvimento de metodologia de análise é o preparo da 

amostra, cuja finalidade é de adequar o analito às condições da técnica a ser utilizada, 

como por exemplo, torna-lo volátil para análise por cromatografia gasosa ou concentrá-

lo até os níveis de quantificação da técnica. Esse procedimento pode envolver várias 

etapas, dentre elas, homogeneização, extração, concentração ou diluição e limpeza. 

Apesar dos avanços no desenvolvimento de detectores sensíveis acoplados a 

cromatografia ainda pode haver dificuldades na determinação direta de analitos que 



estão em concentrações em níveis muito baixos ou cuja matriz apresente muitos 

interferentes, então nestes casos, faz-se necessário o uso de técnicas para separar e pré-

concentrar o analito presente na amostra. 

A extração consiste na transferência do analito da matriz original para um 

solvente apropriado, e com isso promovendo seletivamente a pré-concentração do 

mesmo e minimizando os interferentes presentes na amostra. Esse processo pode ser 

realizado para amostras líquidas por diferentes métodoscomo,extração líquido-líquido 

(LLE- Liquid-Liquid Extraction),extração em fase sólida (SPE- Solid Phase Extraction) 

Na extração líquido-líquido ocorre a partição do analito entre duas fases 

imiscíveis (orgânica e aquosa). A sua eficiência depende da afinidade do soluto pelo 

solvente de extração sendo vantajosa por ser simples e poder utilizar muitos tipos de 

solventes conferindo seletividade. Porém, requer volumes grandes de amostras além de 

ser de difícil automação. Mesmo assim a LLE é muito utilizada nas analises, por ser 

considerada uma técnica clássica. 

Para diminuir a quantidade de solvente e, consequentemente, minimizar os 

impactos gerados pela LLE técnicas miniaturizadas têm sido objeto de estudo. Pequena 

quantidade do solvente extrator é colocada em contato com a amostra seja na forma de 

uma gota única na ponta de uma seringa de alta precisão (SDME- single drop 

microextraction) ou utilizando um solvente dispersor miscível no solvente extrator e na 

amostra (DLLME- Dispersive Liquid-Liquid Microextraction). 

Mesmo diante das vantagens proporcionadas pelas técnicas miniaturizadas a 

extração em fase sólida (SPE) é muito utilizada na extração de compostos fenólicos em 

amostras de bebidas destiladas
,,,

 ela baseia-se nos mecanismos de separação da 

cromatografia líquida de baixa pressão, onde os analitos são extraídos, após passarem 

por um cartucho e são removidos seletivamente com uma pequena quantidade de 

solvente. Essa técnica pode ser acoplada facilmente em sistemas de análise em fluxo. 

Além disso, a SPE possui vantagens quando comparadas às técnicas de extração 

tradicionais, como simplicidade, flexibilidade, baixo custo, ausência de emulsão, 

segurança, facilidade de automatização e recuperação da fase sólida, maior frequência 

analítica, altos fatores de enriquecimento e menos poluentes, devido à redução do uso 

de solventes orgânicos. 

A SPE é uma técnica utilizada nos processos de pré-concentração e separação de 

espécies químicas inorgânicas e orgânicas presentes em solução aquosa e em amostras 



gasosas, utilizando um material sólido extrator.Essa técnica é particularmente atraente 

para o isolamento e pré-concentração de analitos.Além de ser rápido e eficaz, pode 

fornecer fatores de concentração de 100 vezes ou mais. 

Os dois principais mecanismos de retenção dos analitos em um suporte sólido são 

idênticosàqueles envolvidos na cromatografia em coluna. Os principais são a adsorção e 

a partição onde o primeiro é um fenômeno de superfície envolvendo partículas que não 

apresentam filme líquido depositado enquanto que o segundo tem no material sorvente 

uma fase quimicamente ligada (comportamento similar a de um filme de líquido na 

superfície). Os principais polímeros porosos usados como adsorventes são estireno 

divinilbenzeno (Amberlite XAD 2), acrilato (Amberlite XAD 7), poliuretanos (EPU) 

enquanto que adsorventes, enquanto que polímeros modificados (Strata X) e sílica 

modificada (C18) são utilizados em processos de partição. 

 Neste trabalho foram utilizados 5 diferentes tipos de polímeros em cartuchos. 

Três foramdesenvolvidos empregando os polímeros XAD 7, XAD 2, EPU como recheio 

respectivamente e cartuchos comerciais de C18 e Strata X para a extração de compostos 

fenólicos em amostras de cachaça. Para isso, foram estudados os fatores que 

influenciam a extração em fase sólida (pH da amostra, vazão, solvente de eluição, massa 

do sorvente e volume de amostra) para os cartuchos desenvolvidos empregando 

ferramentas quimiométricas, que também foram utilizadas no estudo do solvente para os 

cartuchos comerciais. Todo o experimento foi baseado nas absorbâncias obtidas com 

metodologia espectrofotométrica Folin Ciocalteau e o cartucho que proporcionou 

maiores valores de recuperação foi submetido à validação dos parâmetros analíticos 

(linearidade, faixa dinâmica, precisão, exatidão, limite de detecção e quantificação). 

 

• Objetivos 

 

2.1- Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um método simples, rápido e 

eficiente para a determinação simultânea de compostos fenólicos com propriedade 

antioxidante, empregando a extração em fase sólida para posterior análise 

espectrofotométrica e cromatográfica. 

2.2- Objetivos específicos 



• Avaliar o uso de diferentes sorventes (espuma de poliuretano, XAD2, XAD7, 

stracta X e C18) para extrair, fazer cleanup e pré-concentrar compostos fenólicos 

presentes em amostras de cachaça. 

• Desenvolver e validar metodologia espectrofotométrica (UV-VIS) para a 

determinação de compostos fenólicos em cachaça. 

• Materiais e Métodos 

• Reagentes e Soluções 

Durante os experimentos foram utilizados os seguintes solventes: metanol (grau 

cromatográfico 99,95%), ácido acético (99,9 % pureza) e acetonitrila (grau 

cromatográfico 99,95%). Foi utilizada água ultrapura obtida em sistema de purificação 

(Ultrapurficador de água, Gehaka, Mater System MS 2000). 

Os padrões analíticos de compostos fenólicos foram: ácido gálico (97,5% de 

pureza), ácido elágico (96,0 % de pureza), ácido caftárico (>97,0% de pureza), ácido 

caféico (>98,0% de pureza), ácido sinápico (99,0% de pureza), ácido siringico (≥95,0% 

de pureza), ácido p-cumárico (≥98,0% de pureza), (+)-catequina (≥99,0% de pureza), (-

)-epicatequina(≥95,0% de pureza), seringaldeído (98,0% de pureza), ácido vanílico 

(≥97,0% de pureza), ácido ferúlico (99,0% de pureza), trans-resveratrol (99,0% de 

pureza), coniferaldeído (98,0% de pureza), miricetina (≥96,0% de pureza) e quercetina 

(≥98,0% de pureza), todos de procedência da Sigma-Aldrich (EUA). Os polímeros 

utilizados como recheio dos cartuchos Amberlite XAD 7 e XAD 2 da Sigma-Aldrich 

(EUA) e a espuma de poliuretano Scotch-Brite
TM 

da 3M (Brasil). 

As soluções tampão foram preparadas utilizando acetato de sódio (Synth 99 %, 

Brasil), ácido acético (Vetec 99,9%, Brasil), ácido clorídrico (Vetec ≥ 37 %, Brasil ), 

hidróxido de sódio (99,0 % Synth, Brasil) e fosfato de potássio (99,0 % Vetec, Brasil). 

As soluções utilizadas nos procedimentos de otimização foram preparadas 

utilizando como solvente cachaça industrial comercializada em supermercados da 

cidade de Itapetinga-Ba, e adição dos padrões (seringaldeído, (+)-catequina, (-)-

epicatequina, trans-resveratrol, coniferaldeído, miricetina, quercetina, ácidos gálico, 

elágico, caftárico, caféico, sinápico, siringico, p-cumárico, vanílico e ferúlico) 

Para a realização da metodologia de fenólicos totais foram utilizados o reagente 

Folin Ciocalteu (Sigma-Aldrich) e bicarbonato de sódio (≥ 99,5% Vetec, Brasil). 

• Preparo das soluções e cuidados com materiais e vidrarias 



• Soluções padrão 

Para o preparo das soluções estoque (1,0 g L
-1

)de seringaldeído, (+)-catequina, 

(-)-epicatequina, trans-resveratrol, coniferaldeído, miricetina, quercetina, ácidos gálico, 

caftárico, caféico, siringico, p-cumárico, vanílico e ferúlico 10 mg de cada composto foi 

transferido quantitativamente para um balão volumétrico de 10,0 mL, completando o 

volume final com metanol. 

Para o preparo das soluções estoque (1,0 g L
-1

) dos ácido elágico e sinápico 10 

mg de cada composto foi transferido quantitativamente para um balão volumétrico de 

10,0 mL, completando o volume utilizando soluções de DMSO e de isopropanol 1:1 

(v/v) em metanol respectivamente 

O preparo das soluções intermediárias (10,0 mg L
-1

) pela diluição de 100,0 μL 

de cada padrão em um balão de 10,0 mL completando o volume final com metanol. 

As soluções de trabalho (0,1 a 2,0 mg L
-1

), foram preparadas a partir de diluição 

da solução intermediária (10,0 mg L
-1

) em concentrações de 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 

e 2,0 mgL
-1

 utilizando como solvente cachaça industrial. 

Todas as soluções padrão foram armazenadas em frasco âmbar sob refrigeração 

para evitar degradação dos compostos. 

• Soluções tampão 

Solução tampão ácido acético/acetato de sódio (pH 4,0). A um balão de 1000,0 

mL foi adicionado 43,0 mL de acetato de sódio 2,0 mol L
-1

 e 57,0 mL ácido acético 2,0 

mol L
-1

. completou-se o volume com água ultrapura. 

Soluções tampão fosfato de potássio/hidróxido de sódio. Para a solução de pH 

6,0 foram adicionadas à um balão de 100,0 mL, um volume de 50,0 mL de H2KPO4 (0,1 

mol L
-1

) e 5,70 mL de NaOH (0,1 mol L
-1

),  aferindo o mesmo com água. Enquanto que 

para a solução pH 8,0, 50,0 mL de H2KPO4 (0,1 mol L
-1

) e 46,8 mL de NaOH (0,1 mol 

L
-1

) foram adicionadas a um balão de 100,0 mL e aferido com água. 

Para todas as soluções o pH foi verificado com auxílio de um pHmetro digital e 

verificou-se a capacidade tamponante acrescentando pequenas quantidade de ácido e 

base. 

• Cuidado com as vidrarias e materiais 

 As vidrarias utilizadas ao longo do estudo foram previamente descontaminadas 

por meio de banho de ultrassom com uma solução de extran 10% por 20 minutos. Em 



seguida, as vidrarias foram enxaguadas com água desionizada e, posteriormente, com 

água ultrapura. Foram secas em ambiente limpo e sem poeira. 

3.3 Instrumentação 

 Um espectrofotômetro UV-VIS (modelo UV Mini 1240 Shimadzu, Japão)foi 

usado para a medida das absorbâncias de acordo com método Folin-Ciocalteau. O 

métodoFolin-Ciocauteau(RFC) consiste na redução dos ácidos fosfotungstico 

(H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40) que sofrem modificação de coloração 

sendo possível a quantificação da absorvância da solução na região do visível. 

 Para sucção das amostras no procedimento de extração em fase sólida foi 

utilizada bomba peristáltica com 8 canais (Ismaltec, modelo IPC 8) equipada com tubos 

de Tygon. 

Um pHmetro (Metrohm 654) com eletrodo de vidro combinado preenchido com 

solução de KCl 3,0 mol L
-1

 foi usado no preparo das soluções tampão.  

3.4  Cartuchos de extração em fase sólida 

Foram preparados 3 tipos cartuchos em seringas de polipropileno, com sorventes 

de diferentes polaridades. Os sorventes utilizados foram: espuma de poliuretano (EPU), 

resinas Amberlite XAD 2 e XAD 7. Além destes cartuchos comerciais C18 e strata X 

também foram utilizados na SPE. 

3.4.1  Espuma de poliuretano 

A EPU é uma matriz polimérica hidrofóbica, porém possui vários grupos 

funcionais polares (uretano, amida, éster, éter, grupos uréia, entre outros) isso 

possibilita uma grande eficiência na sorção efetiva de moléculas polares e não-polares 

(Figura 2.1 A). 

Foram adquiridas no comércio local de Itapetinga esponjas de lavar louças 

Scotch-Brite
TM 

da 3M de onde foi retirada a parte amarela e triturada. Posteriormente a 

espuma de poliurteno triturada foi colocada em contato com ácido clorídrico 1,0 mol L
-

1
, por 24 horas, para remover possíveis contaminantes inorgânicos e lavada com água de 

pureza Milli-Q até a retirada completa do ácido. Para retirada de impurezas orgânicas 

foi realizada uma extração com acetona em sistema soxhlet, por 6 horas posterioemente 

a espuma foi seca em estufa a 60°C e armazenadas em frascos de vidro. O material foi 

empacotado em seringas de 5,0 mL. de polietileno, disponíveis comercialmente. 



3.4.2 Resina Amberlite XAD 7 e XAD 2 

Foram usadas dois tipos de resinas Amberlite® XAD 7 e XAD 2 da Sigma-

Aldrich. 

A Amberlite® XAD 7 é um polímero de acrílico mais divinilbenzeno (Figura 2.1 

B) não-iônico alifático com ligações cruzadas moderadamente polar interagindo 

favoravelmente com compostos de polaridade intermediária e massa molar baixa. 

A Amberlite® XAD 2 é uma resina de copolímero de poliestireno de ligação 

cruzada hidrofóbica (Figura 2.1 C),suas propriedades adsortivas são originadas de sua 

estrutura macroreticular (macroporos), a qual contém tanto uma fase polimérica 

contínua como uma fase porosa contínua. 

Procedeu-se a lavagem das resinas segundo procedimento proposto por Júnior 

(2002) para retirar sais de cloreto de sódio e carbonato de sódio adicionados à resina na 

indústria para impedir o crescimento de bactérias. O material seco foi empacotado em 

seringas de 5,0 mL utilizando para aprisionar as partículas foi uma fina camada de lã de 

vidro nas extremidades. 

3.4.3 Cartuchos comerciais 

 Foram utilizados dois tipos de cartuchos da Phenomenex o Strata
TM

–X com 

capacidade de 3,0 mL com 0,2 g de adsorvente e o Strata
TM

 C18-E com volume de 5,0 

mL com 0,5 g de adsorvente.  

O cartucho Strata X® é composto por um monômero contendo dois grupos 

diferentes, um hidrofílico composto pelo grupo pirrolidona e outro lipofílico composto 

pelo grupo benzila (figura 2.1 D). Sendo assim, ele tem a capacidade de reter analitos 

polares e não-polares. Já o Strata C18 é um polímero a base de sílica modificada (figura 

2.1 E). de caráter lipofílico excelente na retenção de compostos não-polares. 



Figura 2.1: Estruturas dos polímeros utilizados: A) EPU; B) XAD 7; C) XAD 2; D) 

Strata X; E) C18;  

3.4. Etapas do processo de extração em fase sólida 

No processo de SPE foram realizadas quatro etapas ativação e condicionamento 

do sorvente, introdução da amostra, limpeza do cartucho, eluição e coleta do analito. 

Uma etapa de condicionamento é necessária para a efetiva adsorção e o perfeito contato 

entre o soluto e o sorvente. O condicionamento foi realizado pela passagem da solução 

tampão, no pH correspondente ao da solução que contém o analito. 

A solução contendo o analito é colocada no topo do cartucho e aspirada de forma 

a nele penetrar com aplicação de pequeno vácuo, ou pela ação da gravidade. Essa 

solução foi preparada pela diluição da solução intermediária contendo diferentes 

compostos fenólicos na cachaça.  

Para evitar contaminantes que possam interferir na análise, uma lavagem e/ou 

clean up precede a eluição. A lavagem foi realizada pela percolação de água ultrapura. 

O analito fica retido no cartucho e posteriormente é eluído com um pequeno 

volume de solvente, sendo coletado em concentração já apropriada para análise. Foram 

estudados diferentes solventes para avaliar a efetiva extração. 



Os volumes de amostra e de eluente foram objetos de estudo e variaram nas faixas 

de 10,0-100,0 mL e 1,0-4,0 mL respectivamente. 

3.5 Otimização das variáveis que influenciam a extração dos compostos fenólicos. 

Foram utilizadas ferramentas quimiométricas para a realização da otimização, 

tendo em vista que diminui o gasto de reagentes e de tempo necessários quando se 

realiza otimização univariada. Assim, foram realizados dois planejamentos 

experimentais: planejamento fatorial fracionario 2
4-1

 e o planejamento de misturas. 

Após o estudo e a otimização dos parâmetros de extração o método foi validado 

avaliando-se curva analítica, linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão 

(repetitividade e precisão intermediaria), exatidão (recuperação), efeito matriz e 

eficiência do processo.
 

3.5.1 Planejamento fatorial fracionario 2
4-1

 

O planejamento fatorial fracionário foi escolhido, pois permite o estudo de um 

grande número de fatores por meio de quantidades menores de experimentos que os 

usados em um fatorial completo. Assim, para verificar quais os fatores que influenciam 

na extração foi aplicado um planejamento fatorial fracionado 2
4-1

, utilizando 16 

experimentos com 3 repetições autênticas do ponto central para verificar os erros 

experimentais, totalizando assim 19 ensaios. 

Foram variados o pH da amostra, vazão, tipo de eluente, massa do sorvente e 

volume de solução. Os níveis estão apresentados na tabela 2.1. 

 

 

 

Tabela 2.1: Fatores e níveis empregados no planejamento fatorial fracionado 

Fatores 

Níveis 

-1 (inferior) 0 (ponto central) +1 (superior) 

pH da amostra 4 6 8 

Vazão da amostra 

(mL/mim) 

0,7 2,9 5,1 

Tipo de eluente 
CH2COOH: 

H2O (98:2 v/v) 
CH3OH:H2O:CH2COOH 

(50:48:2 v/v) 
CH3OH 

Volume de amostra 

(mL) 

10 50 100 

Massa do sorvente (g) 0,3 0,4 0,5 

 

2.5.2 Planejamentos de Mistura  



Foram aplicados planejamentos de misturas do tipo Simplex para avaliar a 

melhor proporção de solventes utilizada como eluente no processo de extração de 

compostos fenólicos em amostra de cachaça. Para isso o planejamento Simplex-

Centróide foi aplicado em conjunto com a metodologia espectrofotométrica Folin-

Ciocalteau. 

O planejamento em Simplex-Centróide apresentado na tabela 2.2, foi utilizado 

para avaliar a mistura de solventes que oferece a maior recuperação nos ensaios de 

fenólicos totais. 

 Após a realização dos experimentos os dados foram coletados em um polinômio 

do tipo cúbico especial (Equação 2.1). 

 Equação 2.1 

onde b1, b2 e b3 correspondem à resposta esperada para o componente puro 1, 2 e 3 

respectivamente, b12, b13, b23 e b123 correspondem aos coeficientes de interação entre 1 e 

2, 1 e 3, 2 e 3, 1,2 e3 respectivamente. 

 

Tabela 2.2: Planejamento de misturas Simplex-Centróide para estudo da composição 

do eluente na análise dos compostos fenólicos. 

Experimento 
Proporção componentes originais 

Proporção (%) 

Pseudo-componentes 

CH3OH H2O CH3CN CH3OH H2O CH3CN 

1 1 0 0 100 0 0 

2 0 1 0 0 100 0 

3 0 0 1 0 0 100 

4 ½ 1/2 0 50 50 0 

5 ½ 0 1/2 50 0 50 

6 0 1/2 1/2 0 50 50 

7 1/3 1/3 1/3 33,3 33,3 33,3 

 

 

 

3.6 Métodos de análise dos compostos fenólicos 

 Para determinação do teor de compostos fenólicos totais, será adotado 

procedimento proposto por Wettasinghe e Shahidi (1999), utilizando o reagente de 

Folin-Ciocauteau (RFC) e detecção por espectrofotometria UV. 

 A espectrofotometria de UV/visível foi escolhida para a realização da 

otimização pois é uma técnica simples, de baixo custo e por ser utilizada muito utilizada 

na quantificação de polifenóis em amostras de bebidas destiladas, bem como será 



técnica para a determinação da atividade antioxidante aplicadas às amostras nesse 

trabalho. 

3.7  Validação do método 

No processo de validação de procedimentos de pré-concentração foram utilizados 

parâmetros analíticos como: linearidade e faixa dinâmica, limite de detecção e 

quantificação, precisão e exatidão. 

 

3.8 Análises estatísticas 

Após a obtenção de todos os parâmetros é necessário testar a significância dos 

modelos estudados na otmização para isso foi empregada a análise de variância 

(ANOVA). 

 

• Resultado e Discussões 

4.1 Otimização 

4.1.1 Otimização da SPE para metodologia espectrofotométrica  

 A otimização foi realizada em duas etapas. Inicialmente estudou-se os fatores 

que influenciam a extração dos compostos fenólicos e após fixar alguns deles realizou-

se a otimização do tipo de eluente que influenciou utilizando um planejamento de 

mistura. 

 Foi escolhido o planejamento fatorial fracionado em dois níveis, pois com 5 

fatores o planejamento se tornaria ineficiente já que seriam necessários muitos 

experimentos. Foram inclusos pontos centrais, onde todas as variáveis assumem valores 

médios, incluídos para evitar o risco da perda da relação não linear no meio do 

planejamento e para determinar o intervalo de confiança pelas repetições submetidas. 

A partir dos resultados obtidos no planejamento fatorial fracionado à extração em 

fase sólida com leitura pelo método espectrofotométrico Folin Ciocalteau, e usando 

análise de variância (ANOVA) e probabilidade estatística (p= 0,05) foi construído o 

gráfico de Pareto (Figura 2.2) para determinar a significância das variáveis e suas 

interações no sistema. 

 

A) 



 
B) 

 
C) 

 
Figura2.2: Gráfico de Pareto: a) XAD 2; b) XAD 7; c) EPU 

A linha vertical presente nos gráficos de Pareto sugere a menor magnitude dos 

efeitos estatisticamente expressivos na análise. Assim, avazão e o tipo de eluente foram 

os fatores que influenciaram para o planejamento efetuado com os cartuchos, sendo 

necessário otimizá-los. Os efeitos positivos indicam que os fatores devem ser usados no 

nível +1 para que se obtenha melhor resposta do sistema enquanto que os negativos 

indicam que os fatores devem ser usados no nível –1. 

Tanto para a XAD 2 quanto para a XAD 7 a interação entre vazão e tipo de 

eluente também foram estatisticamente significantes, ou seja apresentaram efeito 



superior à linha vertical que indica a magnitude dos efeitos. Os fatores que apresentam 

valores com sinal positivo indica que níveis mais altos proporcionarão um maior sinal 

analítico e aqueles que apresentam sinais negativos indicam que um maior sinal 

analítico será obtido com uso de níveis menores, isso também pode ser observado 

utilizando gráficos de superfície de resposta. 

 A avaliação dos gráficos de superfície de resposta apresentados nas figuras 2.3, 

2.4 e 2.5 possibilitam a visualização da tendência apresentada pelos níveis diferentes 

aplicados aos fatores estudados. 

 

 
Figura 2.3: Superfícies de resposta obtidas pelo planejamento 2

5-1
 para os cartuchos de 

EPU 

 

 



 
Figura 2.4: Superfícies de resposta obtidas pelo planejamento 2

5-1
 para os 

cartuchos de XAD 2 



 
 

Figura 2.5: Superfícies de resposta obtidas pelo planejamento 2
5-1

 para os 

cartuchos de XAD 7 

 

Avaliando os fatores que não influenciaram significativamente na separação, para 

todos os cartuchos o menor nível de pH foi o que possibilitou melhor adsorção. Assim, 

a utilização do tampão pH 4 foi fixado para todos os cartuchos.  

 Há uma pequena melhora na extração quando é utilizada 0,5 g de XAD 7 

enquanto que para os cartuchos de XAD 2 e EPU isso foi observado para 0,3 g de 



sorvente, isso pode estar relacionado a remoção dos compostos que em grandes massas 

de polímero necessitaria de maior volume de eluente. Como esses fatores não 

influenciaram de forma significativa, os mesmo foram fixados nestes níveis. 

 O estudo do volume da amostra é muito importante, pois avalia se ao percolar a 

amostra, o analito adsorvido ainda permanecerá sem ser arrastado. Nesse planejamento 

esse fator não foi significativo, a avaliação dos gráficos de superfície de resposta 

demonstra que para os cartuchos de XAD 7 e XAD 2 é possível a utilização de grandes 

volumes de amostra enquanto ao utilizar a EPU é preferível que volumes pequenos 

sejam utilizados. A utilização de grandes volumes permite a obtenção de maiores 

fatores de enriquecimento já menores volumes permitem um aumento na frequência 

analítica. Assim, foi fixado o volume de solução em 10,0 mL 

É possível perceber para todos os cartuchos que o menor nível devazão foi o que 

apresentou melhor resultado, isso deve-se ao maior contato da solução com o material 

adsorvente o que provocou um aumento na migração dos analitos para o cartucho. 

Apesar de haver uma maior eficiência no processo de pré-concentração, a utilização de 

menores vazões provoca também uma diminuição na frequência analítica, demandando 

maior tempo de análise. Ainda assim foi fixado avazão menor já que este é um que 

influencia de forma significativa na extração. 

O eluente também influenciou de forma significativa a extração ao estudar dois 

tipos de solventes (metanol e acetonitrila) no planejamento fatorial. A fim de avaliar um 

número maior de solventes e níveis, realizou-se um planejamento de misturas e os 

demaisfatores foram fixados (Tabela 2.3) de acordo com a avaliação dos gráficos de 

superfície de resposta. 

Tabela 2.3: Fatores e níveis otimizados no planejamento fatorial fracionado 

Fatores XAD 2 XAD 7 EPU 

pH 4 4 4 

Volume (mL) 10 10 10 

Vazão (mL/min) 0,7 0,7 0,7 

Massa do sorvente (g) 0,3 0,5 0,3 

 Nas próximas etapas da otimização,a recuperação foi a resposta utilizada, uma 

vez que avalia o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor 

esperado do mensurando. Para o cálculo foi empregada a equação 2.2 onde as 

concentrações (Conc.) foram obtidas substituindo o sinal analítico, absorvância (ABS) 



na equação da reta (equação 2.3) obtida utilizando uma curva de calibração (0,1; 0,25; 

0,5; 0,75; 1,0; 1,5 e 2,0 mgL
-1

).  

  Equação 2.2 

ABS= 0,0306Conc + 0,0123   Equação 2.3 

 O planejamento de misturas aplicado na avaliação do tipo de eluente foi o 

simplex-centróide que é popular por ter simples aplicação, no entanto possui a 

desvantagem de não permitir o teste de falta de ajuste do modelo, o que pode ser 

contornado pela replicação das observações. Esse tipo de planejamento por ser formado 

apenas por pontos de fronteira da região experimental, não permite inferir sobre o efeito 

relativo de cada componente na resposta ou selecionar dente os diversos componentes o 

mais significativos para posteriores experimentos mais detalhados. 

 Para os ensaios espectrofotométricos (Figura 2.6) a mistura de acetonitrila e 

metanol proporcionaram maiores valores de recuperação respectivamente. 

 

 



Figura 2.6: Gráfico de contorno – Planejamento simplex centroide aplicado à 

metodologia do Folin Ciocalteau a) XAD 2; b) XAD 7; c) EPU 

 O eluente usado nos cartuchos comerciais também foi avaliado por planejamento 

de misturas simplex-centróide. Para isso foi necessário utilizar o vácuo uma vez que 

estes cartuchos possuem recheios extremamente empacotado necessitando de maior 

pressão e inviabilizando a passagem da amostra e o eluente apenas pela ação da 

gravidade. Assim como os demais cartuchos estes também apresentaram maior 

recuperação quando utilizado a mistura de acetonitrila e metanol (Figura 2.7). O volume 

e pH das soluções foram os mesmos fixados anteriormente para os demais cartuchos. 

• b)  

Figura 2.7: Gráfico de contorno – Planejamento simplex centroide aplicado à 

metodologia do Folin Ciocalteau a) Stracta X; b) C18 

 

 Os melhores resultados aplicando o planejamento de misturas foram obtidos 

para os cartuchos com recheios de EPU e XAD 2 com 103,1 e 81,9 % de recuperação 

respectivamente (tabela 2.4). 

Tabela 2.4. Recuperação dos cartuchos no planejamento de misturas centróide-simplex 

para estudo da composição do eluente na análise dos compostos fenólicos. 

Proporção (%) componentes 

originais 
% de Recuperação 

CH3OH H2O CH3CN Sx C18 EPU XAD2 XAD7 

1 0 0 34,9 41,0 66,3 60,9 62,6 

0 1 0 12,0 7,9 32,3 32,3 49,3 
0 0 1 18,4 45,1 96,2 65,4 61,2 
½ 1/2 0 33,3 32,7 32,3 32,3 32,7 
½ 0 1/2 53,3 57,6 103,1 81,9 72,7 
0 1/2 1/2 52,4 12,0 32,3 32,3 35,0 

1/3 1/3 1/3 35,6 12,0 32,3 32,3 33,7 
 n=2 



 Foi realizado um estudo do volume do eluente (Tabela 2.5) com diferentes 

frações do solvente que melhor apresentou resultado no planejamento de misturas. As 

frações estudadas foram: 1) três vezes de 1,0 mL 2) uma fração de 2,0 mL seguida de 

uma de 1,0 mL; 3) duas frações de 2,5 mL seguida de 1,0 mL 4) uma fração de 3,0 mL 

seguida de 1,0 mL. Os resultados demonstram que para os cartuchos de EPU e XAD 2 

os melhores valores de recuperação foram obtidos para três frações de 1,0 mL cada. 

Enquanto que para cartuchos de XAD 7 uma fração de 3,0 mL seguida de 1,0 mL 

proporcionou uma maior recuperação.  

 

Tabela 2.5. Estudo do volume do eluente em diferentes frações 

Frações EPU XAD2 XAD7 

3x 1,0 mL 93,71±10,18 59,50±1,27 60,85±7,00 

2,0 mL +1,0 mL 34,57±9,76 32,17±0,42 42,07±9,34 

2,5 mL +1,0 mL 48,38±13,15 26,18±2,97 69,99±11,46 

3,0 mL+1,0 mL 84,10±4,24 46,59±1,27 72,70±7,20 
n= 3 

 

 Foram realizados ensaios de recuperação para 3 concentrações a fim de avaliar o 

cartucho que proporcionava maiores recuperações em relação a cada concentração. Ao 

se comparar os resultados das recuperações (Tabela 2.6) dos cartuchos individualmente 

utilizando a condições otimizadas anteriormente o cartucho que ofereceu maiores 

valores de recuperação foi a EPU seguido da XAD 2. 

 

Tabela 2.6. Recuperação dos compostos fenólicos utilizando diferentes cartuchos por 

análise espectroscópica. 

Concentração XAD 2 EPU C18 Sx XAD 7 

0,02 mg L
-1 87,69±2,81 95,58±1,66 49,31±7,38 61,52±7,50 71,81±1,58 

0,2 mg L
-1 83,24±1,20 97,04±3,63 57,70±2,52 68,60±3,47 79,20±7,68 

0,5 mg L
-1 88,09±0,77 93,40±1,53 54,37±4,60 66,67±5,40 79,54±4,32 

n= 3 

4.2. Avaliação do sistema de pré-concentração de compostos fenólicos usando 

cartucho de EPU por método espectrofotométrico  

 Tendo em vista que a espuma de poliuretano foi o cartucho que melhor 

apresentou resultados de recuperação, este foi escolhido para dar continuidade às 

análises. Então se procedeu com a validação do método proposto e com a avaliação da 

eficiência da pré-concentração. 



 As figuras de mérito estudadas para a validação foram linearidade, sensibilidade 

e faixa de aplicação, precisão inter e intradia, exatidão, recuperação, limite de detecção 

e limite de quantificação. 

 

4.2.1 Validação da metodologia espectrofotométrica 

 A linearidade de um método é expressa pela sua habilidade em gerar resultados 

que sejam diretamente proporcionais às concentrações do analito em amostras, 

correspondente à uma determinada faixa de concentração. Esse parâmetro foi avaliado 

através da construção de uma curva de calibração (Figura 2.8) onde foram relacionados 

os sinais de absorvância de amostras fortificadas com 6 diferentes concentrações (0,25; 

0,5; 0,75; 1,0; 1,5 e 2,0 mgL
-1

) de uma mistura de 16 compostos fenólicos 

(seringaldeído, coniferaldeído, miricetina, quercetina, catequina, epicatequina, t-

resveratrol, ácidos gálico, ferúlico, siringico, vanílico, caféico , caftárico, sinápico, 

elágico e p-cumárico). 

 

 
Figura 2.8: Curva da solução mistura dos compostos fenólicos com pré-concentração. 

 

 A curva analítica apresentou um comportamento linear dentro da faixa de 

trabalho com coeficientes de correlação linear de 0,9979.  

 Foram avaliados também os limites de detecção e quantificação. Onde a menor 

concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, 

sob condições experimentais estabelecidas constitui o limite de detecção enquanto que o 

limite de quantificação refere-se a menor concentração do analito, que pode ser 

quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitáveis, sob condições 

experimentais adotadas. 



 Pode-se calcular tanto o LD quanto o LQ utilizando o método baseado em 

parâmetros da curva analítica conforme equações 2.4 e 2.5. Essas equações foram 

aplicadas e obteve-se LD e LQ de 0,08 a 0,26 mg L
-1

 respectivamente. 

  Equação 2.4 

  Equação 2.5 

  A faixa de aplicação é a região da curva analítica entre a concentração 

mais baixa, na qual uma medida pode ser feita (Limite de Quantificação) e até a 

concentração na qual a curva desvia-se da linearidade, Assim a faixa linear dinâmica 

ficou compreendida entre 0,26 e 13,5 mg L
-1

. 

 A seletividade, refere-se à capacidade de um método fornecer resposta referente 

a presença de um determinado analito em uma matriz com várias substâncias químicas 

detectáveis ou não. Para avaliar a seletividade da técnica foi preparada um curva 

utilizando a amostra como solvente e obteve-se um mesmo coeficiente angular 

demonstrando que os outros compostos não influenciam na extração dos compostos 

fenólicos (Figura 2.9). 

 
Figura 2.9: Curvas das soluções mistura dos compostos fenólicos preparadas com e 

sem adição de cachaça com pré-concentração 

 A precisão do processo analítico é um parâmetro utilizado para determinar a 

proximidade entre as medidas efetuadas na mesma amostra. Geralmente, é expressa 

como o desvio-padrão relativo (RSD) ou coeficiente de variação (CV) de diversas 

medidas. 

 Equação 2.6 



 Os desvios padrão relativo (RSD) foram calculados de acordo com a equação 2.6 

objetivando avaliar a precisão intra-dia e inter-dia, onde para a primeira foi realizado 7 

experimentos e para a segunda foi realizado 3 experimentos em 3 dias não consecutivos 

para as concentrações de 0,25; 0,75 e 1,25 mg L
-1

, os resultados estão apresentados na 

tabelas 2.7 e 2.8, sendo todos inferiores à 20 % que é limite máximo aceitável para 

microconstituintes. Assim pode-se afirmar que o método é preciso para os níveis 

estudados. 

 

 

 

Tabela 2.7: Valores de média de absorvância, desvio padrão e desvio padrão relativo 

para três concentrações analisadas em um mesmo dia (intra-dia) 

 Média Desvio padrão RSD 

0,25 mg L
-1 0,052 0,005 8,8 % 

0,75 mg L
-1 0,080 0,003 4,0% 

1,25 mg L
-1

 0,096 0,002 1,6 % 
n=9 

Tabela 2.8: Valores de média de absorvância, desvio padrão e desvio padrão relativo 

para três concentrações analisadas em três dias não consecutivos (inter-dia) 

 Média Desvio padrão RSD 

0,25 mg L
-1 0,055 0,006 10,2 

0,75 mg L
-1 0,081 0,003 3,4 

1,25 mg L
-1 0,095 0,002 2,5 

n= 18 

 A exatidão refere-se ao grau de concordância entre o resultado de uma medição 

e um valor verdadeiro do mensurando. Exatidão em procedimentos analíticos refere-se à 

concordância entre o valor real (valor de referência) da concentração de um analito em 

uma amostra e o estimado pelo processo analítico. Uma baixa exatidão resulta de erros 

sistemáticos que contribuem para desvios ou tendências (bias) nos resultados.  

 Para avaliar a recuperação deste método foram realizados ensaios onde uma 

amostra de cachaça foi fortificada com solução estoque obtendo-se concentrações finais 

de 0,02; 0,20 e 0,50 mg L
-1

 e a recuperação através do cálculo de recuperação (REC %) 

foi calculado de acordo com a equação2.2. 

Tabela 2.9: Recuperação dos compostos fenólicos em amostras de cachaça 

 Média Desvio padrão RSD 

0,02 mg L
-1 95,6 % 1,66 1,73 % 

0,20 mg L
-1 97,0 % 3,63 3,74 % 

0,50 mg L
-1 93,4 % 1,53 1,64 % 



 Considerando que todos os resultados de recuperação (Tabela 2.9) estão acima 

de 93,0 % e com desvios padrão relativos inferiores a 3,75% pode-se afirmar que de 

acordo com os limites estabelecidos pela legislação brasileira, que são de 70% a 120 %, 

o método proposto e confiável. 

 A fim de verificar a robustez do método foram realizados experimentos com 

pequenas variações dos fatores que influenciaram durante o processo de otimização. 

Assim foi realizado um planejamento fatorial 2
2
 com 4 experimentos (tabela 2.10). 

 

 

Tabela 2.11: Planejamento fatorial 2
2
 utilizado na avaliação da robustez. 

Experimento 

Valor codificado Valor real 

Eluente Vazão 
Eluente 

MeOH:ACN (%v/v) 
Vazão 

1 -1 -1 29,3:70,7 0,6 

2 1 -1 32,3:67,7 0,6 

3 -1 1 29,3:70,7 0,8 

4 1 1 32,3:67,7 0,8 

 Utilizando os resultados das recuperações médias obtidas no planejamento 

fatorial foi possível avaliar, através da análise de variância (ANOVA), a robustez do 

método de extração em fase sólida utilizando o cartucho de EPU e leitura por 

espectrofotometria, com probabilidade estatística (p= 0,05) foi construído o gráfico de 

Pareto (Figura 2.10) para determinar a significância da variação do vazão e da 

proporção de MeOH e ACN no eluente. 

 Assim o gráfico de Pareto demostra que os fatores estudados e suas interações 

não foram estatisticamente significantes, indicando que o método é robusto. 

 



 
Figura 2.10: Diagrama de Pareto mostrando a significância das variáveis a um nível de 

95% de confiança. 

• Conclusão 

 A utilização de métodos quimiométricos para a realização do planejamento e 

tratamento dos resultados se mostrou eficiente, fornecendo informações úteis para a 

otimização das análises espectrofotométrica e cromatográficas. O uso do planejamento 

de misturas aplicado à identificação dos fatores que influenciam a extração de 

compostos fenólicos em amostras de cachaça, utilizando cartuchos de EPU, XAD 2 e 

XAD 7, revelou que avazão e o tipo de eluente,entre os fatores estudados, são 

estatisticamente significativos ao nível de confiança de 95%. A aplicação de modelos 

cúbico especial na avaliação da mistura de reagentes para eluição revelou-se eficaz 

indicando que a mistura de acetonitrila e metanol proporciona melhores resultados para 

todos os cartuchos. Os ensaios de recuperação para os compostos fenólicos por 

metodologia de Folin Ciocalteau apresentou que para a sorção dos polifenóis estudados 

os cartuchos de espuma de poliuretano e Ambelite XAD 2 possuem boa aplicabilidade o 

que foi confirmado posteriormente nas análises cromatográficas. Assim por ser um 

material barato e de de fácil aquisição foi utilizada a espuma de poliuretano. 

 Os dados obtidos durante a validação do método podem ser considerados 

adequados com precisão variando entre 1,6 e 10,2% e exatidão variando entre 93,4 e 

97,0% de recuperações . 

 Tanto os dados de recuperação, quanto os limites de quantificação de 0,26 para o 

método de Folin Ciocalteau podem ser considerados adequados para a avaliação dos 

micronutrientes propostos na matriz estudada, uma vez que a cachaça quando não passa 

pelo processo de envelhecimento é pobre em compostos fenólicos. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO 

CROMATOGRÁFICO PARA A DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS 

FENÓLICOS EM AMOSTRAS DE CACHAÇAS PRODUZIDAS NA BAHIA 

 

  

 

Capítulo 3 – DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO 

CROMATOGRÁFICO PARA A DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS 

FENÓLICOS EM AMOSTRAS DE CACHAÇAS PRODUZIDAS NA BAHIA 

 

Resumo 



 Neste trabalho está descrito o desenvolvimento e a validação de um método 

simples, reprodutível e rápido para a determinação simultânea de compostos fenólicos 

(seringaldeído, coniferaldeído, quercetina, miricetina, (+)-catequina, (-)-epicatequina, t-

resveratrol, ácidos gálico, elágico, siríngico, sinápico, vanílico, caftárico, caféico, p-

cumárico e ferúlico) em amostras de cachaça produzidas no estado da Bahia. Com o 

objetivo de estabelecer um perfil destes compostos nas amostras de cachaças baianas e 

avaliar a relação entre a presença dos fenólicos e o modo de produção, foi desenvolvido 

um método que apresentou bons resultados para os parâmetros de validação estudados. 

Assim, foi otimizada uma separação cromatográfica para 16 compostos em apenas 12 

minutos que apresentou limites de detecção de 0,04 a 0,13 mg L
-1 

e de quantificação 

entre 0,15 a 0,40 mg L
-1

. A repetitividade e a precisão intermediária apresentaram 

desvio padrão relativo (RSD) variando de 0,16 a 13,92 % e 0,40 a 12,07% 

respectivamente. O método desenvolvido foi aplicado às amostras o que permitiu 

através da análise dos componentes principais separá-las em dois grupos (amostras não 

envelhecidas e envelhecidas).  

• Introdução 

A cachaça, uma bebida destilada tipicamente brasileira, vem conquistando 

novos mercados e expandindo-se além das fronteiras do país. De acordo com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), foram produzidos mais 

de 900 milhões de litros de cachaça em 2012 no Brasil. A maior parte da produção tem 

como destino o mercado interno. Existem mais de 4 mil marcas registradas no MAPA e 

mais de 30 mil produtores em todo país, gerando aproximadamente 120 mil empregos 

diretos e indiretos. 

 Motivados pela competição na conquista do mercado interno e externo, os 

produtores estão procurando, cada vez mais, agregar valor ao produto, obter 

reconhecimento internacional e aumentar as exportações. Uma grande preocupação 

reside na qualidade do solo utilizado para o plantio da cana-de-açúcar, apesar da maior 

parte das unidades produtoras ainda utilizarem a adubação mineral, no entanto em 

busca de se obter um novo produto faz com que algumas unidades utilizem o sistema 

de adubação orgânica. No intuito de preservar o meio ambiente, equilibrar exageros, 

priorizar qualidade, promover a saúde da terra, do produtor e do consumidor, surge 

então a agricultura orgânica. 



 A produção da cachaça de maneira artesanal se adequa perfeitamente às regras 

da agricultura orgânica, com pequenas adaptações. Cuidados com a fertilidade do solo, 

controle biológico de pragas, o transporte em carro-de-boi da cana colhida 

manualmente, processos de fermentação natural e destilação em alambiques de cobre 

são algumas adaptações necessárias à certificação que confere a esta o título de cachaça 

orgânica com certificação do Instituto Biodinâmico (IBD), que é uma garantia de 

qualidade para o consumidor do exterior. 

 Além do setor produtor, laboratórios de pesquisa têm se esforçado para a 

melhoria da qualidade da cachaça, e para isso a descrição quantitativa e qualitativa dos 

compostos químicos presentes na bebida recebem atenção especial.
,18

 Obtida a partir do 

mosto fermentado de cana-de-açúcar, a cachaça, é constituída majoritariamente por 

etanol e água e também por compostos secundários tais como alcoóis superiores, 

ácidos, ésteres, acetais, hidrocarbonetos, compostos nitrogenados, sulfurados, açúcares 

e fenóis que a caracterizam e a qualificam. 

A presença de compostos secundários em bebidas destiladas tem sido objeto de 

estudo de diversos grupos de pesquisa,
-62

 pois estes além de compor o aroma e o sabor 

da bebida, servem como marcadores de envelhecimento. Compostos fenólicos 

encontrados em cachaça têm recebido atenção especial dada a sua capacidade 

antioxidante. 

 Alguns estudos relacionam o consumo de alimentos e bebidas ricos em 

compostos fenólicos com a redução de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, 

bem como a redução do índice de mortalidade por câncer. 

Dois momentos em que ocorre a incorporação de compostos fenólicos a cachaça 

são nas etapas de fermentação e de envelhecimento. Tanto a cana-de-açúcar, quanto a 

madeira utilizada na confecção de barris para envelhecimento, têm uma grande 

variedade de produtos secundários que contêm um grupo fenol. Os principais produtos 

da biossíntese dos fenóis são fenóis simples, flavonóides, lignina e taninos 

condensados.  

Reações de degradação da lignina e hidrólise de taninos dão origem a muitos 

compostos encontrados por diversos autores na cachaça como: vanilina, siringaldeído, 

coniferaldeído, sinapaldeído, ácido gálico, ácido p-hidroxibenzoico, ácido siríngico e 

ácido vanílico. 

 Os compostos fenólicos podem ser determinados por diferentes métodos 

analíticos, cromatográficos e não cromatográficos. Dos métodos não cromatográficos 



recebem atenção a espectroscopia com transformada de fourrier, a espectroscopia de 

massa com ionização eletrospray e a técnica de separação, eletroforese capilar (CE) 

seguidas pela detecção UV, eletroquímica ou espectrométricas de massa. Tanto a 

cromatografia gasosa (GC)
12

 como a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

de fase reversa tem sido muito aplicadas sendo que podemos citar a ultima como a 

técnica mais usada. 

A cromatografia é uma ferramenta analítica muito usada para a separação de 

misturas, o que permite análises qualitativas e quantitativas de diferentes substâncias. 

Essa separação ocorre através de um processo físico ou químico, onde os compostos 

que compõem a mistura se distribuem em duas fases, a móvel e a estacionária. A fase 

móvel, que pode ser um líquido, um gás ou um fluido supercrítico, transporta a amostra 

que é forçada a passar através de uma fase estacionária imiscível fixa, colocada em uma 

coluna ou superfície sólida. Onde, tanto a fase móvel quanto a fase estacionária são 

escolhidas de modo que os componentes da amostra se distribuam entre as duas fases 

em graus variados. Os componentes migram pela coluna em velocidades diferentes e 

com isso, são separados em bandas ou zonas discretas, que podem ser analisadas 

qualitativamente ou quantitativamente. 

 A cromatografia gasosa foi usada por diferentes autores na determinação de 

ácidos e fenólicos em bebidas destiladas, no entanto é necessário uma derivatização dos 

extratos.
e80

 

 A HPLC tem sido extensamente utilizada para a separação, determinação e 

quantificação de compostos fenólicos e polifenólicos em amostras de bebidas destiladas 

para diferenciar os tipos de destilados de cana, para comparar as técnicas de 

envelhecimento ou para verificar a influência do tratamento térmico dos barris de 

umburana e bálsamo sobre cachaças brasileiras. 

 Na determinação de compostos fenólicos são usadas colunas de fase reversa, ou 

seja as fases estacionárias de sílica modificadas são chamadas de fase ligada, e a mais 

comum é a octadecil (C18, ODS) que por ser apolar (lipofílica) é classificada como fase 

reversa (ou emparelhamento de íons). Nesse tipo de separação o mecanismo é 

classificado como partição líquido- líquido e a retenção é proporcional ao caráter 

hidrofóbico do soluto, sendo assim , a fase móvel utilizada é a água e solventes 

miscíveis em água como metanol e acetonitrila. 

 Usando HPLC equipado com coluna cromatográfica de fase reversa C18 

Sampaio et. al. em 2008 visando avaliar o perfil químico de runs em função de sua 



origem, determinou polifenóis e para isso, os autores utilizaram como detectores o 

arranjo de diodo (DAD, diode array detector) e detector por fluorescência (RF, 

fluorescence detector). 

 É fundamental escolher um detector mais adequado para medir/quantificar uma 

determinada propriedade física e/ou química de um grupo de analitos de interesse para 

verificar a aplicabilidade da análise. Com isso é possível a escolha da fase móvel, que 

não deve ser lidano detector, e verificar alguns parâmetros como sensibilidade, faixa 

linear, seletividade exatidão e precisão. O DAD é um detector de comprimento de onda 

múltiplo, que possibilita a escolha de qualquer comprimento de onda dentro da sua faixa 

de operação, além de permitir a obtenção de espectros simultâneos dos picos de 

interesse, fornecendo cromatogramas de dois ou mais comprimentos de onda em uma 

mesma corrida que é muito útil já que mesmo se a separação não for total é possível 

suprimir um dos componentes através da escolha adequada do comprimento de onda. 

Ao utilizar esse detector é possível também determinar a pureza dos picos e confirmar a 

identidade de uma substância através da comparação com diferentes concentrações do 

padrão analítico. 

 Através da quantificação de 16 compostos fenólicos, Da Silva em 2009, pode 

diferenciar destilados de cana-de-acúcar envelhecidos em barris de 6 madeiras 

brasileiras e de carvalho utilizando HPLC tanto com DAD quanto com RF. Para o 

detector de fluorescência o que existe é a emissão de luz de algumas substâncias na 

faixa do ultravioleta o que permite sua detecção. O RF também possibilita a escolha de 

um comprimento de onda de excitação por meio do uso de um filtro ou de um 

monocromador dotado de rede ou prisma e ainda escolher um comprimento de onda 

para permitir a passagem da radiação. Com esses dois comprimentos de onda (excitação e 

emissão) confere grande especificidade ao sistema que emprega RF além de apresentar 

limites de detecção menores que o DAD, pois a fluorimetria apresenta limites de 

detecção melhores que a absorciometria em uma ou duas ordem de grandeza. 

 Com o passar dos anos a cromatografia se tornou um técnica muito requerida, e 

o tempo de análise se tornou a única desvantagem do uso da mesma, no entanto com 

surgimento do UFLC que reduziu a análise a 1/10 do tempo da cromatografia 

convencional, essa desvantagem foi superada. 

 Com uma coluna menor, sem precisar de ultra-alta pressão, há um consumo 

menor de solventes e um ganho de tempo. No entanto, o UFLC ainda é uma técnica 



pouco explorada, e não existem trabalhos utilizando-a na determinação de compostos 

fenólicos em amostras de bebidas.  

 Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento, a validação e a aplicação de 

um método analítico rápido e eficiente para a determinação simultânea de 16 compostos 

fenólicos em amostras de cachaças produzidas em diferentes regiões da Bahia. 

• Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar as diferenças na composição de compostos fenólicos em cachaças 

comerciais artesanais, industriais e artesanais orgânicas. 

2.1 Objetivos específicos 

• Otimizar de forma univariada os fatores que influenciam a separação de 

compostos fenólicos por cromatografia líquida de ultra velocidade com detector 

de arranjo de diodos e fluorescência; 

• Validar metodologia analítica para a determinação de compostos fenólicos em 

amostras de cachaça por cromatografia líquida de ultra velocidade com detector 

de arranjo de diodos e fluorescência; 

• Caracterizar quantitativamente e qualitativamente as amostras de cachaça 

produzidas na Bahia. 

• Materiais e Métodos 

3.1. Reagentes e Soluções 

 Diversos reagentes e padrões analíticos foram utilizados no desenvolvimento 

desse estudo. Metanol (grau cromatográfico e espectroscópico, 99,95 % de pureza, JT 

Baker, EUA), Ácido Acético(100,0 % de pureza, Merck, Alemanha), e água ultrapura, 

obtida em sistema de purificação (Millipore, EUA), serviram como constituintes da fase 

móvel utilizada na separação cromatográfica. Os padrões analíticos utilizados foram: 

ácido gálico, ácido elágico, ácido caftárico, ácido caféico, ácido sinápico, ácido 

siríngico, ácido p-cumárico, (+)-catequina, (-)-epicatequina, seringaldeído, ácido 

vanílico, ácido ferúlico, trans-resveratrol, coniferaldeído, miricetina e quercetina, todos 

comprados da Sigma-Aldrich (EUA) com pureza superior a 95%. 

 Para o preparo das soluções estoque(1,0 g L
-1

)dos compostos fenólicos, 

seringaldeído, (+)-catequina, (-)-epicatequina, trans-resveratrol, coniferaldeído, 



miricetina, quercetina, ácidos gálico, caftárico, caféico, siringico, p-cumárico, vanílico e 

ferúlico 10 mg de cada composto foi transferido quantitativamente para um balão 

volumétrico de 10,0 mL, completando o volume final com metanol. Para os ácido 

elágico e sinápico 10 mg de cada composto foi transferido quantitativamente para um 

balão volumétrico de 10,0 mL, completando o volume utilizando soluções de DMSO e 

de isopropanol 1:1 (v/v) em metanol respectivamente 

O preparo das soluções intermediárias (C= 10,0 mg L
-1

) pela diluição de 100,0 μL 

de cada padrão em um balão de 10,0 mL. 

 As soluções de trabalho (C=0,1 a 10,0 mg L
-1

), foram preparadas a partir de 

diluição da solução da mistura intermediária em concentrações de 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 

1,0; 5,0; 7,0 e 10,0 mgL
-1 

 A solução de ácido acético 2,0 % utilizada no gradiente de eluição foi preparada 

adicionando 20,0 mL de ácido acético em um balão volumétrico de 1000,0 mL e aferido 

com água ultrapura. Já a solução de metanol:ácido acético:água (70:28:2 % v/v/v) foi 

preparada adicionando 20,0 mL de ácido acético e 280,0 mL de água ultrapura à um 

balão de volumétrico de 1000,0 mL e aferido com metanol grau HPLC.  

 Todas as soluções e amostras foram filtradas utilizando membrana de acetato de 

celulose de 0,20 μm (Millipore, EUA). 

 As vidrarias utilizadas ao longo do estudo foram previamente descontaminadas 

por meio de banho de ultrassom com uma solução de extran 10% por 20 minutos. Em 

seguida, as vidrarias foram enxaguadas com água desionizada e, posteriormente, com 

água ultrapura. Foram secas em ambiente limpo e sem poeira.  

 As vidrarias e os cartuchos utilizados no preparo de soluções e no processo de 

extração foram envolvidos em papel alumínio para evitar a passagem de luz uma vez 

que os compostos são fotossensíveis. 

3.2 Instrumentação 

 Inicialmente foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta eficiência HPLC 

(modelo LC-(modelo LC- 20AD Prominence, Shimadzu, Japão), equipado com quatro 

bombas de alta pressão (modelo LC-20AD, Shimadzu, Japão), detectores de arranjo de 

diodos (DAD, modelo SPD-20A, Shimadzu, Japão) dispostos em série, interface 

(modelo CBM-20A, Shimadzu, Japão) e com uma coluna - Shim-pack (4,6X150mm, 

5,0 µm diâmetro da partícula, Shimadzu, Japão), para as análises preliminares a fim de 

verificar o comportamento dos compostos. 



 As análises cromatográficas foram efetivamente realizadas em um ultrafast 

cromatógrafo líquido de alta eficiência UPLC (modelo LC- 20AD XR Prominence, 

Shimadzu, Japão), equipado com duas bombas de alta pressão (modelo LC-20AD XR, 

Shimadzu, Japão), detectores de arranjo de diodos (DAD, modelo SPD-M20A, 

Shimadzu, Japão) e de fluorescência (RF, modelo RF20A, Shimadzu, Japão) dispostos 

em série, interface (modelo CBM-20A, Shimadzu, Japão) e um injetor automático 

(modelo SIL-20A XR, Shimadzu, Japão). As separações foram realizadas empregando-

se uma coluna - Shim-pack XR-ODS (2,0X50 mm, 2,2 µm diâmetro de partícula, 

Shimadzu, Japão). 

3.3 Desenvolvimento da metodologia de separação cromatográfica 

A metodologia otimizada, baseou-se em estudos iniciais realizados em um 

equipamento HPLC-DAD, coluna cromatográfica Shimadzu Shim-pack 4,6 

mmIDx15cm (5,0 µm diâmetro da partícula) utilizando umavazão de 1,0 mL min
-1

, 

40ºC de temperatura do forno e uma mistura de solventes como fase móvel: A (água / 

ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), em  

gradiente linear de eluição: 0-6 min: 0% de B em A; 6-10 min: 45% B em A; 10-30 

min: 70% B em A; 30-31 min: 0 % B em A; 31-35 min: 0% B. 

 Esta metodologia passou por modificações uma vez que tanto o equipamento 

quanto a coluna utilizados neste trabalho foram diferentes. Nesse estudo foi empregado 

um UFLC com uma coluna de dimensões menores. Assim, foi necessário usar software, 

HPLC calculator 2.0, para a alteração do gradiente e davazão. Partiu-se então do 

gradiente apresentado na tabela 3.1, utilizando umavazão de 0,4 mL min
-1

, 40ºC de 

temperatura do forno.  

 Através de um estudo univariado foram avaliados os diferentes fatores que afetam 

uma separação cromatográfica. Para melhorar a resolução, foram realizadas uma grande 

quantidade de ensaios onde foram realizadas alterações de gradiente, vazão e 

temperatura de modo univariado. Os ensaios são apresentados juntamente com os 

resultados e discussão dos mesmos. 

 

Tabela 3.1: Condições iniciais de gradiente  

Tempo % Solvente A
* % Solvente B

** 

0,01 100 0 



1,10 100 0 

1,30 75 25 

4,65 0 100 

4,90 100 0 

6,00 Stop 

*Solvente A: água:ácido acético (98:2 % v/v), **Solvente B: metanol: água: ácido 

acético (70:28:2 % v/v/v).  

3.4 Avaliação da eficiência da separação 

 O sucesso no desenvolvimento de um método em UPLC requer uma 

compreensão de como a separação é afetada pelas condições experimentais. Na 

otimização de métodos de análise por cromatografia objetiva-se um equilíbrio entre o 

menor tempo de análise e uma melhor resolução. A resolução, Rs, é a medida 

quantitativa da separação de dois picos adjacentes, sendo calculada a partir da Equação 

3.1. 

Rs=2∆t/(tw1+tw2)    Equação3.1 

onde: ∆t é a medida da separação dos máximos de dois picos adjacentes; tw1 e tw2 são 

as larguras das bases dos picos, obtidas tangenciando-se as gausianas até que 

interceptem as linhas de base. 

 A resolução cromatográfica é influenciada por três parâmetros experimentais: N 

(números de pratos teóricos ou eficiência), k (fator de retenção) e α (seletividade) e 

podem ser calculados pelas equações 3.2, 3.3 e 3.4. Esses parâmetros são afetados pelas 

seguintes variáveis cromatográficas: tipo de coluna, temperatura, detecção, vazão e 

quantidade de amostra. 

  Equação 3.2 

   Equação 3.3 

   Equação 3.4 

Onde: Tr é o tempo de retenção, Wb é a largura da base do pico, Tm é o tempo morto e b 

o soluto mais retido. 

 3.5 Obtenção dos espectros de Absorção na região do UV dos compostos 

fenólicos 

 O software LabSolution da Shimadzu foi utilizado na aquisição de todos os dados 

deste trabalho.  



 Os espectros de absorção na região do UV foram obtidos mediante uma injeção de 

uma misturas de compostos fenólicos estudados neste trabalho em um cromatógrafo 

líquido ultra rápido Shimadzu acoplado a um detector por arranjo de diodos. Com esse 

detector foi avaliada a pureza dos picos em três regiões, no início, no meio e no fim. 

Onde se considera um pico puro quando os espectros obtidos são coincidentes.  

 A identificação dos picos cromatográficos foi efetuada por comparação dos seus 

tempos de retenção relativos e espectros UV com os de padrões de referência. 

3.6 Validação do método 

Para garantir que um novo método analítico é capaz de gerar informações 

confiáveis e interpretáveis ele deve ser submetido a uma série de estudos experimentais 

denominados validação. As agências reguladoras do Brasil e de outros países têm 

estabelecido documentos oficiais que contêm as diretrizes a serem adotadas no processo 

de validação que possibilitem a obtenção, de forma clara e objetiva, de evidências de 

que um método analítico é adequado para o uso desejado.  

As validação dos métodos analíticos foram realizadas de acordo com especificações 

da literatura, da RE nº 899 de 29/5/2003 e do ICH (“International Conference on 

Harmonization”). Os parâmetros avaliados foram: seletividade, linearidade, 

sensibilidade e faixa de aplicação, precisão inter e intradia, exatidão, recuperação, limite 

de detecção e limite de quantificação, todos segundo Ribani et al. (2004)para os 

métodos com e sem extração em fase sólida dos analitos presente na cachaça. 

• Amostragem 

3.7.2 Amostras 

Foram coletadas 27 tipos de amostras (3 garrafas de cada) em 16 municípios 

baianos (figura 3.1). Algumas delas foram adquiridas no mercado ou de produtores. As 

informações contidas na tabela 3.2 é baseada em informações do rótulo ou informações 

obtidas junto aos produtores. 

 



 

Figura 3.1: Mapa dos municípios produtores das cachaças estudadas 

 Elas foram identificadas por letras e números uma vez que um mesmo município 

pode produzir mais de um tipo de cachaça. As características das amostras estão 

descritas na tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Descrição do tipo de cachaça com seu respectivo código. 

Amostra Origem Descrição 

A1 Abaíra Não envelhecida 

A2 Abaíra Não envelhecida 

A3 Abaíra Envelhecida em carvalho por 3 anos 

B1 Amargosa Não envelhecida 

C1 Érico Cardoso Não envelhecida 

C2 Érico Cardoso Não envelhecida 

D1 Ibicuí Não envelhecida 

E1 Ibirataia Não envelhecida 

E2 Ibirataia Envelhecida em Bálsamo por 2 anos 

E3 Ibirataia Envelhecida em Umburana por 2 anos 

E4 Ibirataia Envelhecida em Jequitibá por 2 anos 

E5 Ibirataia Envelhecida em Putumujú por 2 anos 

F1 Ilhéus Não envelhecida 

F2 Ilhéus Envelhecida em carvalho por 1 ano 

F3 Ilhéus Envelhecida em carvalho por 3 anos 

G1 Itagibá Não envelhecida 

H1 Itarantim Não envelhecida 

I1 Luiz Eduardo Magalhães Não envelhecida 

I2 Luiz Eduardo Magalhães Envelhecida em carvalho por 1 ano 

J1 Maiquinique Não envelhecida 

K1 Rio de Contas Orgânica envelhecida em carvalho por 3 anos 

L1 Salvador Não envelhecida 

M1 São Felipe Não envelhecida 

M2 São Felipe Não envelhecida 

N1 Serrolândia Não envelhecida 

O1 Tanhaçu Não envelhecida 



P1 Valença Não envelhecida 

• Preparo das amostras  

As amostras de cachaça envelhecidas e padrões foram apenas filtradas em 

membrana acetato de celulose de 0,22 μm (Millipore, EUA) diretamente injetados no 

sistema cromatográfico. 

As cachaças não envelhecidas foram transferidas para um reservatório e 

submetida à percolação através do cartucho de espuma de poliuretano, previamente 

lavado com 2,0 mL de ACN, conforme metodologia otimizada e validada. O analito 

retido eluído com 4,0 mL de solução ACN: MeOH (66:33 % v/v) esse volume foi 

evaporado por fluxo de N2 até a secura e ressuspendido com 1,0 mL de metanol, filtrado 

em membrana 0,22 μm e injetado no sistema cromatográfico (UFLC-DAD). 

•  Otimização do cartucho de SPE 

O planejamento em Simplex-Lattice, apresentado na tabela 3.3, foi utilizado para 

avaliar a mistura de solventes que oferece a maior recuperação aos compostos estudados 

individualmente utilizando UFLC.  

Tabela 3.3: Planejamento de misturas simplex lattice para estudo da composição do 

eluente na análise dos compostos fenólicos. 

Experimento 

Proporção componentes 

originais 

Proporção (%)  

Pseudo-componentes 

CH3OH H2O CH3CN CH3OH H2O CH3CN 

1 1 0 0 100 0 0 

2 0 1 0 0 100 0 

3 0 0 1 0 0 100 

4 1/3 2/3 0 33,3 66,7 0 

5 1/3 0 2/3 33,3 0 66,7 

6 0 1/3 2/3 0 33,3 66,7 

7 2/3 1/3 0 66,7 33,3 0 

8 2/3 0 1/3 66,7 0 33,3 

9 0 2/3 1/3 0 66,7 33,3 

10 1/3 1/3 1/3 33,3 33,3 33,3 

3.8  Quantificação 

 Quantificação dos compostos identificados foi então realizada usando o método 

da padronização externa. Desta forma, foram estabelecidas curvas analíticas para o 

ácido gálico, ácido p-cumárico, siringaldeído, coniferaldeído, ácido vanílico, ácido 

siríngico, ácido ferúlico, ácido elágico, ácido caftárico, ácido caféico, ácido sinápico, 

(+)-catequina, (-)-epicatequina, trans-resveratrol, miricetina e quercetina. Cada curva de 

calibração continha oito níveis (0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 5,0; 7,0 e 10,0 mgL
-1

) , 



preparada por diluição em série de padrões de trabalho com metanol (de grau HPLC e 

espectroscópico), o ponto médio do que correspondente à concentração média dos 

compostos na amostra de extrato. 

• Análises estatísticas 

O programa Statistica
®
, versão 12.0 (Statsoft, Tulsa) foi usado no tratamento de 

dados.  

Foram realizadas a análise de variância (Teste F) dos dados obtidos, para 

comparação das médias utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade dentro de 

um delineamento experimental inteiramente casualisado, para a análise de regressão 

múltipla foi realizada aplicando-se análise de agrupamento hierárquico (HCA), análise 

de componente principal (PCA) foram aplicadas à quantificação dos compostos (ao 

nível de significância de 0,05) e em cálculos dos parâmetros estatísticos básicos (média, 

desvio padrão e desvio padrão relativo). 

 

• Resultado e Discussão 

5.1 Otimização 

5.1.1 Estudo das variáveis que afetam a separação 

 Inicialmente foram realizados alguns testes utilizando um cromatógrafo líquido 

de alta eficiência HPLC. Esses testes resultaram em uma separação de doze compostos 

como pode ser observado no cromatograma apresentado na figura 3.2. 

A eficiência dessa separação foi avaliada levando-se em consideração as 

recomendações de Ribanni (2004) em que o pico deve estar bem separado de outros 

picos e do pico correspondente ao tempo de retenção de um composto não retido (tM), 

apresentando um fator de retenção ≥2, o fator se separação deve ser um valor ≥1 e que 

o número de pratos teóricos deve ser maior que 2000. Os resultados obtidos para esses 

parâmetros estão listados na tabela 3.4 que apresenta valores de fator de separação 

aceitáveis e para o fator de retenção e número de pratos teóricos o ácido gálico e a (+)-

catequina apresentaram resultados inferiores ao recomendado, o que não invalida a 

separação, uma vez que ambos parâmetros levam em consideração o tempo de retenção 

do pico e quanto maior o tempo de retenção do pico maior será a o tempo de corrida o 

que diminui a frequência analítica e esses compostos estão bem afastados do tempo 

morto além de possuírem boa resolução. 



 

Figura 3.2 Cromatograma referente aos testes iniciais obtido em HPLC dos padrões 

analíticos dissolvidos em metanol - 1) Ác. Gálico 2) (+)-catequina 3) Ác. Vanílico; 4) 

Ác. Siríngico 5) Seringaldeído; 6) Ác. p-cumárico; 7) Ác. Sinápico; 8) Coniferaldeído; 

9) Ác. Elágico; 10) Trans - resveratrol; 11) Miricetina; 12) Quercetina -. Solvente A 

(água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), 

em  gradiente linear de eluição: 0-6 min: 0% de B em A; 6-10 min: 45% B em A; 10-30 

min: 70% B em A; 30-31 min: 0 % B em A; 31-35 min: 0% B à 40ºC 

 

Tabela 3.4 Avaliação da separação por HPLC dos compostos estudados 

Compostos Tr Wb K α N Rs 

Ac. Gálico 2,98 0,61 0,23651 4,37 381,9 1,91 

(+)-catequina 4,93 1,34 1,0332 4,64 2013,9 2,37 

Ac. Vanílico 13,96 0,72 4,79253 1,12 6014,9 1,76 

Ac. Siríngico 15,35 0,62 5,36929 1,03 9807,4 0,57 

Sirigaldeído 15,71 0,56 5,51867 1,06 12592,0 1,28 

Ác. p-cumárico 16,46 0,37 5,82988 1,04 31664,8 1,64 

Ac. Sinápico 17,09 0,5 6,09129 1,04 18692,4 1,03 

Coniferaldeído 17,62 0,52 6,3112 1,03 18370,7 0,79 

Ac. Elágico 18,04 0,73 6,48548 1,05 9771,2 0,99 

t- resveratrol 18,79 0,54 6,79668 1,02 19372,5 0,56 

Miricetina 19,1 0,68 6,92531 1,14 12623,2 3,08 

Quercetina 21,45 1,11 7,90041 1,14* 5974,9 3,08* 

Onde: Tr= tempo de retenção do pico; Wb= largura da base do pico; k= fator de 

retenção; α= fator de separação; N= número de pratos teóricos; Rs= resolução. * valores 

relativos ao pico anterior. Dados do autor. 

Visando uma metodologia que possibilitasse uma frequência analítica maior, 

melhores resoluções e maior número de compostos separados, foram realizadas 

modificações no método. A principal modificação foi a conversão para as condições do 



UFLC, para isso for utilizado o software HPLC calculator 2.0 que possibilitou uma 

separação conforme cromatograma apresentado na figura 3.3. 
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Figura 3.3: Cromatograma resultante do gradiente inicial da solução da mistura padrão 

de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) usando UFLC com detector DAD a 280 nm (azul 

metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) 

Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 

10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) 

Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v 

/ v) e B (água / metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 

0-1,10 min: 0% de B em A; 1,10-1,30 min: 25% B em A; 1,30-4,65 min: 100% B em A; 

4,65-4,90 min: 0 % B em A; 4,90-6,0 min: 0% B. à 40ºC e 0,4 mL min
-1 

Como esse gradiente não permitiu a separação de todos os compostos estudados 

foram realizados vários ensaios em que a fase móvel, gradiente e vazão de eluição e 

temperatura da coluna foram avaliados. 

 Foram realizadas inicialmente algumas modificações na proporção de solvente B no 

passo 3 e ao diminuir para 10% houve uma melhora na separação resultando no 

cromatograma apresentados na figura 3.4.  

Foram realizadas também alterações no passo 4 (Figura 3.5) e uma melhoria foi 

observada do diminuir a porcentagem do solvente B para 70% no tempo de 4,65 

minutos, possibilitando visualizar 3 picos no tempo de 4,5 minutos. No entanto foi 

necessário o acréscimo de mais um passo pois ao finalizar com 70% de solvente B 

alguns compostos não foram eluídos (Figura 3.6).  
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Figura 3.4 Cromatograma solução padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com 

detector DAD a 280 nm (azul metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-

catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) 

Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) 

Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina- 

Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 

70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 0-1,10 min: 0% de B em A; 1,10-1,30 

min: 10% B em A; 1,30-4,65 min: 100% B em A; 4,65-4,90 min: 0 % B em A; 4,90-6,0 

min: 0% B à 40ºC e 0,4 mL min
-1 
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Figura 3.5 Cromatograma padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com detector 

DAD a 280 nm (azul metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-catequina 

4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) Seringaldeído; 

9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) Coniferaldeído; 13) Ác. 

Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - Solvente A (água / ácido 

acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), em  gradiente 

linear de eluição: 0-1,10 min: 0% de B em A; 1,10-1,30 min: 10% B em A; 1,30-4,65 

min: 70% B em A; 4,65-4,90 min: 0 % B em A; 4,90-6,0 min: 0% B à 40ºC e 0,4 mL 

min
-1 
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Figura 3.6 Cromatograma solução padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com 

detector DAD a 280 nm (azul metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-

catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) 

Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) 

Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - 

Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 

70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 0-1,10 min: 0% de B em A; 1,10-1,30 

min: 10% B em A; 1,30-7,65 min: 70% B em A; 7,65-9,65 min: 100 % B em A; 9,65-

,10,0 min: 0% B; 10,0-11,0 min: 0%B à 40ºC e 0,4 mL min
-1

 

 

Objetivando a separação dos picos iniciais foram realizadas alterações no tempo do 

primeiro passo, porém para que não ocorressem coeluições dos picos finais os tempos 

finais também sofreram alterações proporcionais a melhor separação foi conseguida 

acrescentando-se cerca de 1,0 minuto em cada passo (figura 3.7). 

 

1                 2                     3   4/5     6/7   8/9   10   11/12    13      14          15                          16 

 

Figura 3.7 Cromatograma padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com detector 

DAD a 280 nm (azul metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-catequina 

4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) Seringaldeído; 

9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) Coniferaldeído; 13) Ác. 

Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - Solvente A (água / ácido 

acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), em  gradiente 

linear de eluição: 0-2,0 min: 0% de B em A; 2,00-2,20 min: 10% B em A; 2,20-8,55 

min: 70% B em A; 8,55-10,55 min: 100 % B em A; 10,55-,10,90 min: 0% B em A; 

10,90-11,90 min: 0%B à 40ºC e 0,4 mL min
-1

 

 

Foram acrescentados mais dois passos para que se criasse um patamar com uma 

porcentagem constante de 30% de B a fim de promover a separação dos compostos 

entre 5 e 6 minutos. Isso foi alcançado porém ainda não foram separados todos os picos 

(Figura 3.8).  
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Figura 3.8 Cromatograma solução padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com 

detector DAD a 280 nm (azul metanol e em rosa) 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-

catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) 

Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) 

Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - 

Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 

70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 0-2,0 min: 0% de B em A; 2,00-2,20 

min: 10% B em A; 2,20-5,00 min: 30% B; 5,00-6,00 min: 30% B em A 6,00-8,55 min: 

70% B em A; 8,55-10,55 min: 100 % B em A; 10,55-,10,90 min: 0% B em A; 10,90-

11,90 min: 0%B à 40ºC e 0,4 mL min
-1

. 

 

 A fim de diminuir a velocidade com que a % de solvente B sofria aumento 

efetuou-se variações no primeiro passo e obteve-se uma leve melhoria na separação dos 

picos com a retirada do mesmo como pode-se notar no cromatograma apresentado na 

figura 3.9. 

.  
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TEMPO 
%B 

A B C D 
0,01 0 0 0 

0 2 0 0 0 
2,20 5 1 0 

5 30 30 30 30 
6 30 30 30 30 

10 70 70 70 70 
10,55 100 100 100 100 
10,90 0 0 0 0 
11,9 STOP STOP STOP STOP 

 

Figura 3.9 Cromatograma referente aos gradientes apresentados na tabela solução 

padrão de compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com detector DAD a 280 nm 1) Ác. Gálico 

2) Ác. Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-

)-Epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. 

Sinápico; 12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) 

Quercetina- 40ºC e 0,4 mL min
-1

 

 

Posteriormente alterações na temperatura foram realizadas utilizando umavazão 

menor, uma vez que segundo Borges et. al (2010) um aumento na temperatura provoca 

um aumento na pressão, o que foi evidenciado experimentalmente.  

Um aumento temperatura possibilitou, de 24 à 28ºC, uma maior transferência de 

massa entre a fase móvel de a fase estacionária uma vez que, os picos em temperaturas 

maiores possuem menor tempo de retenção. No entanto, esse comportamento foi o 

inverso ao aumentar de 30 à 36 ºC. Ao se comparar o perfil desses cromatogramas nota-



se que a melhor temperatura foi de 30ºC (Figura 3.10) e a meama foi utilizada em 

estudos posteriores. 

O efeito davazão sob a separação também foi estudado através da injeção da 

solução da mistura de compostos fenólicos à 1,0 mg L
-1

 utilizando vazões que variaram 

de 0,22 à 0,36 mL min
-1

. Os resultados apresentados na figura 3.11. demonstram que o 

melhor vazão foi de 0,35 mL min
-1

 uma vez que ao aumentar para 0,36 mL min
-1

 houve 

coeluição entre os picos 8 e 9 e picos 13 e 14 estes últimos também coeluiram usando 

umavazão 0,28 mL min
-1

 com vazão de 0,30 mL min
-1

 as bases dos picos ficaram mais 

largas o que interfere na resolução dos picos. 
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Figura 3.10 Estudo da variação da temperatura -  cromatograma solução padrão de 

compostos fenólicos (1,0 mg L
-1

) com detector DAD a 280 nm 1) Ác. Gálico 2) Ác. 

Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-

Epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 

12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina - 

Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água / metanol / ácido acético, 

70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 0-5,00 min: 30% B; 5,00-6,00 min: 



30% B em A 6,00-8,55 min: 70% B em A; 8,55-10,55 min: 100 % B em A; 10,55-

,10,90 min: 0% B em A; 10,90-11,90 min: 0%B à 40ºC e 0,3 mL min
-1
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Figura 3.11: Cromatograma do estudo da variação davazão utilizando da solução 

padrão de compostos fenólicos a 280 nm com detector DAD 1) Ác. Gálico 2) Ác. 

Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-

Epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 

12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina 1,0 

ppm (azul metanol e em rosa) - Solvente A (água / ácido acético, 98:2% v / v) e B (água 

/ metanol / ácido acético, 70:28:2% v / v), em  gradiente linear de eluição: 0-5,00 min: 

30% B; 5,00-6,00 min: 30% B em A 6,00-8,55 min: 70% B em A; 8,55-10,55 min: 100 

% B em A; 10,55-,10,90 min: 0% B em A; 10,90-11,90 min: 0%B à 40ºC e 0,3 mL min
-

1
 

 

A melhor condição cromatográfica encontrada foi: temperatura de coluna de 30 ºC, 

vazão total 0,35 mL min
-1

, gradiente de eluição utilizado (Tabela 2) foi realizado com 

duas fases móveis solução de água:ácido acético (98:2 % v/v) e metanol: água: ácido 

acético (70:28:2 % v/v/v) para solvente A e B respectivamente,.em comprimento de 



onda variado para utilizada para melhorar a sensibilidade. O tempo total da corrida foi 

11,9 minutos. 

 

Tabela 3.5: Gradiente de eluição da fase móvel para análise de compostos fenólicos 

TEMPO %A %B 

0,01 100 0 

5 70 30 

6 70 30 

10 30 70 

10,55 0 100 

10,90 100 0 

11,9 STOP 

 Essas condições permitiram obter a separação de 14 compostos com a co-eluição 

de outros 2 compostos como é possível perceber na figura 3.12, no entanto, esse 

problema foi minimizado alterando o comprimento de onda, e realizando a 

quantificação do coniferaldeído em um λ que o ácido sinápico não absorve (figura 

3.14). Além disso, a escolha o  de máxima absorbância para cada compostos melhora a 

resolução. 

 

 

 

Figura 3.12: Cromatograma (a 280nm) obtido para a mistura de 1) Ác. Gálico 2) Ác. 

Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-

epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 

12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina e 16) Quercetina 

 

5.1.2 Escolha do modo de detecção 

 Os detectores utilizados foram fluorescência (RF) e arranjo de diodos (DAD) 

dispostos em série para aumentar a seletividade e sensibilidade, 

O RF foi aplicado à dois compostos (+)-catequina e (-)epicatequina com 

comprimento de onda de excitação 280 nm, comprimento de onda de emissão 310 nm. 

Para os compostos detectados por DAD foi realizada uma varredura individualmente 

para os outros 14 compostos, o que permitiu encontrar os comprimentos de onda de 



máxima absorvância, e aquele que permitia a quantificação dos compostos que estavam 

co-eluindo (figura 3.12). 

É possível perceber pela análise da figura 3.13 a diferença de intensidade dos picos 

em diferentes comprimentos de onda. Os ácidos gálico e siríngico têm maior 

intensidade à 272 nm, o ácido p-cumárico, seringaldeído e resveratrol têm maior 

intensidade à 310 nm, os ácidos caftárico, caféico, ferúilico, sinápico e coniferaldeído 

têm maior intensidade à 325 nm, miricetina e quercetina apresentam sinais intensos à 

260,272 e 380 nm enquanto que os ácidos vanílico e elágico apresentam maior 

absorvância à 260 nm. 

1                    2                     3   4  5     6    7 8   9    10   11/12           13  14    15         16 

 

Figura 3.13: Cromatograma obtido para a mistura de 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) 

(+)-catequina 4) Ác. Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) 

Seringaldeído; 9) Ác. p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) 

Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 14) Resveratrol; 15) Miricetina e 16) Quercetina, com 

detecção espectrofotométrica em diferentes comprimentos de onda, 260 (marrom), 272 

(azul), 310 (vermelho), 325 (verde), 380 (roxo) e por fluorescência (ex 280 nm e em 

310 nm) 

A intensidade dos picos em relação á variação de comprimento de onda foi 

quantificada e representada por barras (Figura 3.14) onde se confirma os máximos de 

absorbância observado anteriormente no cromatograma. É nítido para a (+)-catequina e 

para (-)-epicatequina que a detecção por fluorescência é mais sensível que a 

espectrofotometria.  

 

Figura 3.14: Histograma das áreas dos picos referente aos compostos fenólicos em 

diferentes comprimentos de onda. 

 



Devido à co-eluição dos picos do ácido sinápico e do coniferaldeído, buscou-se um 

comprimento de onda em que fosse possível quantifica-los separadamente, no entanto 

os λ que o ácido siríngico absorve são os mesmos que acontece a absorção do 

coniferaldeído. O espectro do coniferaldeído abrange uma faixa maior de λ (figura 3.12) 

que o do ácido siríngico assim é possível perceber que em 380 nm o coniferaldeído 

apresenta sinal enquanto que o ácido siríngico não.  

Foram realizadas, então, injeções separadas dos padrões de ácido siríngico e 

coniferaldeído e avaliados os comprimentos de onda de 325 e 380 nm a fim de verificar 

a seletividade frente a esses compostos. É possível perceber que os dois absorvem a 325 

nm (figura 3.15 rosa) e que apenas o coniferaldeído apresenta sinal em 380 nm (figura 

3.14 azul). Diante disso optou-se por realizar a análise de coniferaldeído à 380 nm e 

permanecer analisando a mistura desses compostos em 325 nm e posteriormente em 

uma quantificação subtrair os resultados para obter os resultados apenas do ácido 

siríngico. 

A) B)  

Figura 3.15: Cromatogramas das soluções padrão do (A)  ácido sinápico e (B) 

coniferaldeído a 325 (em rosa) e 380 nm (em azul).  

 

Os analitos foram agrupados de acordo com a sua máxima absorbância, após a 

identificação do comprimento de onda para cada composto, bem como a sua intensidade 

e a avaliação da forma de pico. Seis comprimentos de onda foram escolhidos de acordo 

com os dados apresentados na tabela 3.6.Apenas o coniferaldeído não foi analisado em 

seu λ pois como explicado anteriormente nesse método desenvolvido sofre co-eluição 

com o ácido siríngico sendo que este último não absorve em 380 nm.  

 

Tabela 3.6: Comprimentos de onda utilizados na detecção dos compostos fenólicos 

estudados 

 Compostos 

260 Ác. Vanílico e Ác. Elágico 

272 Ác. Gálico e Ác. Siríngico 

310 Ác. p-cumárico, seringaldeído e resveratrol 



325 Ác. Caftárico, Ác. caféico, Ác. ferúilico, Coniferaldeído + Ác. Sinápico 

380 Coniferaldeído*, Miricetina e Quercetina 

RF (+)-catequina e (-)-Epicatequina 

* em que o seringaldeído não absorve 

Apesar dos detectores de fluorescência e espectrofotométricos não fornecerem a 

identidade do compostos, uma vez que uma grande quantidade de compostos podem 

fluorescer ou absorver em um dado comprimento de onda. A identificação dos 

compostos neste trabalho foi tentativamente realizada por comparação dos tempos de 

retenção e espectros de UV das amostras com os de padrões de referência. Foram 

realizadas 7 injeções dos padrões individualmente e obteve-se os tempos de retenção de 

cada composto e o intervalo de confiança dessas medidas(Tabela 3.7) que 

posteriormente foram usados na identificação dos compostos durante a validação do 

método e aplicação nas amostras.  

 

Tabela 3.7: Tempo de retenção médio e resolução em relação ao pico posterior para os 

compostos analisados 

# pico Composto 
Tempo de 

Retenção* (min) 

Rs 

1 Ác. Gálico 1,066 ± 0,007 3,04 

2 Ác. Caftárico 2,657 ± 0,012 3,95 

3 (+)-catequina 4,217± 0,004 1,13 

4 Ác. Vanílico 4,599 ± 0,007 0,70 

5 Ác. Caféico 4,855 ± 0,008 0,99 

6 Ác. Siríngico 5,448 ± 0,006 1,49 

7 (-)-Epicatequina 6,011 ±0,003 1,14 

8 Seringaldeído 6,220 ± 0,006 1,37 

9 Ác. p-cumárico 6,474 ± 0,005 1,85 

10 Ác. Ferúlico 7,464 ± 0,006 1,99 

11 Ác. Sinápico 7,957 ± 0,007 0,46 

12 Coniferaldeído 7,981 ± 0,013 5,72 

13 Ác. Elágico 9,537 ± 0,008 1,06 

14 Resveratrol 9,714 ± 0,004 1,99 

15 Miricetina 10,207 ± 0,233 3,10 

16 Quercetina 11,212 ± 0,010 - 

*n=7 

Para a avaliação da eficiência da separação levou em consideração a resolução, 

uma vez que, desconhecendo-a dificilmente é possível afirmar que um método é 

seletivo. A resolução fornece a capacidade de separação da coluna em relação a dois 



analitos específicos, considerando a distância relativa entre os picos cromatográficos 

vizinhos e suas respectivas larguras. Neste trabalho, foram obtidas resoluções 

compreendidas entre 0,46 e 5,72 para os picos adjacentes de ácido 

sinápico/conferaldeído e de coniferaldeído/ácido elágico respectivamente.  

Para que se considere a separação completa recomendam-se resoluções acima de 

1,5. Nesse estudo a grande maioria dos compostos estudados possuem resolução 

superior a 1,5, no entanto ao utilizar de comprimentos de onda diferentes, uma vez que 

picos adjacentes como o ácido siríngico e o coniferaldeído é possível quantifica-los sem 

prejuízo ao método (figura 3.15). 

5.1.3 Otimização da SPE para metodologia cromatográfica  

 Os compostos estudados possuem diferentes polaridades devido às suas 

estruturas (Figura 3.16). Sendo assim, é necessário a avaliação dos cartuchos frente aos 

compostos individualmente. Para isso foram realizados ensaios de recuperação para os 

cartuchos recheacos com Amberlite XAD7, XAD2 e EPU para cada um dos compostos 

estudados. 

 

A) B) C)D) E)F)G)H)I)

J)  L) M)

N) O) P) Q)  

Figura 3.16: Estruturas dos compostos fenólicos estudados por análise cromatográfica: 

A) ácido gálico B) ácido caftárico C) (+)-catequina D) Ác. vanílico E) Ác. caféico F) 

Ác. siringico G)(-)-epicatequina H) seringaldeído I) Ác. p-cumárico J) Ác. ferúlico L) 

Ác. sinápico M) coniferaldeído N) Ác. elágico O) t-resveratrol P) miricetina Q) 

quercetina 

 

 As condições otimizadas utilizando a metodologia espectrofotmétrica de Folin 

Ciocalteau foram aplicadas à extração dos compostos fenólicos em amostras de cachaça. 



As amostras foram fortificadas com 3 diferentes concentrações (0,25; 0,50 e 0,75 mg L
-

1
) do da mistura de compostos fenólicos e após pré-concentração foram submetidas à 

análise cromatográfica. A avaliação dos resultados foi realizada através do cálculo de 

recuperação (Equação 2.2) onde foi possível perceber que o cartucho que proporcionou 

as maiores recuperações dos compostos individualmente foi o cartucho com recheio de 

espuma de poliuretano (Tabela 3.8). As análises foram então conduzidas utilizando 

cartucho de espuma de poliuretano. 

A fim de melhorar as recuperações obtidas com o cartucho de EPU foram 

realizados dois experimentos de otimização. Inicialmente aplicou-se um planejamento 

de misturas para verificar  qual o melhor eluente para compostos estudados e de forma 

univariada realizou-se um estudo do volume do solvente. 

 Um planejamento simplex-lattice foi usado, pois por ter uma maior quantidade de 

pontos é possível estimar o erro experimental e testar o modelo quanto ao ajuste sem ser 

necessárias réplicas. Esse planejamento foi escolhido uma vez que o tratamento dos 

resultados na análise cromatográfica é mais trabalhoso já que para cada experimento são 

16 analito a serem tratados. Assim, com a menor quantidade de experimentos foi 

possível obter as melhores misturas de solventes para cada analito individualmente.  

 É possível perceber através dos gráficos de contorno (Figura 3.17) gerados pelo 

planejamento de misturas simplex-lattice aplicado à análise cromatográfica respostas 

diferentes para cada analito. Já era esperado isso uma vez que os compostos estudados 

possuem estruturas diferentes e a interação com o eluente também será diferenciado.  

 Escolheu-se novamente uma mistura de acetonitrila e metanol (70:30 % v/v) para 

a eluição desses compostos considerando-se que obteve-se melhores resultados para 

essa mistura para a maior parte dos compostos. 

 

 

 

Tabela 3.8. Recuperação dos compostos fenólicos utilizando diferentes cartuchos por 

análise cromatográfica. 

 XAD 7 XAD 2 EPU 

 
0,25p

pm 

0,5 

ppm 

0,75 

ppm 

0,25p

pm 

0,5 

ppm 

0,75 

ppm 

0,25p

pm 

0,5 

ppm 

0,75 

ppm 

Ác. 

Gálico 

39,8±

1,1 

36,9±

8,9 

24,1±

10,0 

106,5

±2,0 

56,0±2

,0 

39,6±

2,1 

100,3

±0,4 

95,3±

6,9 

66,4±

4,7 



Ác. 

Siríngico 

79,6±

1,1 

25,7±

0,2 

119,3

±0,5 

96,3±

1,2 

84,4±2

,0 

67,3±

9,5 

104,9

±0,1 

99,9±

1,3 

118,2

±0,1 

Seringald

eído 

55,9±

0,2 

9,2±0

,2 

8,9±0,

7 

57,0±

13,5 

44,3±1

2,2 

26,3±

1,7 

95,9±

0,0 

107,4

±4,1 

112,7

±2,9 

Ác. p-

cumárico 

73,5±

0,3 

75,9±

0,7 

9,4±0,

5 

57,9±

3,2 

38,0±1

0,5 

24,5±

1,9 

98,2±

1,3 

102,4

±2,4 

59,1±

1,8 

Trans-

Resverat

rol 

25,8±

0,4 

67,9±

0,4 

66,7±

0,9 

96,4±

1,3 

102,0±

10,4 

94,9±

0,1 

94,1±

0,1 

73,6±

3,3 

109,2

±4,9 

Ác. 

Caftárico 

22,4±

0,2 

49,8±

0,2 

5,5±0,

1 

42,0±

1,0 

6,9±0,

7 

4,2±0

,0 

102,0

±1,1 

43,1±

0,3 

36,1±

5,5 

Ác. 

Caféico 

30,6±

0,6 

11,0±

1,0 

9,8±0,

1 

34,2±

1,1 

36,6±0

,1 

12,7±

0,4 

99,3±

2,6 

80,6±

0,8 

41,2±

2,2 

Ác. 

Ferúlico 

25,0±

0,1 

9,1±0

,4 

8,9±0,

8 

59,0±

2,0 

36,9±2

,0 

19,3±

0,0 

98,3±

0,5 

101,2

±0,3 

50,5±

0,6 

Ác. 

Sinápico 

+ 

coniferal

deído 

24,5±

1,9 

13,4±

0,3 

12,5±

0,5 

88,6±

3,0 

53,8±0

,7 

27,8±

1,6 

94,9±

0,9 

51,9±

0,0 

124,0

±1,1 

Coniferal

deído 

33,1±

1,6 

14,6±

0,1 

18,2±

0,1 

14,1±

0,1 

7,3±0,

1 

6,2±0

,0 

97,5±

1,4 

105,0

±2,4 

70,0±

0,8 

Miricetin

a 

11,5±

0,1 

4,5±0

,0 

4,8±0,

0 

35,5±

0,1 

40,5±0

,7 

27,8±

0,2 

25,0±

0,1 

39,9±

0,9 

36,2±

0,1 

Querceti

na 

64,4±

0,1 

36,6±

0,1 

7,4±0,

1 

34,9±

0,4 

45,1±0

,0 

27,8±

0,0 

35,2±

0,2 

43,4±

4,3 

63,5±

0,0 

Ác. 

Vanílico 

31,5±

0,0 

24,0±

1,2 

5,7±0,

2 

78,5±

0,5 

28,3±1

,0 

7,9±1

,3 

99,0±

2,3 

94,3±

6,3 

96,8±

0,2 

Ác. 

Elágico 

17,0±

0,9 

4,9±0

,3 

4,5±0,

4 

39,1±

2,1 

10,7±1

,5 

10,4±

0,7 

99,4±

1,4 

95,4±

6,3 

103,5

±2,2 

Catequin

a 

5,9±0

,6 

6,9±0

,1 

6,2±0,

1 

32,6±

0,7 

25,3±0

,3 

12,7±

0,2 

107,8

±1,1 

108,0

±4,3 

99,4±

1,6 

Epicateq 3,8±0 2,8±0 2,6±0, 26,5± 13,3±0 6,2±0 90,1± 106,2 89,9±0



uina ,1 ,2 1 0,4 ,1 ,4 0,0 ±0,0 ,9 

n=3 

 

1)  2)  3)  4)

5) 6) 7)

8) 9) 10)

11)  

12) 13) 14) 15)

16)  



Figura 3.17: Gráfico de contorno – Planejamento simplex lattice aplicado à análises 

cromatográficas para cada analito utilizando cartuchos de EPU: 1) Ácido gálico; 2) 

Ácido p-cumárico  3) Seringaldeído 4) Ácido siríngico 5) Ácido caféico 6) Ácido 

Caftárico 7) Corifraldeído 8) Ácido Elágico 9) Ácido ferúlico 10) Ácido sinápico + 

coniferaldeído 11) Ácido vanílico 12) Catequina 13) Epicatequina 14) t-Resveratrol 15) 

Quercetina 16) Miricetina 

 

 O volume do eluente na desorção dos compostos fenólicos foi estudado na faixa 

de 0,5 a 4,0 mL conforme apresentados na figura 3.18. O volume ótimo foi de 3,5 mL 

uma vez que o apresentou boa recuperação para os compostos estudados. Em volume 

maior (4,0 mL) o sinal permaneceu praticamente constante, significando que 3,5 mL é 

suficiente para a desorção completa dos analitos.  

 
Figura 3.18: Estudo do volume de eluição para cada compostos por UFLC 

 

5.2 Validação 

Foram realizadas a validação para os métodos utilizados, com e sem pré-

concentração. 

5.2.1 Validação da metodologia de injeção direta 

Seletividade 



A seletividade, refere-se à capacidade de um método fornecer resposta referente à 

presença de um determinado analito em uma matriz com várias substâncias químicas 

detectáveis ou não.  

Para a cromatografia uma forma de se avaliar a seletividade por ser comparando a 

matriz isenta da substância de interesse e a matriz adicionada com esta substância 

(padrão), sendo que, nesse caso, nenhum interferente deve eluir no tempo de retenção da 

substância de interesse, que deve estar bem separada dos demais compostos presentes 

na amostra. Uma segunda maneira é através da avaliação com detectores modernos 

(arranjo de diodos, espectrômetro de massas), que comparam o espectro do pico obtido 

na separação com o de um padrão e utiliza-se isto como uma indicação da presença do 

composto puro. Estas duas maneiras são as mais utilizadas. O método de adição padrão 

também pode ser aplicado para os estudos de seletividade, porém este método é 

utilizado quando não é possível obter a matriz isenta da substância de interesse. 

Neste estudo foi aplicado o método de adição padrão, onde foi feita uma curva 

analítica com adição da substância de interesse na amostra (CMAP) e comparada com 

uma curva analítica sem a presença da matriz (CA). Comparam-se então as duas curvas 

analíticas e caso elas sejam paralelas, pode-se dizer que não há interferência da matriz 

na determinação da substância de interesse, portanto o método é seletivo. 

Assim, ao avaliar as inclinações da reta por meio do coeficiente angular de cada 

analito (Tabela 3.9) é possível perceber que o método é seletivo aos compostos 

estudados pois a relação entre as inclinações das curvas estão muito próximas a 1,0.  

 

Tabela 3.9: Avaliação da seletividade pela relação da inclinação das curvas com e sem 

amostra. 

Compostos a da CA a da CMAP a da CA/ a da CMAP 

Ác, Gálico 17677 16982 1,04 

Ác. Caftárico 17229 17361 0,99 

(+)-catequina 23824 22684 1,05 

Ác. Vanílico 19673 19777 0,99 

Ác. Caféico 33101 32624 1,01 

Ác. Siríngico 23454 22744 1,03 

(-)-Epicatequina 31528 29852 1,06 

Seringaldeído 22732 21735 1,05 

Ác. p-cumárico 48740 45812 1,06 

Ác. Ferúlico 31841 31766 1,00 

Ác. Sinápico 65777 64279 1,02 

Coniferaldeído 8175,9 7970,7 1,03 

Ác. Elágico 15284 15847,8 0,96 

Resveratrol 49957 49557 1,01 



Miricetina 19585 19092 1,03 

Quercetina 12229 12210 1,00 
a: coeficiente angular; CA: curva analítica; CMAP: curva do método de adição padrão

 

Linearidade e faixa linear 

A linearidade de um método é expressa pela sua habilidade em gerar resultados que 

sejam diretamente proporcionais às concentrações do analito em amostras, 

correspondente à uma determinada faixa de concentração. 

A linearidade foi avaliada segundo o coeficiente de correlação de Pearson (r) para 

regressão linear. Correlação entre o sinal medido e a concentração da amostra 

quantificada. Essa relação foi expressa como uma equação de reta "curva analítica". As 

linhas foram definidas por sete pontos que não incluíam o ponto zero na curva, devido 

aos possíveis erros associados 

Para construção da curva analítica, preparou-se soluções dos padrões, a partir de 

uma solução estoque na concentração de 1000,0 mg L
-1

, dissolvendo-se a os padrões em 

metanol. Posteriormente foi preparada uma solução intermediária contendo todos os 

padrões na concentração de 10,0 mg L
-1 

 de onde foram retiradas alíquotas para o 

preparo das soluções que compunham a curva cujas concentrações foram de 0,10; 0,25; 

0,50; 0,75; 1,00; 2,00 e 5,00 mg L
-1

. A curva analítica foi construída correlacionando-se 

os valores médios das áreas de 8 medidas para c1ada ponto da curva em função da 

concentração. 

Na avaliação da linearidade foi possível perceber com os resultados apresentados 

pelos coeficientes de correlação para cada composto (Tabela 3.10) que o método 

desenvolvido é linear já que todos os valores foram superiores a 0,99 conforme 

recomendado pela ANVISA. 

Tabela 3.10: Parâmetros e coeficientes de determinação das curvas analíticas de injeção 

direta. 

Composto 
Curva analítica 

LD (mg L
-1

) LQ(mg L
-1

) 
y=ax+b r 

Ác. Gálico y=17677x+ 2764,4 0,9986 0,11 0,36 

Ác. Caftárico y=17229x-1188,3 0,9997 0,05 0,16 

(+)-catequina y=23824x+721,15 0,9997 0,05 0,15 

Ác. Vanílico y=19673x - 138,09 0,9998 0,04 0,14 

Ác. Caféico y=3310x+250,78 0,9992 0,08 0,27 

Ác. Siríngico y=23454x- 1245,7 0,9995 0,07 0,25 

(-)-Epicatequina y=31528x+479,6 0,9997 0,05 0,17 

Seringaldeído y=22732x+12,015 0,9995 0,06 0,21 

Ác. p-cumárico y=48740x+453,03 0,9991 0,08 0,28 



Ác. Ferúlico y=31841x- 890,5 0,9991 0,08 0,28 

Ác. Sinápico y=65777x- 6604,6 0,9993 0,08 0,18 

Coniferaldeído y=8175,9x- 28,486 0,9985 0,13 0,24 

Ác. Elágico y=15284x- 557,19 0,9995 0,06 0,21 

Resveratrol y=49957x- 1277,4 0,9993 0,07 0,25 

Miricetina y=19585x- 1342,9 0,9982 0,12 0,40 

Quercetina y=12229x+494,44 0,9991 0,09 0,29 

A faixa de aplicação é definida como a faixa compreendida entre os pontos onde a 

resposta relativa intercepta as linhas de intervalo de confiança (95 e 105%) do método 

linear. A faixa de aplicação da curva analítica foi obtida pela técnica da resposta 

relativa. Onde foi plotado um gráfico com as respostas relativas para o eixo das 

abscissas e as concentrações correspondentes em escala logarítmica no das ordenadas. 

A faixa linear dinâmica avaliada demonstrou ao nível de variação de ±5% que 

todos os compostos apresentaram uma faixa linear compreendida entre LQ e 5,0 mg L
-1

. 

 

Limites de Detecção e Quantificação 

 A menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada, sob condições experimentais estabelecidas constitui o 

limite de detecção. O LD pode ser calculado de três maneiras diferentes: método visual, 

método relação sinal-ruído, método baseado em parâmetros da curva analítica. 

O limite de quantificação é definido como a menor concentração do analito, que 

pode ser quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitáveis, sob as condições 

experimentais adotadas Assim como o LD também é possível calcular o LQ pelo 

método da relação sinal ruído, no entanto em cromatografia a medição do ruído não é 

trivial e às vezes subjetiva. 

Para a determinação do limite de detecção da separação cromatográfica foi 

utilizado o método baseado em parâmetros da curva analítica através do cálculo 

aplicando a equação 2.4 com os parâmetros obtido pelo método dos mínimos 

quadrados. 

Ao se comparar os resultados obtidos (tabela 3.10) com metodologias atuais onde 

os autores não utilizara extração em fase sólida como Zacaroni et. al que em 2011 na 

avaliação de cachaça envelhecida em barris de diferentes tipos de madeira, é possível 

perceber que os resultados obtidos estão próximos para avaliação da sensibilidade. 

Esses autores obtiveram LD e LQ de 0,05 e 0,28 mg L
-1

 para o ácido gálico, 0,09 e 0,21 

mg L
-1 

 para a catequina, 0,03 e 0,10 mg L
-1

 para o ácido vanílico, 0,02 e 0,08 mg L
-1

 



para o ácido siríngico, 0,24 e 0,41 mg L
-1 

para o ácido elágico, 0,03 e 0,18 mg L
-1 

para o 

ácido sinápico, 0,04 e 0,07 mg L
-1 

para o seringaldeído e 0,13 e 1,09 mg L
-1 

 ácido p-

cumárico respectivamente. Para a catequina, ácidos p-cumárico, sinápico e elágico 

foram obtidos limites de detecção e quantificação inferiores deste trabalho.  

Já Anjos et. al ao estudar o tempo de envelhecimento da cachaça em barris de 

carvalho encontrou resultados de inferiores de LD e LQ. Nesse estudo foram 

encontrados LD e LQ de 0,06 e 0,22 mg L
-1

 para o ácido gálico, 0,04 e 0,13 mg L
-1 

 para 

a catequina, 0,03 e 0,09 mg L
-1

 para o ácido siríngico, 0,08 e 0,25 mg L
-1 

para o ácido 

sinápico, 0,02 e 0,7 mg L
-1

 para o ácido vanílico, ácido p-cumárico e seringaldeído 

respectivamente.  

Zacaroni et al. e Anjos et al. desenvolveram metodologias cujo tempo foi de 60 

minutos para separação de 14 e 13 compostos fenólicos respectivamente enquanto neste 

trabalho propõe-se a análise de 16 polifenóis em 12,0 minutos. Assim, o método 

desenvolvido neste trabalho, além de ser sensível para análise de polifenóis em cachaça 

envelhecidas, o ele é rápido e cobre uma maior quantidade de compostos que métodos 

recentemente publicados. 

Também utilizando uma metodologia com tempo de 60 minutos, Aquino et al. 

Separou 10 compostos em amostras de aguardente de cana envelhecida. Nesse estudo 

foram encontrados LD e LQ de 0,12 e 0,50 mg L
-1

 para os ácidos gálico, siríngico, 

vanílico e seringaldeído e de 0,03 e 0,12 mg L
-1

 para o coniferaldeído respectivamente, 

resultados superiores que os LQ e LQ encontrados para os mesmo compostos nesse 

estudo.  

Para a análise de cachaças não envelhecidas é possível aumentar ainda mais a 

sensibilidade do equipamento ao utilizar a extração em fase sólida como pré-tratamento 

da amostra, como pode ser observado no capítulo 2 deste trabalho, onde foram obtidos 

LD compreendido entre 0,002 e 0,011 mg L
-1 

e LQ entre 0,008 e 0,036 mg L
-1

 para a (-

)-epicatequina e ácido sinápico. respectivamente. 

 

Precisão 

A precisão de um método é a dispersão de resultados entre ensaios independentes 

repetidos de uma mesma amostra, podendo ser amostras semelhantes ou padrões, sob 

condições definidas.Ela pode ser expressa como o desvio-padrão ou coeficiente de 

variação (CV) de diversas medidas. 



Para avaliação da precisão foram realizados testes de repetibilidade e precisão 

intermediária. O primeiro (intra-dia) representa a concordância entre os resultados de 

medições sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de 

medição, e o segundo (inter-dia) avalia o efeito das variações dentro do laboratório 

devido a eventos como diferentes dias. Para o estudo da precisão intra-dia foram 

realizadas quatro injeções consecutivas de três soluções padrão na concentração de 0,5; 

2,0 e 5,0 mg L
-1

 de cada analito. Para o estudo da precisão inter-dia foram realizadas 

três injeções em quatro dias não consecutivos de três soluções padrão na concentração 

de 0,5; 2,0 e 5,0 mg L
-1

 de cada analito.  

Os resultados foram submetidos a uma avaliação estatística e precisão foi 

estabelecida como apresentada pelos dados descritos nas tabelas 3.10 e 3.11. A precisão 

do método foi caracterizada pelo desvio padrão relativo (RSD) variando de (1,70%) a 

(13,92%) na concentração de 0,5 mg L
-1

, de (0,48%) a (5,64%) na concentração de 2,0 

mg L
-1

 e de (0,16%) a (4,55%) na concentração de 5,0 mg L
-1

 para a precisão intra-dia. 

Para a precisão inte-dia o RSD variou de (0,40%) a (12,07%) na concentração de 

0,5 mg L
-1

, de (0,41%) a (4,10%) na concentração de 2,0 mg L
-1

 e de (1,44%) a (8,16%) 

na concentração de 5,0 mg L
-1

. 

A legislação brasileira (Brasil, 2003) considera aceitáveis valores de RSD até 

15%, no entanto, recomenda uma variação máxima de 5% para macroconstituintes. 

Microconstituintes, como os compostos fenólicos, admitem RSD de até 20%, 

dependendo da complexidade da matriz. Então ao observar as tabelas 3.11 e 3.12 os 

dados obtidos estão em acordo com o permitido para microconstituintes. 

Tabela 3.11: Avaliação da precisão intra-dia expressa pelo desvio padrão relativo para 

o método sem pré-concentração 

Composto 
RSD (%) 

0,5 mg L
-1 2,0 mg L

-1 5,0 mg L
-1 

Ác. Gálico 8,02 4,72 1,84 

Ác. Caftárico 8,99 2,48 1,97 

(+)-catequina 2,41 0,72 0,16 

Ác. Vanílico 11,88 3,60 3,45 

Ác. Caféico 9,67 1,54 1,49 

Ác. Siríngico 4,32 1,51 1,27 

(-)-Epicatequina 1,70 0,48 0,16 

Seringaldeído 6,96 1,68 1,36 

Ác. p-cumárico 5,94 1,23 0,54 

Ác. Ferúlico 4,38 0,92 1,54 

Ác. Sinápico + Coniferaldeído 5,28 1,95 1,62 



Coniferaldeído 13,92 5,64 2,58 

Ác. Elágico 11,08 1,21 1,10 

Resveratrol 6,16 0,50 0,24 

Miricetina 10,89 1,04 4,55 

Quercetina 10,50 1,25 0,69 
n= 12  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.12: Avaliação da precisão inter-dia expressa pelo desvio padrão reativo para o 

método sem pré-concentraçã 

Composto 
RSD (%) 

0,5 mg L
-1

 2,0 mg L
-1

 5,0 mg L
-1

 

Ác. Gálico 12,07 4,10 1,96 

Ác. Caftárico 4,21 1,52 1,32 

(+)-catequina 1,56 1,94 2,49 

Ác. Vanílico 3,15 0,53 1,75 

Ác. Caféico 1,56 1,74 2,83 

Ác. Siríngico 1,55 2,70 2,66 

(-)-Epicatequina 1,81 1,69 1,81 

Seringaldeído 8,44 1,69 6,97 

Ác. p-cumárico 8,21 0,87 2,46 

Ác. Ferúlico 4,44 1,63 2,91 

Ác. Sinápico 0,40 0,41 2,10 

Coniferaldeído 10,08 1,46 2,11 

Ác. Elágico 2,37 1,37 2,46 

Resveratrol 2,50 0,46 2,64 

Miricetina 1,81 0,43 1,44 

Quercetina 5,61 4,04 8,16 
 n= 36 (4 dias) 

 

Exatidão 

Refere-se ao grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor 

verdadeiro do mensurando. Exatidão em procedimentos analíticos refere-se à 

concordância entre o valor real (valor de referência) da concentração de um analito em 

uma amostra e o estimado pelo processo analítico.Uma baixa exatidão resulta de erros 

sistemáticos que contribuem para desvios ou tendências (bias) nos resultados.  



 Para avaliar a recuperação deste método foram realizados ensaios onde uma 

amostra de cachaça foi fortificada com solução estoque obtendo-se concentrações finais 

de 0,5; 2,0 e 5,0 mg L
-1

 e a recuperação através do cálculo de recuperação (REC %) foi 

calculado de acordo com a equação 2.2 

 A recuperação foi avaliada considerando os limites aceitáveis para a 

porcentagem de recuperação (70 e 120%) é possível constatar que os resultados obtidos 

para a avaliação da exatidão (Tabela 3.13) que o método é exato. 

 

 

Tabela 3.13: Recuperação dos compostos fenólicos em amostras de cachaça para o 

método sem pré-concentração 

Adicionado 
0,5 (mg L

-1
) 2,0 (mg L

-1
) 5,0 (mg L

-1
) 

Rec % RSD Rec % RSD Rec % RSD 

Ác. Gálico 112,6±3,4 3,06 108,7±1,3 0,012 101,5±1,6 0,016 

Ác. Caftárico 112,6±3,6 3,18 104,9±1,2 0,012 100,9±1,2 0,012 

(+)-catequina 96,3 ±3,4 3,53 102,8±0,7 0,007 99,8±2,3 0,023 

Ác. Vanílico 83,8 ±2,2 2,61 101,7±2,2 0,022 97,4±2,8 0,029 

Ác. Caféico 83,1 ±2,8 3,37 105,7±0,5 0,004 99,4±0,1 0,002 

Ác. Siríngico 104,3±3,0 2,89 97,2±0,4 0,004 81,4±0,1 0,001 

(-)-Epicatequina 107,6±1,5 1,38 103,8±1,5 0,014 97,9±0,8 0,008 

Seringaldeído 90,9±3,9 4,24 106,0±2,2 0,021 95,1±0,1 0,001 

Ác. p-cumárico 89,5±1,6 1,78 104,7±0,7 0,007 100,6±0,5 0,005 

Ác. Ferúlico 82,4±0,5 0,65 105,3±0,9 0,009 98,1±1,7 0,017 

Ác. Sinápico 93,7 ± 1,7 1,84 95,1±1,3 0,014 100,3±0,3 0,003 

Coniferaldeído 113,5±2,8 2,51 107,5±1,7 0,016 99,1±1,7 0,017 

Ác. Elágico 84,4±0,1 0,07 101,5±0,5 0,005 96,6±0,6 0,007 

Resveratrol 95,6±1,9 1,95 103,9±0,2 0,002 97,3±0,5 0,005 

Miricetina 119,4±1,6 1,38 106,3±0,4 0,004 99,2±0,2 0,002 

Quercetina 91,4±1,5 1,61 105,5±0,9 0,009 98,41±0,74 0,008 

 
*n=9; Rec % = Recuperação (%) ±DP , onde DP = desvio padrão; RSD = desvio padrão relativo 

 

Robustez 

Segundo a ICH, a robustez do método é a medidada sua capacidade de 

permanecer inalterado sob pequenas, mas estudadas variações nos parâmetrosdo método 

e prover indicação da sua dependência durante o uso normal. Em cromatografia, a 

robustez pode ser avaliada, variando o conteúdo da fase móvel em ± 2%, o pH da fase 

móvel em 0,1 unidades de pH ou a temperatura da coluna em ± 5 ºC. Se estas mudanças 



estiverem dentro dos limites de exatidão, e precisão e seletividade aceitáveis, então o 

método possui robustez e tais variações podem ser incorporadas ao procedimento. 

Para a avaliação da robustez do método foram realizadas alterações na 

temperatura do forno ± 3 ºC e navazão da fase móvel em ± 0,03 mL min
-1

 Os 

experimentos foram conduzidos em quintuplicada e considerados o RSD das médias 

obtidas em relação ao método original. 

A tabela 3.14 apresenta os RSD provocados pelas alterações davazão e da 

temperatura em relação às condições estabelecidas anteriormente. Ao analisar os 

resultados é possível perceber que eles estão compreendidos entre 0,002 e 19,89 que 

foram inferiores a 20%, demonstrando que o método permite medidas precisas mesmo 

ao sofrer pequenas variações de vazão e temperatura. 

 Após a validação do método, este foi aplicado às amostras de cachaça 

envelhecida uma vez que essas amostras possuem uma quantidade de compostos 

fenólicos que podem ser quantificados com o método desenvolvido sem a necessidade 

da extração em fase sólida. 

 Como a maior contribuição da presença de compostos fenólicos em amostras de 

cachaça é o processo de envelhecimento, então para as amostras não envelhecidas foi 

necessária à realização da pré-concentração antes da injeção no UFLC descrita no 

capítulo anterior. 

 

Tabela 3.14: Avaliação do RSD provocado por pequenas alterações de temperatura e 

vazão. 

 RSD (%) 
 

0,27 (mL min
-1

) 
0,30 (mL min

-

1
) 

27 (ºC) 33 (ºC) 

 0,1  

mg 

L
-1 

2,0  

mg 

L
-1 

5,0 

mg 

L
-1 

0,1  

mg 

L
-1 

2,0  

mg 

L
-1 

5,0  

mg 

L
-1 

0,1  

mg 

L
-1 

2,0  

mg 

L
-1 

5,0  

mg 

L
-1 

0,1  

mg 

L
-1 

2,0  

mg 

L
-1 

5,0  

mg 

L
-1 

Ác. Gálico 
15,0

6 
12,2

9 
9,4

6 
12,9

1 
1,5

4 
1,0

5 
2,83 

0,6

2 
0,62 1,91 

0,4

7 
0,5

3 

Ác. 

Caftárico 
2,68 5,37 

4,9

9 
11,3

6 
1,8

9 
2,9

3 
10,9

2 
1,3

6 
0,11 

12,1

1 
0,5

9 
1,3

7 

(+)-

catequina 
4,55 5,43 

4,0

8 
2,50 

2,4

9 
2,9

5 
1,75 

1,2

4 
0,60 0,95 

0,3

5 
0,6

0 

Ác. 

Vanílico 
1,68 4,89 

3,1

1 
2,40 

3,9

5 
3,7

0 
34,1

4 
1,4

7 
1,20 

13,3

9 
1,8

7 
1,0

6 

Ác. Caféico 
10,8

7 
4,27 

4,3

7 
1,73 

2,7

8 
2,2

9 
3,88 

0,4

9 
0,71 4,42 

0,3

3 
0,7

0 

Ác. 2,77 2,33 2,8 6,48 2,7 3,2 1,35 1,1 0,00 2,01 0,2 0,0



Siríngico 8 8 9 2 1 0 

(-)-

Epicatequin

a 

4,79 5,24 
4,4

2 
2,42 

2,7

1 
2,5

8 
0,84 

1,2

3 
1,28 0,63 

0,2

3 
0,5

7 

Seringaldeí

do 
0,79 2,35 

2,2

6 
1,47 

2,5

8 
3,7

6 
1,73 

0,2

0 
0,82 4,24 

0,2

3 
1,3

0 

Ác. p-

cumárico 
1,03 3,55 

3,5

3 
3,35 

1,3

2 

2,3

2 
2,83 

0,0

6 
0,31 1,29 

0,1

8 

0,1

6 

Ác. 

Ferúlico 
7,83 6,34 

5,2

5 
1,99 

3,7

3 
3,0

6 
4,36 

2,3

5 
1,15 1,63 

2,3

2 
1,4

4 

Ác. 

Sinápico  

16,3

2 
5,92 

4,7

8 
9,19 

5,0

2 
4,2

7 
12,4

5 
1,8

5 
0,03 

11,5

8 
1,7

1 
0,5

4 

Coniferalde

ído 

15,4

3 
3,26 

6,4

5 

19,8

9 

9,2

1 

8,3

3 

19,1

0 

5,0

9 

27,4

4 

18,9

9 

5,4

7 

3,8

9 

Ác. Elágico 0,90 4,41 
4,2

6 
4,01 

0,7

4 
0,7

7 
7,65 

0,2

0 
0,71 7,05 

0,1

2 
0,6

6 

Resveratrol 3,01 4,11 
3,8

3 
2,79 

2,5

7 
2,0

4 
0,10 

0,8

4 
0,64 0,02 

0,9

8 
0,3

6 

Miricetina 4,68 1,27 
1,2

4 
6,87 

6,7

8 
5,0

8 
6,93 

2,1

4 
4,24 6,94 

1,9

2 
1,6

8 

Quercetina 
14,1

0 
3,31 

0,6

2 
1,53 

1,1

8 
1,9

2 
17,6

3 
7,4

6 
6,67 

15,0

1 
6,9

6 
3,6

3 

 

5.2.2 Validação de metodologia cromatográfica com pré-concentração 

Na avaliação da linearidade foi possível perceber com os resultados apresentados 

pelos coeficientes de correlação para cada composto (Tabela 3.15) que o método 

desenvolvido é linear já que todos os valores foram superiores a 0,99 conforme 

recomendado pela ANVISA. 

Tabela 3.15: Parâmetros e coeficientes de determinação das curvas analíticas 

individuais dos compostos pré-concentrados. 

Composto 
Curva analítica 

LD (mg L-1) LQ(mg L-1) 
y=ax+b r 

Ác. Gálico y=88336,31 -2060,81 0,99554 0,006 0,022 

Ác. Caftárico y=8910,90x+1309,49 0,99859 0,004 0,015 

Catequina y=51289,63x-906,60 0,99533 0,008 0,028 

Ác. Vanílico y=35592,69x-829,97 0,99733 0,007 0,023 

Ác. Caféico y=101400,66x-3091,69 0,99978 0,008 0,026 

Ác. Siringico y=39002,29x+5636,90 0,99931 0,005 0,017 

Epicatequina y=20877,01x+3194,89 0,99654 0,002 0,008 

Seringaldeído y=52962,33x-2006,51 0,99711 0,008 0,028 

Ác. p-cumárico y=159008,71x+4880,99 0,99812 0,006 0,020 

Ác. Ferúlico y=82795,306x-3014,38 0,99711 0,007 0,023 

Ác. Sinápico y=135946,05x-1288,06 0,99846 0,011 0,036 

Coniferaldeído y=21641,84x-3848,38 0,99759 0,005 0,016 



Ác. Elágico y=20003,76x+10953,48 0,99762 0,008 0,027 

t-Resveratrol y=194511,63x-13952,58 0,99743 0,008 0,025 

Miricetina y=42079,80x-1894,39 0,9951 0,009 0,030 

Quercetina y=21367,35x-4037,20 0,99886 0,011 0,035 

 

Silva et. al 2009 utilizando HPLC-DAD-RF e extração em fase sólida utilizando 

cartucho de C18 obteve limites de detecção e quantificação para a catequina de 0,0001 e 

0,0003 mg L
-1

, para o coniferaldeído, siringaldeído e t-reveratrol de 0,002 e 0,008 mg L
-

1
, para o ácido elágico de 0,001 e 0,009 mg L

-1
, para a (-)-epicatequina de 0,001 e 0,004 

mg L
-1

, para o ácido gálico de 0,002 e 0,007 mg L
-1

, para a miricetina e ácido siringico 

de 0,001 e 0,005 mg L
-1

, para a quercetina e o ácido vanílico de 0,003 e 0,01 mg L
-1

ug L-

1respectivamente. É possível perceber que os resultados para a quantificação 

apresentados por Silva foram inferiores aos estudados nesse trabalho, no entanto os 

resultados referentes à detecção foram similares. 

A precisão foi avaliada em relação aos níveis de repetibilidade e precisão 

intermediária. Para se avaliar a repetibilidade do método, 9 determinações, utilizando 3 

repetições em 3 níveis (0,25; 0,50; 0,75 mg L
-1) de cada amostra foram analisadas, sob 

as mesmas condições e em um mesmo dia de análise, sendo então feita a estimativa do 

desvio padrão relativo (RSD) destas medidas (Tabela 3.16) 

Tabela 3.16: Avaliação da precisão intra-dia expressa pelo desvio padrão relativopara o 

método com pré-concentração 

Composto 

RSD % 

0,25 mg L
-1 0,50 mg L

-1 0,75 mg L
-1 

Ác. Gálico 2,43 2,49 4,82 

Ác. Siringico 2,00 1,95 4,92 

Seringaldeído 5,68 3,65 1,84 

Ác. p-cumárico 5,16 3,21 2,79 

t-resveratrol 3,43 3,38 3,19 

Ác. Caftárico 2,48 4,53 1,28 

Ác. Caféico 1,96 1,57 0,86 

Ác. Ferúlico 7,30 3,16 2,04 

Ác. Sinápico  2,03 1,59 1,77 

Coniferaldeído 3,97 6,49 2,19 

Miricetina 1,03 5,13 1,83 

Quercetina 5,75 2,71 3,45 

Ác. Vanílico 6,09 3,39 1,02 

Ác. Elágico 2,99 1,47 1,09 

Catequina 5,82 2,62 1,46 



Epicatequina 6,63 1,44 0,29 
n= 9 

Seguindo recomendações da ANVISA foram realizados em dois dias não 

consecutivos determinação 3 níveis de concentração da solução de trabalho (0,25; 0,50; 

0,75 mg L
-1) para avaliar a precisão intermediária(Tabela 3.17).  

A legislação brasileira (Brasil, 2003) considera aceitáveis valores de RSD até 

15%, no entanto, recomenda uma variação máxima de 5% para macroconstituintes. 

Microconstituintes, como os compostos fenólicos, admitem RSD de até 20%, 

dependendo da complexidade da matriz.  

É possível perceber através da avaliação dos resultados dos desvios padrão 

relativos apresentados nas tabelas 3.15 e 3.16 que o método é preciso uma vez que todos 

os resultados foram inferiores à 20 % limite estabelecido para microconstituintes como 

é o caso dos compostos estudados nesse trabalho. Isso evidencia a ausência de canais o 

que provocaria umavazão não uniforme e aumentaria o desvio padrão relativo. 

 

Tabela 3.17: Avaliação da precisão inter-dia expressa pelo desvio padrão relativo para 

o método com pré-concentração 

Composto 
RSD % 

0,25 mg L
-1 0,50 mg L

-1 0,75 mg L
-1 

Ác. Gálico 1,27 2,25 2,97 

Ác. Siringico 1,64 1,42 0,64 

Seringaldeído 0,56 2,73 2,46 

Ác. p-cumárico 4,92 2,83 2,01 

t-resveratrol 2,93 1,03 0,74 

Ác. Caftárico 0,23 0,97 2,05 

Ác. Caféico 4,06 0,95 2,25 

Ác. Ferúlico 5,84 1,35 1,03 

Ác. Sinápico  3,32 0,79 0,48 

Coniferaldeído 4,49 1,90 3,58 

Miricetina 4,33 0,12 0,96 

Quercetina 4,99 2,44 0,24 

Ác. Vanílico 0,86 1,98 1,32 

Ác. Elágico 4,72 1,28 1,50 

Catequina 1,42 1,83 1,36 

Epicatequina 3,63 0,89 1,13 
 n= 18 (2 dias) 

Tabela 3.18: Recuperação dos compostos fenólicos em amostras de cachaça para o 

método com pré-concentração 



Adicionado 

0,25 (mg L
-1

) 0,50 (mg L
-1

) 0,75 (mg L
-1

) 

Rec % RSD% Rec % RSD % Rec % RSD % 

Ác. Gálico 99,73 0,02 95,31 7,26 83,41 5,63 

Ác. Siringico 111,27 0,62 95,47 0,13 97,68 3,70 

Seringaldeído 90,83 0,41 119,82 0,70 107,60 0,59 

Ác. p-cumárico 98,21 1,38 103,94 0,51 105,75 7,73 

t-resveratrol 91,73 3,85 93,96 2,16 83,67 0,59 

Ác. Caftárico 103,55 1,90 89,57 0,31 93,88 3,05 

Ác. Caféico 105,19 0,97 80,65 0,96 88,66 4,45 

Ác. Ferúlico 98,27 0,49 99,07 0,03 116,98 0,05 

Ác. Sinápico  96,96 0,09 95,16 0,90 78,96 0,15 

Coniferaldeído 97,48 1,45 95,21 0,51 86,40 2,04 

Miricetina 76,37 0,93 98,37 7,44 73,44 3,27 

Quercetina 95,62 2,04 70,59 0,37 90,45 1,90 

Ác. Vanílico 74,94 2,30 117,96 0,38 92,22 0,02 

Ác. Elágico 100,63 1,24 85,38 0,40 103,71 0,13 

Catequina 105,42 0,15 97,95 0,08 105,10 2,88 

Epicatequina 104,81 1,54 91,10 0,13 89,92 1,00 

 
*n=9; Rec % = Recuperação (%) ±DP , onde DP = desvio padrão; RSD = desvio padrão relativo 

 De acordo com os resultados apresentados na tabela 3.18 é possível perceber um 

aumento significativo nas recuperações dos compostos que anteriormente, durante o 

processo de otimização, era inferior à 70 %, sem que houvesse diminuição significativa 

da recuperação dos outros compostos. Comprovando que o método também é exato para 

as análises realizadas por cromatografia, podendo ser aplicado com sucesso às amostras 

de cachaça sem prejuízo à confiabilidade dos resultados. 

Considerando os limites aceitáveis para a porcentagem de recuperação (70 e 

120%) é possível constatar que os resultados obtidos para a avaliação da exatidão 

(Tabela 3.18) que o método é exato.  

5. 3. Análise Qualitativa e Quantitativa dos compostos fenólicos em amostras de 

cachaça 

 Para avaliar a frequência dos compostos detectados nas amostras de cachaça foi 

construído um histograma (Figura 3.16). É possível perceber que os ácidos caftárico e 

caféico não foram detectados enquanto que a (-)-epicatequina foi o mais frequente, 

presente em mais de 70% das amostras, seguido do ácido siríngico com frequência 

superior a 65%.  

 

Figura 3.19: Histograma da frequência dos compostos fenólicos nas amostras estudadas 



 O envelhecimento em barris de madeira é o maior responsável pela presença de 

compostos fenólicos em amostras de cachaça. As amostras de cachaça envelhecidas 

apresentaram um perfil cromatográfico (figura 3.20) bem distinto entre si. Isso deve-se 

principalmente ao tipo de barril utilizado nessa etapa e ao tempo de envelhecimento. 

Foram estudadas amostras envelhecidas em barris de carvalho (Quercus sp. - A3, F2, 

F3, I2, K1), de bálsamo (Myroxylon peruiferum - E2), jequitibá (Cariniana sp - E3), 

umburana (Amburana - E4) e putumujú (Centrolobium sp - E5). 

 As amostras envelhecidas em barris de carvalho F2 e F3 apresentaram um perfil 

de compostos fenólicos mais abundante. Seguida da amostra envelhecida em bálsamo 

E2. 

É possível perceber que os ácidos siríngico, elágico e a (-)-epicatequina estão 

presentes em todas as amostras analisadas e que o ácido vanílico só não foi detectado na 

cachaça envelhecida em jequitibá (E4).  

Observando os cromatogramas amostras envelhecidas em barris de carvalho 

percebe-se que essas amostras apresentaram um perfil cromatográfico diferente apesar 

de passarem por envelhecimento em barris de um mesmo tipo de madeira (figura 3.20). 

Da Silva et. al em 2009 avaliou extratos etanólicos de diferentes madeiras por HPLC-

ESI-MS
n
 e também destacou diferenças qualitativas e quantitativas entre as espécies de 

carvalho (limosin, vosge, Spanish) estudadas, o que é justificado pelas diferentes 

procedências da planta e fatores como solo, umidade e clima que afetam o teor e a 

composição dos compostos extraíveis da planta. 

Apenas as amostras F1 e F2 apresentaram o mesmo perfil qualitativo dos 

compostos, isso pode estar relacionado com a origem da amostra, uma vez que ambas 

foram adquiridas de um mesmo produtor diferenciando apenas o tempo de 

envelhecimento.  

Parâmetros básicos da estatística foram usados na avaliação dos resultados que 

permitiu avaliar a tendência central (média) e a dispersão (desvio padrão e desvio 

padrão relativo) dos dados disponíveis. A comparação das médias foram realizadas 

aplicando-se o teste de Tukey e o desvio padrão relativo que mostra a dispersão dos 

resultados das 3 garrafas de cachaça estudadas para cada tipo de amostra (tabelas 3.19 e 

3.20). 

 Os resultados apresentados nas tabelas 3.19 e 3.20 em vermelho indicam que 

estão compreendidos entre o limite de detecção e o limite de quantificação, sendo 

possível detectar e não permitindo com isso a quantificação desses compostos, aqueles 



não detectados foram representados por n.d e os destacados em negrito correspondem à 

amostras de cachaça não envelhecidas que passaram pela etapa de preparo da amostra 

utilizando extração em fase sólida antes da injeção. 

 

 

Figura 3.20 Cromatogramas das amostras de cachaça envelhecidas comparada à 

solução padrão 1,0 mg L
-1

 (P). 1) Ác. Gálico 2) Ác. Caftárico 3) (+)-catequina 4) Ác. 

Vanílico; 5) Ác. Caféico; 6) Ác. Siríngico; 7) (-)-Epicatequina; 8) Seringaldeído; 9) Ác. 

p-cumárico; 10) Ác. Ferúlico; 11) Ác. Sinápico; 12) Coniferaldeído; 13) Ác. Elágico; 

14) trans-resveratrol; 15) Miricetina; 16) Quercetina, λ=280 nm 

 

 

Tabela 3.19: Quantificação de ácidos fenólicos em amostras de cachaça 
Am
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a
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10

,6
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1 
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71 
n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  
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14 
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01 

1,81
a

±0,0

8 

4,

54 

0,08
c
±0,

00 

3,

6

1 

0,17
 

c
±0,

02 

14

,0

5 

n.d  
0,43

bc

±0,63 

8,

56 
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d
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04 
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E3 
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96 
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d
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1 
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48 
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a
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03 

1,

15 
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±0,01 

8,

13 
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b
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08 

3,

63 

E4 n.d  
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e
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1 
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8 
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,1

5 
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d
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03 
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6 

E5 
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e
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00 
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,0

5 
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4 
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00 

7,

2
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2,92
 

a
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3,

17 
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M2 n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  

N1 n.d  

0,03
h

±0,0

1 
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 GA – ácido gálico; SA- ácido siringíco; p-CA – ácido p-cumárico; FA – ácido ferúlico; 

SPA – ácido sinápico; VA – ácido vanílico; EA – ácido elágico;  
a,b,c.d.e.f.g 

Médias de 

cada composto seguidas por pelo menos uma mesma letra na coluna não diferem entre 

si a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. Resultados apresentados em negrito refere-

se à amostras sem envelhecer. Resultados destacados em vermelho abaixo do limite de 

quantificação 

Tabela 3.20: Quantificação de aldeídos aromáticos, flavonoides e catequinas em 

amostras de cachaça. 
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CLD – coniferaldeído; SY- seringaldeído;  CAT- (+)-catequina; ECAT-(-)-

Epicatequina; QCT-quercetina; MYR – miricetina;
 a,b,c.d.e.f.g.h,i,j,k,l

Médias de cada 

composto seguidas por pelo menos uma mesma letra na coluna não diferem entre si a 

5% de probabilidade pelo teste Tukey. Resultados apresentados em negrito refere-se à 

amostras sem envelhecer. Resultados destacados em vermelho abaixo do limite de 

quantificação 

 

 As variações nas concentrações dos compostos fenólicos nas réplicas das 

diferentes garrafas analisadas foram avaliadas comparando os resultados obtidos através 

do RSD %. É possível perceber pelos resultados apresentados que os todos RSD foram 

inferiores à 20 %  o que indica que os resultados foram homogêneos para as amostras 

lotes diferentes. Os maiores RSD podem ser justificados pelos baixos níveis desses 

compostos nas amostras estudadas onde em alguns casos estão abaixo dos limites de 

quantificação. 

  O teste de Tukey indica que apesar das amostras F2 e F3 terem sido produzidas 

pelo mesmo produtor e envelhecidas em barris de carvalho apresentaram diferença 

significativa em relação aos compostos miricetina, quercetina, (+)-catequina, (-)-

epicatequina, ácidos gálico, p-cumárico, vanílico e elágico isso deve-se principalmente 

ao tempo de envelhecimento. Segundo Anjos et. al
71

 (2011) o tempo de envelhecimento 

promove um aumento progressivo na incorporação de compostos fenólicos à bebida. 

Avaliando as amostras envelhecidas em barril de carvalho é possível perceber 

que existem diferenças significativas na quantidade dos compostos estudados isso 

ocorre conforme falado anteriormente devido ao tempo de envelhecimento e à espécie 

de carvalho utilizada na confecção do barril. Além desses fatores Anjos et al. afirma que 

as características de cada tipo de madeira (permeabilidade e porosidade, entre outros), 

condições de armazenamento, e do tamanho e geometria dos barris usados para o 



armazenamento da bebida também influenciam nas quantidades dos compostos 

fenólicos extraídos. 

As demais amostras não possuem similaridade uma vez que não foram 

envelhecidas em mesmo tipo barril e segundo Da Silva et al. variações no tipo de 

madeira produzem perfis qualitativos e quantitativos diferentes de compostos fenólicos 

na bebida.  

Dentre as amostras não envelhecidas apenas as amostras B1, C1, C2, E1 e F1 

não apresentaram picos nos tempos de retenção dos compostos estudados. Em relação 

as demais, destacadas em negrito nas tabelas 3.19 e 3.20, apenas a amostra A1 foi 

significativamente diferente em relação à quantidade de (-)-epicatequina e na amostra 

A2 esse composto não foi detectado. As amostras M1, M2 e P1 foram as únicas que não 

apresentaram picos de ácido siríngico e a amostra O1 foi a única apresentou resultado 

estatisticamente diferente das demais em relação a este composto além de também ser a 

que foi possível detectar o ácido gálico. 

Bettin et. al (2002) utilizou HPLC-RF e extração em cartuchos de C18 para 

analisar flavonoides em amostras de aguardente de cana-de-açúcar envelhecidas e não 

envelhecidas, detectando nas amostras envelhecidas todos os flavonoides estudados, 

(+)-catequina, (-)-epicatequina, miricetina e quercetina, enquanto que apenas os dois 

primeiros foram detectados nas aguardentes não envelhecidas.  

Tabela 3.21: Resultados descritivos dos valores encontrados nas amostras de cachaça 

envelhecidas estudadas 

 
Média (mg L

-

1
) 

Desvio Padrão  Mínimo (mg L
-1

) 
Máximo (mg L

-

1
) 

GA 1,85 2,46 0,00 6,48 

AS 0,63 0,51 0,19 1,81 

P_CA 0,32 0,64 0,00 1,82 

FA 0,48 0,93 0,00 2,86 

SPA 0,12 0,10 0,00 0,25 

VA 0,30 0,27 0,00 0,82 

EA 1,40 1,29 0,23 2,99 

SY 0,18 0,22 0,00 0,59 

CDL 0,20 0,27 0,00 0,72 

MYL 0,11 0,17 0,00 0,50 

QCT 0,29 0,50 0,00 1,18 

CAT 0,22 0,23 0,00 0,65 

ECAT 0,32 0,27 0,10 0,91 



 Aquino et al. realizou um estudo do perfil de compostos fenólicos de baixo peso 

molecular em cachaças envelhecidas produzidas por pequenos produtores Estado do 

Ceará comparando posteriormente os resultados obtidos aos de cachaças comerciais 

consideradas produtos de primeira linha. Neste estudo as médias para os ácidos gálico, 

siríngico, vanílico, seringaldeído e coniferaldeído encontrado nas amostras cearenses 

foram de 0,6293; 2,1016; 0,9021; 5,2442 e 0,508 mg L
-1

 respectivamente. Para as 

amostras de cachaças comerciais consideradas produtos de primeira linha foram 

encontradas médias de 0,1528; 1,9411; 0,9942; 6,2653; 1,2535mg L
-1

 para ácidos 

gálico, siríngico, vanílico, seringaldeído e coniferaldeído respectivamente. Comparando 

as amostras da Bahia (tabela 3.21) com as do Cearáé possível afirmar que as cachaças 

baianas possuem maior quantidade de ácido gálico que os dois grupos de amostras 

estudadas. 

A análise multivariada de dados foi realizada aplicando-se a Análise de 

Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) e Análise 

Hierárquica por Agrupamento (HCA, do inglês Hierarquical Cluster Analysis). Esses 

métodos não supervisionados são bastante utilizados para descrição dos dados e para o 

reconhecimento de similaridades entre amostras de cachaça por meio de formação de 

grupos. Eles são chamados de não supervisionados por não necessitar do 

estabelecimento de modelos matemáticos que delimitem as classes de objetos com base 

nos dados coletados de amostras padrão. 

Foram utilizadas 13 variáveis que correspondem às concentrações dos 

compostos em cada amostra, uma vez que dois dos compostos estudados, ácido 

caftárico, ácido caféico e trans-reveratrol, não foram detectados em nenhuma amostra. 

Os resultados utilizados não correspondem à média dos resultados das amostras, uma 

vez que foram avaliadas às variações em torno da mesma em relação aos diferentes lotes 

de uma mesma amostra e não observou-se grandes variações. 

Com o objetivo de projetar o conjunto de dados com um alto número de 

variáveis sobre um espaço de menor dimensão como um plano e com isso facilitar a 

extração de informações. Lançou-se mão de PCA onde através da rotação dos eixos do 

sistema cartesiano em direção da nuvem de dados foi gerado um novo conjunto de eixos 

(chamados agora de componentes principais) que são combinações lineares dos eixos 

originais.  

O vetor que se origina do centro deste novo sistema cartesiano até o ponto no 

espaço associado ao objeto é chamado de autovetor e a medida de sua magnitude é 



chamada de autovalor. Que foi usado como critério para seleção do número de PCs 

necessária para a descrição do comportamento dos dados. Segundo Mathias Otto (2007) 

além da magnitude do autovalor a percentagem de variância explicada e a inflexão do 

gráfico screen-plot podem der utilizados para este fim. 

Para dados auto escalonados, apenas PCs com autovalores maiores que 1 são 

considerados importantes. A Tabela 3.22 apresenta os autovalores de cada uma das doze 

componentes principais para os dados obtidos pela análise das cachaças. De acordo com 

este critério, apenas quatro PCs são significativas para explicar a variância dos dados 

das cachaças. As quatro PCs juntas conseguem descrever 88,40% da variância dos 

dados. 

Tabela 3.22. Autovalores obtidos da matriz de correlação e estatísticas relacionadas 

para as doze componentes principais obtidas pelo tratamento dos dados das Tabelas 

3.19 e 3.20. 

PC Autovalor 
 

% Variância total 

explicada 
 

Autovalor 

acumulado 
 

% Variância total 

acumulada 
 

1 
 

6,52 50,18 6,52 50,18 

2 
 

2,39 18,40 8,92 68,58 

3 
 

1,37 10,51 10,28 79,09 

4 
 

1,21 9,31 11,49 88,40 

5 
 

0,63 4,88 12,13 93,29 

6 
 

0,49 3,76 12,62 97,05 

7 
 

0,26 1,99 12,88 99,04 

8 
 

0,07 0,51 12,94 99,55 

9 
 

0,04 0,30 12,98 99,85 

10 
 

0,01 0,11 12,99 99,96 

11 
 

0,01 0,04 13,00 100,00 

12 
 

0,00 0,00 13,00 100,00 

Usou-se também para avaliação do número de PCs, o critério da inflexão do 

gráfico screen-plot. Este gráfico relaciona número da PC versus seu autovalor. Este 

critério baseia-se no fenômeno descrito pelo surgimento de uma inflexão no gráfico 

quando se atinge PCs relacionadas às variâncias residuais. No screen plot apresentado 

na Figura 3.21, vê-se que a inflexão ocorre na segunda PC. Então, de acordo com este 

critério, deve-se escolher duas PCs para explicar a variância dos dados. Segundo a 

Tabela 3.15, as duas PCs explicam 68,58% da variância dos dados.  

Apesar do ganho apreciável ao se comparar as PCs 3 (10,51%) e 4 (9,31%) com 

a PC 2 (18,40%), o somatório das PCs 3 e 4 (19,82%) é um ganho apreciável, sendo 

assim optou-se por utilizar até a quarta PC na análise dos dados. 



 

Figura 3.21. Gráfico screen-plot para evidenciar a importância das treze PCs obtidas 

A interpretação gráfica de uma PCA é frequentemente realizada pela 

visualização gráfica dos escores (associados com os objetos) e dos loadings (associados 

com as variáveis). Os pacotes computacionais disponíveis no mercado geralmente 

permitem a geração de gráficos bi e tridimensional para se realizar esta avaliação. Neste 

trabalho foram utilizados gráficos bidimensionais para este fim.  

O gráfico de escores permite a visualização de formação de grupos de objetos 

por similaridades entre eles.  

A figura 3.22 mostra o gráfico dos escores para as duas primeiras PCs onde se 

nota uma tendência para separação de acordo com os tipos de produção. É possível ver a 

formação de dois grupos de cachaça envelhecida, circulado de azul e o de cachaça não 

envelhecidas destacada em verde. 

 
Figura 3.22: Gráfico dos escores para PC1 versus PC2 



A projeção dos loadings sobre as PCs gera o gráfico dos loadings que é 

apresentado na Figura 3.22. Este gráfico permite a avaliação da contribuição de cada 

variável na separação dos grupos. A correlação entre as variáveis é descrita pelo 

cosseno do ângulo entre os vetores loadings. Quanto menor for o ângulo entre estes 

vetores, maior será a correlação entre as variáveis. Variáveis não correlacionadas 

apresentam ângulo entre os seus vetores próximos de 180º. Observando-se a Figura 

3.23, percebe-se que o seringaldeído (SY) e o ácidos ferúlico (FA) estão pouco 

correlacionados enquanto que coniferaldeído (CDL), seringaldeído (SY), os ácidos 

vanílico (VA), siríngico (SA), sinápico (SPA) e elágico (EA) estão fortemente 

correlacionados entre si e a (-)-epicatequina (ECAT), (+)-catequina (CAT), quercetina 

(QCT), miricetina (MYL) e os ácidos ferúlico (FA), p-cumárico (P-CA) e gálico (GA) 

formam outro grupo. É possível perceber que o ácido ferúlico foi dentre os compostos o 

que menos influenciou na separação dos grupos, pois possui o menor comprimento de 

vetor no gráfico loadings. 

 
Figura 3.23:Gráfico dos loadings para PC1 versus PC2 

 Correlacionando os gráfico de escores (figura 3.19) e loadings (figura 3.20) 

pode-se inferir que a ausência de compostos fenólicos ou a pequena quantidade 

possibilitou a separação de um grupo de amostras que não passaram pela etapa de 

envelhecimento.  

A Tabela 3.23 apresenta os valores dos loadings para as quatro primeiras PCs. 

Neste caso, considerou-se a variável significativa para modelagem da PC quando ela 

fosse maior que 0,5. E valores negativos correspondem ao segundo e terceiro quadrantes 

da circunferência do gráfico dos loadings. 

É possível perceber que a primeira PC apresentou praticamente todas as 

variáveis significativas, apenas os ácidos p-cumárico (P_CA) e sinápico (SPA) não 



foram significativas nessa PC, no entanto o P_CA foi significativo na segunda PC, 

sendo assim os gráficos apresentados nas figuras 3.18 e 3.19 englobam as principais 

variáveis.  

Tabela 3.23. Correlações entre as variáveis (loadings) e as quatro primeiras 

componentes principais (PCs) 

 PC 1 
 

PC 2 
 

PC 3 
 

PC 4 
 

GA -0,895 0,384 0,024 0,086 

AS -0,528 -0,403 0,233 -0,672 

P_CA -0,181 -0,797 -0,009 -0,053 

FA -0,804 0,432 -0,300 0,171 

SPA -0,404 0,243 0,696 0,343 

VA -0,737 -0,509 -0,334 0,257 

EA -0,537 -0,426 -0,412 0,292 

SY -0,861 0,216 -0,339 -0,079 

CDL -0,716 0,336 -0,138 -0,560 

MYL -0,752 -0,485 0,135 -0,158 

QCT -0,643 -0,497 0,415 0,282 

CAT -0,819 0,225 0,361 -0,080 

ECAT -0,931 0,261 0,012 0,148 

OBS: Os valores em negrito são considerados significativos (>0,5) para a componente 

principal considerada. 

 

A fim de visualizar as influencias das PC3 e PC4 na formação de grupos, foram 

construídos os gráficos de escores PC2 versus PC3 e PC3 versus PC4 que são 

apresentados nas Figuras 3.20 e 3.21 respectivamente. 

O gráfico dos escores da figura 3.24 mostra claramente uma divisão entre as 

amostras envelhecidas em barris de carvalho em dois grupos (destacados em azul e 

laranja), espalhadas pelo plano as amostras envelhecidas nos demais barris e um grupo 

(destacado em verde) com amostras de cachaça não envelhecidas extremamente 

próximas.  

É possível que a separação das amostras envelhecidas em barris de carvalho 

esteja relacionada com diferentes espécies de carvalho utilizada, uma vez que Da Silva 

et al., estudou extratos de diferentes tipos de madeiras, entre elas 3 tipos diferentes de 

carvalho (Limosin, Vosge e Spanish) e obteve diferentes perfis cromatográficos e 

segundo Canas et al. (2003) madeiras de carvalho português são significativamente 

mais rica em compostos extraíveis, como a vanilina, o sinapaldeído e os ácidos gálico, 

siríngico e vanílico, seguida pelos carvalhos de Limousin, de Allier e, por último de 

carvalho americano.  



 
Figura 3.24: Gráfico dos escores para PC2 versus PC3 

 

Através da Análise Hierárquica por Agrupamento, outro método não 

supervisionado, foi possível explorar os dados das tabelas 3.13 e 3.14 obtendo o 

dendograma apesentado na figura 3.25. O dendograma é um gráfico que mostra como 

os objetos se agrupam de acordo com as similaridades entre eles. É possível perceber a 

separação em dois grupos (seta vermelha) onde um grupo é formado pelas amostras F2 

e F3 de cachaças envelhecidas produzidas por um mesmo produtor, além da separação 

evidenciada pela seta verde separando as cachaças envelhecidas e não envelhecidas. 

Outras subdivisões são percebidas ao longo do gráfico isso se deve ao fato das amostras 

passarem por processos diferentes de produção. 



 

Figura 3.25: Dendograma obtido para os objetos (amostras de cachaça) a partir dos 

dados de concentrações apresentados nas tabelas 3.13 e 3.14. 

 

• Conclusão 

 O método desenvolvido utilizando o HFLC com detecção PDA e RF permitiu 

determinação simultânea de 16 compostos fenólicos que ocorrem comumente em 

amostras de bebidas destiladas envelhecidas em apenas 12 min. Os parâmetros 

utilizados para a validação demonstrou que o método é seletivo em relação aos 

constituintes da cachaça e além de apresentar excelentes valores relativos ao estudo da 

precisão e exatidão e limites de detecção e quantificação compatíveis com os obtido por 

pesquisadores que utilizam o HFLC. A metodologia desenvolvida apresentou um 

consumo mínimo de solventes quando comparado ao uso convencional do HPLC. Foi 

possível através da análise multivariada dos dados agrupar as amostras de acordo com o 

modo de produção referente à etapa de envelhecimento e ao tipo de barril utilizado, 

sendo destacado as amostras de barris de carvalho. 
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Capítulo 4 – MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS PARA ANÁLISE DE 

CACHAÇAS BAIANAS 

 

Resumo 

Análises espectrofotométricas são amplamente empregadas na caracterização de 

bebidas. Neste trabalho foram aplicados às amostras de cachaças baianas diferentes 

ensaios de atividade antioxidante (FRAP, DPPH e ABTS) além de ensaios de fenólicos 

e flavonóides totais. Foram obtidos espectros UV/Vis das diferentes amostras o que 

possibilitou através análise multivariada, com uma taxa de sucesso 78,21% ao nível de 

95% de confiança, a separação de dois grupos de cachaças envelhecidas e não 

envelhecidas. Os ensaios espectrofotométricos aliados à análise dos componentes 



principais possibilitou a explicação de 90,65% referente á separação de três grupos de 

amostras destacando a cachaça orgânica. 

 

• Introdução 

É crescente a busca por alimentos saudáveis, com alto valor nutricional, 

disponíveis e acessíveis à população. Uma ferramenta comumente utilizada para a 

caracterização desses alimentos é a espectrofotometria cujo princípio baseia-se na 

propriedade dos átomos e moléculas absorver e/ou emitir energia eletromagnética nas 

regiões do espectro eletromagnético. 

A espectrofotometria é uma técnica versátil que permite um grande número de 

aplicações devido ao seu baixo custo e robustez. Ela é aplicada no desenvolvimento de 

métodos para a determinação da atividade antioxidante, fenólicos totais em amostras de 

bebida destilada. 

 A cromatografia ainda é a técnica mais utilizada na caracterização de bebidas, no 

entanto ela um custo elevado de sua instrumentação, manutenção, reagentes e solventes 

gerando resíduos prejudiciais à saúde e/ou ao meio ambiente. A espectrofotometria vem 

sendo utilizada como alternativa para superar estes inconvenientes onde são utilizados 

espectros eletrônicos de absorção molecular UV-VIS aliados à avaliação multivariada 

na avaliação qualitativa. A intensidade de cor também é fundamental para a avaliação 

da qualidade do destilado e para esse tipo de análise utiliza-se leituras 

espectrofotométricas. 

 Neste trabalho, foram realizados ensaios espectrofotométricos de atividade 

antioxidante, fenólicos totais, flavonoides totais, dos espectros eletrônicos de absorção 

molecular UV-VIS e todos os dados foram confrontados entre si, com os resultados 

obtidos com o uso do UFLC e com dados da literatura. 

• Objetivos 

• Objetivo Geral 

Caracterizar cachaças produzidas no estado da Bahia utilizando técnicas 

espectrofotométricas. 

• Objetivos específicos 

• Avaliar utilizando ferramentas quimiométricas os espectros eletrônicos (UV-

Vis) de amostras de cachaça envelhecidas e não envelhecidas. 



• Determinar o teor de fenólicos e flavonoides totais das amostras de cachaça 

baianas. 

• Avaliar a atividade antioxidante de amostras de cachaça por três diferentes 

metodologias, transferência de elétrons, sequestro dos radicais DPPH
•
 e ABTS

•
. 

• Avaliar utilizando ferramentas quimiométricas os ensaios espectrofotométricos 

de atividade antioxidante, fenólicos e flavonoides totais. 

• Correlacionar resultados dos os ensaios espectrofotométricos de atividade 

antioxidante, fenólicos e flavonoides totais entre si e com os resultados obtidos pela 

análise cromatográfica apresentados no capítulo 3. 

• Materiais e Métodos 

3.1. Reagentes e soluções 

3.1.1 Reagentes  

 Os reagentes utilizados nas análises espectrofotométricas estão listados na tabela 

4.1. 

Tabela 4.1: Procedência e pureza dos reagentes utilizados 

Reagentes Procedência Pureza 

Ácido acético Vetec 99,9% 

Acetato de sódio Anidro F Maia 99% 

Cloreto Férrico Vetec P.A.  ≥97% 

TPTZ (2,4,6 - tris (2 - piridil) - s -triazina) Sigma 
≥ 98% 

HPLC 

Sulfato Ferroso Vetec P.A. ≥97% 

ABTS (2,2 '-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonato) sal diamonio) 
Sigma ≥ 98% 

Persulfato de potássio LabSynth P.A.-A.C.S. 

Trolox ((±) - 6-hidroxi-2 ,5,7,8-tetrametilcroman-2-

carboxílico) 
Sigma ≥97% 

DPPH (2,2 - difenil- 1 - picrilhidrazila) Sigma ≥98% 

Cloreto de alumínio Vetec ≥99,5% 

Catequina ( padrão analitico) Fluka 99,0% 

Folin (Reagente de fenol Folin&Ciocalteu - 2M) Sigma ≥ 99% 

Bicarbonato de sódio Vetec 99,7% . 

Ácido gálico monoidratado (3,4,5 - ácido 

trihidroxibenzóico ) 
Sigma ≥ 99% 

Todas as soluções aquosas empregadas no procedimento experimental foram 

preparadas utilizando águas ultrapura (resistividade 18,2 MΩ – cm 25 ºC) proveniente 

de um sistema de purificação (Millipore, EUA). 



Uma solução tampão acetato 0,3 mol/L (pH 3,5) foi empregada como eletrólito 

de suporte no ensaio FRAP. 

 As vidrarias utilizadas ao longo do estudo foram previamente descontaminadas 

por meio de banho de ultrassom com uma solução de extran 10% por 20 minutos. Em 

seguida, as vidrarias foram enxaguadas com água desionizada e, posteriormente, com 

água ultrapura. Foram secas em ambiente limpo e sem poeira.  

 As vidrarias e os cartuchos utilizados no preparo de soluções e no processo de 

extração foram envolvidos em papel alumínio para evitar a passagem de luz uma vez 

que os compostos são fotossensíveis. 

3.1.2 Soluções oxidantes 

Para o ensaio FRAP foi utilizada uma solução contendo tampão acetado pH 3,6 

e cloreto férrico como reagente oxidante, denominada “FRAP reagente”. E o reagente 

TPTZ (10,0 mM) para a formação do complexo Fe-TPTZ. 

O radical ABTS foi preparado a partir da reação de 5mL da solução de ABTS (7 

mM) com 88μL  da solução de persulfato de sódio (140 mM). 

 Uma solução metanólica de DPPH (0,06 mM) foi utilizada no ensaio do sequestro 

do radical DPPH. 

3.1.3 Soluções antioxidantes 

Uma solução padrão de Sulfato Ferroso (2 mM) foi preparada e realizadas 5 

diluições resultando nas seguintes concentrações 0,002; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 

mM. 

No ensaio do sequestro do radical ABTS a solução padrão de Trolox 2mM foi 

utilizada para a construção da curva com as seguintes concentrações: 0,002; 0,01; 0,02; 

0,05; 0,07; 0,1 mM. 

 Soluções de quercetina e ácido gálico foram utilizadas nos ensaio de flavonóis e 

fenólicos totais respectivamente. Para o primeiro os pontos utilizados foram 0,08; 0,12; 

2,0; 2,5; 5,0; 7,5 e10,0 mg/L enquanto que para o segundo 0,5; 1,0; 5,0; 7,5 e 10,0 

mg/L. 

 

 

 

3.2 Amostras 



 Diferentes amostras de cachaça baianas foram estudadas. A amostragem está 

descrita no capitulo 3 página 72. 

As cachaças não envelhecidas foram transferidas para um reservatório e 

percoladas através do cartucho de espuma de poliuretano conforme metodologia 

otimizada e validada no capítulo 2. O cartucho de fase sólida tinha sido previamente 

lavado com 2,0 mL de ACN, foi percolada 10,0 mL de amostra previamente tamponada 

com 1,0 mL de solução tampão pH 4,0, o analito foi então eluído com 4,0 mL de 

solução ACN: MeOH (66:33 % v/v) e a elas foram aplicadas os ensaios de atividade 

antioxidante, fenólicos e flavonoides totais. 

3.3 Metodologias 

 Foram realizadas análises de caracterização espectroscópica, que possibilitou 

avaliar parâmetros de intensidade de cor, tonalidade além de possibilitar a discriminação 

através da análise multivariada. 

 A análise multivariada também foi aplicada aos ensaios de atividade antioxidante, 

fenólicos e flavonoides totais realizados. 

3.3.1 Caracterização espectroscópica 

 As análises referentes à cor das cachaças foram efetuadas segundo Iland et al. 

(2000). A cor das cachaças (C = A520), a intensidade de cor (IC), a tonalidade (T) foram 

avaliadas segundo definições estabelecidas por Somers e Evans (1977), Jackson et al. 

(1978). A cachaça foi analisada em espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV Mini 

1240, utilizando cubetas de quartzo de 1,0 cm. Os cálculos foram realizados de acordo 

com as equações 4.1 e 4.2 

IC=A520+A420 (Equação 4.1) 

T=A420/A520 (Equação 4.2) 

• Espectros eletrônicos 

 Espectros na região do UV/Vis (220-800nm) foram registrados em um 

espectrofotômetro Varian modelo Cary 50 conc. Como célula de leitura, para disposição 

das amostras, foi utilizada uma cubeta de quartzo com caminho óptico de 1,0 cm. 

 

• Fenólicos totais 



O método de Folin-Ciocalteu foi usado para determinar totais conteúdo fenólico 

com modificações.  

A cada 250,0 μL de cachaça foram adicionados 250,0 μL de reagente de Folin-

Ciocalteu e sequencialmente formm adicionados 0,5 mL de bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) e 4,0 mL de água. Após incubação à temperatura ambiente durante 30 min, a 

absorvância da mistura reacional foi medida a 760 nm contra um branco de metanol em 

um espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV Mini 1240, utilizando cubetas de quartzo 

de 1,0 cm. O ácido gálico (0,5-10,0 mg L
-1

) foi utilizado como padrão para produzir a 

curva de calibração. A média das três leituras foi utilizada e o conteúdo fenólico foi 

expresso em mg de ácido gálico equivalentes (GAE) / mL de cachaça. 

• Flavonoides totais 

O teor de fenólicos totais foi determinado utilizando o método de Dowd adaptado 

onde 2,0 ml de solução metanólica a 2% de tricloreto de alumínio (AlCl3) foi misturada 

com 200,0 μL de cachaça e 1,8 mL de ácido acético após 10 min tomou-se as leituras de 

absorção em 415 nm contra um branco de etanol a 40% em água utilizando um 

espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV Mini 1240, utilizando cubetas de quartzo de 

1,0 cm. O teor de flavonóides totais foi determinado utilizando uma curva padrão com 

quercetina (0,08 – 10,0 mg L
-1

) como padrão. A média de três leituras foi utilizada e 

expressa como mg de quercetina equivalentes (QE) /mL de cachaça. 

• Atividade Antioxidante 

 Tendo em vista que as amostras possuem uma grande variedade de compostos, 

foram utilizados 3 ensaios diferentes para avaliar a atividade antioxidante, onde dois 

destes baseiam-se no sequestro de radicais livres (ensaio DPPH e ABTS), enquanto um 

terceiro baseia-se na capacidade do analito reduzir o ferro. 

• Sequestro do radical DPPH 

A metodologia baseou-se em Da Porto et al. com adaptações onde uma alíquota 

de 0,200 mL de cada amostra foi transferida para tubos de ensaio com 3,9 mL do radical 

DPPH (0,06 mmol L
-1

 ) e homogeneizada em agitador de tubos. Foi utilizada como 

solução controle uma solução de álcool etílico (40% em água) e submetida às mesmas 

condições da amostra, essa solução também foi utilizada, como branco, para calibrar o 



espectrofotômetro. As leituras (515 nm) foram monitoradas a cada minuto, onde foi 

observada a redução da absorbância até sua estabilização. 

O decaimento da absorbância das amostras (Aam) correlacionado ao decaimento da 

absorbância do controle (Ac) resulta na porcentagem de sequestro de radicais livres (% 

SRL), que pode ser expressa através da Equação 4.3: 

  (Equação 4.3) 

• Sequestro do radical ABTS 

A metodologia do sequestro de radical ABTS• foi baseada em Rufino et al onde a 

solução de ABTS foi diluída em álcool até obter uma absorvância de 0,7 a 734 nm. Em 

tubos de ensaio foram adicionados 200,0 μL da amostra e 3,0 mL da solução do radical 

ABTS homogeneizados no agitador de tubos. Realizando após 6 minutos a leitura em 

734 nm. O álcool etílico como branco. 

• Redução do ferro FRAP 

Esta metodologia baseou-se em Rufino et al onde uma alíquota de 200,0 μL de 

cada amostra foram transferidas para tubos de ensaio e homogeneizadas em agitador de 

tubo com 200,0 μL de água destilada 2,70 mL do reagente FRAP. Após aquecimento 

em banho-maria a 37 ºC por 30 minutos foi realizada a leitura em 595 nm. O reagente 

FRAP foi utilizado como branco para calibrar o espectrofotômetro. 

• Métodos estatísticos 

 Foi aplicada a estatística descritiva na avaliação dos resultados obtidos com os 

ensaios de atividade antioxidante, fenólicos e flavonoides totais. Com a finalidade de 

caracterizar os resultados obtidos com as repetições dos ensaios para cada amostra, as 

medidas de posição (média, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão) foram 

avaliadas.  

 A relação entre os ensaios foi avaliada utilizando o coeficiente de correlação de 

Pearson onde é obtido dividindo a covariânciade duas variáveis pelo produto de seus 

desvios padrão (Equação 4.4). 

  (Equação 4.4) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_padr%C3%A3o


 Foram realizadas a análise de variância (Teste F) dos dados obtidos, para 

comparação das médias utilizou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade dentro de 

um delineamento experimental inteiramente casualisado, para a análise de regressão 

múltipla foi realizada aplicando-se as análises de agrupamento hierárquico (HCA), e de 

componente principal (PCA) foram aplicadas à quantificação dos compostos (ao nível 

de significância de 0,05) e em cálculos dos parâmetros estatísticos básicos (média, 

desvio padrão e desvio padrão relativo). 

 Todos os dados da análise multivariada foram tratados utilizando o programa 

Statistica
®
, versão 12.0 (Statsoft, Tulsa) 

• Resultados e Discussões 

Os resultados estão descritos em dois grupos: a caracterização espectroscópica e 

os resultados referentes aos ensaios espectrofotométricos de fenólicos totais, flavanóides 

totais e atividade antioxidante (FRAP, DPPH
•
, ABTS

•
). 

4.1 Caracterização espectroscópica 

A caracterização espectroscópica foi avaliada através dos espectros eletrônicos 

de absorção UV-Vis e dos cálculos referentes à intensidade de cor e tonalidade. 

4.1.1- Espectros eletrônicos 

 O espectro eletrônico de absorção é uma somatória das contribuições das 

diversas transições eletrônicas. Sendo assim, para a caracterização espectroscópica 

foram considerados os espectros na região do UV-Vis, conforme apresentado na figura 

4.1. 

 O espectro eletrônico de absorção na faixa de 200 a 500 nm foram usado por 

Faria et al. na avaliação de 8 espécies brasileiras de madeira na fabricação de barris para 

envelhecimento de cachaça. Da Silva et al. com o mesmo objetivo utilizou espectros de 

200 a 400 nm em 2012 na caracterização dos extratos de 4 espécies de madeiras da flora 

brasileira e do carvalho. Nos dois trabalhos observados, através da análise de 

componentes principais, a formação de grupos possibilitou o uso do espectro eletrônico 

na explicação análise qualitativa desse tipo de amostra. 

Nos espectros eletrônicos de absorção obtidos na faixa de 220 a 700 nm (figura 

4.1) é possível perceber que algumas amostras (A3, E2, E3, E4, E5, F2, F3, 

K1)apresentaram bandas intensas de absorção a 280 nm. Próximo a este comprimento 

de onda os compostos fenólicos em sua maioria possuem máxima absorção. Dentre as 



amostras estudadas, aquelas que correspondem as de cachaça envelhecida (figura 4.2) 

apresentaram as maiores absorções neste comprimento de onda. 

 

 

Figura 4.1: Espectros eletrônicos de absorção no UV-Vis (240-700 nm) das amostras 

de cachaça envelhecida 

 



 

Figura 4.2: Espectros eletrônicos de absorção na região do UV (220-400 nm) das 

amostras de cachaça envelhecida 

 Através da análise de componentes principais (PCA), dos dados dos espectros foi 

possível reconhecer características individuais e discriminar as cachaças em relação ao 

processo de envelhecimento (figura 4.3). É possível perceber um agrupamento das 

amostras envelhecidas no primeiro quadrante do gráfico de scores dos espectros 

eletrônicos na região UV-Vis das amostras de cachaça.  

 As características qualitativa e quantitativa de compostos fenólicos extraídos 

durante o envelhecimento da cachaça dependem das características da madeira (origem, 

espécie, subespécie, e tratamento térmico), o tempo de contato entre o detilado e o barril 

de madeira, o tamanho e o número de vezes que o barril foi utilizado anteriormente. Isso 

jutifica o distanciamento entre as amostras estudadas, uma vez que as amostras foram 

adquiridas de produtores diferentes. 

 



 

Figura 4.3: Gráfico de scores dos espectros eletrônicos na região UV-Vis das amostras 

de cachaça 

Considerando os autovalores obtidos da matriz de correlação e estatísticas 

relacionadas para as vinte seis componentes principais obtidas pelo tratamento dos 

dados do espectro UV temos que as quatro primeiras PCs são significativas sendo assim 

ao relacioná-las nos gráfico de scores (Figura 4.4) onde é possível perceber um 

agrupamento das amostras de cachaça envelhecidas, com a separação da cachaça 

orgância K1, indicando que o modo de produção interferiu no espectro de absorção da 

amostra. 



 
Figura 4.4: Gráfico de scores (2x3 e 3x4) dos espectros eletrônicos na região UV-Vis 

das amostras de cachaça 

 Considerando os loadins das quatro PCs utilizadas é possível perceber que as 

faixas de comprimento de onda que mais influenciaram na separação apresentada na 

figura 4.3 fora para primeira PC 400 a 620 nm e para segunda de 320 a 420 nm. No caso 

das separações obtidas na figura 4.4 a faixa de comprimento de onda que mais 

influenciaram na separação foi de 250 a 310 nm sendo os comprimentos de onda mais 

correlacionados com a separação de K1. 



 

Figura 4.5: Gráfico de loading para as PC1, PC2, PC3 e PC4 dos espectros eletrônicos 

na região UV-Vis mostrando os comprimentos de onda (nm) com maiores pesos. 

 

 O espectro visível apresentou maior correlação para a separação das amostras de 

cachaça envelhecidas. Os espectros dessas amostras estão apresentados na figura 4.6, 

demonstrando que as amostras estudadas apresentaram semelhança no formado das 

linhas do espectro diferenciando apenas na intensidade. 

 

Figura 4.6: Espectros eletrônicos de absorção na região do Visível(400-800 nm) das 

amostras de cachaça envelhecida. 

4.1.2- Tonalidade e intensidade de cor 

 Uma das caracteristicas sensoriais que mais influenciam na avaliação da 

qualidade da cachaça é a cor. Uma das formas utilizadas para avaliar esse parâmetro é o 

índice de cor e a tonalidade. Neste estudo as amostras de cachaça envelhecidas foram as 

únicas que apresentaram absorvância nos comprimentos de onda estudados (420, 520 

nm e 620nm). Um aumento da cor está relacionado com alterações na composição e na 



concentração dos seus compostos, as quais são causadas por extração dos compostos da 

madeira; quebra de suas macromoléculas e extração dos seus produtos. Os resultados 

apresentados na figura 4.7 demonstram que a amostra I2 apresentou maior resultado de 

intensidade de cor enquanto a amostra que apresentou maior tonalidade foi a amostra F3 

que foram envelhecida em barris de carvalho nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães e 

Ilhéus respectvamente. 

 

 

Figura 4.7: Representação gráfica dos valores índice de cor (IC: Ab 420nm+ Ab.520 

nm + Ab. 620nm) e de tonalidade (T: Ab 420nm/Ab.520 nm) nas amostras de cachaça 

envelhecidas 

 

4.2 Ensaios espectrofotométricos 

 A espectrofotometria também foi utilizada em ensaios de atividade antioxidante, 

fenólicos e flavonóides totais. Na tabela 4.2 estão relacionados o resultados destes 

ensaios, nela é possível verificar a análise das médias realizadas pelo teste de Tukey que 

avalia as diferenças estatisticamente significativa entre as médias. Segundo este teste as 

amostras que passaram pela etapa de envelhecimento não apresentaram diferenças 

significaticas entre seus resultados enquanto que as amostras não envelhecidas 

apresentaram semelhaças entre si.  

Nota-se que as amostras envelhecidas apresentaram maiores resultados de 

atividade antioxidante, fenólicos e foram as únicas a apresenarem resultados nos ensaios 

para a determinação de flavonoides totais.  

 A etapa de envelhecimento é responsável pela melhoria do sabor e do aroma da 

cachaça, nesse período os compostos fenólicos de baixo peso molecular são extraídos da 

madeira por vários mecanismos de degradação da celulose, hemicelulose e da lignina, 

que se constituem nos componentes majoritários da madeira 



A atividade antioxidante foi avaliada pelo ensaio de sequestro de radicais DPPH
•
 

e ABTS
•+

 para ambos ensaios as amosta F2 e F3, bem como as amostras A3 e I2 não 

diferiram estatisticamente entre si (tabela 4.2). Essas amostras foram envelhecidas em 

barris de carvalho, que é internacionalmente utilizado para o envelhecimento de bebidas 

destiladas. 

Tabela 4.2: Atividade antioxidante (DPPH, FRAP e ABTS), Fenólicos e Flavonoides 

totais de diferentes amostras de cachaça envelhecidas e não envelhecida. 

 ABTS
•+1

 DPPH
2
 FRAP

3
 Fenólicos

4
 Flavonoides

5
 

A1 1,29
fgh

±0,12 5,23
 m

 ± 0,76 0,01
i
 ±0,00 19,64 

fghi
 ±3,27 0,00

a
 ± 0,00 

A2 1,13
fgh

±0,16 6,89
 kl

 ± 0,25 0,03
fghi

 ±0,00 26,95
def

 ±3,44 0,00
a
 ± 0,00 

A3 2,21
de

±0,14 70,51
 b

 ± 1,74 0,17
c
 ±0,01 53,66

bc
 ±2,92 0,06

f
 ± 0,01 

B1 1,05
gh

±0,07 7,21
 jkl

 ± 1,47 0,02
hi

 ±0,01 11,69
fghi

 ±1,14 0,00
a
 ± 0,00 

C1 1,24
fgh

±0,06 6,99
 kl

 ± 1,71 0,02
hi

 ±0,00 24,47
defg

 ±2,81 0,00
a
 ± 0,00 

C2 1,19
fgh

±0,07 6,77
 l
 ±0,26 0,02

hi
 ±0,01 43,66

cde
 ±2,18 0,00

a
 ± 0,00 

D1 1,42
efg

±0,31 6,83
 kl

 ± 1,84 0,02
hi

 ±0,01 7,68
fghi

 ±2,74 0,00
a
 ± 0,00 

E1 1,03
gh

±0,07 12,30
 e
 ± 1,14 0,07

ef
 ±0,01 8,02

fghi
 ±0,96 0,00

a
 ± 0,00 

E2 2,27
de

±0,28 40,70 
h
 ± 2,37 0,14

cd
 ±0,01 18,83

fghi
 ±0,71 0,04

f
 ± 0,00 

E3 3,41
d
±0,28 49,93

 d
 ± 0,25 0,15

cd
 ±0,00 49,43

bc
 ±0,97 0,10

d
 ± 0,00 

E4 1,55
ef

±0,50 17,60
 g
 ± 0,52 0,08

e
 ±0,03 9,47

fghi
 ±2,63 0,07

e
 ± 0,00 

E5 5,67
a
±0,25 57,28

 c
 ± 0,60 0,16

cd
 ±0,00 61,61

abc
 ±5,78 0,07

e
 ±0,00 

F1 0,88
fgh

±0,10  10,06
 i
 ± 0,69 0,06

efg
 ±0,01  10,84

fghi
 ±2,80 0,00

a
 ± 0,00 

F2 4,29
b
±1,51 80,26

a
 ± 1,93 0,35

b
 ±0,00 81,63

a
 ±2,59  0,16

c
 ± 0,01 

F3 4,21
bc

±0,09 80,17
 a
 ± 0,54 0,40

a
 ±0,01 55,32

bc
 ±6,10 0,22

b
 ± 0,01 

G1 1,15
fgh

±0,08 10,48
 i
 ± 0,60 0,06

efg
 ±0,01 24,09

efgh
 ±2,65 0,00

a
 ± 0,00 

H1 1,15
fgh

±0,06 6,85
 kl

 ± 1,35 0,03
fghi

 ±0,00 16,48
fghi

 ±2,74 0,00
a
 ± 0,00 

I1 1,33
fg

±0,08 7,77
 j
 ± 2,03 

0,04
efghi

 

±0,01 
20,71

 def
 ±6,94 0,00

a
 ± 0,00 

I2 2,33
de

±0,17 70,04
 b

 ± 3,10 0,19
c
 ±0,04 44,04

cd
 ±4,21 0,12

d
 ± 0,01 

J1 1,01
fgh

±0,05 7,16
 jkl

 ± 0,62 0,02
hi

 ±0,00 24,00
 def

 ±1,25 0,00
a
 ± 0,00 

K1 4,01
c
±0,05 80,10

 a
 ± 0,43 0,43

a
 ±0,00 65,71

ab
 ±0,98 0,71

g
 ± 0,01 

L1 0,57
h
±0,02 12,53

 h
 ± 1,08 0,06

efg
 ±0,01 3,36

 i
 ±0,13 0,00

a
 ± 0,00 

M1 2,20
de

±0,94 18,25
 f
 ± 0,99 0,08

e
 ±0,03 4,98

ghi
 ±0,63 0,00

a
 ± 0,00 

M2 0,59
gh

±0,12 12,57
 h

 ± 0,39 0,06
efg

 ±0,01 4,51
hi

 ±0,84 0,00
a
 ± 0,00 

N1 1,01
fgh

±0,09 7,43
 jk

 ± 0,78 0,02
hi

 ±0,00 26,95
def

 ±8,65 0,00
a
 ± 0,00 

O1 1,20
fgh

±0,02 12,32
 h

 ± 1,89 0,06
efg

 ±0,03 15,11
 fghi

 ±6,16 0,00
a
 ± 0,00 

P1 0,61
gh

±0,05 10,08
 i
 ± 0,24 0,05

efg
 ±0,00 3,62

i
 ±1,51 0,00

a
 ± 0,00 

Valores das médias ±desvio padrão/
1.
ABTS

•+
 (mMTEAC.mL

 -1
).

 2
DPPH• (% de inibição)

 3. 
FRAP 

(mMFeSO4mL
-1

)
 4 

Fenólicos (mgGAE mL
-1

)
. 5.

Flavonóides Totais (QE mL
-1

).
 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k

Médias 

seguidas pela mesma letra, numa mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si. 

4.2.1 Avaliação da correlação  



 Foram efetuados dos cálculos de correlação entre os ensaios (tabela 4.3) e entre 

os resultados da quantificação individuais dos compostos estudados no capítulo 3 

(tabelas 3.13 e 3.14) deste trabalho com os resultados dos ensaios espectrofotométricos 

(tabela 4.4). A correlação foi avaliada através do coeficiente de correlação de Pearson 

que indica o grau de correlação entre as duas variáveis. 

Estudos indicam que existe uma correlação positiva entre o teor de polifenóis e a 

atividade antioxidante, assim os resultados apresentados na tabela 4.3, confirmam essa 

teoria, pois foram obtidas correlações superiores a 0,8. Todas as variáveis estudadas 

apresentaram correlações significativas de acordo com a tabela de valores críticos do 

coeficiente de correlação r de Pearson valores superiores a 0,561 são indicam que as 

variáveis estão bem correlacionadas. 

Tabela 4.3: Coeficiente de correlação de Pearson para os diferentes ensaios 

X ABTS DPPH FRAP Fenólicos Flavonoides 

ABTS - 0,828 0,772 0,813 0,600 

DPPH - - 0,926 0,914 0,694 

FRAP - - - 0,810 0,831 

Fenólicos - - - - 0,605 

Tabela 4.4: Coeficiente de correlação de Pearson para os diferentes ensaios e a 

concentração dos compostos fenólicos 

X ABTS DPPH FRAP Fenólicos Flavonoides 

Ác. Gálico 0,525 0,633 0,698 0,543 0,283 

Ác. Caftárico ns ns ns ns ns 

(+)-catequina 0,409 0,578 0,609 0,592 0,646 

Ác. Vanílico 0,576 0,619 0,624 0,609 0,295 

Ác. Caféico ns ns ns ns ns 

Ác. Siríngico 0,355 0,445 0,380 0,421 0,409 

(-)-Epicatequina 0,443 0,631 0,584 0,679 0,565 

Seringaldeído 0,196 0,498 0,280 0,410 0,256 

Ác. p-cumárico 0,464 0,542 0,666 0,422 0,283 

Ác. Ferúlico 0,382 0,341 0,288 0,321 0,149 

Ác. Sinápico 0,395 0,606 0,666 0,493 0,605 

Coniferaldeído 0,247 0,288 0,434 0,218 0,480 

Ác. Elágico 0,443 0,631 0,584 0,679 0,565 

Resveratrol ns ns ns ns ns 

Miricetina 0,475 0,540 0,706 0,426 0,538 

ns:não significativa 

 



Considerando a tabela de valores críticos do coeficiente de correlação r de 

Pearson apenas os resultados em negrito das correlações individuais dos compostos 

demonstraram uma correlação significativa entre os compostos e os ensaios. Para 

avaliar as correlações entre os resultados obtidos das técnicas UFLC e 

espectrofotometriaforam utilizados os somatórios dos compostos estudado no UFLC e 

comparado o ensaio de fenólicos totais bem como o somatório das concentrações dos 

flavonoides estudados (catequina, epicatequina, miricetina e quercetina) com o ensaio 

de flavonoides totais. Os resutados foram de significativas com valores de 0,777 e 0,740 

para os fenólicos de flavonoides respectivamente (tabela 4.5). 

Tabela 4.5: Avaliação da correlação entre as técnicas UFLC e espectrofotometria na 

determinação dos compostos fenólicos e flavonoides  
 Fenólicos Flavonoides 

 UFLC Espectrofotometria UFLC* Espectrofotometria 

A1 0,113 12,641 n.d. n.d. 

A2 0,103 16,949 n.d. n.d. 

A3 8,603 70,658 3,310 0,061 

B1 0,003 11,692 n.d. n.d. 

C1 0,003 14,470 n.d. n.d. 

C2 0,003 10,658 n.d. n.d. 

D1 0,123 9,675 n.d. n.d. 

E1 0,003 8,017 n.d. n.d. 

E2 7,023 38,829 1,970 0,037 

E3 9,843 49,427 2,290 0,103 

E4 2,003 9,470 0,250 0,002 

E5 1,213 61,607 0,370 0,064 

F1 0,003 60,838 n.d. n.d. 

F2 14,583 81,628 3,720 0,160 

F3 12,973 55,325 2,440 0,224 

G1 0,103 24,085 n.d. n.d. 

H1 0,153 16,479 n.d. n.d. 

I1 0,193 20,709 n.d. n.d. 

I2 2,063 44,043 0,440 0,118 

J1 0,143 24,000 n.d. n.d. 

K1 9,803 65,709 4,020 0,707 

L1 0,003 3,359 n.d. n.d. 

M1 0,003 4,983 n.d. n.d. 

M2 0,003 4,513 n.d. n.d. 

N1 n.d. 26,949 n.d. n.d. 

O1 0,383 15,111 n.d. n.d. 



P1 0,003 3,615 n.d. n.d. 

Correlação 0,773 0,740 

*∑ ([(+)-catequina] +[(-)-epicatequina] + [miricetina] + [quercetina]) 

4.2.2  Ensaio Fenólicos Totais 

 A análise de fenóis totais (método de Folin-Ciocalteu) indica que a amostra F2 

apresentou maior teor de compostos fenólicos seguido das amostras A3 e K1 todas 

envelhecidas em barris de carvalho. Esses dados também correspondem ao somatório 

dos compostos estudados no capítulo 3 (tabela 4.5). 

 Cardoso et al. e Da Silva et al. estudaram diferentes madeiras brasileiras 

encontrando um conteúdo de fenóis total maior em extratos de jatobá seguidos de 

carvalho. Dentre as amostras estudadas não continha amostras envelhecida em barris de 

jatobá, sendo assim aquelas que apresentaram maior teor de fenóis foram as 

envelhecidas em carvalho com valor máximo de 81,63 mg GAE mL
-1

. Não é possível 

comparar este resultado com os encontrados pelos autores uma vez que o tempo de 

envelhecimento entre outros fatores são determinantes para o aumento da concentração 

de polifenóis. 

 Apesar de não ter passado pela etapa de envelhecimento outras amostras 

apresentaram resultados para o ensaio de fenóis totais, como pode ser observado na 

figura 4.8, a presença de açúcares redutores pode ter influenciado nesse resultado uma 

vez que o RFC não é específico para compostos fenólicos. 

 

Figura 4.8: Teor de compostos fenólicos totais em amostras de cachaça baianas. 

 

4.2.3  Ensaio Flavonoides Totais 

Kinsella et al. demonstrou que  a ingestão de maiores quantidades de 

flavonoides proporcionam redução considerável do risco de morte por acidentes 

cardiovasculares. 

Para os ensaios de flavonoides apenas as amostras envelhecidas apresentaram 

resultados para estes compostos. Este ensaio baseia-se na reação de complexação de 

flavonoide com o íon Al
3+

, onde é possível detectá-los pode um deslocamento 

batocrômico do espectro UV-Vis obtido pela adição de AlCl3, evitando-se a 

interferência de outras substâncias fenólicas, principalmente os ácidos fenólicos que 

acompanham os flavonoides nas amostras de cachaça. As medidas são realizadas à 415 



nm e os ácidos fenólicos, mesmo os que formam complexos com AlCl3, absorvem em 

comprimentos de onda muito inferiores. 

 É possível perceber que a amostra de cachaça orgânica, K1, aprsentou o maior 

resultado para o ensaio de flavonóides totais. O que difere essa amostra das demais é o 

modo de produção onde são considerados alguns cuidados como controle de bactérias 

contaminantes que causam problemas como o menor rendimento em álcool e na 

qualidade final do produto.  

Na produção da cachaça indústrial são comuns canas cortadas há muitos dias, 

secas, contaminadas com diversos tipos de microrganismos e mostos ricos em 

impurezas minerais, para minimizar esses inconvenientes e para evitar ou suprimir as 

infecções realiza-se adição de ácido sulfúrico ao mosto . A cachaça orgânica não há 

emprego qualquer tipo de produto químico durante todo o processo de produção. 

Segundo Caetano et al. o na produção de cachaça orgânica uso de biocidas naturais não 

deixa resíduo no procuto final. 

Outro cuidado com o processamento da cana-de-açucar durante a procução da 

cachaça orgânica é a ausência de queima dos canaviais na colheira e conforme estudos 

esse ato pode contaminar a bebida com HPAs. 

 Diante disso e dos resultados encotrados a presença dessas contaminações na 

cachaça influencia na extração de flavonóides, que são moléculas maiores que o ácidos 

fenólicos, durante a etapa de envelhecimento. Da Porto et al. sugerem elucidar questões 

relativas aos fatores que envlovem a etapa de envelhecimento dentre estes fatores a 

concentração do etanol presente no destilado. 

 
Figura 4.8: Teor de flavonoides em amostras de cachaça envelhecidas. 

 

4.2.4 Ensaio do sequestro do DPPH
• 



 O método do sequestro do radical DPPH foi escolhido por sua ampla utilização 

para a avaliação da capacidade antioxidante de bebidas, Esse método baseia-se na 

doação de átomos de hidrogênio de uma substância antioxidante para um oxidante a 

solução de DPPH. 

Foi necessário investigar a cinética de inibição do DPPH e para as amostras 

estudadas o equilíbrio foi atingido em 10 minutos.  

 De acordo com a figura 4.10 é possível perceber que as amostras que 

apresentaram maiores % de inibição foram as amostras envelhecidas em barris de 

carvalho (A3, F2, F3, I2, K1). Resultado similar foi encontrado por Cardoso et al. ao 

estudar extratos de carvalho e outras seis madeiras brasileiras, onde as amostras de 

carvalho apresentaram maior capacidade de sequestrar o radical DPPH. 

 

Figura 4.10: Estudo da % de inibição do radical DPPH 

 

4.2.5  Ensaio do sequestro do ABTS
• 

 Esse ensaio, também chamado de ensaio TEAC (“Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity”), baseia-se no monitoramento o decaimento do cátion-radical ABTS
*+

, 

produzido pela oxidação do ABTS e seus resultados são expressos resultados são 

expressos em Trolox (6-hidroxi-2 ,5,7,8-tetrametilchroman-2-ácido carboxílico) 

equivalente. Este ensaio avalia a atividade antioxidante através da inibição da oxidação, 

induzida pelo radical peroxil, por transferência de átomos de hidrogênio. 

Neste ensaio os resultados, assim como no ensaio de sequestro do radical DPPH, 

as amostras envelhecidas em barril de carvalho (A3, F2, F3, I2, K1) apresentaram 



maiores resultados quando comparadas com as demais demonstrando que possuem 

maior atividade antioxidante (figura 4.11). 

 
Figura 4.11: Avaliação atividade antioxidante total pela capacidade de sequestro do 

radical ABTS.
 

4.2.6  Ensaio do FRAP
 

 O ensaio FRAP foi utilizado por possuir um mecanismo de reação diferente dos 

ensaios dos radicais ABTS
+
 e DPPH que se baseiam na transferência de hidrogênio 

enquanto que este ensaio baseado na transferência de elétrons onde o antioxidante reage 

com o reagente cromogênico, o Fe(TPTZ)2
3+

, ocorrendo um aumento na absorvância a 

um comprimento de onda pré-estabelecida. 

 

Figura 4.12: Avaliação da capacidade de redução do ferro das amostras de cachaça 

(Ensaio FRAP) 

 De acordo com a figura 4.12 a amostra de cachaça orgânica, K1, apresentou o 

maior resultado para o ensaio FRAP, isso se deve à presença de flavonoides como 

demostrado no ensaio de flavonoides totais que apresentou um maior teor para esta 



amostra. Dentre os ensaios estudados os ensaios de flavonoides totais apresentou maior 

correlação com o ensaio FRAP (tabela 4.3). 

 Na sequência percebe-se elevados valores para as amostras de cachaça 

envelhecidas em barris de carvalho, estando em acordo com os demais ensaios 

antioxidantes.  

4.2.7  Análise multivariada dos ensaios  

 Os resultados obtidos nos ensaios de atividade antioxidante, fenólicos e 

flavonoides totais foram submetidos à análise multivariada dos dados,  

 Considerando os valores auto escalonados (tabela 4.6) apenas a primeira PC 

apresntou auto valor maior que 1, sendo assim considerada a mais importante na 

avaliação dos dados explicando 80,68% da variância dos resultados, no entanto ao 

observas o gráfico screen-plot (figura 4.13) e utilizando o critério da inflexão deve-se 

escolher duas PCs para explicar a variância dos dados que explica 90,65 % da variância, 

este último foi utilizado na análise dos resultados neste trabalho. 

Tabela 4.6. Autovalores obtidos da matriz de correlação e estatísticas relacionadas para 

as doze componentes principais obtidas pelo tratamento dos dados da Tabela 4.2. 

PC Autovalor 
 

% Variância total 

explicada 
 

Autovalor 

acumulado 
 

% Variância total 

acumulada 
 

1 
 

4,03 80,68 4,03 80,68 

2 
 

0,50 9,97 4,53 90,66 

3 
 

0,27 5,37 4,80 96,02 

4 
 

0,16 3,16 4,96 99,19 

5 
 

0,04 0,81 5,00 100,00 

 
Figura 4.13. Gráfico screen-plot para evidenciar a importância das 5 PCs obtidas 



Observando o gráfico de escores (figura 4.14) é possível visualizar a formação 

de grupos de amostras por similaridades entre elas. Onde um grupo (azul) foi formado 

por amostras de cachaça envelhecidas produzidas artesanalmente. Houve uma separação 

da amostra K1 (vermelho) que apesar de ser envelhecida e produzida artesanalmente se 

apresentou separada das demais cachaças envelhecida evidenciando que a diferença no 

modo de produção influencia na presença dos compostos antioxidantes já que o modo 

de produção desta amostra é orgânico. 

 
Figura 4.14: Gráfico dos scores para PC1 versus PC2 

O gráfico dos loadings (figura 4.15) ajuda a entender a contribuição de cada 

variável na separação dos grupos. Assim nota-se pouca correlação entre os compostos 

fenólicos e os flavonoides, isso por que as amostras não envelhecidas apresentaram 

resultado para fenólicos totais o que não aconteceu para os flavonoides. Esta variável foi 

determinante para a separação de K1 enquanto que todas as demais foram responsáveis 

pelo agrupamento das outras amostras estudadas. Esse comportamento também foi 

observado no gráfico de scores (figura 4.4) dos espectros eletrônicos na região UV-Vis que 

relacionava as PCs 2x3 e 3x4 fortemente influenciada pela faixa de comprimento de onda 

270 - 300 nm (figura 4.5) eram atribuídos à máxima absorção de flavonóides e fenóis. 

 



 

Figura 4.15:Gráfico dos loadings para PC1 versus PC2 

A figura 4.16 apresenta os valores dos loadings para as duas primeiras PCs, 

considerando significativa para modelagem da PC a variável com valor fosse maior que 

0,5 e considerando que valores negativos correspondem ao segundo e terceiro 

quadrantes da circunferência do gráfico dos loadings, a primeira PC apresentou todas as 

variáveis significativas e a segunda PC apresentou variáveis significativas apenas para 

os fenólicos e flavonoides.  

 

Figura 4.16:Correlações entre as variáveis (loadings) e as duas primeiras componentes 

principais (PCs) 

 

 

 

• Conclusão 

 As análises espectroscópicas foram concordantes entre si, onde através da análise 

de componentes principais foi possível agrupar as amostras em três grupos (cachaça não 

envelhecida, cachaça envelhecida e cachaça orgânica envelhecida). Apenas as amostras 

de cachaça envelhecidas apresentaram resultados para o estudo da tonalidade e índice de 

cor  onde as amostras envelhecidas em barris de carvalho apresentaram os maiores 

resultados. Nos ensaios espectrofotométricos também amostras envelhecidas em barris 

de carvalho possuem maior composição fenólica e maior atividade antioxidante. A 

análise de flavonoides totais permitiu inferir que a cachaça orgânica extraiu um maior 



teor destes compostos no processo de envelhecimento. Diante disso análises 

espectroscópicas podem ser utilizadas na caracterização de amostras de cachaça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

  

 

CONCLUSÕES 

Nas condições experimentais em que o presente trabalho foi realizado, é possível 

concluir que: 

• A extração em fase sólida foi útil na pré-concentração das amostras de cachaça 

que não são submetidas ao processo de envelhecimento durante sua produção.  

• As condições otimizadas para o HPLC-DAD-RF, permitiram a identificação e 

quantificação de 16 compostos em estudo, em um tempo de 12 minutos. A separação 

cromatográfica foi avaliada através de parâmetros cromatográficos e apresentou boa 

resolução, retenção e seletividade. 

• Através da injeção direta a detecção DAD foi adequada para os ácidos gálico, 

caftárico, vanílico, caféico, siríngico, p-cumárico, ferúlico, sinápico, elágico 

seringaldeído, coniferaldeído, resveratrol, miricetina e quercetina com limites de 

detecção na faixa de 0,04 a 0,13mg L
-1

  e de quantificação entre 0,15 a 0,40 mg L
-1

 



respectivamente, bem como a detecção por fluorescência para os compostos (+)-

catequina e (-)-epicatequina com limite de detecção de 0,05 mg L
-1

e limites de 

quantificação de 0,15 e 0,17 mg L
-1

  respectivamente. 

• Na validação dos métodos foram obtidos resultados satisfatórios, com curvas 

analíticas lineares com r superiores a 0,99 para faixas de concentração estudadas. E 

limites de detecção e quantificação adequados às análises de cachaça, por SPE-UFLC-

DAD-RF uma faixa de valores 0,004 a 0,011 mg L
-1

 para os limites de detecção e de 

0,008 a 0,036 mg L
-1

 para os limites de quantificação foram obtidos. Para as análises 

das cachaças envelhecidas UFLC-DAD-RF os valores de LD entre 0,002 e 0,011 mg L
-

1
e valores de LQ entre 0,008 e 0,036 mg L

-1
. 

• Os dados obtidos por espectrofotometria UV-Vis foram comparados com os 

dados quantitativos obtidos por cromatografia (UFLC) com o propósito de verificar o 

grau de correlação entre os resultados para fenólicos e flavonoides totais e os resultados 

da concentração total destes compostos obtendo-se coeficientes superiores a 0,70 

demostrando que as técnicas estão significativamente correlacionadas segundo a tabela 

de valores críticos do coeficiente de correlação r de Pearson. A vantagem da 

espectrofotometria UV-Vis quando comparada com a cromatografia é ser uma técnica 

simples, rápida de baixo custo que utiliza pequena quantidade de solvente, no entanto 

não permite a quantificação individual dos compostos presentes. 

•  Os maiores resultados dos ensaios espectrofotométricos foram obtidos para as 

amostras de cachaça envelhecidas em barris de carvalho. Para o ensaio de fenólicos 

totais (Folin Ciocalteau) a amostra envelhecida em barril de carvalho F2 produzida em 

teve como resultado 81,63mgGAE mL
-1e no ensaio de flavonoides totais a amostra de 

cachaça orgânica K1, envelhecida em barril de carvalho produzida na cidade de Rio de 

Contas apresentou 0,71 QE mL
-1

. Essa mesma amostra apresentou para o ensaio de 

redução do ferro (FRAP) 0,43 mMFeSO4mL
-1

, enquanto que para os ensaios de 

sequestro de radicais DPPH
•
 ABTS

+•
 a amostra que apresentou maiores resultados de 

atividade antioxidante foi a amostra F2 com 80,26 % de inibição e 4,29 mMTEAC mL
-1

 

respectivamente. 

• A avaliação da correlação indica que os compostos fenólicos presentes nas 

amostras de cachaça são responsáveis pela atividade antioxidante das mesmas. 



• Em relação às amostras de cachaça produzidas na Bahia este trabalho agrega 

valor à este produto que atualmente é fonte de renda para inúmeras famílias. 

PERSPECTIVAS 

• É necessário submeter as amostra à análise por cromatografia líquida acoplada 

ao espectrômetro de massas. Pois ainda que,ao utilizar o UFLC-DAD-RF, se compare o 

tempo de retenção e o espectro de absorção de cada composto com os seus respectivos 

padrões, quando se acopla o HPLC ao MS este se torna a melhor ferramenta utilizada na 

confirmação de compostos. Além de dispensara utilização de padrões, que na maioria 

são muito caros, apresentam limites de detecção menores que os demais detectores e 

auxilia na detecção de compostos que co-eluíram por meio das diferentes razões 

massa/carga (m/z) apresentadas. 

• Para uma melhor caracterização é necessário realizar análises dos contaminantes 

comuns à amostras de cachaça como HPA’s, teor de Cu
2+

 e carbamato de etila, além dos 

constituintes voláteis e caracterização físico-química. 

• O custo de reagentes para os ensaios de atividade antioxidante é elevado e o uso 

desse ser realizado imediatamente após seu preparo. O desenvolvimento de sensores 

químicos utilizando um suporte plástico para imobilizar os reagentes e com isso realizar 

o uso reversível através de reações de oxi-redução é um projeto para o futuro. 
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