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A cachaça é uma bebida alcoólica de cana-de-açúcar, produzida exclusivamente 
no Brasil. Este destilado é composto principalmente de água, álcoois, aldeídos, 
ácidos, cetonas e ésteres. O envelhecimento em barris de madeira não é um 
passo obrigatório. No entanto, produz uma cachaça saborosa e com maior valor 
agregado. Madeiras como carvalho (Quercus sp), bálsamo (Myroxylon 
peruiferum) e umburana (Amburana cearenses) têm sido utilizadas no 
envelhecimento de cachaças produzidas no estado de Minas Gerais. A madeira 
de carvalho é tradicionalmente usada para envelhecer destilados. Contudo, não é 
uma árvore típica do Brasil e os barris dessa madeira possuem um elevado preço 
para os produtores brasileiros. Da produção total, cerca de 75% da cachaça é 
industrializada, enquanto 25% é produzida em alambiques. A ferramenta 
multivariada de reconhecimento de padrão não-supervisionado Análise de 
Componentes Principais (PCA) foi empregada para avaliar vinte amostras de 
cachaças através da espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis). 
Para aquisição dos espectros utilizou-se um equipamento Ocean optics com 
cubeta de quartzo de 1 mm de caminho óptico, sem preparo de amostra. Foram 
avaliadas cachaças de Minas Gerais envelhecidas em barris de madeira 
(carvalho, umburana e bálsamo) e cachaças artesanais de Morretes, uma cidade 
histórica no litoral do estado do Paraná. Dentre as cachaças, uma amostra 
produzida em alambique no estado de Minas Gerais e uma cachaça 
popular comercializada em todo o Brasil também foram consideradas no estudo. 
Duas componentes principais (PCs) da PCA explicaram mais de 95% da variância 
dos resultados. Entretanto, a primeira PC já mostra os resultados de formação de 
clusters entre as amostras de Minas Gerais envelhecidas em barris de madeira e 
as amostras de Morretes. Os scores da PC1 na parte negativa evidenciaram 
semelhança entre as amostras de Morretes (sem aromas e aromatizados com 
catuaba, milho e gengibre), com as amostras de Minas Gerais envelhecidas em 
barris de carvalho e bálsamo, juntamente com a amostra produzida em alambique 
e a cachaça popular. Na parte positiva dos scores da PC1 verificou-se 
similaridades entre as cachaças de Morretes (aromatizadas com abacaxi, laranja, 
jabuticaba, pêssego, maracujá e cataia) com a amostra de Minas Gerais 
envelhecida em barril de umburana. Esse padrão de similaridades/diferenças 
entre as amostras pode ser explicado de acordo com os loadings que apresentam 
absorção diretamente relacionada com a energia dos orbitais e os tipos de 



transições eletrônicas (*, n*, n*, *). Por exemplo, os grupos 
carbonila de aldeídos e cetonas saturados apresentam uma banda de absorção 
na região do UV entre 270 - 300 nm, que é deslocada para comprimentos de onda 
maiores (300 - 350 nm) quando o grupo carbonila está conjugado com uma 
ligação dupla.  Essa abordagem foi capaz de mostrar que a aromatização de 
cachaças pode auxiliar na redução de custos relacionados aos barris de madeira 
e produzir cachaças com características químicas semelhantes às que 
envelhecem nos referidos barris.  
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