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Introdução 

A cachaça vem se firmando como um importante 

produto do agronegócio brasileiro. Possui 

características peculiares, o que tem direcionado a 

produção da bebida com foco na sua qualidade. O 

uso de ferramentas quimiométricas de análise 

exploratória torna possível a interpretação prática e 

adequada do perfil químico dessa bebida. Para este 

fim, a rede neural Kohonen se destaca por ser 

capaz de projetar um conjunto de dados 

multidimensionais em um ambiente bidimensional1, 

o que permite a avaliação bastante simplificada das 

características das amostras. 
Neste trabalho, a rede de Kohonen foi aplicada a 
dados obtidos por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detecção por espectrofotometria na 
região do ultravioleta e visível com arranjo de diodos 
e espectrometria de massas (HPLC-DAD-MS), 
cromatografia gasosa com detecção por 
espectrometria de massas (GC-MS) e cromatografia 
gasosa com detecção por chama (GC-FID) e 
absorção atômica (AAS); de 24 amostras de 
cachaças recém-destiladas de produtores da 
Associação de Produtores Artesanais de Cachaça 
de Salinas (APACS). 

Resultados e Discussão 

Os dados relativos às análises por GC-MS, HPLC-
DAD-MS, GC-FID e AAS foram autoescalados para 
todas as variáveis. Uma rede composta de 49 
neurônios distribuídos em arquitetura otimizada de 
7 × 7 foi utilizada. Com este procedimento houve a 
formação de onze grupos (neurônios destacados na 
Figura 1), de acordo com as locações das amostras 
nos neurônios e as distâncias entre estes; as 
amostras consideradas semelhantes são alocadas 
no mesmo grupo, e quanto mais separados entre si, 
maior a dessemelhança. A rede de Kohonen nos 
informa a(s) variável(is) responsável(is) pelos 
agrupamentos. Pela avaliação do mapa das 
amostras (Figura 1) e variáveis responsáveis pela 
apresentação deste, associada às identificações 
promovidas pelos espectros de massas, pôde-se 
fundamentar as semelhanças e diferenças das 
cachaças não envelhecidas produzidas na região de 
Salinas, em função dos compostos químicos e 
concentrações dos mesmos nas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (a) Perfil de distribuição de 24 amostras 

de cachaça não envelhecidas produzidas em 

Salinas/MG, pela rede neural de Kohonen. 

 

Pôde-se perceber, por exemplo, que a amostra 

cinco foi alocada separadamente das demais por 

apresentar unicamente uma concentração muito 

maior de miristato de isopropila, composto descrito 

na literatura por seu aroma oleoso suave, sendo 

reportado com solvente para fragrâncias na área de 

perfumaria.
2
 

Conclusões 

A partir dos mapas gerados pela rede neural 

Kohonen foi possível analisar as diferentes 

amostras de cachaça em função de suas 

composições químicas, traçando assim seus perfis. 

O uso da abordagem multivariada possibilitou a 

interpretação dos dados de forma objetiva e 

irrefutável. 
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