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RESUMO 
Neste artigo, apresentaremos os resultados de uma pesquisa que investigou os saberes populares 
relacionados à limpeza dos alambiques de cobre para a remoção do azinhavre. O presente trabalho 
foi desenvolvido na tentativa de transformar os saberes populares de um determinado grupo social 
em saberes que façam parte do currículo escolar. A parte empírica desenvolveu-se a partir de 
entrevistas semiestruturadas com um grupo de agricultores campesinos do norte do estado do Rio 
Grande do Sul, que detém conhecimentos sobre o processo de fabricação da cachaça. A 
interlocução com esses informantes possibilitou reflexões acerca desta investigação e estas, por sua 
vez, propiciaram a construção de atividades experimentais a serem desenvolvidas no âmbito 
escolar, no caso específico, experimentos envolvendo óxido-redução, reações ácido-base, reações 
de complexação e preparo de soluções. 
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ABSTRACT 
In this paper the results of a research that investigated the popular knowledge related to cleaning 
copper stills for the removal of basic copper carbonate are presented. This work was developed to 
study the conversion of popular knowledge of a specific social class into subjects that can be 
included in a school curriculum. The empirical study was carried out based on semi-structured 
interviews with a group of small farmers from the Northern part of State of Rio Grande do Sul, 
which detain the know-how of spirits-making process. The conversation with this group made 
possible to think this investigation over, and propitiated building up experimental activities that 
could be developed in schools, specifically experiments about oxi-reduction, acid-base and 
complexation reactions, as well as preparation of solutions. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetivou estudar maneiras de valorizar saberes populares, por intermédio da 
experimentação, no currículo, para que estes sejam estudados como saber escolar, contribuindo para 
um ensino mais contextualizado.  

Na escola, a cultura dominante é transmitida como algo natural, legítimo, muitas vezes 
proveniente de uma tradição acadêmica. A escola dificilmente valoriza outro saber que não seja 
validado pela academia ou por instituições de pesquisa. No entanto, nos últimos anos surgiram 
propostas (como em CHASSOT, 2003; RESENDE et al., 2010; VENQUIARUTO et al., 2011) que 
defendem ser função da escola valorizar também o saber popular, o saber local, próprio da 
comunidade em que está inserida.  

Salienta-se que os saberes populares não estão sendo valorizados, nestas propostas, apenas 
como uma estratégia metodológica, ou seja, com o intuito de gerar motivação e interesse nos alunos 
e, sim, estão sendo entendidos dentro de uma concepção que entende a cultura como plural e que 
questiona as hierarquias entre saberes. 

Nesta perspectiva, desenvolvemos uma pesquisa envolvendo a valorização de saberes 
populares relacionados à limpeza dos alambiques de cobre para a remoção do azinhavre 
(CuCO3.Cu(OH)2) e, também, sobre a importância do alambique ser de cobre para a produção da 
cachaça. Assim, pesquisamos os saberes de um determinado grupo social com o intuito de utilizá-lo 
para a construção de saberes escolares por intermédio da experimentação que contemplem o ensino 
de Química. Neste artigo, apresentamos os resultados desta pesquisa com o propósito de socializá-la 
junto à comunidade que faz educação por intermédio da química. 

A pesquisa desenvolvida fundamenta-se na abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 
1994), com inspiração na etnografia da antropologia, realização de observação participante e 
entrevistas semiestruturadas, visando captar os procedimentos que envolvem a produção da 
cachaça. A realização da parte empírica desta pesquisa ocorreu com três famílias de agricultores 
campesinos, que residem no norte do Estado do Rio Grande do Sul, sendo essas famílias 
pertencentes aos municípios de Marcelino Ramos, Jacutinga e Erechim.  
 

A cachaça e suas relações com os saberes químicos escolares 

A tradição da fabricação da cachaça é passada de pai para filho há gerações nas famílias dos 
campesinos que participaram desta pesquisa. Todos os depoentes enfatizaram no momento da 
entrevista a importância do alambique ser de cobre para produção da cachaça, pois segundo eles, 
“dá um gosto bom na cachaça”. Destacaram, ainda, a importância da limpeza do alambique de 
cobre, no qual, no período de entressafra, ou seja, quando não está em uso, há a formação de uma 
substância azul-esverdeada em sua superfície, chamada de azinhavre. A limpeza do alambique é 
realizada antes do início e após o término da produção da cachaça. Para tanto, é realizada a 
destilação de uma solução contendo água e caldo de limão. 

 
 

PARTE EXPERIEMENTAL 

Partindo das falas dos depoentes foram desenvolvidas atividades experimentais que envolvem 
a limpeza do alambique de cobre para a remoção do azinhavre. Ainda sobre a presença de cobre na 
cachaça, propomos um experimento para identificar a presença de cobre na mesma. Neste contexto 
são propostas atividades referentes às seguintes temáticas: óxido-redução, reações ácido-base e 
reações de complexação. 
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Atividade 1- Produção de azinhavre: oxidando peças de cobre 

Preparar uma solução mista de hidróxido de sódio (NaOH) 1 mol.L-1 e bicarbonato de sódio 
(NaHCO3) 1 mol.L-1. Separar um recipiente de vidro, como, por exemplo, um béquer de 50 mL. 
Dentro deste recipiente, acomodar a peça de cobre (placa, moeda, fios). Em seguida, adicionar a 
solução mista sobre a peça, até observar que a mesma encontre-se submersa na solução. Deixe as 
peças “descansando” por longos períodos (1 a 3 meses), até obter a oxidação desejada, a qual pode 
ser observada pela coloração azul-esverdeada na peça. Cabe destacar que as condições empregadas 
neste experimento não representam o que ocorre no alambique. 

 
Atividade 2 – Remoção do azinhavre  

Adicionar em um béquer de 50 mL aproximadamente 20 mL de suco de limão. Em seguida, 
acrescentar uma peça de cobre contendo azinhavre ao suco de limão. Certifique-se que a mesma 
fique submersa. Compare os aspectos visuais do objeto de cobre antes e após o contato com a 
solução de suco de limão. 

 
Atividade 3 – Identificando a presença de cobre em cachaças  

Transfira para 5 tubos de ensaio, devidamente nominados, 2 mL de diferentes amostras: (i) 
somente água; (ii ) uma solução de cobre de concentração conhecida; (iii ) álcool etílico comercial; 
(iv) cachaça; e (v) grapa (bebida regional produzida mediante destilação, em alambique de cobre, 
do caldo fermentado da casca da uva). Posteriormente, adicione 1 mL da solução aquosa de 
dietilditiocarbamato de sódio 0,2% (m/v). A presença de cobre é identificada pela formação de uma 
suspensão coloidal castanha do complexo dietiltiocarbamato de cobre (II) (JEFFERY et al., 1992). 
Para fins quantitativos, repita o procedimento anterior empregando como amostra soluções de 
cobre contendo 1, 5, 10 e 25 mg.L-1. O teor de cobre pode ser estipulado comparando a 
tonalidade/intensidade da coloração castanha da amostra com a dos padrões empregados como 
referência. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Durante o processo de destilação da cachaça e/ou durante o tempo em que o alambique de 
cobre não está em uso, há a formação, em suas paredes internas, do carbonato básico de cobre, um 
sal básico de coloração azul-esverdeada, conhecido popularmente como azinhavre. 

Na ausência de objetos de cobre, de pequeno porte, contendo azinhavre em sua superfície, que 
possam ser empregados no ensaio a ser conduzido simulando a limpeza do alambique com uma 
solução ácida, foi proposta a atividade 1, a qual busca induzir a geração do azinhavre sobre uma 
placa de cobre. Devido aos longos períodos (entre 6 e 10 meses) necessários para se observar 
visualmente a formação do azinhavre sobre uma superfície de cobre metálico, quando exposta às 
condições ambientais, para esta atividade uma placa de cobre foi deixada em contato com uma 
solução mista de hidróxido de sódio e bicarbonato de sódio, ambas 1 mol L-1. A formação do 
azinhavre foi acompanhada visualmente em função do tempo de exposição da peça, primeiramente 
com as soluções e, posteriormente, somente com o ar atmosférico.  

Cabe salientar que após 10 dias de contato observou-se a evaporação do solvente (água), 
promovendo a cristalização de uma mistura de NaOH e NaHCO3 sobre a superfície da placa de 
cobre, a qual já apresentava indícios de oxidação, ou seja, apresentava a presença de manchas azul-
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esverdeadas, características do CuCO3.Cu(OH)2, as quais se intensificaram com o passar do tempo, 
cobrindo quase que totalmente a peça com 60 dias de exposição (50 destes somente ao ar 
atmosférico). Nos alambiques e tachos de cobre este fenômeno é observado em menor intensidade e 
está diretamente relacionado a fatores como tempo de exposição e umidade do ar.  

A Figura 1 apresenta a placa de cobre (a) antes e (b) após 60 dias de contato com a solução 
mista de hidróxido de sódio e bicarbonato de sódio, ambas 1 mol L-1. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1: Placa de cobre (a) antes e (b) após 60 dias de contato 

O azinhavre (Figura 1b) se formou sobre a placa de cobre metálico através de uma reação 
espontânea de oxidação-redução entre o cobre metálico e o oxigênio atmosférico, a qual quando 
conduzida em meio aquoso, conduz a geração do hidróxido de cobre (II) (Equação 1). 

 
2Cu(s) + O2(g) + 2H2O(l) →  2Cu(OH)2            Eq. 1 

 
Posteriormente, o gás carbônico atmosférico é fixado ao hidróxido na forma de carbonato de 

cobre gerando o carbonato básico de cobre (Equação 2). 
 

2Cu(OH)2 + CO2(g) → CuCO3.Cu(OH)2  + H2O      Eq. 2 
 

Na reação de oxidação-redução, o cobre metálico é oxidado a íons cobre II (Cu2+) e o oxigênio 
presente no oxigênio molecular (O2), cujo estado de oxidação é zero, é reduzido a -2, no hidróxido 
de cobre.  

A espontaneidade da reação redox envolvida na produção do azinhavre, constatada 
visualmente mediante a alteração da coloração da superfície da placa de cobre, de marrom-
avermelhado (Cuo) para azul-esverdeada (azinhavre) (Figuras 1a e 1b, respectivamente), pode ser 
demonstrada por intermédio da aplicação de conceitos eletroquímicos. Esta espontaneidade indica 
que a reação redox envolvida comporta-se como uma pilha galvânica. 

Considerando que a f.e.m. em uma célula eletroquímica é calculada pela diferença entre os 
potencias padrão de redução (Eo) dos elementos que atuam como cátodo e ânodo (∆E = Eo

Catodo - 
Eo

anodo), é correto afirmar que uma reação redox somente ocorrerá espontaneamente quando o 
elemento com menor potencial de redução estiver atuando como ânodo, ou seja, sendo oxidado. 

De acordo com os potenciais de redução padrão (Eo) dos elementos envolvidos na produção 
do azinhavre, ou seja, do Cobre e do Oxigênio (Equações 3 e 4, respectivamente), somente 
obteremos um potencial de célula positivo (∆E = 0,06 Volts), o qual indica uma reação redox 
espontânea, quando o cobre (de menor potencial de redução) se comportar como ânodo, ou seja, 
estiver sendo oxidado. 

 
Cu2++ 2e-

→  2Cu(s)      Eo
Cu(II)/Cu = 0,34 V  Eq. 3 
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O2(g) + 2H2O(l) + 4e- → 4OH-   Eo
O2/OH = 0,40 V   Eq. 4 

 
Concomitantemente à oxidação do cobre, temos a redução do oxigênio, cuja pilha galvânica 

envolvida no sistema redox pode ser representada através do diagrama de célula a seguir: 
 

Cu0
(S)/Cu2+

(aq) // O2(g)/OH-
(aq)   ∆E = 0,06 V   

 
A baixa f.e.m. constatada para o sistema redox envolvido (∆E = 0,06 volts), corrobora com os 

longos períodos (entre 6 e 10 meses) necessários para observar visualmente a formação do 
azinhavre sobre uma superfície de cobre metálico exposta a condições ambientais, justificando 
assim o emprego das soluções de NaOH e NaHCO3, empregadas como promotoras/aceleradoras da 
oxidação, nesta atividade. 

Empregando uma peça de cobre oxidada, contendo azinhavre em sua superfície, foi conduzida 
a atividade 2 a qual simula a limpeza de um alambique empregando suco de limão. Para este 
experimento foi empregado o suco de dois limões. Após a extração manual do suco dos limões 
procedeu-se a imersão de uma placa de cobre oxidada, contendo azinhavre em sua superfície. A 
Figura 2 apresenta a placa de cobre (a) antes e (b) após o contato com o suco de limão. 

 
Figura 2: Placa de cobre (a) antes e (b) após imersão no suco de limão 

 
Após o contato com o suco de limão, o azinhavre presente na superfície da placa de cobre foi 

removido. A reação envolvida nesta etapa é uma reação ácido-base, entre o azinhavre de 
características básicas e compostos ácidos presentes no suco de limão, como por exemplo, os ácidos 
cítrico e ascórbico (vitamina C). Outro produto gerado durante a reação de neutralização entre o 
azinhavre e o suco de limão, o qual está diretamente vinculado à reação com o carbonato de cobre, é 
o CO2, o qual foi facilmente identificado durante a condução desta atividade, pela presença de 
efervescência na solução. 

Segundo a literatura, o excesso de cobre em alambiques pode ser reduzido com uma limpeza 
apropriada do mesmo. Alguns autores, como Lima et al, 2009, sugerem fazer a assepsia do 
alambique antes de iniciar a produção da cachaça, com uma primeira destilação contendo uma 
solução de água com caldo de limão, cujo vapor arrasta o azinhavre das paredes do alambique de 
cobre. Este saber científico é coerente com o saber popular que o grupo de agricultores 
entrevistados exerce em sua prática cotidiana. Assim, pode-se especular que, muito provavelmente, 
esse conhecimento – que hoje a Ciência domina e explica – teve sua origem primeira nas práticas 
cotidianas de campesinos. 

Cabe destacar que a limpeza do alambique em relação ao azinhavre é importante e visa à 
remoção do excesso de cobre, o qual, se não for removido durante o processo de destilação, será 
dissolvido pelos vapores alcoólicos ácidos, contaminando a cachaça com este metal. 

Conforme a Instrução Normativa n° 13, de 29/06/2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, o teor de cobre na cachaça não deve ultrapassar a 5 mg.L-1 (BRASIL, 2005). Até 
esta concentração, o cobre é desejado e benéfico para a cachaça. O cobre favorece a redução da 
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acidez e dos níveis de aldeídos e compostos sulforosos, os quais conferem à bebida sabor e odor 
estranhos (CARDOSO et al., 2003). Cachaças produzidas em alambiques de cobre apresentam 
melhores qualidades sensoriais em relação às produzidas em alambiques confeccionados com 
outros materiais. 

A atividade 3 foi desenvolvida visando às determinações qualitativa e quantitativa de cobre na 
cachaça. A metodologia utilizada para a determinação da presença de cobre foi adaptada do método 
do dietilditiocarbamato, que, na presença de íons cobre, conduz à formação do complexo 
dietilditiocarbamato de cobre (II) (equação 5), facilmente identificado pela sua coloração castanha 
(JEFFERY et al, 1992), a qual se manifesta no momento da adição do reagente em questão. 

 

Eq. 5 
 

Para fins qualitativos foram conduzidos 5 ensaios, empregando como amostras: somente água 
(tubo 1); uma solução de cobre contendo 10 mg.L-1 (tubo 2); álcool etílico comercial (tubo 3); 
cachaça artesanal (tubo 4) e grapa (tubo 5). A Figura 3 apresenta as respostas colorimétricas obtidas 
para as amostras submetidas ao ensaio com dietilditiocarbamato de sódio 0,2%. 

 
 

 
Figura 3: Amostras após a adição da solução de dietilditiocarbamato de sódio 0,2% 

 
O tubo de ensaio 1 representa o ensaio em branco, conduzido na ausência de cobre, 

empregando somente água e a dietilditiocarbamato. Observa-se ausência de coloração. O tubo de 
ensaio 2 corresponde ao ensaio conduzido empregando uma solução de cobre contendo 10 mg.L-1 e 
é empregado como referência para demonstrar a eficiência do método. Como podemos observar, o 
mesmo apresentou uma intensa coloração castanha, característica do complexo dietilditiocarbamato 
de cobre (II). O tubo de ensaio 3 refere-se ao ensaio conduzido com álcool etílico comercial. A 
ausência de coloração indica a inexistência de cobre em sua composição, o qual está coerente com o 
seu processo de produção, que emprega sistemas de destilação confeccionados em aço inox. 

Os tubos de ensaio 4 e 5 correspondem aos ensaios conduzidos empregando a cachaça e a 
grapa produzidas artesanalmente na região, em alambiques de cobre. Em ambas as amostras 
observa-se uma coloração castanha, similar à observada no ensaio 2, confirmando, assim, de forma 
qualitativa, que o cobre está presente na composição da cachaça e da grapa. 

Para fins quantitativos foram conduzidos ensaios empregando como amostra soluções de 
cobre contendo 1, 5, 10 e 25 mg.L-1. As diferentes tonalidades/intensidades da coloração castanha 
produzida nestas soluções serão empregadas como referência para, mediante análise comparativa, a 
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qual conduz a valores aproximados, estimar o teor de cobre nas amostras de cachaça e grapa. A 
Figura 4 apresenta as respostas colorimétricas obtidas para as 4 amostras contendo diferentes 
concentrações de cobre e para as amostras de cachaça e grapa. 

 

 
Figura 4: Soluções de Cobre contendo 1, 5, 10 e 25 mg.L-1, cachaça e grapa  

após a adição da solução de dietilditiocarbamato de sódio 0,2% 
 

Em relação às amostras empregadas como referência, observa-se um aumento da intensidade 
da coloração castanha, com o aumento da concentração de cobre na solução. A presença de 
coloração castanha observada na amostra contendo 1 mg.L-1 demonstra, além da sensibilidade do 
método, que o mesmo é aplicável à análise do teor de cobre na cachaça, pois detecta concentrações 
inferiores ao limite permitido pela legislação, que é de 5 mg.L-1 . 

Comparando as intensidades da coloração castanha observadas para a cachaça e a grapa, com 
as das soluções empregadas como referência, constatou-se que ambas as amostra apresentam em 
sua composição um teor de cobre superior a 5 mg.L-1, ou seja, ao permitido pela legislação. 

A tonalidade da coloração castanha observada para o ensaio conduzido com a cachaça situa-se 
entre as tonalidades observadas para as amostras contendo 5 e 10 mg.L-1, com maior tendência para 
a de 10 mg.L-1. A tonalidade apresentada pela grapa situa-se entre as tonalidades observadas para as 
amostras contendo 10 e 25 mg.L-1, e, neste caso, com maior tendência para a de 25 mg.L-1. A maior 
tonalidade, ou seja, teor de cobre observada para a grapa, foi vinculada ao emprego da calda 
bordalesa, um fungicida agrícola composto de sulfato de cobre e cal hidratado, no tratamento das 
parreiras, o qual pode ficar aderido na casca das uvas, empregadas como matéria prima na 
elaboração da grapa, contribuindo assim para um maior teor de cobre. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em um país como o Brasil, com uma diversidade cultural tão grande e, consequentemente, 
uma variedade de interpretações sobre o mundo natural, não parece ser prudente excluir os saberes 
populares da escola. Desse modo, se os diferentes saberes que fazem parte da constituição de 
grupos sociais forem melhor compreendidos e a escola propiciar formas de mediação entre esses 
saberes, a capacidade de diálogo entre educador e educando se tornará, possivelmente, mais 
profícua, possibilitando negociações de significados de forma mais democrática. 
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