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ABSTRACT 

Cachaça is distilled most consumed beverage in Brazil, the third most consumed in the world  

with around 25 % of total production is drawn by handmade . The participation of the product on 

the market are directly linked to its production quality, physic-chemical and sensory 

characteristics. This work was performed in order to characterize the processes and quality of 

cachaça produced in the region of Rio Pomba – MG, Brazil. Through a questionnaire on the spot 

and physic-chemical analysis of alcohol content, total acidity, fixed acidity, volatile acidity and dry 

extract. Three producers in the region were analyzed, on the evaluation of GMP, and all showed 

inadequacies of hygiene people involved in the production of drink, little control of product quality 

and production processes and structural problems. But we noticed the high quality of equipment 

and utensils, as well as their respective sanitization routines. For physic-chemical analyzes of 

alcohol, total acidity, fixed acidity , volatile acidity , dry extract of rum , adjustments to the 

parameters required by the Ministério da Agricultura, livestock and Supply were observed 

according to Normative Instruction N ° 13 , 29 June 2005 , showing the quality of the drink 

produced by craftsmen in the region. 

 

Keywords: cachaça, good manufacturing practices, quality 

 

RESUMO 

 A cachaça é a bebida destilada mais consumida no Brasil, a terceira mais consumida no 



mundo, cerca de 25% da produção total é elaborada de forma artesanal. A participação e o 

destaque do produto no mercado estão ligados diretamente a sua qualidade produtiva, 

características físico-químicas e sensoriais. Esse trabalho foi realizado com o intuito de 

caracterizar os processos produtivos e a qualidade da cachaça artesanal elaborada na região de 

Rio Pomba – MG, através da aplicação de questionário e análises físico-químicas de graduação 

alcoólica, acidez total, acidez fixa, acidez volátil e extrato seco. Foram analisados três 

produtores da região, na avaliação de práticas BPF, sendo que todos apresentaram 

inadequações de higiênie das pessoas envolvidas na produção da bebida, pouco controle de 

qualidade do produto e dos processos produtivos e problemas estruturais. Mas foi verificada a 

boa qualidade dos equipamentos e utensílios, assim como, suas respectivas rotinas de 

higienização. Para as análises físico-químicas de teor alcoólico, acidez total, acidez fixa, acidez 

volátil e extrato seco da cachaça, foram observadas adequações aos parâmetros exigidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento segundo a Instrução Normativa N°13, de 29 

de Junho de 2005, mostrando a qualidade da bebida produzida de forma artesanal na região. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no Brasil. 

Segundo o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguardente de Cana, Caninha ou 

Cachaça (PBDAC), a produção gira em torno de 1,3 bilhões de litros por ano, sendo que cerca 

de 75% desse total é proveniente da fabricação industrial (coluna de destilação) e 25%, da 

forma artesanal (em alambiques) (SAKAI, 2010). A produção industrial é liderada por São Paulo, 

Ceará e Pernambuco. A partir das duas últimas décadas, Minas consolidou-se como o Estado 

produtor da cachaça artesanal de qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente, 

produzindo cerca de 200 milhões de litros por ano, sendo 50% da produção nacional de cachaça 

artesanal (MAIA e CAMPELO, 2006). 

A competitividade do produto no mercado está diretamente ligada a sua qualidade. Apesar da 

tradição e importância econômica desta bebida, a cadeia produtiva da cachaça no país não é 

tecnologicamente homogênea, havendo a necessidade de aperfeiçoar e controlar a qualidade e 

a padronização da bebida. O aprimoramento da qualidade e da padronização da aguardente e 

da cachaça é essencial para conquistar a aceitação no mercado interno pelas classes de maior 

poder aquisitivo, as quais exigem bebida de boa qualidade. 

 A avaliação segundo as técnicas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e análise de alguns 

parâmetros físico-químicos exigidos pela legislação brasileira, pode oferecer aos produtores 

uma oportunidade de melhoramento do seu produto. No caso da cachaça de alambique é 

necessária a implantação e manutenção de procedimentos de BPF na produção, para assegurar 

a sua qualidade sem prejuízo das práticas artesanais que caracterizam a bebida e que 

constituem uma valiosa tradição do estado de Minas Gerais. 

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo, fazer um acompanhamento da produção de 

cachaça artesenal junto aos produtores na região de Rio Pomba, avaliando os processos 

produtivos quanto às boas práticas de fabricação segundo o MAPA e caraterizando a cachaça 

artesanal com algumas análises físico-químicas, visando à obtenção de um produto de melhor 

qualidade e consequentemente mais competitivo no mercado.  

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizado o levantamento dos produtores de cachaça artesanal na região 

próxima ao municípo de Rio Pomba que fica localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, 

Brasil. Finalizada esta primeira etapa ocorreu uma visita aos produtores com o objetivo de 

informá-los sobre esse projeto e indagá-los sobre a disposição em participar dele. Aos 

produtores que aceitaram participar do projeto foi aplicado um questionário in loco (Anexo1), 

baseado nas exigências segundo o Mistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA 



2005), consultas a publicações referentes às Boas Práticas de Fabricação (SBTCA, 1995; 

SENAI/SEBRAE, 2000a; SENAI/SEBRAE, 2000b; MAIA e CAMPELO, 2006 e VILELA, 2005), 

para avaliar as condições estruturais, higiênicas e de produção nos alambiques. Na aplicação do 

questionário relacionado às BPF estabeleceu-se que cada item teria resposta como “atende” ou 

“não atende” ao parâmetro. O resultado do questionário foi expresso em percentagem 

relacionando a adequação a cada bloco de perguntas. Os itens analisados de cada bloco 

tiveram peso único. 

Após a aplicação do questionário foi avaliada a qualidade da água utilizada nas propriedades 

por meio de análises físico-químicas e microbiológicas. As análises realizadas foram dureza, 

alcalinidade, cloreto, cor, pH e turbidez e análises de coliformes toais e coliformes 

termotorelantes conforme as exigências do Ministério da Saúde (Portaria 2.914, de 12 de 

Dezembro de 2011). As análises foram realizadas de acordo com o Manual prático de análise 

água do Ministério da Saúde (MS, 2006). As amostras de água foram coletadas nas 

propriedades, seguindo todos os padrões higiênicos-sanitários.  As análises de água foram 

realizadas em duplicata. 

Foram recolhidas amostras de cachaça da safra 2012 e 2013 para avaliação da qualidade 

destas através das análises físico-químicas de teor alcoólico, acidez total, acidez volátil, acidez 

fixa e extrato seco. As análises da cachaça foram realizadas seguindo as metodologias do 

Instituto Adolfo Lutz (2008) para bebidas fermento-destiladas. Todas as análises da bebida 

foram executadas em triplicata e os resultados obtidos foram comparados com as exigências do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Instrução Normativa n°13, de Junho de 

2005).   

As análises foram realizadas nos laboratórios do Departamento de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

que fica localizado no municípo de Rio Pomba, Minas Gerais. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento dos produtores de cachaça artesanal da região de Rio Pomba foram 

identificados e localizados 5 produtores, sendo realizadas visitas em todas as propriedades. 

Durante as visitas foi observado que as condições de produção da bebida na região de Rio 

Pomba – MG são rudimentares, tradicionais e artesanais. Souza (2012) realizou um trabalho 

sobre informalidade e redes sociais na produção da cachaça com quatro famílias produtoras da 

bebida na região e observou a presença da tradição nos sistemas de produção e 

comercialização da bebida e verificou que os produtores resguardam a identidade familiar da 

produção da cachaça e do local onde é produzida. Dos 5 produtores identificados, apenas 3 

concordaram em participar do projeto.  



Os produtores foram enumerados de 1 a 3, sendo o produtor 1 denominado Alambique 1, o 

produtor 2 denominado Alambique 2 e o produtor 3 denominado Alambique 3. Foram 

constatadas muitas diferenças entre as estruturas de produção dos alambiques, as principais 

estão relacionadas com o acesso a inovações tecnologicas de produção, variando de alambique 

com equipamentos e utensílios modernos, como bomba hidráulica constituída de aço inox  até 

outro, com estrutura de produção rústica e tradicional  onde utiliza-se moenda movida a roda 

d’agua.   

Os resultados obtidos pela aplicação do questionário estão expostos na Figura 1. 

 

Figura 1. Percentuais de adequações aos parâmetros do questionário 

 

Através da análise dos resultados (Figura 1) percebe-se que, em geral, o produtor 1 foi o que 

apresentou maior percentagem de adequação aos parâmetros avaliados no questionário. Esta 

maior percentagem de adequação apresentada pelo produtor 1 está associada à melhor 

estrutura de produção desse alambique como a presença de forro nos tetos, cômodos 

destinados a cada etapa do processamento, paredes azulejadas, chão coberto por piso, 

tubulações e dornas em aço inox e ambientes adequados para o armazenamento.   

Pode-se observar uma baixa percentagem de adequação para os blocos 4, 5 e 7. Para o bloco 

4, que se refere ao controle da água de abastecimento e efluentes, o produtor 1 foi o que 

apresentou maior percentagem de adequação (60%), seguido do produtor 2 (50%) e o produtor 

3 foi o que apresentou menor percentagem de adequação (40%). A baixa percentagem no bloco 

4 está relacionada com a ausência de controle da qualidade das águas de abastecimento e 
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destinação incorreta para a água de resfriamento do alambique, esses problemas foram 

observados em todos os produtores. 

Para o bloco 5  que se refere à qualidade, à recepção e ao armazenamento das matérias-

primas, ingredientes e insumos, o produtor 3 foi o que apresentou maior percentagem de 

adequação (65%), seguido do produtor 2 (55%) e o produtor 1 foi o que apresentou menor 

percentagem de adequação (22%). O itens que influenciaram negativamente esses resultados 

para o bloco 5 foram a falta de seleção da matéria-prima, o uso de cana-de-açúcar queimada e 

inadequado armazenamento de insumos e matéria-prima.   

Já para o item 7 (controle e higiene do pessoal na área de produção), o produtor 1 foi o que 

apresentou maior percentagem de adequação (60%), seguido do produtor 2 (40%) e o produtor 

3 foi o que apresentou menor percentagem de adequação (10%). Nesse bloco as condições 

higiênicas de manipuladores foi o fator que mais influenciou os resultados. 

No bloco 1 que se refere à construção e manutenção da edificação e instalações, o produtor 1 

apresentou uma alta percentagem de adequação (80%) enquanto os produtores 1 e 2 obtiveram 

valores próximos a 40%. Os fatores que influenciaram os resultados desse bloco foram as 

condições da estrutura física dos locais onde a bebida é elaborada, como paredes revestidas, 

isolamento dos cômodos, ambientes construídos de modo a facilitar a higienização e com o teto 

forrado.    

Os blocos 2 (Organização, limpeza e sanitização), 3 (Controle de pragas e do lixo gerado) e 6 

(Tipo e manutenção dos equipamentos e utensílios), em geral, obtiveram boas percentagens de 

adequação para os 3 produtores. Estes bons resultados foram consequência das rotinas de 

higienização dos equipamentos, qualidade dos equipamentos e adequada destinação para o 

bagaço e o vinhoto observado em todos produtores.   

As inadequações aos parâmetros do questionário encontradas estão relacionadas, em grande 

parte, com problemas higiênicos, pouco controle de qualidade em todo  o processo e 

inadequações estruturais. A falta proteção de pontos de acesso e janelas, a falta de separação 

das etapas do processo por setores, a ausência de rotinas diárias de higiêne dos funionários, a 

falta de treinamento e informações das pessoas envolvidas na elaboração da bebida, pouco 

controle da matéria-prima devido à sazonalidade da produção da cana-de-açúcar na região 

também foram verificadas nos três produtores. No entanto foram observados bons índices de 

adequações para as rotinas organizacionais, de limpeza e higienização de equipamentos e 

ambientes, para o controle ambientalmente correto de resíduos do processo e boa qualidade do 

material dos equipamentos e utensílios usados na produção da bebida evitando contaminação 

pelo cobre e produtos tóxicos provindos de solda, em todos os produtores foi verificada a 

presença de aço inox como constituinte de equipamentos e todos os produtores fabricam o 

destilado em alambique de cobre.  



Nas visitas realizadas e após a aplicação do questionário foi verificado, para todos os 

produtores, irregularidade quanto aos registros necessários para a produção, envase e 

comercialização da bebida verificada em todos produtores.  

Em 2001, o Sebrae realizou um levantamento do percentual de estabelecimentos produtores de 

cachaça de Minas Gerais e foi constatado que 84,7% deles não possuíam registro. Campelo 

(2002) e Sebrae (2001) avaliaram 400 alambiques de 40 municípios de Minas Gerais sob a 

óptica das condições agrícolas de produção da cana-de-açúcar e das condições tecnológicas de 

produção da cachaça. Nestes trabalhos as fábricas de cachaça foram pontuadas por meio de 

um questionário com questões de diferentes pesos de acordo com sua influência na qualidade, 

produtividade, segurança, logística, imagem e conceito da cachaça. A pontuação total alcançada 

por cada uma das fábricas de cachaça, de acordo com o atendimento ou não aos itens contidos 

no questionário, refletiu o índice de competitividade da fábrica de cachaça. As fábricas que 

tiveram uma pontuação entre 161 e 90 pontos foram classificadas como de competitividade alta; 

fábricas com pontuação entre 89 e 60 pontos foram classificadas como de média 

competitividade e as fábricas com baixa competitividade foram aquelas que alcançaram uma 

pontuação entre 25 e 59 pontos. Constatou-se que nestes estabelecimentos há o predomínio da 

baixa (39,9%) ou média (45,3%) competitividade.  

Durante as visitas, dois produtores (1 e 2), preocupados com a qualidade da água utilizada na 

propriedade, solicitaram análises da mesma. Os resultados das análises da água  estão 

expostos nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Análise físico-química da água utilizada nas propriedades para a elaboração da 

bebida. 

 

Dureza 

(mg/L de 

CaCO3) 

Alcalinidade 

(mg/L de 

CaCO3) 

Cloretos 

(mg/L de 

NaCl) 

PH 
Cor 

(UH) 

Turbidez 

(uT) 

Alambique 1 16 8 1,2 5,5 5 0,74 

Alambique 2 14 11 0,0 5,1 5 0,15 

Padrão Portaria 

nº 2914* 
<500 10 a 50 < 250 6 a 9 15 5 

*soluções alternativas coletivas de abastecimento de águas 

 

Tabela 2. Análise microbiológica de coliformes totais e coliformes fecais da água utilizada nas 

propriedades para a elaboração da bebida. 

 
Coliforme Total 

(NMP/mL) 

Coliforme 

termotolerante 



(NMP/mL) 

Alambique 1 0,23 Menor que 0,03 

Alambique 2 0,93 0,1 

Padrão Portaria 

nº 2914* 
Ausência Ausência 

* soluções alternativas coletivas de abastecimento de águas 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, a água utilizada por ambos os 

produtores está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação para o consumo humano. A 

água utilizada nas propriedades pelos produtores de cachaça no  ajuste do mosto para 14-16° 

Brix, se enquadra na categoria de solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 

consumo humano: modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, 

com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição, 

segundo o Ministério da Saúde  Portaria N° 2.914, de 12 Dezembro de 2011.  

Para as análises físico-químicas da água somente os valores de pH encontrados estão abaixo 

do estabelecido pela legislação. Porém não foram encontrados na literatura pesquisada estudos 

que relacionam características físico-químicas da água utilizada na produção de cachaça com a 

qualidade do produto final. Porém, as leveduras responsáveis pelo processo fermentativo 

apresentam faixa ideal de crescimento na faixa de pH ácido. O baixo pH do mosto é desejável, 

pois além de favorecer a ação das leveduras no processo fermentativo, inibe o crescimento de 

possíveis bactérias contaminantes (VENTURINI FILHO, 2010).  

Os resultados apresentados na Tabela 2, para as análises microbiológicas, a água utilizada na 

elaboração da bebida apresentou inadequação quanto aos parâmetros exigidos pelo Ministério 

da Saúde para consumo humano, indicando a presença, mesmo que em pequena quantidade, 

de coliformes totais e termotolerantes. A presença de coliformes pode está associada a falta de 

tratamento desta água. Apesar disso, a contaminação desta é considerada pouco significativa 

visto que o próprio processo produtivo da cachaça e alto teor alcoólico  (38-48%v/v) do produto 

final inibem o desenvolvimento de tais micro-organismos. 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das análises físico-químicas das amostras de 

cachaça recolhidas nas diferentes propriedades, safra 2012 e 2013.   

 

Tabela 3. Análise físico-química da cachaça produzida nas propriedades (safra 2012 e safra 

2013) 

Parâmetros 

físico-químicos 
A1-2012 A1-2013 A2-2012 A2-2013 A3-2012 A3-2013 

Extrato seco 1,00 ± 0,64 ± 4,57 ± 1,67 ± 0,65 ± 1,08 ± 



%(m/v) 0,11 0,11 0,85 0,36 0,17 0,12 

Teor Alcoólico 

%(v/v) 

40,00 ± 

0,47 

38,00 ± 

0,47 

41,00 ± 

0,47 

38,00 ± 

1,25 

40,00 ± 

0,47 

38,00 ± 

0,47 

Acidez Total mg 

de ac. 

Acético/100mL 

de amostra  

35,41 ± 1 21,82 ± 1 118,99 ± 1 58,06 ± 2 53,94 ± 1 18,12 ± 1 

Acidez Fixa (mg 

de ac. 

Acético/100mL 

de amostra  

14,41 ± 1 6,89 ± 1 64,64 ± 6 26,35 ± 2 5,35 ± 1 3,71 ± 1 

Acidez Volátil(mg 

de ac. 

Acético/100mL 

de álcool 

amostra) 

21,00 ± 1 
15,23 ± 

0,00 
54,35 ± 5 

31,70 ± 

0,00 
48,59 ± 1 

14,41 ± 

0,00 

 

A determinação do extrato seco foi realizada para verificar o teor de sólidos na bebida destilada, 

importante fator para a identificação do produto. A cachaça com teor de extrato seco superior a 

6g/L é denominada como cachaça adoçada, segundo a legislação.  

Para os valores de graduação alcoólica, a 20°C, todas as amostras apresentaram resultado 

coerente com a legislação que é de 38-48%(v/v). Isto indica o correto procedimento de 

separação das frações da cabeça, coração e calda. Esse procedimento é realizado por todos 

produtores visitados.  

Para os parâmetros acidez total e acidez fixa não existem padrões na legislação Quanto à 

acidez volátil as amostras apresentaram valores dentro do limite estabelecido pela Instrução 

Normativa N°13, de 29 de Junho de 2005 que é de 150 mg de ácido acético/100ml de amostra 

ou 100mL de álcool anidro. A obtenção de valores próximos ao limite exigido pode ser devido à 

contaminação por bactérias lácticas, higienização incorreta de equipamentos e utensílios ou falta 

de controle dos processos fermantativos, já que foi observado em todos alambiques o pouco 

controle de qualidade do produto e dos processos produtivos. Vilela et al (2007) avaliaram 21 

amostras de cachaça coletadas aleatoriamente em diferentes regiões do sul de Minas Gerais, e 

verificaram que somente duas amostras apresentaram valores para acidez volátil acima do 

exigido pela legislação. 

Quando comparadas as safras de 2012 e 2013, pôde-se observar, para os 3 produtores foi 

encontrado um menor teor alcoólico e da acidez. O envelhecimento da cachaça pode ocasionar 



reações de esterificação entre o álcool e os ácidos com o objetivo de produzir substâncias 

responsáveis por características sensoriais do produto. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A identificação, a localização e os primeiros contatos com os produtores artesanais da região de 

Rio Pomba – MG foram etapas trabalhosas e demoradas. Com o resultado da avaliação do 

processo produtivo foi possível a caracterização deste como sendo tradicional, artesanal e 

pouco controlado. O resultado das análises da água mostrou que não há um padrão específico 

para a produção da bebida. As análises realizadas das bebidas elaboradas nos anos de 2012 e 

2013 por todos os produtores avaliados da região, atendem as exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, demonstrando a valiosa tradição na produção artesanal 

da cachaça de qualidade na região de Rio Pomba - MG. Com a caracterização e avaliação dos 

processos produtivos da cachaça na região, foi constatada a necessidade de aplicação e 

manutenção das Boas Práticas de Fabricação nos alambiques, afim de aprimorar a qualidade do 

produto e com isso alcançar maior competitividade no mercado. 
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