
E-mail para contato: valeria.ramos@estacio.br IES: UNESA

Autor(es) Valéria Dutra Ramos; Helson Moreira da Costa; Thaynara Campos da Silva; Acir M. Soares Jr.; Nelio Henderson

Palavra(s) Chave(s): Controle de qualidade. Cachaças de Alambiques. Análises Físico-químicas. Cromatografia Gasosa.

Título: CONTROLE DE QUALIDADE DOS DESTILADOS DE CACHAÇAS PRODUZIDAS AO LONGO DE UMA SAFRA

Curso: Engenharia de Produção 

Exatas e Engenharias

RESUMO

A produção de cachaça representa um importante segmento do setor industrial brasileiro de bebidas, sendo a segunda bebida alcoólica mais 
apreciada no Brasil, perdendo apenas para a cerveja. O Rio de Janeiro figura entre os principais estados consumidores de cachaça e se dedica a 
produção de cachaças em regiões tradicionais como Parati (polo de produção de cachaça mais antigo), Quissamã (primeiro engenho central da 
América Latina), Vale do Café (Vassouras e Valença) e Região Centro Norte Fluminense. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), o Rio de Janeiro é o décimo primeiro produtor nacional de cana-de-açúcar, tendo produzido 3.558,3 toneladas na safra de 2008/2009, 
sendo a região Norte Fluminense a principal produtora. A cachaça é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), por meio da Instrução Normativa Número 13. Tal Normativa estabelece a composição química, os requisitos de qualidade e a 
concentração máxima permitida de contaminantes, como cobre e carbamato de etila. Os padrões de identidade e qualidade, estabelecidos pela 
legislação, com seus respectivos limites têm a finalidade de padronizar a cachaça e proteger a saúde do consumidor. Essa padronização é 
essencial para que a bebida atenda aos padrões internacionais de qualidade e seja aceita pelo mercado externo, proporcionando condições de 
abertura e manutenção do mercado de exportação, além de proporcionar aceitação, no mercado interno, pelas classes de maior poder aquisitivo, 
as quais exigem bebidas com maior controle de qualidade. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de tecnologia para a quantificação de 
alguns compostos orgânicos em cachaças produzidas na Região Centro Norte Fluminense e avaliar sua conformidade com os padrões de 
identidade e qualidade estabelecidos pela legislação vigente. Foi ofertado para a comunidade de produtores a oportunidade de acompanhamento 
dos destilados produzidos ao longo da safra de 2014, com o objetivo de contribuir para dar às cachaças fabricadas na Região Centro Norte 
Fluminense reconhecida qualidade de produção. O ácido acético, metanol, 1-propanol, 1-butanol, iso-butanol, iso-amílico (3-metil-1-butanol + 2-
metil-1-butanol), acetato de etila e acetaldeído foram determinados diretamente, sem concentração prévia da amostra, por cromatografia gasosa 
(GC = Gas Chromatography), usando cromatógrafo a gás G-Crom, modelo GC 9000. Todas as análises, tanto das curvas analíticas, quanto das 
amostras, foram feitas em duplicadas e quando apresentavam discrepância em triplicata. O acompanhamento das amostras de um produtor do 
engenho Timbó no Norte Fluminense permitiu uma avaliação quantitativa da variação da composição da cachaça ao longo da safra. Foi possível 
verificar a variação de alguns componentes considerados contaminantes que foram analisados ao longo da safra. Observou-se, que as 
concentrações desses componentes apresentaram uma grande variabilidade, reforçando a importância de não apenas monitorar os compostos 
secundários, mas também de se desenvolver técnicas de destilação apropriadas que permitam o ajuste dessas concentrações no produto final.

Exatas e Engenharias

Engenharia de Produção 
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


