
PORTARIA Nº738, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2005

BAIXA O REGULAMENTO DE PRODUÇÃO DE CACHAÇA EM  PROCESSO DE
ALAMBIQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso I do Decreto nº 43415, de 04 de julho de 2003,
para dar cumprimento ao disposto no Decreto nº 42.644, de 05 de Junho de 2002 e Decreto nº41.406
de 30-11-2000, 

considerando  a  importância  sócio-econômica  da  Cachaça   de  Alambique  para  o
Estado,

considerando a importância das características históricas e culturais de cada região
produtora da Cachaça de Alambique de Minas;

considerando a necessidade de  se fixar  o valor da prestação de serviço  destinado à emissão do
Certificado de Origem  e Qualidade da Cachaça de Minas;

considerando a necessidade de caracterizar o processo de produção de cachaça em
Alambique;

considerando que o presente regulamento foi aprovado pelo conselho pró-cachaça,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Denomina-se  Processo  Alambique  a  produção  da  Cachaça,  obtida  pela
destilação  do  mosto  fermentado  do  caldo  de  cana-de-açúcar  com  características  sensoriais
peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/litro,expressos em sacarose, processada de
acordo  com  as   características  históricas  e  culturais  de  cada  região  produtora,  elaborada  e
engarrafada na origem, obedecidas legislações pertinentes e o disposto no Regulamento, anexo I e II,
desta Portaria.

Art. 2º - Fica instituído o selo de origem e qualidade, no anexo III desta Portaria, como
documento hábil de identificação e certificação da cachaça de alambique, que deverá ser numerado e
seriado tipograficamente a partir de 000.001 série A

Art.  3º-  Farão  jus  à  Certificação  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  registradas  no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e cadastradas no Instituto Mineiro de
Agropecuária-IMA,  que  produzam  cachaça  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  neste
regulamento.

§ 1º  -  A Certificação se fará mediante auditoria  ambiental  e  de conformidade pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, para fins de recebimento do selo de origem e qualidade.

§ 2º - A concessão do selo está condicionada aos resultados de análise físico-química
da cachaça e da água destinada à sua produção, desde que atendam  os parâmetros estabelecidos
pela Instrução Normativa nº13 de 29-06-05 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento  e
demais atos administrativos  que regem a matéria seja na esfera estadual ou federal. 



§ 3º - São obrigatórios o registro e as análises previstas no caput do parágrafo anterior
por ocasião da primeira auditoria realizada pela autoridade certificadora e ou auditora.

§ 4º - As auditorias se  farão de acordo com Plano estabelecido entre o produtor e a
autoridade auditora e o previsto na Portaria nº712/05.

Art.  4º -Fica instituído o Programa Genérico de PROCEDIMENTOS - PADRÃO DE
HIGIENE OPERACIONAL - PPHO, a ser utilizado nos Estabelecimentos de Cachaça  que funcionam
sob o regime de auditoria de conformidade do Estado de Minas Gerais,  como etapa preliminar e
essencial do Programa de Certificação de Cachaça de Alambique.

§1º- A elaboração e a implantação dos Programas PPHO serão de única e exclusiva
responsabilidade das indústrias de cachaça registradas no Programa de certificação do IMA.

§2º- Os Programas PPHO devem ser elaborados diretamente pelos Estabelecimentos
de Cachaça e não dependerão de aprovação prévia do IMA para sua implantação.

§3º-  Caberá ao IMA verificar, por meio da aplicação de Lista de Verificação própria, a
adequação do Programa aos termos do Anexo II da presente Portaria e o seu  cumprimento.

§4º- O IMA poderá estabelecer a necessidade de se introduzir modificação parcial ou
total do Programa PPHO desenvolvido ou implantado pelo estabelecimento, assim como fixar prazos
de atendimento, entre outras medidas legais, uma vez constatada a incidência de não-conformidades
durante auditorias de BPF/PPHO.

Art. 5º- É fixado em R$ 0,10 (dez centavos) por 1000 ml de Cachaça de Alambique
envasada,  o valor da prestação de serviços para a Certificação de Origem e Qualidade.

Art. 6º - Os valores expressos em moeda corrente do País para a certificação serão
recolhidos  em conta corrente bancária do IMA, através de Guia própria.

Parágrafo único - O não recolhimento dos valores fixados pelo IMA, provenientes da
Certificação de Origem e Qualidade da Cachaça de Alambique de Minas, implica na inscrição na
dívida ativa do Estado e cancelamento da autorização da emissão do selo de certificação.

 
Art 7º-Fica aprovado o laudo de Auditoria Inicial conforme anexo IV desta Portaria

Art.  8º-  O  Regulamento  e  os  anexos  previstos  nesta  Portaria   encontram-se  à
disposição dos interessados na Superintendência de Segurança Alimentar e Certificação – SSA do
IMA ou no site: www.ima.mg.gov.br. 

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2005.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral



ANEXO I

REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE CACHAÇA POR PROCESSO ALAMBIQUE

Á R E A S PROCEDIMENTOS DO PROCESSO ALAMBIQUE 

T E M Á T I C A S O B R I G A T Ó R I A S R E C O M E N D A D A S P R O I B I D A S

P E R M I T I D A S  C O M
 R E S T R I Ç Ã O

1. CAPACITAÇÃO

    

1.1 Práticas agrícolas capacitação  técnica  continuada
em práticas agrícolas de plantio,
colheita e pós-colheita

   

1.2  Organização  de
produtores

 

capacitação técnica em gestão da
produção  de  cachaça  de
alambique

  

1.3 Comercialização

 

capacitação  técnica  em
comercialização e marketing, 

  

1.4 Segurança alimentar capacitação  técnica  em
processos  de  segurança
alimentar,  higiene pessoal e do
ambiente.

  Uso de produto agrotóxico não
autorizado  para  a  cultura  da
cana

 

1.5 Segurança no trabalho capacitação  técnica  em
segurança  humana,  conforme
legislação vigente.  Uso de EPI,
trabalhadores  registrados,
instalações sanitárias, refeitório.

observar  as  recomendações
técnicas  de  Segurança  e  Saúde
no  Trabalho  –  Prevenção  de
Acidentes  conforme  legislação
vigente

 Mão  de  obra
infantil/adolescente

 Excepcionalmente  é  permitida
contratação  de  mão  de  obra
infantil/adolescente  com
autorização  do  juizado  de
menores

1.6 Educação ambiental capacitação  técnica  em
conservação e manejo de solo e
água  e  proteção  ambiental.

 Destino  adequado dos  resíduos
sólidos  e  líquidos  conforme
legislação vigente.

 Uso de produto agrotóxico não
autorizado  para  a  cultura  da
cana

 



Destino de efluentes

2.  ORGANIZAÇÃO  DE
PRODUTORES

 

inserção  em  sistema  de
organização  e  integração  no
contexto da produção de cachaça
de  alambique  ;  e  instituição  de
mecanismos  de  gestão
regionalizada e representativa da
base produtora 

  

3. RECURSOS NATURAIS

    

3.1  Planejamento
ambiental

organizar a atividade do sistema
produtivo  de  acordo  com  a
região,  respeitando  suas
funções  ecológicas  de  forma  a
promover  o  desenvolvimento
sustentável,   mediante  a
execução,  controle  e  avaliação
de planos dirigidos a prevenção
e/ou  correção  de  problemas
ambientais (solo, água, fauna e
flora  e homem).

   

4. MATÉRIA PRIMA

    

4.1 Cana de Açúcar utilizar  matéria-prima  em  sua
forma natural, sadia, adaptado à
região,  Utilizar  variedades
habilidades pelo MAPA

Utilizar variedades resistentes ou
tolerantes  às  pragas. tratamento
do  solo  conforme  orientação
técnica,  capina  manual,
Adubação  orgânica,  fertirrigação
com  vinhoto  conforme
recomendação técnica

Conforme  legislação  vigente,
utilizar  matéria-prima   sem  o
devido registro de procedência
e  transitar  sem  a  competente
autorização. Uso  de  produto
agrotóxico não autorizado para
a  cultura  da  cana,  conforme
legislação vigente.

 

4.2  Matéria  prima
processada

 Safras  anuais  a  partir  de
matéria  prima básica  (caldo  de
cana/garapa)  com  adição  de

Presença  de  microrganismos
patogênicos na água



água potável  para equilíbrio do
brix 

5.  COLHEITA  DA  CANA
DE AÇUCAR

    

5.1 colheita  Colheita  após  maturação  da
cana.   Limpeza  dos  colmos
(palha e ponta) sem queima

Eliminar  colmos  com  podridão
vermelha.  Corte  da  cana,  rente
ao  solo  com  facão.  Eliminar
talhão contaminado por pragas e
doenças

 Queima da cana. Uso de mão
de obra infantil/juvenil

5.2 Transporte da cana  Cana  cortada  no  dia  deve  ir
para o engenho

Cortar a cana necessário para o
trabalho diário

 Uso  de  mão  de  obra
infantil/juvenil  no transporte  da
cana. Transporte da cana sem
documentação  de  registro  de
origem e permissão de trânsito

6.MOAGEM DA CANA

    

6.1 Prazo de moagem  Deve ser  moída  em 24  horas
após colhida

 Não  moer  cana  com  prazo
superior a 24 horas de colhida

 Uso  de  moendas  não
higienizados  

6.2 Filtração e decantação Retirar  impurezas,  bagacilho,
areias e  torrões.

Caldo com impurezas

7. EQUILIBRIO DO BRIX  

   

7.1 Teor de açúcar  Ajustar  o  teor  de  açúcar  com
água limpa, inodora, incolor, não
conter  germes  patogênicos  e
observar  o  padrão  oficial  de
potabilidade

Teor  de  açúcar  entre  14º  e  16º
brix. 

 Presença  de  microrganismos
patogênicos na água

9. FERMENTAÇÃO

    

9.1 Tipo de fermento

 Uso  de  fermento  natural  com
microbiota natural. Controles de

Enriquecimento com ingredientes
orgânicos  como  farelo  de  arroz,

Uso  de  agentes  fermentativos
não naturais.  Uso de agentes



temperatura do caldo, do teor de
etanol,  do   aroma  da
fermentação  e  da  acidez  do
mosto,  devidamente
documentados

fubá de milho, etc. químicos  para   induzir  ou
acelerar a fermentação. Uso de
fermento  biológico
industrializado e prensado.

9.2 Pé de cuba

Distribuição  do  mosto
proporcionalmente pelas demais
dornas  (Batelada  alimentada
sucessivas ou descontínuas); 

Dimensionar o número de dornas
necessárias  para  uma
fermentação  mais  lenta.
Temperatura deve estar entre 25º
e 30º C e acidez com pH entre 4
e 5

Fermentação  convencional  ou
batelada  -   associar  de  uma  só
vez todo o fermento e todo o meio
a ser fermentado

9.2  Material  da  dorna  de
fermentação

Material  rígido,  lavável,
resistente.    Refrigeração  das
dornas

Uso de material que não escame,
descasque, esfarele ou corroa. 
De  preferência   dornas  de  aço
inox

Uso de material  que transmita
elemento que altere cor, aroma
sabor  do  caldo  e  provoque
contaminações. Uso de dornas
não higienizados. 

Uso  de dornas em aço carbono

9.3  Período  de
fermentação

Superior a 12 horas  De 24 a 30 horas – acidez final
do mosto no máximo igual  a  no
máximo  10  vezes  da  acidez
inicial.  Em  função  de
concentração  de  leveduras  e
temperatura entre outros fatores

9.4  Decantação  do
fermento

Separação  do  mosto  em vinho
claro sobrenadante e pé de cuba

Separação  ao  término  do
processo de fermentação

 Presença  de  substâncias
nocivas  ou  estranhas   ao
fermentado,  que  modifique  as
características  sensoriais
naturais do produto

10. DESTILAÇÃO Uso  de  alambiques  de  cobre,
providos  de  serpentina
também de cobre em operação
descontínua.  Aquecer  o  vinho
lenta e gradualmente, até atingir
a ebulição. O destilado deve ser
fracionado separando a cachaça
de  cabeça  que  é  a  primeira
fração  do  destilado  e  que
contém maior parte do metanol;
cachaça  de  coração  que  é  a
cachaça pura de alambique; e a
cauda ou água fraca com maior

 Separação  da cabeça  (10% do
total destilado),  coração (80%) e
cauda (10%).  Aquecimento deve
ser lento e gradual.. Descarte da
primeira  e  a  última  fração  do
destilado  que  correspondem  a
10% do volume total do destilado
cada uma ou  separar e redestilar
em produto secundário

Temperatura  do  produto  20º  C.
Repouso  do  destilado  por  um a
dois  meses  de  descanso  para
complementar   a  qualidade

Não  proceder  a  separação  da
cabeça e cauda.

O teor alcoólico abaixo de 38%
e acima de 48% por volume.

Adição  de  substâncias  que
modifique  as  características
naturais do produto 

 Pode-se adicionar até 6 gramas
por litro de açucares expresso em
sacarose.

Misturar ao vinho cabeça e cauda
e  redestilar  mantendo  o  mesmo
procedimento  nas  dez
alambicadas  seguintes   ou  no
número  de  vezes  que  o
procedimento  não  altere  os
componentes  físico-químicos  da
cachaça



teor  de  produtos  voláteis.  O
coração ou Espírito alcoólico do
destilado deve conter de 38% a
48%   de  álcool  por  volume
Filtragem  do  destilado  para
retirada  das  impurezas  e
resíduos sólidos 

sensorial  

11. ARMAZENAMENTO  O  acondicionamento  da
cachaça  recém  destilada  deve
ser  em tonéis  de  madeira   ou
outro  material  inerte  que  não
influencie  negativamente  o
aroma e o paladar da bebida

Uso  de  tonéis  de  madeira  (de
origem  exótica  ou  nativa  desde
que  autorizadas  pela  órgão
competente.  Recomenda-se  o
armazenamento em dorna de aço
inox  ou  tonéis  de  madeira  que
confira  características desejáveis
ao  produto.  O  controle  de
temperatura  e  umidade  no
ambiente de armazenamento

Uso de recipientes de plásticos,
de ferro, cerâmica, tanques de
concreto, aço carbono. 

 

12.ENVELHECIMENTO

Em  tonéis  de  madeira  que
confira  características
desejáveis a cachaça num prazo
mínimo  de  12  meses  lacrado
pelo  órgão  oficial,  (atos
administrativos do MAPA)

Os  tonéis  devem ser  estocados
em  locais  frescos,  bem
protegidos e limpos. Em tonéis de
madeira de 100 a 700 litros, por
um período  mínimo  de  um ano.
Lacre  dos  tonéis  pelo  órgão
fiscalizador

Uso  de  madeira  que  possa
exercer  qualquer  ação  ou
alteração  indesejável  nas
características  da  cachaça  ou
que venha ensejar a migração
de compostos tóxicos.  Proibido
o  envelhecimento  através  de
métodos  artificiais  como  o
tratamento com ozônio e outras
substâncias. 

Adição  de  caramelo  para
correção  e/ou  padronização  da
cor do destilado.

13. ENVASE

Embalagens novas de louça ou
vidro,  de  600  ml  a  1000  ml
(volume).  Com  cápsula  de
vedação.

Conjunto  lavador  de  garrafas e
um engarrafador selador

Uso  de  recipientes  de  primeiro
uso. 

 Uso  de  garrafões,  vasilhames
plásticos,  pet,  aluminizados  e,
cerâmicos,   ou qualquer outro
tipo de embalagem que altere o
produto. 

 Uso de embalagens retornáveis

14. ROTULAGEM Normas  regulamentares  da  Lei
8918/1994,  Lei  8078/1990  e
Decreto  2314/1997  e  demais

Para  a  rotulagem  o  tempo  de
envelhecimento  somente  poderá
ser  permitido  para  cachaças

O  rótulo  não  poderá  conter
denominação,  símbolo,  figura,
desenho ou qualquer indicação

 



atos  administrativos
complementares.  IN  13  de  29-
06-05.

envelhecidas por um período não
inferior  a  um  ano.  No  caso  de
misturas  entre  produtos  a
declaração  da  idade  no  rótulo
será  em  função  do  produto
presente  com  menos  tempo  de
envelhecimento.  Para  misturas
com  mais  de  três  anos  de
envelhecimento  a  declaração  da
idade  no  rótulo  poderá  ser
aplicada  pela  média  ponderada
das  idades  dos  produtos  da
mistura,  relativos  aos  volumes
individuais  em  porcentagem  de
álcool  anidro.  Produto  destinado
à exportação poderá no todo ou
em parte ser escrito no idioma do
país destinatário

que induza a erro ou equívoco
quanto  à  origem  natureza  ou
composição  do  produto,  nem
atribuir-lhe  qualidade  ou
característica que não possua,
bem  como  finalidade
terapêutica ou medicamentosa.

15.  SISTEMA  DE
RASTREABILIDADE

Certificação  de  origem  e
qualidade de 3ª parte. 

Auditorias de conformidade

Auditorias ambientais.

Selo oficial

Adotar  sistemas  de  identificação
de  perigos,  pontos  críticos  de
controle  e  pontos  de  controle
(APPCC, BPF PPHO)

Uso de certificados emitidos por
organismo não credenciado.

Utilizar as chancelas oficiais de
controle  de  certificação  de
origem  e  qualidade  em
produtos  não  registrados  no
órgão fiscalizador

 Certificação  de  segunda  parte
quando  destinado  ao  mercado
mineiro.

16.  PRÁTICAS  DE
HIGIENE

Todas  as  instalações  e
equipamentos  devem  ser
mantido  em  condições  de
higiene, ante, durante e após a
elaboração do produto.

Todos  os  profissionais  do
estabelecimento  devem
observar   as  regras  de  boas
práticas  de  produção  e  de
padrões operacionais de higiene
pessoal.

Os  pisos,   as  paredes,  os
equipamentos   e  os  utensílios
usados  na  elaboração   dos
produtos  devem  ser  lavados  e
higienizados  rotineiramente  com
produtos  liberados  pelas
autoridades competentes 

 Uso  de  sanitizantes  e
desinfetantes  não  indicados
pelos órgãos competentes.

Uso de pesticidas no controle de
insetos, ratos e outras pragas, de
forma cautelosa, com uso restrito
nas  instalações  não  destinadas
ao  recebimento,  obtenção  e
depósito  de  matéria  prima  e
ingredientes  usados  na
elaboração do produto.  



17.  ELABORAÇÃO  DO
PRODUTO FINAL

Caracterizar  o  produto  final;
cachaça  nova,  envelhecida,
premium  ou  extra-premium  e
reserva  especial,  devidamente
certificadas

Recomenda-se a observação das
normas  legais  de  produção  de
cachaça – Regulamento Técnico
para  Fixação  dos  Padrões  de
Identidade  e  Qualidade  da
Cachaça; 

Adulteração  do  produto  em:
misturas  com  aguardentes,
destilados  alcoólicos,  álcool
etílico e outros destilados.

Admite-se  a  estandartização  da
cachaça,  com  destilados
elaborados na forma desta norma
desde  que  produzidos  em  uma
mesma região.

18.  COMPOSIÇÃO
FÍSICO-QUÍMICA

Composição  principal  e
requisitos  de  qualidade  de
acordo  com  normas
regulamentares.  Teor  alcoólico
da cachaça de 38% a 48% em
volume a 20º C. Teor de cobre
menor que 5mg/litro.

Detectar  a  presença  de
compostos  fenólicos  totais,
acidez  volátil,  aldeídos,  ésteres,
álcoois  superiores  e  furfural,
carbamato  de  etila,  cobre  e
metanol.

Detectar  os  contaminantes
orgânicos e inorgânicos

Uso  de  aditivos  não  previstos
nas normas regulamentares

Recuperação  do  grau  alcoólico
dos  produtos  envelhecidos  com
adição  de  destilado  alcoólico
simples da cana de açúcar e u de
água  potável,  ou  da  adição  de
álcool  etílico  potável  de  origem
agrícola,  no  limite  máximo  de
15% (v/v). 

19.ANALISES 

Análise  em  laboratório
credenciado:
Acidez volátil expressa em ácido
acético;  ésteres totais  expresso
em  acetato  de  etila;  aldeídos
totais em acetaldeído,  soma de
furfural  e  hidroximetilfurfural,
soma dos álcoois isso-butílico e
isoamílicos: soma dos álcoois n-
propílico  e  n-butílico,  cobre  e
carbamato de etila. 
Análise sensorial do produto.

Análise dos ingredientes básicos,
do destilado alcoólico simples da
cana  de  açúcar,  ingredientes
opcionais,  água.

Comercializar produtos sem as
devidas análises laboratoriais.

20.PLANO  DE
CONTROLE AMBIENTAL  

Destino dos resíduos líquidos e
sólidos  de  acordo  com normas
ambientais 

 Recomenda-se  elaboração  de
um plano de controle ambiental.

Tratamento dos resíduos.

Responsável  técnico  para
ajustamento da produção com o
meio  ambiente.

Destinar os resíduos líquidos e
sólidos  desrespeitando  a
legislação pertinente

 Destinar parte do vinhoto para a
produção agrícola

21.RESPONSABILIDADE
TÉCNICA

Devidamente  habilitado  em um
dos seguintes conselhos: CREA,
CRQ, CRF.

Laboratório credenciado.

A  categoria  profissional  a  ser
habilitada  será  definida  pelo
produtor

Estabelecimento  sem
responsável técnico.

 



22. AMOSTRAGEM PARA
ANALISE

Procedimentos  de  amostragem
conforme  artigo  117  e  seus
parágrafos,  do Regulamento da
Lei  nº  8918/94  e  demais  atos
administrativos

Amostragem  do  produto  em
descanso.

 



ANEXO II

NORMAS GERAIS PARA A PRODUÇÃO DE CACHAÇA DE ALAMBIQUE
BPF e PPHO

1  -Definição:  Procedimentos-Padrão  de  Higiene  Operacional  são  procedimentos  descritos,
desenvolvidos, implantados e monitorizados, visando estabelecer a forma rotineira pela qual o
estabelecimento industrial evitará a contaminação direta ou cruzada e a adulteração do produto,
preservando sua qualidade e integridade por  meio da higiene antes,  durante e depois das
operações industriais.

1.2. Objetivo: Evitar a contaminação direta ou cruzada ou a adulteração dos produtos por meio
das superfícies dos equipamentos, utensílios, instrumentos de processo e manipuladores da
cachaça de Alambique.

1.3. Responsabilidade: O Plano PPHO é um compromisso da empresa com a higiene, devendo
ser escrito e assinado pela sua administração geral e seu responsável técnico, que passam a
responsabilizar-se pela sua implantação e fiel cumprimento, incluindo:

1.3.1. Treinamento e Capacitação de Pessoal;

1.3.2. Condução dos procedimentos antes, durante e após as operações;

1.3.3. Monitorização e avaliações rotineiras dos procedimentos e de sua eficiência;

1.3.4.  Revisão  das  ações  corretivas  e  preventivas  em  situações  de  desvios  e  alterações
tecnológicas dos processos industriais.

2. O Plano PPHO deve ser estruturado em 9 pontos básicos:

2.1. PPHO 1. Segurança da Água;

2.2. PPHO 2. Condições e higiene das superfícies de contato com a bebida;

2.3. PPHO 3. Prevenção contra a contaminação cruzada;

2.4. PPHO 4. Higiene dos Empregados;

2.5. PPHO 5. Proteção contra contaminantes e adulterantes da cachaça;

2.6. PPHO 6. Identificação e Estocagem Adequadas de substâncias Químicas e de Agentes
Tóxicos;

2.7. PPHO 7. Saúde dos Empregados;

2.8. PPHO 8. Controle Integrado de Pragas;

2.9. PPHO 9. Registros.



3. Características do PPHO:

3.1. Procedimentos de limpeza e sanitização, compreendendo:

3.1.1. Conservação e manutenção sanitária de instalações, equipamentos e utensílios;

3.1.2. Freqüência (antes / durante / após operação industrial);

3.1.3. Especificação e controle das substâncias detergentes e sanitizantes utilizadas e de sua
forma de uso;

3.1.4. Formas de monitorização e respectivas freqüências;

3.1.5. Aplicação de ações corretivas a eventuais desvios, garantindo, inclusive, o apropriado
destino aos produtos não conformes;

3.1.6. Elaboração e manutenção do Plano de implementação do PPHO, dos Formulários de
Registros,  dos  documentos  de  monitorização  e  das  ações  corretivas  adotadas.  Todos  os
documentos devem ser assinados e datados;

3.1.7. A manutenção de Registros 

4. Procedimentos de Auditoria de PPHO pelo IMA

4.1. Após a apresentação do Plano, serão efetuadas verificações e Supervisões no local, pelo
IMA,  para  avaliar  se  o  Plano  está  suficientemente  documentado  para  fornecer  evidências
objetivas de atendimento aos requisitos do PPHO.

4.2. As Auditorias de Conformidade serão desenvolvidas por Auditores do IMA, para comprovar
que os requisitos estabelecidos na documentação elaborada pelo estabelecimento industrial
estão sendo fielmente observados.

4.4.  Durante  as  Auditorias  de  Conformidade  poderão  ser  colhidas  amostras  de  produtos,
ingredientes e aditivos para análises laboratoriais

5. CONTROLE DE QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

5.1- Introdução:
A boa qualidade da cachaça de alambique inicia-se na implantação do projeto, ao se definir a
variedade de cana a ser plantada, as técnicas de cultivo e colheita, os tipos de equipamentos e
instalações, os processos de moagem, de fermentação, de destilação e envelhecimento. Esses
fatores,
quando bem determinados, proporcionam características permanentes ao produto.

5.2 - Objetivos:



 Assegurar que os produtos sejam elaborados sem perigo para a saúde pública;
 Tenham práticas uniformes de identidade e qualidade;
 Atendam  às  legislações  nacionais  e  internacionais  sob  aspectos  físico-químicos  e

sanitários de qualidade e integridade econômica;

As instalações e os equipamentos de que tratam esta norma compreendem as dependências
mínimas,  maquinário  e  utensílios  diversos,  em  face  da  capacidade  de  produção  de  cada
estabelecimento.

A localização do estabelecimento não deverá transgredir as Normas Urbanísticas, os Códigos
de Postura Estadual e Municipais e não causar agressões ao meio ambiente. Para tanto devem
ser ouvidas as autoridades competentes.

Os  estabelecimentos  produtores  da  cachaça  de  alambique  devem  satisfazer  às  seguintes
condições básicas e comuns:

 estarem localizados em pontos distantes de fontes produtoras de mau cheiro, cursos
d’água e áreas de preservação permanentes;

 dispor de área suficiente para construção do edifício ou edifícios principais e demais
dependências;

 dispor  de  área delimitada de modo a  não permitir  a  entrada  de  animais  e  pessoas
estranhas;

 dispor de fonte de energia compatível com a demanda da atividade;
 dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em todas

as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis;
 Possuir pisos convenientemente impermeabilizados com material adequado, exigindo-se,

conforme a natureza da instalação, cimento, ladrilhos hidráulicos ou de ferro, lajes de
pedra reconhecidamente impermeáveis e de fácil junção ou outro material previamente
aprovado;  os  pisos  devem  ser  construídos  de  modo  a  facilitar  a  coleta  das  águas
residuais e sua drenagem para a rede de esgoto; 

 ter paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas, como regra geral, até 2 m
(dois  metros)  de  altura  no  mínimo nas  áreas  de  fermentação  e  envase,  e,  total  ou
parcialmente quando necessário com azulejos brancos vidrados ou com outro material
adequado; a parte restante será convenientemente rebocada, caiada ou pintada;

 possuir forro de material adequado nas dependências onde se realize a fermentação e o
envase;

 dispor  de  rede  de  abastecimento  de  água  potável,  encanada,  para  atender
suficientemente às necessidades do trabalho industrial e às dependências sanitárias, e,
quando for o caso, dispor de instalações para tratamento de água;

 dispor de água fria e quente abundantes;
 dispor  de  rede  de  esgoto  ligada  a  tubos  coletores  e  estes  ao  sistema  geral  de

escoamento, perene ou fossa;
 possuir janelas e portas de fácil abertura, providas de telas à prova de insetos, de modo

a ficarem livres os corredores e passagens, quando for o caso;
 dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos os princípios

da  técnica  industrial,  inclusive  para  aproveitamento  e  preparo  de  subprodutos  não
comestíveis;

 possuir canalizações em tubos próprios para a água de lavagem de paredes e pisos;
para  a  água  destinada  à  limpeza  de  equipamento,  empregada  na  manipulação  de
matérias-primas e produtos comestíveis, 



 dispor  de dependências para armazenamento do combustível  usado na produção de
vapor ou água quente;

 possuir  Responsável técnico pela produção com qualificação e registro no respectivo
Conselho Profissional;

A construção dos estabelecimentos deve obedecer a outras exigências que estejam previstas
em Códigos de Obras, estaduais ou municipais, bem como as previstas em legislação ordinária
da União, dos Estados, Territórios e Municípios, desde que não colidam com as exigências de
ordem sanitária ou industrial previstas nesta Norma ou atos complementares expedidos pelo
IMA.

5.3- HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
 
Todas  as  dependências  e  equipamentos  dos  estabelecimentos  devem  ser  mantidos  em
condições de higiene, antes, durante e após a realização dos trabalhos; as águas servidas,
efluentes  e  resíduos  terão destinos  convenientes,  podendo o  IMA determinar  o  tratamento
artificial.

Os  estabelecimentos  devem  ser  mantidos  livres  de  moscas,  mosquitos,  baratas,  ratos,
camundongos,  quaisquer  outros  insetos  ou  animais,  agindo-se  cautelosamente  quanto  ao
emprego de venenos, cujo uso só é permitido nas dependências não destinadas à manipulação
ou depósito de produtos e mediante conhecimento do IMA. É proibida a permanência de cães e
gatos e de outros animais estranhos no recinto dos estabelecimentos.

Os depósitos coletores de lixo devem estar localizados distantes do corpo industrial e deverão
possuir tampas de modo a evitar focos de insetos, roedores e outros animais, devendo ser
descarregados tantas vezes quanto forem necessárias.

As caixas de sedimentação deverão ser freqüente e convenientemente limpas.

Detergentes  e desinfetantes só poderão ser utilizados quando aprovados para uso em indústria
de alimentos. 
É proibido empregar na coleta, embalagem, transporte ou conservação de matérias-primas e
produtos  usados na produção da cachaça de alambique,  vasilhame de cobre,  latão,  zinco,
barro, ferro estanhado, liga de chumbo ou apresente estanhagem defeituosa ou de qualquer
utensílio que, pela sua forma e composição, possa prejudicar as matérias-primas ou produtos.

5.4- HIGIENE DO PESSOAL

A direção do estabelecimento deve tomar providências para que todas as pessoas
que manipulem produtos recebam instrução adequada e contínua em boas práticas
higiênico-sanitárias, tanto para manipulação, quanto higiene pessoal.

O manipulador não deve apresentar enfermidades, feridas ou problemas de saúde
que o impeçam de manipular alimentos.



Os funcionários que trabalham na área industrial devem portar uniformes, botas
brancas, gorro que propicie a contenção total dos cabelos e máscara.

Os uniformes devem apresentar-se sempre limpos.

Mãos e braços devem estar limpos e higienizados, unhas cortadas e limpas, sem
esmaltes, não sendo permitido qualquer tipo de adorno.

5.5- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Recepção da cana (Moagem, Filtração, Decantação)
O local  de  recepção  da  cana deve ser  limpo,  seco,  preferencialmente  em nível
elevado  do  terreno,  isolado  de  currais,  pocilgas,  esterqueiras  e  demais  fontes
produtoras de mau cheiro. 

Deve ser coberto, possuir piso firme, impermeável. A área adjacente deve ser limpa
e pavimentada para evitar fontes de contaminação.

A recepção deve conter área de estocagem, manuseio e moagem da cana, filtração
e decantação do caldo de cana. 

Os equipamentos destinados ao beneficiamento da cana constarão de moendas (ver
especificações), tanque para recepção e diluição da garapa dotado de filtro ou tela
milimétrica, tanque de decantação, preferencialmente de aço inoxidável.

5.6- Fermentação
A área construída deve ser compatível com a capacidade do estabelecimento.

O  pé  direito  deve  ter  altura  compatível  com  o  adequado  desenvolvimento  dos
trabalhos e proporcionar condições de conforto térmico, ventilação e luminosidade.

O  teto  deverá  ser  em  laje  de  concreto,  alumínio,  cimento  ou  outro  material
comprovadamente adequado à finalidade. Deve possuir facilidade de higienização.
Quando a estrutura de sustentação estiver exposta, esta deverá ser metálica ou
deverá ser utilizado forro de material adequado à finalidade.

O piso deverá ser impermeável, resistente a impactos, à corrosão, antiderrapante e
de fácil limpeza.

As paredes deverão ser impermeabilizadas até a altura mínima de dois metros em
cor  clara.  As  janelas  devem ser  protegidas  com telas  milimétricas  à  prova  de
insetos.

Não  será  permitido  o  desaguamento  direto  das  águas  residuais  e  efluentes  na
superfície do terreno.



As  dornas  deverão  ser  preferencialmente  em  aço  inoxidável.  Outro  material
utilizado  não  deve  transmitir  substâncias  tóxicas,  odores  e  sabores,  deve  ser
resistente  à  corrosão,  não  absorventes  e  ser  capazes  de  resistir  a  repetidas
operações de limpeza e desinfecção.

O uso de equipamentos ainda não aprovados por órgão competente deverá ficar
condicionado  aos  pareceres  técnicos  a  serem  emitidos  por  órgãos  oficiais  de
pesquisa e resultados laboratoriais do produto quando for o caso.

5.7- Destilação
A cachaça de alambique deve ser destilada em recipiente de cobre. O cobre é um
elemento que favorece a qualidade da cachaça, uma vez que catalisa a oxidação de
compostos sulfurados de aroma desagradável. 

A  higienização  dos  alambiques  de  cobre  deve  ser  rigorosa  e  realizada  após  o
término de cada processo para evitar o aparecimento de
uma coloração escura associada ao azinhavre. 

A  limpeza  deve  ser  manual,  sendo  proibida  a  utilização  de  qualquer  produto
químico. Recomenda-se a utilização de água quente, limão e sal.

A cada parada do alambique, recomenda-se encher a serpentina com água para
evitar a oxidação do cobre e contaminação da cachaça pelo composto formado.

É proibido empregar vasilhame com liga de chumbo.

5.8- Envase e Rotulagem
Todo produto destinado ao envase deve ser filtrado. 

Entende-se por filtração a retirada por processo mecânico das impurezas, mediante
centrifugação ou passagem por material filtrante próprio, sob pressão.

5.9- Laboratório
Deverá estar localizado de maneira estratégica, de modo a facilitar a colheita de
amostras e a realização das análises de rotina. Deverão estar convenientemente
equipados para um adequado controle físico-químico da matéria prima e produtos.

As análises de controle de qualidade deverão obedecer às exigências do IMA e seus
resultados lançados em boletim próprio.

A  liberação  do  lote  para  o  consumo  e  a  certificação  ficará  condicionada  aos
resultados das análises.

Locais de colheita de amostras: no envase do produto (para fins de certificação)

5.10- Vestiários, Sanitários e Banheiros



Dispor  de  vestiários,  banheiros,  privadas,  mictórios  e  demais  dependências
necessárias, em número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
cada  sexo,  completamente  isolados  e  afastados  das  dependências  onde  são
beneficiados produtos;

Presença de pias com água corrente, sabão e toalhas de um único uso.
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