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Resumo - Ao analisar a região das sub-bacias dos rios Piracicaba e Santo Antônio localizadas nos 
limites administrativos do município de Itabira-MG são notáveis os destaques em atividades 
industriais, urbanas e agrícolas que causam diversos impactos ambientais negativos na extensão das 
duas sub-bacias. A produção de cachaça de alambique, muito comum na região e importante para a 
economia interna no setor agrário, mostra-se como um empreendimento de grande potencial 
poluidor aos recursos hídricos. Assim, o presente estudo realizou o monitoramento qualitativo do 
curso d’água a montante e jusante das unidades produtivas de alambique e a partir da legislação 
ambiental vigente e uso e ocupação do entorno aos alambiques estudados discutiu os resultados 
obtidos. O monitoramento demonstrou a alteração dos parâmetros OD, DBO, E. Colli e Cor em 
relação ao estabelecido na resolução CONAMA 357/2005 e de forma geral para o período de seca 
foi possível notar maior concentração de resíduos e poluentes devido à diminuta diluição e 
autodepuração. Outro fato significativo para a melhora das características da água no extremo 
chuvoso diz respeito ao período de entressafra da cana de açúcar, que paralisa a produção de 
cachaça de alambique, interrompendo com ela a influência causada pelos possíveis despejos de 
vinhoto na região.  
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QUALITATIVE STUDY  IN CURRENT WATER NEAR THE PRODUCTION 
UNITS OF HANDMADE SUGAR CANE BRANDY LOCATED IN ITABIRA-

MG 

Abstract - When analyzing the sub-basins region of the Piracicaba and Santo Antônio located 
within the administrative boundaries of the municipality of Itabira-MG are notable highlights in 
industrial, urban and agricultural activities that causing various negative environmental impacts to 
the extent of the two sub-basins. The production of rum distillery, very common in the region and 
important to the domestic economy in the agrarian sector, it is shown how a development of great 
potential pollution to water resources. Thus, this study conducted the qualitative monitoring of the 
watercourse upstream and downstream of production units and from the current environmental 
legislation and the use and occupation of the surrounding stills studied to discuss the results. The 
monitoring showed changing on the parameters DO, BOD, E. Colli and color in relation to the 
CONAMA Resolution 357/2005, generally for the period of drought was noticeable higher 
concentration of waste and pollutants due to tiny dilution and self-purification. Another fact 
significant for the improvement of water characteristics in the extreme rainy relates to the period 
between harvests sugar cane, which paralyzes the production of rum distillery, interrupting her 
influence caused by the possible eviction of vinasse in the region. 

Keywords - Sugar cane brandy distillery; Water Quality; Vinasse. 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o agronegócio da plantação de cana-de-açúcar no Brasil para a produção de 
cachaça de alambique tem se consolidado como um importante segmento na agricultura, o qual nos 
últimos anos vem crescendo e se modernizando a fim de atender as demandas do produto para o 
mercado interno e externo.  

No estado de Minas Gerais a cachaça é produzida em sua maioria de forma artesanal obtida 
pela destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Apesar de não ser uns dos maiores 
produtores do país, sendo responsável por apenas 8% da produção total, ganhou grande destaque a 
partir de 1980 com o início do processo de modernização de sua produção tendo uma repercussão 
positiva na qualidade e imagem do produto (SEBRAE, 2005). 

Assim como toda produção de origem antrópica, a fabricação de cachaça causa diversos 
impactos ao meio ambiente, devido à geração de resíduos sólidos e efluentes contaminantes, 
trazendo prejuízos para o solo, água, ar e a biota local. O município de Itabira localizado no estado 
de Minas Gerais tem a produção da cachaça de alambique como uma importante atividade de sua 
economia interna no setor agrário, possuindo diversas unidades produtivas.  

 
ÁREA DE ESTUDO 
 

As unidades produtivas de alambiques, onde os estudos foram realizados, encontram-se nos 
limites do município de Itabira, no estado de Minas Gerais que por sua vez inclui-se no Plano 
Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – PIRH Rio Doce, cuja situação configura a 
pressão excessiva sobre os compartimentos ambientais (água e solo, principalmente). As pressões 
excessivas acarretam perdas substanciais de qualidade ambiental em diversos trechos da unidade de 
planejamento e são oriundas de atividades industriais, urbanas e agrícolas, ou seja, causam diversos 
impactos ambientais negativos na extensão das duas sub-bacias (Santo Antônio e Piracicaba), onde 
estão instalados os alambiques e seu entorno que foram monitorados na pesquisa.  

O primeiro empreendimento de alambique selecionado (Figura 1) localiza-se na zona rural – 
Itabira – MG, coordenadas -19.691617° e -43.293592° e é o maior alambique da região produzindo 
em média 9500L por safra. A atividade predominante é produção de aguardente de cana-de-açúcar 
contemplando o plantio, colheita, moagem, fermentação do caldo e 
armazenamento/envelhecimento do produto. O segundo empreendimento selecionado (Figura 2) 
localiza-se na também na zona rural – Itabira – MG, coordenadas -19.745821° e -43.262543°. A 
fábrica de cachaça está situada a aproximadamente 3m do curso d’água que atravessa a 
propriedade, a produção é de aproximadamente de 50L por dia alcançando a marca de 6000L por 
safra. O empreendimento representa uma unidade mais simples, rústica e com processo produtivo 
menos estruturado, quando comparado ao primeiro alambique. As Figuras 1 e 2 localizam os 
alambiques e o uso e ocupação do solo às proximidades das duas unidades produtivas estudadas e 
seus trechos a montante e jusante monitorados em termos de qualidade da água. 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em monitorar da qualidade da água a jusante das 
unidades produtivas (alambiques) selecionadas, a fim de avaliar a qualidade da água e o processo de 
autodepuração ao longo dos cursos d’águas estudados. Os objetivos específicos do presente trabalho 
compreendem então a caracterização das unidades produtivas (alambiques) e os tipos de efluentes 
com potencial poluidor da água, a análise da qualidade da água dos corpos hídricos a montante e 
jusante da unidade produtiva e a comparação dos resultados obtidos aos padrões estabelecidos pela 
Resolução Nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

 
METODOLOGIA 

O fluxograma que resume o procedimento metodológico deste estudo é apresentado na Figura 
3. 

 

Figura 3 – Fluxograma resumido do procedimento metodológico adotado na pesquisa.  

Conforme observado na Figura 3, primeiramente foram selecionadas as unidades produtoras 
de cachaça através de consultas feitas ao setor de licenciamento ambiental da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Itabira para realização das visitas técnicas a estas unidades. Passado esta 
etapa, de acordo com as percepções de fragilidades e potencialidades de cada empreendimento, 
foram selecionadas duas unidades para o desenvolvimento do projeto, sendo esta decisão tomada 
com o consentimento dos proprietários dos alambiques. A partir dessa etapa, iniciou-se a 
caracterização e avaliação das etapas do processo produtivo a partir de visitas técnicas, a fim de 

Figura 1 e 2 – Imagens de satélite com a localização dos alambiques 1 e 2 respectivamente em 
estudo. (Fonte: Google Earth) 



 
 

 

averiguar, de acordo com a legislação vigente, possíveis desconformidades em relação aos impactos 
sobre a qualidade da água. 

Em cada Empreendimento foram selecionados cinco pontos de amostragem, sendo dois a 
montante do empreendimento, um ponto na direção do empreendimento e dois pontos a jusante do 
empreendimento, com um espaçamento ao longo do curso d’água de aproximadamente 1 km de 
distância em relação a cada ponto de coleta monitorado, com objetivo de registrar os possíveis 
impactos sobre a qualidade da água e as tendências de melhora desta qualidade ao decorrer do curso 
d’água.  

Nos dias 12 e 18 de setembro de 2012 foi realizada a primeira coleta de amostras, 
correspondente ao período de seca, e no dia 15 de março de 2013 foi realizada a coleta referente ao 
período chuvoso. Os parâmetros salinidade, condutividade e oxigênio dissolvido foram monitorados 
com auxílio de uma sonda multiparâmetro, previamente calibrada conforme orientação do 
fabricante. Sendo assim, realizou-se a análise desses parâmetros in loco, ou seja, no próprio local de 
coleta. Para a quantificação dos parâmetros pH, turbidez, sólidos totais, demanda bioquímica de 
oxigênio, nitrato e fosfato as amostras foram coletadas em recipientes plásticos apropriados. 

O material coletado foi acondicionado e transportado para realização de análise nos 
laboratórios de Química Ambiental da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, conforme 
ilustra o mosaico de imagens apresentados pelas Figuras (4, 5) e cujos procedimentos 
metodológicos cumprem o descrito em Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 21sd edition (APHA/AWW/WEF, 2005). Posteriormente à quantificação dos 
parâmetros, foi realizada a interpretação e a verificação do enquadramento dos resultados obtidos, 
averiguando a conformidade destes em relação aos valores estipulados pela Resolução Conama 
357/05.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 e 5 - Mosaico de imagens da vista geral de cada ponto de coleta do Alambique 1 e 2 
respectivamente. 

 
Figura 6 - Imagens de algumas análises laboratoriais: A) DBO, B) DQO, C) pesagem de 
amostras, D) E.colli .  



 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Diante dos dados obtidos com as análises físico-químicas foi possível executar uma 
comparação com os limites exigidos pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 e assim, discutir as 
fragilidades e potencialidades dos processos produtivos apontados inicialmente, além de seu 
potencial poluidor e degradador.  

Segue a baixo as Tabelas 1 e 2 com os valores obtidos pela análise das amostras de água 
coletadas nos períodos de seca e chuvoso. 

 
Tabela 1 – Resultado da quantificação dos parâmetros avaliados - Alambique 1  

 
Ao analisar a Tabela 1, é possível observar que na maior parte dos pontos monitorados 

(destacados em vermelho), os valores dos parâmetros: OD, DBO, E. Colli e Cor encontram-se 
acima do padrão estabelecido na resolução CONAMA 357/2005. Segundo o projeto Águas de 
Minas, feito pelo IGAM o alto valor desses parâmetros indica despejo excessivo de efluentes rico 
em matéria orgânica, fator este proveniente da alta demanda de esgoto doméstico e resíduos 
agrícolas depositados no córrego, consequência de sua localização mais antropizada, situação 
similar observada por DE PAULA (2011) ao avaliar a qualidade da água e autodepuração do Rio 
Jordão em Araguari/MG. 

Quando se analisa os resultados obtidos e apresentados naTabela 2, observa-se que o referido 
córrego é mais conservado, pois recebe influencia de apenas uma propriedade, cujas anormalidades 
referem-se aos parâmetros DBO e E. Coli, causados principalmente pela descarga direta do esgoto 
doméstico proveniente da propriedade e também resultado do processo de poluição difusa das áreas 
de pastagem e canaviais ao seu redor. O Vinhoto lançado pelos dois alambiques, provavelmente 

 Período de Seca Período de Chuvas 

 
Padrão 

CONAMA
* 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Amônia (mg/L) 3,7 0,59 1,02 1,12 0,69 0,35 0,21 0,26 0,27 0,26 0,26 

Nitrato (mg/L 
N) 

10,0 0,8 0,8 0,4 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 

Escherichia 
Coli 

(MPN/100mL) 
1000 1576 14136 19863 12997 5012 105 70 75,9 357 1299 

Turbidez 
(UNT) 

100 13,1 60,9 16,4 16,4 10,9 35,8 31,3 32 30 78,6 

Cor (Pt Co) 75,0 190 124 69 244 12 300 288 259 230 495 

pH 6-9,0 6,95 7,19 7,18 7,03 7,25 6,16 6,12 6,01 6 5,95 

Temperatura 
da água °C 

- 23,83 23,44 22,4 21,80 23,72 23 23,8 23,6 23,6 23,5 

Condutividad
e (µS/cm) 

≤100 0,53 0,56 0,06 0,056 0,05 57 59,9 57,6 61,2 61 

OD % ≥5,0 4,95 4,96 4,86 4,34 5,70 7,29 5,72 4,87 5,01 3,88 

DBO
5
 (mg/L) ≤5,0 30,63 27,28 13,52 13,06 10,49 0,9 1,33 0,73 0,52 2,92 

DQO (mg/L) - 31 41 39 42 38 18 15 17 13 3 

*Em vermelho: valores acima do estipulado pela Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005 para águas doces 
de classe 2. 



 
 

 

exercem influências nestes valores, principalmente na DBO, sendo possível notar, que nos pontos 
de coleta demarcados na direção do empreendimento (P3), os nível deste parâmetro se mantêm 
elevados.  

Durante o período de seca foi possível notar maior concentração de resíduos e poluentes, já 
que a ausência de chuvas resulta em uma maior concentração em ambos os córregos devido à 
diminuta diluição e autodepuração.  
 
Tabela 2 – Resultado da quantificação dos parâmetros avaliados - Alambique 2 

 
Observando o período de chuvas nas tabelas 1 e 2, fica nítida a melhoria da qualidade da água 

proporcionada pelo período de precipitação e o consequente aumento da vazão dos córregos. A 
única alteração significativa, observada em quase todos os pontos, é no parâmetro cor e na Turbidez 
que apesar de não estar acima do permitido pela resolução CONAMA 357/2005 observa-se um 
aumento significativo do período se seca para o chuvoso. Isto ocorre devido ao forte carregamento 
de sedimentos causados pelas chuvas em direção ao leito dos córregos, estes resultados também 
foram corroborados por NNUNES (2008) ao avaliar a autodepuração e qualidade da água do Rio 
Turvo Sujo, situado na Zona da mata Mineira. Em questões de qualidade apenas o ponto 5 da 
Tabela 1, por ser um ponto de despejo de efluentes domésticos, ainda encontra-se impactado com 
níveis de E.Coli e OD% fora dos parâmetros exigidos, mas em concentrações menores aos obtidos  
durante o período de seca. 

Utilizando estes mesmos parâmetros de avaliação, CARVALHO et al. (2000) destacou os 
impactos da atividade pecuária e agrícola na qualidade da água nas microbacias do Ribeirão da 
Onça e do Feijão, na região oeste do Estado de São Paulo, verificando variação sazonal da 
qualidade da água, com melhores resultados no período chuvoso, assim como JHACINTO, 2006 o 

 Período de Seca Período de Chuvas 

 
Padrão 

CONAMA
* 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Amônia (mg/L) 3,7 0,05 0,03 0,03 0,0 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 

Nitrato (mg/L 
N) 

10,0 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Escherichia 
Coli 

(MPN/100mL) 
1000 2909 1500 905 561 404 7,5 4,1 8,6 5,2 2,0 

Turbidez 
(UNT) 

100 7,45 3,03 4,86 6,81 17,5 16,1 9,96 24,4 12,8 24,8 

Cor (Pt Co) 75,0 68 24 42 41 72 71 183 143 80 103 

pH 6-9,0 7,01 6,91 7,03 7,40 7,52 6,73 6,53 6,6 6,62 6,68 

Temperatura 
da água °C 

- 24,44 21,43 21,54 21,90 21,74 22 22,1 21,4 21,1 21,9 

Condutividad
e (µS/cm) 

≤100 0,031 0,026 0,027 0,028 0,030 33,9 35,8 36,7 36 35,8 

OD % ≥5,0 6,33 5,80 6,41 6,80 8,00 8,14 7,86 8,09 7,96 8,22 

DBO
5
 (mg/L) ≤5,0 7,66 4,31 6,90 4,45 16,48 0,18 0,44 0,7 1,5 0,08 

DQO (mg/L) - 0,2 0,8 2,8 1,2 0,4 6 5 1 3 1 

*Em vermelho: valores acima do estipulado pela Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005 para águas doces 
de classe 2. 



 
 

 

qual também notou uma redução da qualidade da água no Ribeirão Correias (Franca SP) no período 
de estiagem, em função da menor vazão de água e concentração de poluentes. 

Outro fato significativo para a melhora das características da água no extremo chuvoso diz 
respeito ao período de entressafra da cana de açúcar, levando a pausa da produção de cachaça de 
alambique, interrompendo com ela a influência causada pelos possíveis despejos de vinhoto na 
região, o que demonstra a influência desse efluente sobre a qualidade das águas em ambos os 
córregos estudados. 
 

CONCLUSÃO 

 Apesar das influencias antrópicas e das atividades agrícolas e pecuárias do entorno, os quais 
trazem alterações significantes à qualidade da água nos dois alambiques, é possível notar o impacto 
causado pelo vinhoto ao confrontar os resultados das análises com os resultados obtidos durante o 
período de entressafra, quando não houve produção deste efluente. Também se observou uma 
diminuição nas concentrações dos parâmetros estudados, quando os resultados foram comparados 
entre o período chuvoso e de seca, proporcionada pelo aumento da vazão nos córregos e tendo 
como parâmetro os padrões exigidos pela resolução CONAMA 357/2005 para águas de classe 2. 
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