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PREFÁCIO
A Cachaça é o destilado brasileiro feito à base da cana-de-açúcar.

Sua história está diretamente ligada à colonização portuguesa e ao 
crescimento dos engenhos de açúcar no Brasil.

De diferentes estilos e denominações, a Cachaça pode ser envelhecida em 
diferentes tipos de madeira brasileira, e tem sua trajetória atrelada 
também à Estrada Real e  o eixo Minas Gerais  e Rio de Janeiro na época da 
extração de ouro.

Muitas vezes confundida com o Rum, a Cachaça embora proveniente da 
mesma matéria prima que o destilado de origem caribenha, é feita do 
SUCO FRESCO da cana-de-açúcar, e não do melaço, subproduto da mesma 
matéria prima e resultado do processo da indústria açucareira.

Neste material você terá acesso à história da Cachaça, seus estilos e 
diferenças, processo de produção e conhecerá um pouco mais sobre seus 
alambiques e processo de envelhecimento.

Venha explorar a Cachaça e a história de Ypióca conosco!
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INTRODUÇÃO

A história da Cachaça e a fortificação de suas raízes deu-se ao 
crescimento da indústria açucareira.
A produção de açúcar pelos portugueses iniciou-se no 
séc. 15 nas ilhas do Atlântico.

O alambique é adotado para a produção de bagaceira (aguardente 
portuguesa) também no séc. 15.

As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil em 
1502. 

Entre os anos de 1516 a 1526, em Pernambuco, os primeiros 
engenhos de cana se instalaram.

No Brasil, consolidou-se sua produção ( da cachaça ) quando ela se 
tornou moeda de troca para a compra de escravos.

Bem-vindo ao Módulo de Cachaça do Diageo Bar 
Academy Advanced.

Vamos dar uma olhada pela linha do tempo da Cachaça:

Há registros de práticas destilação desde os anos 500 A.C. , quando a exploração 
dos alambiques era fundamentada na criação de elixires medicinais e também de 
perfumes.

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de 
cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e 
oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus 
Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo 
de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, 
podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro.
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HISTÓRIA

UM BREVE PANORAMA

Em 1585, estima-se que 192 engenhos já estavam em atividade no Brasil.

O sucesso da produção em larga escala estava atrelado ao crescimento do trabalho escravo 
e utilização da bebida como moeda de troca.

É possível dizer que a Cachaça foi o primeiro destilado das Américas produzido em larga 
escala.

No fim do século 17, a hegemonia do açúcar brasileiro foi quebrada pela produção na 
América Central com um produto mais barato e de melhor qualidade, controlado por 
holandeses expulsos do litoral pernambucano que levaram as técnicas de destilação e 
contribuíram para o surgimento da indústria da aguardente de cana caribenha que evoluiu 
para o que chamamos hoje de rum.

Após a descoberta do ouro nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Cachaça branca 
começou a migrar para estas regiões por meio de barris utilizados para transporte.

Foi neste momento, nas demoradas travessias, que notou-se as características adquiridas 
pelo destilado através do contato com a madeira.

Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso legitima a cachaça como produto 
tipicamente brasileiro, estabelecendo critérios de fabricação e comercialização que são 
seguidos até hoje.
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DEFINIÇÃO & ESTILOS

O QUE É UMA  CACHAÇA?

Cachaça deve ter entre 38 a 48% de teor alcóolico

Só pode ser envasada e vendida em recipientes de até 1 litro.

A cada litro produzido, só pode conter 6 g de açúcar
expressos em sacarose

Se exceder sua graduação alcoólica máxima de 48%, recebe a 
denominação de AGUARDENTE

Em adição de qualquer outro componente ao destilado de suco 
de cana de açúcar, recebe o nome de AGUARDENTE COMPOSTA. 

Pode ser envelhecido em mais de 20 tipos de madeira brasileira
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DESTILAÇÃO
Alambique de cobre ou Alambique de coluna?

Afinal, quaL a diferença?

A qualidade e as características de uma Cachaça não ficam resumidas apenas ao tipo de alambique que realiza sua 
destilação.

Da escolha da cana-de-açúcar à madeira que a envelhece, a Cachaça pode ser destilada tanto em alambique de cobre 
quanto alambique de coluna.

Na página a seguir você entenderá qual a finalidade de cada alambique.
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PRODUÇÃO E MATERIAIS 

COLUNA OU POT STILL: QUAL A DIFERENÇA?

Pot still (alambique de cobre)
É utilizado para escalas menores de produção, pois sua 
rentabilidade é menor. 

Estima-se que 10% do volume do destilado perde-se apenas na 
etapa considerada CABEÇA, que é onde os álcoois de menor 
qualidade evaporam.

A destilação em Pot Still consiste em aquecer o mosto 
fermentado.

Após a liberação da CABEÇA, é iniciado o processo de CORAÇÃO 
(parte nobre do destilado), que é interrompido antes de chegar à 
parte da CAUDA para evitar odores desagradáveis, deixando um 
excedente de 30% de álcool etílico dentro do alambique.
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PRODUÇÃO E MATERIAIS 

COLUNA OU POT STILL: QUAL A DIFERENÇA?

Alambiques de Coluna
Alambiques de coluna são utilizados para a produção em maior escala.

A separação das etapas de CABEÇA, CORAÇÃO E CAUDA ocorre de maneira mais difícil.

Porém produz mais etanol, tendo assim rentabilidade maior.

A importância do cobre
O cobre atua como agente eliminador de aromas e sabores desagradáveis na destilação, 
além de agregar novos congêneres ao destilado.
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DESTILAÇÃO 

Cachaça pode ser destilada tanto em alambique de coluna,
quanto alambique de cobre.

A técnica de destilação surgiu há 2.000 anos, através da Escola de 
Alquimia, onde buscava-se a extração de óleos essenciais e bebidas
de álcool concentrado para a criação de poções, tônicos e elixires.

Com o crescimento do uso das técnicas de destilação, a indústria 
do petróleo exigiu maior demanda, e os alambiques tradicionais 
não conseguiam atender a tal volume. 

Sendo assim, em 1813, foi patenteada a primeira destilação por coluna 
contínua que era capaz de produzir em tempo hábil e em larga escala.

A indústria dos destilados passou então a também utilizar a mesma técnica.
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CACHAÇA

COLUNA OU POT STILL: QUAL A DIFERENÇA?

CANA DE AÇÚCAR

MOAGEM

ADIÇÃO DE 
FERMENTO

FERMENTAÇÃO

ALAMBIQUE DE COBRE
OU

ALAMBIQUE DE COLUNA

BRANCA
MATURADA / REPOUSADA

ENVELHECIDA

ENVASE / BLENDING
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ENVELHECIMENTO

Amburana
Características de canela, cravo, noz moscada

Bálsamo
características herbais e de anis

Jequitibá rosa
Notas que balanceiam notas picantes e doçura característica, remetendo 
ao carvalho e baunilha

Castanheira
Traz certa oleosidade e acidez ao destilado

ALGUMAS DAS MADEIRAS MAIS UTILIZADAS PARA 
ENVELHECIMENTO DE CACHAÇA
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AS MADEIRAS MAIS USADAS
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A CAIPIRINHA

O MAIS BRASILEIRO DOS COQUETÉIS REGISTRADO PELA 
IBA. TEM RECEITA PROTEGIDA PELO DECRETO Nº 6.871 
DE 2009.

E qual a receita? 
Limão Tahiti ……………………………... ½ limão
Açúcar ou xarope simples ………… 2 colheres ou 20 ml
Cachaça ....................................... 50 ml

É considerada um coquetel montado e deve ser feita em copo baixo e largo 
para facilitar a adição de gelo e manter o frescor dos ingredientes.

A importância do frescor e da maceração dos limões utilizados é crucial para 
a qualidade da receita!
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A CAIPIRINHA

E A PARTE BRANCA DO LIMÃO?

Amarga ou não amarga?
Não amarga!

Qual a melhor forma de cortar o limão?
É importante cortar a fruta de uma maneira que facilite a extração do suco e 
dos óleos essenciais do fruto.

E cachaça envelhecida, pode?
Claro! Isso nos traz uma riqueza imensa de sabor e cor.
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YPIÓCA E SUA HISTÓRIA

Fundada em 1846 por Dario Telles – português vindo como imigrante para 
o Brasil – na cidade de Maranguape, no Ceará.

Com seu rápido crescimento e passando as técnicas de produção e 
destilação para seus filhos e netos, Ypióca já possuía em 1968, conexão de 
exportação com a Alemanha.

O nome Ypióca vem de terra roxa, em alusão ao tipo de solo mais fértil 
onde se cultiva cana-de-açúcar.

Em 1911, o filho de Dário Telles – Dário Borges Telles, até então 
responsável pela produção de Ypióca herdada pelo pai, falece.

Sua esposa , Eugênia Menescal Campos, assume o comando da produção e 
desenvolve o primeiro RÓTULO de Ypióca.
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YPIÓCA E SUA HISTÓRIA

Já o filho de Eugênia e Dário Borges, Paulo Campos Telles, assumiu inovações 
da marca Ypióca, quando tornou-se responsável pela administração da 
destilaria. 

Paulo também implementou a embalagem em litro, e o revestimento em palha 
de carnaúba e bico conta-gotas.

Em 1931, a produção de cachaça chegou a 120 000 litros, um recorde. Em 
1949, havia 30 produtores de cachaça em Maranguape e, em 1996, apenas a 
Ypióca.

Em 2012, a Diageo, líder mundial no segmento de destilados, compra a Ypióca.
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YPIÓCA PRATA

Reserva Castanheira
Blend de cachaças brancas das melhores safras com um leve toque de cachaças 
armazenadas em castanheira.

A garrafa
Sua garrafa é totalmente revestida com embalagem de palha de carnaúba feitas a mão 
uma a uma por feiteiras no Ceará.

Sabor
Sabor leve e fresco de cana de açúcar com um toque amadeirado da castanheira
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YPIÓCA 150

Celebração
Edição comemorativa aos 150 anos de tradição 
da marca.

Arte em Madeiras
Um blend de cachaças envelhecidas em bálsamo e carvalho, trazendo todo o sabor 
do amadeirado.

Qualidade
Conquista os apreciadores de cachaças artesanais.
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YPIÓCA 160

Tradição
Edição comemorativa aos 160 anos de tradição da marca.

Inovação
Exclusiva combinação de cachaça com malte, que surpreende e conquista novos 
consumidores.

Envelhecimento
Envelhecimento durante seis anos em tonéis de carvalho reforça essa importante 
característica da marca.
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YPIÓCA 5 CHAVES

Blend de cachaças raras envelhecidas em barris de carvalho e castanheira, 
colocadas em um barril com tampo de Amburana

Aroma
Leve e frutado

Sabor
Fresco, suave e frutado

5 Chaves
Representam as 5 etapas do processo:

Colheita da cana > fermentação > destilação > envelhecimento > blend
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PERMANEÇA INFORMADO, INSPIRADO E CONECTADO!
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