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Resumo                                                                                                                                                      

Esse artigo coloca em pauta a produção artesanal de cachaça no Brasil, particularmente, em 
Minas Gerais, a partir de uma retrospectiva histórica do cultivo da cana-de-açúcar e da produção 
de aguardente no país. O método utilizado na pesquisa fundamentou-se nas categorias de análise 
e paradigmas de interpretação da Geografia Cultural e Percepção Ambiental, em diálogo com a 
Geografia Agrária, incluindo também uma contextualização de aspectos históricos das questões 
discutidas na ótica da Geografia Econômica. Foram adotados como procedimentos 
metodológicos no trabalho: pesquisa bibliográfica; reconhecimentos de campo, sistematização e 
contextualização de dados, análise e reflexão críticas sobre as informações obtidas. Os trabalhos 
de campo tiveram como meta principal entender o universo cultural que envolve a produção da 
cachaça na Regional Vianópolis, do município de Betim/ MG.    

        
Palavras-chave: Geografia Cultural. Produtos Tradicionais. Agronegócio da Cachaça. Cachaça 
Artesanal. Modos Sustentáveis de Produção da Cachaça.  
 

Introdução 
 

A pesquisadora Julita Scarano (2001, p. 467) enfatiza em seu estudo dedicado à 

investigação da alimentação e das bebidas que:  

 
em nossos dias, questões relativas à alimentação, incluindo ou não a bebida alcoólica, 
vêm suscitando interesse dos estudiosos que buscam compreender e mostrar o quanto 
tais aspectos refletiram e influenciaram a vida social em diferentes períodos. Hábitos 
alimentares, comidas utilizadas e proibidas, bebidas de vários tipos condicionaram e 
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foram divulgadas em função de peculiaridades e de características das várias 
sociedades.   
 

Nesse trabalho discutem-se, em particular, conceitos e temas relacionados 

especificamente à cachaça, que de acordo com Oliveira et. al (2008), “é um produto 

tipicamente brasileiro e de extrema importância para o país, seja no contexto histórico 

sociocultural, ou econômico, seja no setor significativo para a geração de emprego e 

renda”.  

Para que o produto receba a denominação de cachaça, ele deve obedecer, a propósito, a 

parâmetros legalmente estabelecidos (pelo Decreto n° 2314, de 04/ 09/ 1997), que 

regulamentou a padronização e classificação de bebidas estabelecendo que a cachaça, 

caninha, cana ou aguardente de cana é toda bebida que utiliza a cana-de-açúcar como 

matéria-prima e tem uma graduação alcoólica entre 38% e 54% em volume, a 20° C, 

podendo ser acrescida de açúcar em até seis gramas por litro (sendo que quando a 

adição de açúcar for superior a seis e inferior a 30 gramas por litro deve receber a 

denominação de cachaça adoçada, caninha adoçada ou aguardente de cana adoçada).  

A cana e seu caldo recebem tratamento diferenciado segundo o derivado a ser 

produzido. A produção do açúcar e da rapadura exige cana cortada recentemente, 

devendo ser o caldo da cana conduzido diretamente para os tachos. Já a produção de 

cachaça não exige os mesmos cuidados podendo a cana ser nesse caso cortada com 

maior antecedência.     

 

Desenvolvimento do Trabalho 

 

As plantations eram sistemas agrícolas baseados na monocultura que utilizavam 

recursos técnicos e mão-de-obra escrava, em latifúndios. Foram bastante utilizados na 

colonização da América - sendo mais tarde implantados na Ásia e África e direcionados 

sobretudo para o cultivo de gêneros tropicais. Nesse sistema foram produzidas grandes 

quantidades de commodities – geralmente, um só produto, que se adaptava muito bem 

ao solo e ao clima de determinada região. O primeiro produto cultivado por meio da 

plantation no Brasil foi a cana-de-açúcar. E nosso país, como outras colônias, foi 

explorado apenas com o objetivo de especulação econômica, sem nenhum interesse por 

parte da Metrópole no seu desenvolvimento econômico e social. De acordo com 

Gilberto Freyre (2002), os portugueses iniciaram a colonização em grande escala nos 
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Trópicos, tendo precisamente, como um dos elementos de base, a grande lavoura 

“escravocrata”- destacando-se aí as plantations de cana-de-açúcar.  O açúcar, ao lado de 

outros produtos cultivados em menor escala, constituía então a grande riqueza do litoral 

brasileiro. Tinha como elementos centrais para seu fabrico, os engenhos, que como 

demarca o pesquisador Marcelo Câmara (2004, p.15), foram as primeiras indústrias do 

Brasil.  

Sabe-se que o interesse dos portugueses pela produção do açúcar no Brasil foi 

determinado pelo mercado consumidor europeu e pela experiência que possuíam no 

cultivo da cana na Ilha da Madeira. No século XVI, o açúcar era ainda um produto raro, 

destinado à nobreza européia (TRINDADE, 2006). Muito se discute sobre a chegada 

das primeiras mudas de cana ao Brasil (a planta, da família das gramíneas e cujo nome 

científico é: Saccharum offinarum, é de origem asiática), e até hoje, é controvertida 

também, a origem da cachaça. Para alguns, as primeiras mudas teriam sido trazidas para 

o país por Martim Afonso de Sousa, em 1530, quando esse colonizador partiu de 

Portugal com a missão de expulsar os franceses das terras recém-descobertas, explorar o 

Rio da Prata e criar núcleos de povoamento.  

Segundo Octávio Pinto Cavalheira (2006) também há dúvidas quanto à localização da 

construção do primeiro engenho no Brasil (se teria sido em Olinda, na Capitania de 

Pernambuco, ou na Capitania de São Vicente, em São Paulo). Registra-se que Martim 

Afonso de Souza teria também implantado a primeira oficina de produção de açúcar do 

Brasil na Capitania de São Vicente. Mas outros situam a produção primitiva da cachaça 

em Pernambuco ou Bahia, capitanias onde foi implantada a indústria açucareira pelos 

colonizadores portugueses no fim do século XVI (CARVALHEIRA, 2006). 

Na Minas colonial, como comenta o historiador José Newton C. Meneses (2007, p. 

346), além de cereais e produtos alimentares, certamente já “cultivava-se a cana-de-

açúcar, da qual se produzia a aguardente, a rapadura e algum açúcar, produtos que 

adoçavam o espírito, os alimentos e as bebidas”. E, como registra por sua vez o biólogo 

Messias S. Cavalcante (2011, p. 34), embora outras matérias-primas como o milho e a 

mandioca pudessem ser transformadas em aguardente, a cachaça, bebida feita da 

fermentação e destilação do melaço proveniente da cana-de-açúcar “foi a que se tornou 

a bebida nacional, talvez devido à grande influência do senhor de engenho e ao poder 

agregador de pessoas dos engenhos de açúcar”.  
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Scarano (2001), aliás, registra que os primitivos habitantes de nosso país preparavam 

uma bebida acidulada e fermentada, de milho ou de aipim, que usavam em 

determinadas ocasiões. Na verdade, diferentes tipos de bebidas alcoólicas eram 

preparadas e utilizadas de forma ritual ou lúdica pelas sociedades indígenas brasileiras 

entre as quais podemos citar o cauim (preparado com mandioca cozida e fermentada 

pelos tupis da costa), o caxiri (típico do sudoeste amazônico), a chicha (bebida em geral 

feita de milho ou tubérculos pelos índios da região tapajônica), etc. Outros povos, de 

regiões diversas, também tinham o mesmo hábito. 

Para pesquisadores como Cavalcante (2011) e Trindade (2006), a cachaça, de alguma 

forma, sempre esteve presente na construção da história do nosso país. A cachaça foi, 

aliás, a primeira moeda que comprou, do descobrimento até as vésperas da República, 

milhões de negros na África, que, escravizados, construíram esse país (CÂMARA, 

2004). Caio Prado Júnior (1994, p. 38-39) explicita bastante tal questão ao assinalar 

que: 

 a aguardente era um subproduto de grande consumo na colônia, que se exportava 
para a costa da África, onde servia de escambo e aquisição de escravo. Durante 
mais de século e meio a produção de açúcar, com as características assinalas, 
representará praticamente a única base em que assenta a economia brasileira. Aliás, 
a sua importância, mesmo internacional é considerável até meados do século XVII 
o Brasil será o maior produtor mundial de açúcar. 

 
Alessandra G. Trindade (2006, p. 31) também ilumina essa discussão ao apontar que:  

 a cachaça transformou-se em mercadoria de troca – ou de escambo, como se dizia 
na época. Na África Central, ela passou a funcionar como dinheiro para comprar 
escravos. O esquema era duplamente vantajoso: por um lado alimentava o tráfico, 
por outro, resolvia o problema dos navios negreiros que até então iam vazios para o 
continente africano. Ainda que mal-vista por fazer concorrência aos vinhos 
portugueses, a cachaça foi abrindo espaço na África, chegando mesmo a ser 
considerada, em Angola, como no Brasil, um fortificante. Seu consumo, em 
pequenas doses, era indicado para manter a saúde. 

  
A crença de que um pequeno copo de bebida alcoólica pela manhã tornasse as pessoas 

mais aptas e propícias ao trabalho é bastante antiga. Julgava-se que tal bebida pudesse 

ter bom efeito, até mesmo curativo. Para Scarano (2001), de fato, a literatura e as fontes 

manuscritas e impressas, tanto européias quanto americanas, nos mostram o álcool 

como uma substância bastante valorizada nos séculos XVII e XVIII como meio de cura, 

um energizante que deveria se fornecido quando da realização de um trabalho difícil. 

Mas a questão merece uma análise mais criteriosa. As pesquisadoras Adriana Romeiro e 

Ângela V. Botelho (2003, p. 57) relatam que “inicialmente a cachaça era importada para 

a região das minas por comerciantes, que cobravam [por ela] preços suficientemente 
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altos”. Em 1715, entretanto, a Coroa, através de Carta Régia, além de banir o cultivo da 

cana-de-açúcar das áreas mineradoras, proibiu a instalação de engenhos voltados para a 

fabricação de açúcar, rapadura ou aguardente porque se temia que essa indústria 

desviasse mão-de-obra da mineração e, também, procurava-se assim evitar seu 

contrabando generalizado, principalmente entre escravos, uma vez que o seu consumo 

podia causar distúrbios e perturbar a ordem pública, além de competir com a produção 

de vinho e de aguardente vindos de Portugal (ROMEIRO; BOTELHO, 2003).  

Na prática, nunca se conseguiu acabar com o consumo da bebida, e em meados do 

século XVIII, a Corte Portuguesa decidiu taxar, também sem sucesso, a venda da 

cachaça, pois a sonegação era muito elevada e a aguardente tinha se tornado um 

símbolo de resistência contra a dominação portuguesa. 

Scarano (2001, p. 472) sintetiza os diferentes aspectos- aparentemente contraditórios-, 

que envolviam o consumo da cachaça na Minas Colonial, comentando de início que 

havia aí “grande quantidade de engenho de moer cana com a finalidade de fabricar 

aguardente e rapadura” e destacando a seguir que o consumo dessa bebida alcoólica no 

Brasil, no século XVIII e início do século XIX, se por um lado parecia necessário para 

fortalecer os trabalhadores e animá-los nas tarefas difíceis (numa época marcada pela 

exploração sistemática e violenta do trabalho escravo, em condições sub-humanas de 

existência), por outro lado, “constituía fonte de arruaças”, prejudicando a economia 

colonial, sobretudo porque os escravos eram os atores que, naquele período, garantiam 

compulsoriamente a produtividade das atividades agrícolas e mineradora. Os indígenas 

e os escravos africanos que tinham seus costumes e cultos próprios cujas cerimônias 

envolviam o consumo de bebidas alcoólicas eram por isso mesmo sempre censurados e 

reprimidos.  

A cachaça, no período da expansão da economia aurífera no Quadrilátero Ferrífero de 

Minas Gerais, na verdade entrava na senzala nos dias de festa, para alegrar os negros 

com a permissão de seus donos; mas no dia-dia era interditada, por interferir no trabalho 

da lavra. Isto levou ambas a bebidas a ser socialmente estigmatizada, no passado, e 

atualmente porque a cachaça era considerada, na época, uma bebida de 

baixo status social, por ser consumida apenas por escravos e brancos pobres, uma vez 

que a elite brasileira da época preferia vinhos e a bagaceira (aguardente de bagaço de 

uva), trazidos de Portugal. Embora, acrescida de gengibre e outros ingredientes, e 

recebendo a denominação de quentão, a cachaça tenha substituído a bagaceira nas festas 
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religiosas (como a festa junina de São João), estabelecendo-se aí uma peculiar simbiose 

entre o “sagrado” e o “profano” (ROSENDAHL, 2010). 

A pesquisadora Julita Scarano (2001), na sociedade colonial da América Portuguesa, 

esclarece que os vendedores da cachaça local eram as negras de tabuleiro e outros atores 

sociais “de baixa categoria”. E de acordo com o pesquisador e historiador Flávio 

Marcus da Silva (2007, p. 369), as negras de tabuleiro eram, a propósito, “acusadas de 

ser a causa principal dos desvios de ouro e de diamantes, de provocar conflitos e 

desordens e de causar danos físicos à escravaria, visto que, os escravos costumavam se 

embebedar”.  

Até há pouco tempo atrás o consumo da cachaça permanecia sendo considerado um 

hábito das classes subalternas. Mas já há algumas décadas, o produto vem superando a 

rejeição de que era alvo em termos sociais e culturais, e seu consumo vem sendo 

associado, mais recentemente, a um comportamento considerado requintado. A “boa” e 

“velha” cachaça deixou assim de ser uma bebida sem valor.  

Hoje ela é apreciada e conquista admiradores e colecionadores pelo mundo inteiro. A 

concorrência no mercado de produção da bebida vem crescendo, e a valorização do 

produto tem sido um grande motivador para sua crescente difusão e mercantilização. A 

cachaça é hoje um destilado com identidade própria, o mais consumido no Brasil, e o 

terceiro no mundo (atrás somente da vodca e do uísque).  

A cachaça artesanal ou de alambique, em particular, tem sua produção concentrada em 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, sendo que os dois primeiros 

contribuem com quase 50% de toda a produção brasileira. Em lojas especializadas, a 

cachaça artesanal é cada vez mais vendida a preços consideráveis. Dependendo da 

marca, o preço de uma garrafa de 700 ml do produto pode ultrapassar o valor de R$ 

200,00. Ou seja, o valor agregado na produção artesanal é muito elevado já que o 

consumidor adquire um produto praticamente exclusivo.  

Vale ressaltar que a valorização da produção artesanal é hoje uma tendência universal. 

O levantamento dos produtos tradicionais portugueses empreendido pela União 

Européia em 1993, por exemplo, incluiu entre tais produtos uma aguardente produzida 

no Algarve e resultante da destilação de frutos maduros de uma espécie conhecida como 

medronho (Arbustos unedo), depois de fermentados naturalmente (TUBALDINI, 2007).  

Outra forma de agregação de valor ao produto são os certificados de qualidade e os 

certificados socioambientais. A cachaça produzida em Paraty, no Estado do Rio de 
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Janeiro, foi a primeira a conseguir, por exemplo, o certificado de indicação geográfica 

com denominação de origem (que designa a origem controlada de um produto de 

determinado país, região geográfica ou localidade o/a qual lhe confere características 

especiais e exclusivas oriundas dos valores histórico-culturais e da credibilidade 

absorvida ao longo do tempo e norteada por princípios tais como a existência de fatores 

naturais e humanos regionais que marcam e personalizam esse produto, além da 

uniformidade, regime e volume de produção). A designação de champagne, em 

oposição a outros espumantes, para a bebida borbulhante oriunda da região homônima 

na França, é um caso emblemático. 

Já em Minas Gerais, desde a criação do programa Procachaça (cujo foco é o controle de 

qualidade e produtividade, passando pelas diferentes etapas da cadeia produtiva desde a 

obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto), em 1992, a aguardente do 

estado vem experimentando uma verdadeira revolução em sua forma e no conteúdo. O 

produtor mineiro hoje destila e elabora a cachaça mais afamada do Brasil. O governo 

mineiro, através de projeto de lei em tramitação no legislativo estadual, pretende 

inclusive conferir à cachaça o título de “bebida oficial do estado”, a ser disponibilizada 

em todas as solenidades em que eventualmente sejam consumidas bebidas destiladas. 

Em Minas Gerais, as ações de organização do setor de produção de cachaça têm 

passado ainda por um processo de interiorização, com a criação de associações de 

produtores em diversas regiões do estado. Em 1982 foi realizado o primeiro diagnóstico 

do setor alambiqueiro mineiro, e em 1992, foi iniciado o Plano Estratégico da Cachaça 

de Minas.  

Vale ressaltar que tanto no “front” externo como no interno, acentuam-se as pressões 

pela melhoria da qualidade dos produtos. Nos mercados externos- vale ressaltar-, as 

exigências relativas à especificação de produtos e insumos estão substituindo, 

gradativamente, as barreiras tarifárias, transformando-se no fator determinante do 

protecionismo comercial e da conquista de mercados. A certificação de qualidade, 

baseada em normas, padrões e especificações técnicas tende a ser o pré-requisito de 

qualquer produto. As pressões partem dos elos receptivos das cadeias de produção, que 

exigem uma série de mudanças. No âmbito da indústria, alambiques e engarrafadoras 

são demandadas matérias-primas mais produtivas e de melhor qualidade. Já no âmbito 

do consumo, novos conceitos de valor, satisfação, qualidade real, “status”, atendimento 

de expectativas, dentre outros, determinam a escolha de determinado produto.  
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Os regulamentos de proteção ao consumidor constituem outro precioso instrumento 

para a garantia da qualidade e segurança dos alimentos. No setor da cachaça a 

preocupação é a mesma. O produtor nacional tem que estar atento para não perder 

mercado para destilados de outros países. 

Focalizando um estudo de caso que investigamos, inclusive, em incursões de campo in 

loco, pode-se verificar que o perfil empreendedor de empresários locais levou ao 

desenvolvimento, por exemplo, a partir de 1985, em Betim (cidade industrial situada na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte/ MG e conurbada com a capital), da cachaça 

Vale Verde, produzida com princípios artesanais e sustentáveis, através da fermentação 

natural da garapa (líquido obtido pelo esmagamento da cana-de-açúcar e com o qual se 

obtém um mosto fermentado com fubá de milho), sem utilização de aditivos químicos e 

com destilação em alambiques de cobre. Trata-se de uma agroindústria que produz uma 

cachaça artesanal de qualidade, consumida em todo o território nacional. O modo 

sustentável de sua produção implica em que todos os resíduos gerados sejam 

reutilizados na linha de produção. Além das novas técnicas utilizadas na produção da 

Vale Verde, o solo calcário da fazenda onde ela é fabricada contribuiu para enriquecer o 

sabor e a textura da cana, dando um agradável paladar ao produto final. 

O Vale Verde Alambique Parque Ecológico é aberto ao público e implementou-se aí, 

inclusive, o “Museu da Cachaça”. E no cardápio do restaurante “Vale Verde 

Alambique”, a cachaça é utilizada não apenas em coquetéis e licores, como também 

como ingrediente dos pratos principais e sobremesas.  

A Vale Verde é produzida em Betim, na Regional Vianópolis, localizada a 

aproximadamente a 15 km do centro da cidade. Vianópolis guarda um modo de vida 

ainda bastante característico do meio rural. O cultivo da cana tem sido tradicionalmente 

direcionado aí para a produção de rapadura e cachaça- vale ressaltar. A diversificação 

das atividades e dos produtos cultivados aparece como um dos mais importantes 

elementos de organização interna das propriedades e estruturação da paisagem agrária e 

cultural locais. O registro do “saber fazer” local está apenas começando, mas sabe-se 

que aí se domiciliam produtores de cachaça artesanal e algumas receitas culinárias 

utilizam a bebida como matéria-prima, como é o caso da geléia de cachaça.  

Ressalte-se que o processo de fabricação dessa bebida envolve desde a colheita, 

moagem, fermentação, destilação, até o seu armazenamento e envelhecimento. O 
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envelhecimento é a etapa final da elaboração da cachaça artesanal. Esse processo 

aprimora a qualidade sensorial das bebidas nobres.  

Vale ressaltar que na discussão desse processo, pode-se tangenciar, a propósito, a 

abordagem de uma “Geografia dos Sentidos”, ao se colocar em pauta atributos da 

bebida capazes de despertar sensações nas pessoas a exemplo dos seus sabores, cheiros 

e cor (CASTRO, DEUS, SILVA, 2012). Essa abordagem geográfica, interessada no 

papel que exercem no cotidiano, os sentidos do ser humano (visão, paladar, olfato...), 

imbricar-se-ia em certa medida, com aspectos da Percepção Ambiental, trabalhados por 

autores como Tuan (1980) que demarcam, por exemplo, que “o odor tem o poder de 

evocar lembranças vívidas, carregadas emocionalmente, de eventos e cenas passadas” 

(TUAN, 1980, p. 11). Já em relação à cor da cachaça podemos sinalizar, a propósito, 

que é o processo de envelhecimento em tonéis de madeira que modifica a coloração do 

produto (CARVALHEIRA, 2006). Ainda que de forma não intencional, foi através do 

armazenamento da cachaça em pipas ou tonéis de grande capacidade que se descobriu 

que bebidas de safras anteriores adquiriam sabor, cor e aroma variados, com melhores 

características sensoriais que a recém-destilada, e assim nasceu, o gosto pela bebida 

envelhecida, que permanece até hoje.  

A cachaça recém destilada apresenta coloração branca. Mas para adquirir boas 

qualidades sensoriais de aroma e paladar, a bebida deve passar, portanto, por um 

processo de envelhecimento permitindo se aprimorar suas características e tornando-a 

um produto mais refinado. Além disso, o envelhecimento modifica sua coloração de 

branca para amarelada. 

Um elemento particular de análise, bastante sugestivo, que se pode introduzir nesse 

contexto de discussão diz respeito ao substrato sociocultural dos índios matis das rain-

forests, que integram a família etnolinguítica pano (ou náwa) da Amazônia Ocidental 

(Vale do Javari), e que constroem sua compreensão do mundo através do paladar. E é 

relevante assinalar que bebidas alcoólicas que eles mesmos fabricam a partir do milho, 

desempenham importante papel nos rituais identitários de iniciação dos jovens nessa 

sociedade tribal (ERIKSON, 1992, 1998).  
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Conclusões 

 

A partir das questões apresentadas nesse trabalho, verifica-se o agronegócio da cachaça 

vem vivenciando um momento bastante singular em sua história, constituindo hoje 

relevante fonte de renda e emprego para milhares de pessoas. Merece destaque, em 

particular, na atualidade, a emergência um novo segmento de consumidores de cachaça, 

o das classes socioeconômicas média e alta, motivados pela melhoria da qualidade da 

bebida e pelas ações promocionais realizadas, principalmente, pelos produtores 

(destacando-se, nesse contexto, a Feira Festival Nacional da Cachaça, realizada 

anualmente em Belo Horizonte. O público feminino também vem sendo conquistado 

pela cachaça. 

Outra ação de impacto, no contexto regional de produção / comercialização da cachaça, 

é a divulgação da marca Cachaça de Minas nos mercados mundiais, notadamente na 

Europa, onde ela se destaca como o destilado brasileiro de maior qualidade e tradição).  

Os maiores importadores de cachaça brasileira são países europeus (sobretudo 

Alemanha, Portugal e França), os Estados Unidos e países sul-americanos (como o 

Paraguai e o Uruguai). Portugal e Uruguai. A caipirinha, em particular, faz enorme 

sucesso no mercado, sendo considerada um dos expoentes da coquetelaria universal 

onde a cachaça se destaca por sua flexibilidade na produção de drinks.  

As ações desenvolvidas por entidades públicas e privadas têm ademais ressaltado o 

valor histórico da cachaça, e patrocinado uma nova tendência de consumo, voltada à 

valorização do hábito de degustação a ela associado, inclusive superando as visões 

discriminatórias e depreciativas que se tinha da bebida. Ressalte-se que a apreciação da 

bebida, cultivada em torno das tradições e do caráter artesanal, da identificação da 

qualidade e do sabor associado à sua origem, na verdade sempre conviveu com o 

consumo indiferenciado, responsável pelo maior volume, sobretudo nas classes menos 

favorecidas.  Esse conjunto de iniciativas se desdobra em várias vertentes, criando um 

nicho de consumo e um tipo especial de consumidor que passa a valorizar e a difundir o 

hábito de degustar a cachaça.  Hoje se destaca, também, a criação de estabelecimentos 

especializados destinados consumo desse produto, agora considerado “nobre”, como as 

cachaçarias e as confrarias.  

No caso da cachaça artesanal, ressalte-se que o cooperativismo tem emergido como a 

principal forma de alavancar, dentro dos marcos legais, a produção dos alambiques, em 
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Minas Gerais, que, a propósito, se concentram nas regiões mais pobres ou “deprimidas” 

do estado como o Norte de Minas e os vales do Mucuri e Jequitinhonha- onde se 

destaca, por exemplo, a Cooperativa dos Produtores de Cachaça da Salinas 

(COOPERCACHAÇA). As cooperativas assumem, nesse contexto, responsabilidades 

tais como o controle de qualidade, padronização e comercialização da cachaça, 

objetivando a obtenção de maiores rentabilidade e escala de produção do produto. No 

Brasil, existem hoje milhares de alambiques. 

A cachaça é a categoria de bebidas em que os produtores mais têm investido em termos 

de controle de qualidade e marketing para modificarem seu status, eliminarem o 

preconceito que sempre acompanhou o hábito de consumir a bebida (como 

anteriormente já enfatizamos) para poderem assim, consequentemente, prosperar no 

mercado internacional. Atualmente, o mercado produtor mineiro de cachaça privilegia a 

qualidade e o sabor, justificando a crescente produção artesanal em detrimento da 

industrial.  

Vale ressaltar que as empresas do setor têm inclusive, tornado as embalagens, rótulos e 

as próprias garrafas do produto esteticamente mais atraentes e sofisticados, com a 

incorporação de detalhes que acabam surtindo efeito na estratégia de 

internacionalização da comercialização do produto. Elaborada por meio artesanal, a 

cachaça tem valor agregado, o que compensa sua comercialização no mercado externo, 

aonde geralmente, o litro de cachaça chega a custar seis vezes mais do que o da cachaça 

industrial, apesar da elevada carga tributária que incide sobre sua comercialização.  

Toda essa dinâmica vai naturalmente se imbricar também- vale ressaltar-, com as 

estratégicas (e polêmicas!) discussões em curso sobre os conceitos e modelos de 

sustentabilidade cultural, ambiental, etc., sobre os quais é inescapável hoje as pessoas e, 

sobretudo, os estudiosos e pesquisadores se situarem e se posicionarem. 
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