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RESUMO 

 

 

A cachaça é o destilado mais consumido no Brasil, considerada a bebida 

genuinamente brasileira e, contemporaneamente, vem adquirindo um novo status de 

valoração pelos produtores, governo e consumidores na conjuntura de consumo de 

bebida de qualidade. Em Paraty (RJ), ela se destaca por sua importância no 

contexto histórico e cultural do município e também como atrativo turístico. No 

entanto, apesar de sua valorização e da existência de seis alambiques, não há um 

produto turístico que explore somente a cachaça. Este trabalho teve como objetivo 

verificar se há condições de infraestrutura, motivação e produto que permita 

desenvolver uma proposta de um roteiro em que a cachaça, com sua história e 

tradição, ofereça aos visitantes uma experiência memorável ao conhecer e interagir 

com a produção in loco e que se torne mais uma opção cultural para o Turismo de 

Paraty. Os conceitos utilizados abordam temas como atrativos turísticos e emoções 

que causam nos turistas, oferta turística, produtos turísticos, economia da 

experiência, turismo cultural e gastronômico. A pesquisa de natureza exploratória 

descritiva foi realizada com responsáveis por alambiques e apreciadores de cachaça 

por meio de observação participante nos alambiques, entrevistas pessoalmente com 

proprietários de estabelecimentos e virtualmente com apreciadores, sommeliers, 

bartenders e o público em geral. Verificou-se que há apelo histórico e cultural para 

motivar visitas integradas com o tema cachaça, que com poucas alterações na 

infraestrutura os alambiques podem receber o roteiro e que há interesse por parte 

dos proprietários e de turistas. Portanto, os estudos iniciais indicam que há 

condições para se fazer um planejamento de um roteiro experiencial tendo como 

tema a cachaça em Paraty, inserido no Caminho da Estrada Real.    

 

Palavras chave: Turismo. Roteiro Turístico. Cachaça. Paraty. Rio de Janeiro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Cachaça is the most consumed distillate in Brazil, considered the genuine Brazilian 

beverage, and has undergone a contemporary process of valorization from the 

producers, government and consumers in the context of fine quality beverage 

consume. In Paraty (RJ), it stands out for its importance in the cultural historical 

context of the city and also as a touristic attractive. However, despite its appreciation 

and the existence of seven alembics, there isn’t a touristic product that only explore 

cachaça. The objective of this research was to verify if there are infrastructure 

conditions, motivations and products that permits a script in which the cachaça with 

all its history and tradition, allows the visitors to have a memorable experience when 

knowing and interacting with the production in loco of this beverage and that 

becomes another cultural touristic option in Paraty. The concepts used were topics 

such as tourist attractions and emotions, tourism offer, tourist products, experience 

economy, cultural tourism and gastronomic. The exploratory descriptive research 

was applied with the alembics in-charge and cachaça connoisseur trough participant 

observation into alembics, personal interviews with the alembics owners and virtual 

ones with cachaciadores, sommeliers, bartenders and general public. It was found 

that there is historic and cultural appeal to motivate incorporated visits with the theme 

cachaça, that with small changes into the infrastructure the alembic can receive the 

script and that there is interest from part of the alembics owners and tourist. 

Therefore, the initial studies indicate the positives conditions to planning a new tourist 

itinerary with the cachaça as its themes, inserted on Caminho da Estrada Real. 

 

Key words: Tourism. Tourist Itinerary. Cachaça. Paraty. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A globalização permite a diminuição das fronteiras entre as nações e o 

constante desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte e de 

comunicação, além de acelerar o processo de visitação de lugares que se 

tornam mais conhecidos (ARRUDA & PIMENTA, 2005). A atividade turística 

por sua vez, contrapõe o global com o local à medida que se utiliza de 

aspectos geográficos, históricos, sociais e culturais para formar produtos que 

tragam a identidade cultural local para segmentos como do Turismo Cultural. 

Uma das identidades culturais do Brasil é a cachaça. Produto 

genuinamente brasileiro presente na História do Brasil desde o Período 

Colonial e reconhecido, em 2005, como um produto exclusivo do Brasil 

(BRASIL, 2003). Em âmbito regional, nos estados do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais é considerada Patrimônio Histórico Cultural.  

É a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no 

Brasil de acordo com o Centro Brasileiro de Referência (2012) e exportada 

para mais de 60 países, sendo 4.000 marcas de cachaças no Brasil (MAPA DA 

CACHAÇA, 2012).   

No estado do Rio de Janeiro, no município de Paraty a cachaça é 

considera um marco em sua História. Durante o século XVII e XVIII, na época 

da economia da mineração, Paraty foi porto de entrada de mercadorias e 

escravos para as Minas Gerais. Quando esta atividade econômica entra em 

decadência no município, a cachaça obtém um papel de destaque econômico, 

além de passar a ser referência cultural do município. Esta referência foi tão 

grande que a bebida também passou a ser denominada de Paraty. Até hoje é 

um produto de valor histórico e cultural, sendo integrante da identidade local 

(MELLO, 2009 p. 57) 

Não há dados exatos sobre quantos alambiques existiram em Paraty1. 

Atualmente, no município há uma Associação dos Produtores e Amigos da 

                                                
1
 Não se tem um dado confiável a respeito deste tema, mas pode-se afirmar que nunca se 

deixou de produzir a cana-de açúcar e a cachaça em Paraty. No aplicativo “Paraty: cultura e 
natureza" (Disponível em http://pmparaty.rj.gov.br/page/noticiasdetalhes.aspx?chave=app-
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Cachaça Artesanal de Paraty (APACAP) com seis engenhos cadastrados, além 

de realizar anualmente o Festival da Cachaça Cultura e Sabores de Paraty 

desde 1982, em um final de semana no mês de agosto. 

Produções de bebidas são consideradas atrativos turísticos em vários 

lugares do mundo e esta atividade turística pode ser compreendida como 

turismo gastronômico, que para Gândara, Gimenes e Mascarenhas (2009, p. 

181) é “uma vertente do turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes 

se dá por motivos vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada 

localidade”.  

Como exemplo de turismo gastronômico motivado pelas bebidas pode-

se citar na França, a cidade de Reims, na região de Champagne-Ardenne, 

visitada por sua produção do vinho champanhe. Na Bélgica, em Bruxelas 

turistas fazem tour para conhecer cervejarias como Brasserie Cantillon. Em 

Jerez de la Frontera, na Espanha, a visita é realizada por causa do vinho Jerez. 

Em Lima, a cidade de Pisco é explorada por turistas por causa da bebida com 

o mesmo nome. Em Portugal, na região do Alto Douro, um dos motivos para 

conhecê-la é o vinho do Porto. Em Praga, na República Tcheca, os turistas 

apreciam as absintarias, lojas especializadas na bebida conhecida como “Fada 

Verde”, o absinto. Em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, o beer tour leva 

pessoas a conhecerem a história, fabricação e degustação da cerveja, entre 

tantos outros exemplos.  

Como moradora do município de Paraty, a autora deste trabalho, em 

abril de 2014, participou como pesquisadora de campo de uma pesquisa de 

demanda turística para um doutorado e no final conversando com os 

pesquisados demonstraram-se insatisfeitos com a oferta de atividades culturais 

no município, além dos eventos. 

Inicialmente, foi realizando um levantamento no site da prefeitura e no 

aplicativo Paraty: cultura e natureza para saber quais eram os atrativos 

turísticos explorados no município e verificou-se que quanto aos atrativos 

culturais destacam-se: o Centro Histórico com sua arquitetura e história, o 

quilombo do Campinho da Independência, grupo Contadores de Estórias, as 

aulas de culinárias, a Casa da Cultura de Paraty,  o museu de Arte Sacra, o 

                                                                                                                                          
paraty-cultura-e-natureza. Acesso em 02 nov 2016), aponta que em 1820, haviam 12 engenhos 
de açúcar e mais de 150 alambiques.  
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forte Defensor Perpétuo, os ateliers e a gastronomia, o Miniparque Estrada 

Real, o caminho do ouro, os alambiques, além dos eventos que seguem um 

calendário anual. Já os atrativos naturais são passeios de barcos, de caiaque, 

canoagem, surfe, rafting, boia por rios, mergulho, cavalgadas, praias, 

cachoeiras, exploração de grutas e áreas de preservação.  

Neste levantamento percebeu-se que embora haja uma grande 

quantidade tanto atrativos naturais quanto culturais nem todos são divulgados. 

Apesar de existir um site oficial e um aplicativo, os turistas acabam descobrindo 

o que fazer em Paraty principalmente na recepção dos meios de hospedagem 

que indicam agências de turismo ou nas mesmas2. Esta divulgação privilegia 

os atrativos que recebem comissões, predominantemente são os da oferta de 

atrativos naturais e passeios de barco cuja visitação é prejudicada quando o 

tempo está chuvoso. 

Utilizando os comentários dos turistas que afirmaram faltar atrativos 

culturais durante a entrevista para o doutorado e o levantamento da oferta 

turística do município, passou-se a pensar que atrativo ou recurso cultural 

poderia ser potencializado para aumentar a oferta turística cultural de Paraty 

que motivaria a visita ao destino ou ofereceria alternativas quando o tempo 

estivesse chuvoso? 

Percebeu-se a cachaça como um atrativo turístico experiencial pouco 

explorado, mesmo que uma de suas alcunhas seja Paraty. Como se apresenta 

na música de Assis Valente3, cantada por Carmem Miranda e Maria Bethânia:  

 
Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí, 
Em vez de tomar chá com torradas ele bebeu parati, 
Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão,  
E sorria quando o povo dizia: sossega leão, sossega leão (...) 
 
 

Atualmente, há no município tours realizados por diversas agências que 

incluem os alambiques em sua programação. Nestes tours o transporte é feito 

usando Jeeps, por isso, denominados Jeep Tours. O programa destes tours é 

composto de paradas em quatro cachoeiras e dois alambiques. A autora ao 

                                                
2
 A pesquisadora trabalho no turismo de Paraty e por experiência vivenciou esta prática 

constantemente. 
3
 Disponível em <https://www.letras.mus.br/assis-valente/275881/>. Acesso em 20 nov 2016. 

(Grifo nosso).   
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realizar este tour, observou-se que as agências não exploram todo potencial 

que o tema cachaça tem a oferecer, pois neste programa, as cachoeiras têm 

maior apelo turístico em relação aos alambiques. Em geral, são realizadas 

paradas nas cachoeiras da Pedra Branca, Poço do Inglês, Tobogã e Tarzan e 

nos alambiques Engenho D'ouro e Pedra Branca ou Paratiana, com duração 

aproximada de cinco horas com parada para almoço. 

No aplicativo Paraty.com.br4, do poder municipal, há um item sobre 

alambiques de cachaça com um link para a Associação dos Produtores e 

Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty (APACAP) e sobre a Festa da 

Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty. Neste aplicativo e nos links pode-se 

obter informações gerais para uma visita individual aos alambiques.     

Durante a Festa da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, edição de 

2016, foi oferecido um tour denominado Cachoeiras e Alambiques, com 

programação e horários diferentes (PARATY, 2016).  

 Saídas às 8h30 minutos e às 13 horas, duração de três horas 

com visitas aos alambiques Pedra Branca, Paratiana, Engenho 

d´Ouro e Cachoeira do Tobogã e Poço do Tarzan. 

 Saídas às 9 horas, 12 horas e 15 horas, duração de três horas 

com visitas somente aos alambiques Paratiana, Pedra Branca, 

Engenho d´Ouro e Coqueiro. 

 Saída às 9 horas e duração de cinco horas para Trindade (Distrito 

de Paraty) passando no Alambique Coqueiro. 

Baseado nestas reflexões surgiu o questionamento se poderia um 

roteiro da cachaça dentro de um contexto turístico com base em uma visitação 

mediada apresentar aos visitantes este produto como patrimônio histórico e 

cultural por meio de uma experiência memorável que potencializaria o turismo 

cultural de Paraty?  

Diante do que foi desvelado sobre a cachaça e o turismo em Paraty, o 

objetivo principal deste trabalho foi verificar se há condições de infraestrutura, 

motivação e produto que permita desenvolver uma proposta de um roteiro em 

que a cachaça com sua história e tradição, ofereça aos visitantes uma 

                                                
4
Instrução disponível para abaixar o aplicativo em 

<http://www.paraty.com.br/noticiasparaty.asp? id=4115>, acesso em 20 set 2016. 
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experiência memorável ao conhecer e interagir com a produção in loco desta 

bebida e que se torne mais uma opção cultural para o turismo de Paraty. 

Foram delineados os seguintes objetivos específicos:  

 Apresentar conceitos de atrativos turísticos no contexto da oferta 

turística cultural na economia da experiência.  

 Mostrar o que é a cachaça no contexto histórico do Brasil e de 

Paraty e que ela é entendida como patrimônio cultural e histórico 

nacional e como atrativo turístico. 

 Verificar se os apreciadores de cachaça e os responsáveis pelo 

alambiques teriam interesse em um roteiro experiencial sobre a 

cachaça. 

 Identificar as barreiras ou facilidades para que este roteiro possa 

ser concretizado.   

A metodologia utilizada foi de natureza exploratória descritiva e os dados 

apresentados são primários coletados por meio de pesquisa no campo. As 

técnicas aplicadas foram a observação participante, entrevistas abertas com 

responsáveis por alambiques e um questionário enviado pela internet para 

apreciadores de cachaça. A pesquisa no campo ocorreu no mês de outubro de 

2016, com o intuito de entrevistar todos os proprietários dos alambiques e 

realizar a observação participantes como turista em visita aos alambiques 

utilizando dados dos aplicativos e informações públicas. Neste mesmo período, 

foram aplicados os questionários via internet, procurando atingir o maior 

número de respostas por parte dos apreciadores. Após a coleta dos dados, 

para interpretação da pesquisa adotou-se o viés qualitativo.  

 O trabalho está divido em três capítulos, no primeiro encontram-se 

conceitos de atrativos turísticos no contexto da oferta turística cultural e da 

economia da experiência. No segundo, a cachaça na História do Brasil 

enquanto patrimônio histórico-cultural e atrativo turístico. No terceiro e último 

capítulo, a cachaça no município de Paraty e os fatores para a criação de um 

novo roteiro experiencial que a tenha como tema. 
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1 ATRATIVOS TURÍSTICOS DESPERTANDO EMOÇÕES NOS 

TURISTAS 

 

Este capítulo aborda a revisão bibliográfica de definições sobre atrativos 

turísticos passando pelos conceitos de produto, oferta e destinos turísticos para 

compreender-se de que forma os atrativos atuam no fenômeno do turismo e o 

seu papel na gestão de destinos turísticos. São apresentados conceitos de 

identidade, patrimônio, memória, Turismo de Experiência, Turismo Cultural, 

Turismo Gastronômico e de Bebidas importantes para o entendimento da 

proposta deste trabalho. 

 

1.1 ATRATIVOS, OFERTA, PRODUTO E DESTINOS: DEFINIÇÕES 

 

Os atrativos turísticos são fundamentais na formação do produto 

turístico de um destino, visto que, motivam fluxos de pessoas a visitarem 

determinados locais por suas singularidades. Lundberg (1985); Gunn (1994); 

Swarbrooke (1995) e Horner, (1996) concordam que as atrações fornecem os 

elementos principais para o desenvolvimento do produto/destino turístico.  

O produto turístico é entendido, de uma maneira geral, pelo viés 

econômico como o que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou desejo dos consumidores, ou que tenha a finalidade de 

comercialização (KUAZAQUI, 2002). O produto turístico, segundo Middleton 

(2002) é formado por atrativos (ambientes natural, artificial e humano), 

facilidades (alojamento, alimentação, transporte, pessoal capacitado, etc.), 

acessibilidade (vias de acesso terrestre, aéreo e marítimo), imagem do destino, 

e vendido por determinado preço ao consumidor. Desta forma, está vinculada a 

precificação e a construção de um modelo ideal na mente do turista sobre o 

local que ele vai visitar. Já a oferta turística consiste no conjunto de atrativos, 

equipamentos, serviços e infraestrutura que possibilitam a realização da 

atividade turística. (BRASIL, 2007; BERGO, 2011; OMT, 2001). 

O desenvolvimento do produto turístico ocorre para satisfazer uma 

necessidade ou um desejo dos turistas e é composto de bens e serviços que 

podem ser consumidos em sua totalidade como um pacote turístico ou de 
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forma parcial como um meio de hospedagem. Possui elementos tangíveis e 

intangíveis, vivenciado pelo turista durante sua experiência. Cooper, Hall e 

Trigo (2011, p. 20) apresentam os produtos turísticos como “complexo e 

multifacetado, oferecendo utilidades e benefícios para o consumidor”. 

Na contemporaneidade, os turistas estão à procura de “experiências 

centradas no Eu, essencialmente espirituais, e das quais possam emergir 

narrativas construtoras da identidade pessoal; procura de oportunidades para a 

criatividade e envolvimento na criação de experiência turística” (CAMPOS, 

2011, p.3). Ao obterem mais informações possuem maior poder de negociação 

e desejo em desenvolver relações com os produtores turísticos por meio de 

diálogos (JAGER, 2009).  

A nova visão do mercado é de interação entre a organização e o cliente. 

O mercado se transformou em um fórum, onde a criação de valor é realizada a 

partir das experiências co-criadas entre organizações e turistas. 

Principalmente, após as redes sociais. O mercado é um facilitador, estrutura 

para o envolvimento e a co-criação de valor (COSTA, 2013). Esta nova visão 

do mercado altera a anterior centrada no produto e na empresa, o mercado era 

o lugar onde se realizavam as trocas entre produtos e serviços, que geravam 

valor ao negócio.    

Ao oportunizar a criação conjunta de valor decorrente da experiência de 

co-criação do produto pelas organizações e turistas, chega-se ao nível mais 

profundo e elevado de significação para o turista. “O valor não reside no objeto 

de consumo, mas, na própria experiência de consumo”. (MINKIEWICZ et al, 

2009, p.173).  

Participar na definição do valor e no reconhecimento dos produtos 

intangíveis é a denominada co-criação de valor. As organizações estimulam a 

troca de conhecimentos entre elas e os clientes, visando aprofundar a 

compreensão sobre necessidades e expectativas e, também, aumentar as 

oportunidades para inovação e geração de valor.  

Oferecem acesso para o cliente “experimentar” os benefícios do produto 

por meio de interações entre a empresa e o cliente baseadas em avaliações do 

produto durante o processo de desenvolvimento. O gerenciamento dos riscos 

relacionados à participação direta do cliente é realizado pela organização no 
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Dimensões da Co-
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Personalização 

Experiência única 

Envolvimento 

Significado 
pessoal 

Co-produção 

Construção de 
Valor  

processo, mas o cliente também assume maior volume de riscos ao se tornar 

corresponsável pelo processo de criação. Porém, é preciso que haja 

transparência para assegurar o aumento da confiança entre o cliente e a 

organização, contribuindo para o estabelecimento de uma relação mais 

produtiva e de maior valor agregado para ambas as partes. 

Esta abordagem mais atual permite considerar todos os atores de 

mercado e reconhecer a relação mútua e contínua do processo. Os bens e 

serviços integrados são o que o turista consome em suas viagens. Por este 

olhar, o turista é um coprodutor de bens e comunica uma abordagem de 

marketing que permite interação com o cliente em processo contínuo. Assim, o 

produto turístico é pensado como um conjunto de atributos tangíveis e 

intangíveis que pode ser um único componente ou um composto de 

componentes que se apresenta como “uma amálgama de diferentes bens e 

serviços oferecidos ao turista como uma experiência” (GILBERT, 1990, p. 20).  

Minkiewicz et al (2009) e Prahalad e Ramaswamy (2006) apresentam as 

dimensões da Co-criação (Figura 1). 

Figura 1: Dimensões da Co-criação 

Fonte: Campos, 2011. 
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Durante o processo de produção, nesta nova forma de desenvolver 

produtos turísticos, o turista fica mais comprometido. O produto tem 

características específicas que precisam ser consideradas ao desenvolvê-lo, 

apresentadas por Middleton e Clarke (2001. p.57). 

 

 É intangível: por ser um bem de consumo abstrato e intangível, o 

turista não pode tocar ou armazenar o produto, bem como transportá-

lo em uma mala, ele vive a experiência e a guarda na memória; 

 É estático: pois não é possível mudar a localização de uma atração 

turística; 

 É perecível: pois se a visitação, ou hospedagem não acontecer no 

período esperado, o prejuízo não pode ser recuperado. A venda 

perdida não poderá mais ser feita; 

 É limitado: a produção de serviços é limitada à determinada 

quantidade, em um determinado tempo e espaço; 

 É sazonal: concentra-se em algumas épocas e locais específicos, o 

que acaba por induzir a criação de produtos diferenciados para serem 

vendidos ao longo de todo o ano; 

 É sistêmico: todos os produtos e serviços de uma atração turística 

estão interligados. Como o turista necessita de produtos e serviços 

variados, a ausência de um deles poderá inviabilizar ou dificultar a 

experiência vivida pelo turista; 

 É variável em seu valor percebido: a avaliação feita pelo turista será 

de acordo com a qualidade da experiência vivida por ele, que pode 

ser diferente da experiência de outros na mesma viagem; 

 É simultâneo: o turista consome o produto ao mesmo tempo em que o 

serviço é prestado; 

 É difícil de controlar: uma vez que o turista avalia os serviços 

prestados posteriormente à sua experiência, tornando mais difícil o 

controle da qualidade do produto turístico. 

 

Com isso, percebe-se que antes da compra e do consumo do produto 

turístico há aspectos que influenciam o comportamento futuro de compra. Um 

produto turístico ao ser definido torna-se uma combinação entre os atrativos 
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disponíveis em uma localidade com os equipamentos, serviços, e infraestrutura 

para disponibilizar ao visitante uma experiência de visitação por um preço 

competitivo. 

A competitividade e posicionamento de um destino turístico são 

determinados, principalmente, pela sua oferta turística que consiste em:  

 
Conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social 
ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada 
região, durante um período determinado de tempo, um público 
visitante. (BENI, 2007, p. 177). 

 
 

Ente os elementos da oferta turística estão os atrativos turísticos, 

principais fomentadores da atividade turística, sem eles de fato não haveria 

motivação para viagens e a infraestrutura, bens e serviços de uma localidade 

não poderiam ser consideradas como oferta turística (Figura 2). 

 

Figura 2: Representação gráfica da oferta turística 
 

                                 

             Fonte: Andrikiu e Gândara, 2015. 
 
 

Os atrativos turísticos são “lugar, objeto ou acontecimento de interesse 

turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos (EMBRATUR,1984, p. 

8). Para este trabalho foi escolhida esta definição, entretanto há muitas outras, 

Walsh-Heron e Stevens (1990) destacam a falta de uma definição rigorosa e 

sucinta que seja relevante para todos os atrativos turísticos. 
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Vários autores têm apoiado a noção de que as atrações são a razão 

primária para a existência do turismo (MILL; MORRISON, 1985; GUNN, 1982; 

LEIPER, 1990). As atrações desempenham duas funções-chave no turismo: 

estimulam o interesse em viajar para um destino e fornecem satisfação ao 

visitante (GUNN, 1994). Pode-se compreender, portanto, que para um destino 

ser considerado turístico ele deve obter primeiramente o poder de despertar 

nas pessoas o interesse por conhecer seus atrativos. 

Os atrativos turísticos se dividem em culturais e naturais, que se 

subdividem em materiais e imateriais. São categorizados em permanentes, 

aqueles que estão todos os tempos disponíveis e instalados em um mesmo 

lugar, ou temporários, que ocorrem apenas por um período fixo de tempo. 

Podem ser geridos pelos organismos públicos, privados ou por voluntários. 

Localizarem isoladamente ou em clusters; nodal, em um ponto específico ou 

linear, próximos a outras atrações em um espaço contínuo; no meio urbano ou 

rural. Com um fluxo de visitação perene ou sazonal, pagos ou gratuitos, com ou 

sem taxa de ingresso. (EMBRATUR,1984). 

A formatação de atrativos turísticos é necessária para captação de fluxo 

turístico e para o posicionamento do destino. Pode também, impulsionar a 

capacidade de atração e competitividade do destino. 

Os destinos turísticos são explicitados por Valls (2006, p. 18) como: 

 
[...] um espaço geográfico determinado, com características próprias 
de clima, identidade, infraestruturas e serviços, com certa capacidade 
administrativa para desenvolver instrumentos comuns de 
planejamento, que adquirem centralidade, atraindo a turistas 
mediante produtos perfeitamente estruturados e adaptados às 
necessidades e desejos buscados, graças a valorização e 
organização dos atrativos disponíveis; dotado de uma marca, e que 
se comercializa levando em conta seu caráter integral. 

 
 

Após apresentar as definições de destino, oferta e produto pode-se 

observar que há menos destinos que produtos e mais oferta turística que 

produtos.  

O objeto de estudo deste trabalho são os alambiques de cachaça 

artesanal do município de Paraty. No contexto estudado deste capítulo, 

classificam-se os alambiques como atrativos turísticos culturais. Entende-se 

por atrativo turístico cultural, aqueles 
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[...] elementos da cultura que, ao serem utilizados para fins turísticos, 
passam a atrair fluxos turísticos. São os bens e valores culturais de 
natureza material e imaterial produzidos pelo homem e apropriados 
pelo turismo, da pré-história à época atual, como testemunhos de uma 
cultura, representados por suas formas de expressão; modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 
os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços para 
destinos diversos; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico” (INVTUR, 2011). 

 

Os atrativos culturais são os atrativos construídos pelo homem que 

podem ter a intenção de atrair visitantes na sua constituição ou não e serem 

cooptados pelo turismo para o uso turístico. Entre eles estão também, os 

eventos especiais. (SWARBROOKE, 1995).  

Como já relatado na Introdução deste trabalho, existem seis alambiques 

em Paraty e muitos já recebem visitação. Assim, a proposta para estes 

alambiques é a criação de um roteiro turístico que pode ser compreendido 

como:  

 
Encadeamento, com organização lógica e ordenada, dos atrativos 
turísticos existentes em determinado circuito turístico, com a intenção 
de facilitar a utilização pelo mercado consumidor (demanda), tanto 
pelo público autoguiado como também, servir de subsídio para a 
formatação de passeios a serem comercializados por agências de 
turismo receptivas (SEBRAE, s/d). 

 
 

Outra definição foi oferecida pelo Ministério do Turismo (2007, p. 13) 

 
Podemos entender roteiro turístico como um itinerário caracterizado 
por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e 
estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e 
comercialização turística das localidades que formam o roteiro. 
Partindo da definição anterior, pode-se dizer que a roteirização 
turística é o processo que visa propor, aos diversos atores envolvidos 
com o turismo, orientações para a constituição dos roteiros turísticos. 
Essas orientações vão auxiliar na integração e organização de 
atrativos, equipamentos, serviços turísticos e infra-estrutura de apoio 
do turismo, resultando na consolidação dos produtos de uma 
determinada região. 

 

Existe segundo o Mur (2010) rota turística e roteiro turístico, a primeira é 

entendida como “um percurso continuado e delimitado cuja identidade é 

reforçada ou atribuída pela utilização turística”, assim, apresenta ordem 

sequenciada de visitação nos atrativos e, por conseguinte, ponto inicial e ponto 
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final do percurso, sendo que uma rota pode conter vários roteiros e perpassar 

por várias regiões turísticas. Já roteiro turístico “é um itinerário caracterizado 

por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado 

para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística”. Com 

se observa, os roteiros turísticos são mais flexíveis por não haver sequência de 

visitação, podendo o turista iniciar a visita em qualquer ponto do mesmo, além 

de não apresentarem, necessariamente, ponto inicial e ponto final do percurso 

e, em geral apresentam um tema. (Figura 3). 

 

Figura 3: Diferença entre Rota e Roteiro 

 

Fonte: Brasil, Ministério do Turismo, 2010.  

 

Segundo Bahl (2006, p. 298)  

 
Dentre a diversidade de atividades inerentes ao planejamento 
turístico, a mais evidente é a elaboração de roteiros formatados como 
produtos, pois resumem um processo de ordenação de elementos 
intervenientes na efetivação de uma viagem. A elaboração pode 
estabelecer diretrizes e gerar uma circulação turística posterior, 
seguindo determinados trajetos, criando fluxos e possibilitando um 
aproveitamento racional na região e dos atrativos a visitar.  
 
 

Elaborar roteiros e/rotas turísticas é importante para a consolidação dos 

destinos turísticos por permitir diversificar a oferta e ampliar a demanda, 

auxiliando no surgimento de produtos complementares que não 

sobrecarreguem um único segmento.   
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Um roteiro precisa inicialmente de um estudo que permita conhecer a 

situação atual da oferta.  O objetivo é conhecer a realidade da oferta e de seu 

mercado turístico. Para realizar essa análise situacional é necessário:  

 levantar e sistematizar informações, estudos, projetos e 

inventários referentes à oferta e à demanda turística;  

 identificar as linhas de financiamento existentes ou a capacidade 

de investimentos públicos e privados da região turística;  

 identificar a capacidade empresarial para fins de promoção e 

comercialização. 

 

Esta visão geral da situação permitirá subsidiar os passos do processo 

de roteirização. Os passos para se chegar a esta visão geral do processo 

podem ser observados na descrição da roteirização do Ministério do Turismo 

(2007). 

 envolvimento dos atores;  

 definição de competências e funções;  

 avaliação e hierarquização dos atrativos turísticos;  

 análise de mercado e definição de segmentos;  

 identificação dos possíveis impactos socioculturais, ambientais e 

econômicos;  

 elaboração do roteiro específico;  

 levantamento das ações necessárias para a implementação do 

roteiro turístico;  

 fixação dos preços a serem cobrados e teste do roteiro turístico;  

 qualificação dos serviços turísticos; 10.promoção e 

comercialização;  

 monitoria e avaliação. Passemos, então, aos passos do processo 

de roteirização. 

O roteiro pensado neste trabalho visa alterar a forma em que os 

alambiques estão trabalhando o turismo e para desenvolver os estudos da 

proposta emprestou-se de Andrukiu e Gândara (2015) a seguinte explicação: 

para se atingir novos consumidores ou provocar novas percepções entre os 

visitantes usuais, os responsáveis pelo turismo devem promover ações que 

agreguem valor ao produto já existente ou ainda que desenvolvam novos 

produtos, serviços ou atrativos que atendam outras necessidades dos turistas 
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(BENI, 2007). Os autores citados propõem diante da homogeneização e de um 

mercado saturado, inovação com o lançamento de novos produtos com mesma 

utilidade ou um novo produto com uma nova utilidade, ou ainda um mesmo 

produto com uma nova utilidade, que é o conceito do Marketing Lateral de 

Kotler e Trias Des Bes (2004). 

Ao usar esta ferramenta pode-se proporcionar mais que “uma simples 

apreciação dos destinos, mas a condução de visitantes e turistas a uma 

experiência no destino da qual eles venham relacionar o local às emoções e 

sentimentos que ali desfrutaram” (ANDRUKIU; GÂNDARA, 2015, p.352). 

Assim, pode-se entender que a economia da experiência auxiliará a 

refletir uma ação que altere a maneira de realizar a visitação. 

  

1.2 ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA E O TURISMO 
 
 

A economia da experiência faz parte do atual estágio mercadológico que 

consiste em oferecer produtos e serviços que despertem emoções nos 

consumidores. Para Joseph e Gilmore (1999, p.98) o negócio fechado com um 

cliente precisa ser um evento memorável e que essa memória (experiência) é o 

que se configurará como produto da transação. Segundo o conceito, o que 

efetivamente cria valor aos produtos e serviços são as experiências pessoais 

dos consumidores. 

A comercialização na Economia da Experiência o consumidor não 

adquire simplesmente um produto ou serviço, mas sim, paga “para passar 

algum tempo participando de uma série de eventos memoráveis” (PINE; 

GILMORE, 1999, p.2). Com isso, não se compra algo com o intuito de que este 

exerça simplesmente sua função, mas sim, que possibilite satisfazer outros 

desejos a ele relacionados. 

No caso do turismo, ao percorrer uma região que tenha produção de 

bebidas, a experiência será além de degustar a bebida ou apreciar uma 

paisagem rural. O que turista procura é um conjunto de sensações 

proporcionadas durante todo o consumo do produto, que cria bases que 

definem seus valores, aspectos emocionais, individualidade de suas 

experiências, memórias e percepção dos sentidos. 
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As experiências são momentos ricos em sensações que envolvem 

emoções e estados de espírito nas pessoas em determinado espaço tempo. 

Seu valor está baseado na memória e sentido pessoal para cada indivíduo. 

Binkhorst (2008) entende que o Turismo é o maior gerador de experiências. 

Por natureza performativo: espaços e lugares constituem palcos e elementos 

materiais e organizacionais que proporcionam a construção de contextos 

significantes para o turista (EDENSOR, 2000).  

 No turismo, especificamente, pode-se aferir que a experiência é um dos 

principais motivadores de escolha de produtos, pois quando pessoas optam por 

viajar estão em busca do novo e do sair da rotina, que lhe satisfaçam pelo 

poder de vivenciar momentos inesquecíveis.  Segundo Beni (2011, p. 74) 

“Commodities são fungíveis, produtos são tangíveis, serviços são intangíveis e 

experiências são inesquecíveis”. Esta nova perspectiva resulta na necessidade 

de produtos turísticos cada vez mais diferenciais, vivenciais e memoráveis 

capazes de eternizar momentos únicos para cada indivíduo. 

 

[...] as experiências são inerentemente pessoais, existe apenas na 
mente de um indivíduo que tenha sido enredado em um nível 
emocional, físico, intelectual, ou até mesmo espiritual. Portanto, não 
há como duas pessoas passarem pela mesma experiência, pois cada 
experiência resulta da interação entre o palco do evento (como uma 
peça teatral) e do palco de cada mente (PINES II; GILMORE, 1998, p. 
89). 

 

Para além da hospedagem eficiente, bom atendimento e o padrão de 

troca financeiro, há uma tendência na valorização de trocas emocionais, 

espirituais e simbólicas. A mudança de valores econômicos da sociedade 

trabalhada por Jensen (1996), o qual batiza esta nova Era de “The Dream 

Society” (Sociedade dos Sonhos) é uma Era voltada ao emocional e espiritual 

(JESEN, 1996), na qual a Sociedade dos Sonhos terá empresas mais 

equilibradas procurando obter lucros e valores humanos. 

Serão aquelas empresas onde a capacidade de criação e entusiasmo 

contarão mais do que o próprio produto e elas terão que agregar seus valores e 

sua história aos produtos se quiserem captar o coração dos clientes. Beni 

(2003) acrescenta ser fundamental para que os governos e organizações de 

serviços atentem a essas mudanças. 
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Percebe-se esta mudança na atividade turística quanto a busca por 

destinações que despertem encantamento e sensações únicas “[...] quando 

turistas mais sensatos estão deixando os decepcionantes lugares badalados e 

de prestígio europeus para experiências mais autênticas, como andar a cavalo 

pela floresta, por exemplo” (BENI 2011, p.46). Assim, ao buscar um destino o 

turista almeja, além de sair da rotina, sensações e experiências únicas.   

 
 
Os países receptores vêm inovando e aperfeiçoando seus produtos, 
equipamentos e serviços turísticos, buscando despertar no turista o 
valor e experiências antes não perceptíveis, assim, aumentando a 
competitividade de seus produtos no mercado. Entretanto, essa 
inovação não se resume somente aos produtos e serviços ofertados 
ao turista, mas implica na mobilização de todos os componentes da 
empresa. A inovação no turismo abrange tanto inovações 
tecnológicas, quanto comerciais, organizacionais e sociais (BENI, 
2011.). 

 
 

Netto (2010) aponta que pela ótica da sociologia o turismo seja visto 

como forma de escape da rotina e a experiência da viagem como forma de 

ampliar a mente, o qual contribui para o enriquecimento próprio.  

A visitação a locais produtores de bebidas é um exemplo da atual 

tendência a busca por sensações na atividade turística o que se apresenta a 

seguir. 

 

1.3 ATRATIVOS CULTURAIS GASTRONÔMICOS 

  

 

O que significa patrimônio? Há vários significados para esta palavra. No 

conceito clássico, segundo Camargo (2002) são bens culturais ou monumentos 

de excepcional valor histórico e artístico nacional (identidade homogênea e 

unitária) de uma sociedade. Segundo Rodrigues (2002, p. 16) indica a “escolha 

oficial, que envolve exclusões; também significa algo construído para ser uma 

representação do passado histórico cultural de uma sociedade”.   

No conceito contemporâneo não é uma identidade homogênea, mas “um 

produto de uma escolha e, como toda escolha, tem um caráter arbitrário. 

Resulta da seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis de 

esquecimento e destruição” (CAMARGO, 2002, p. 96). O patrimônio contempla 
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apenas uma parte dos bens culturais e, para cada época, há escolhas a 

respeito do que, para quem e por que preservar. A preservação é resultado de 

uma negociação entre os diversos setores da sociedade.      

Pela explicação de Camargo, a escolha do que se inclui ou não no 

conceito de patrimônio é definido por pessoas de uma determinada sociedade 

que recebem o poder para tanto, com critérios estipulados por esta sociedade. 

O Patrimônio, então é um conjunto bens simbólicos que precisam ser 

descontruídos e reinterpretados para apreender o seu significado.  

No final da década de 1970, ocorreu a valorização do patrimônio cultural 

como um fator de memória da sociedade, como testemunhos de experiências 

vividas que permite as pessoas lembrarem e ampliarem o sentimento de 

pertencer a um território e compartilhar de uma mesma cultura.  A Constituição 

Brasileira no final da década de 1980 foi um marco na construção do conceito 

atual de patrimônio cultural, incluindo bens materiais e imateriais.    

Para Dias (2006), o conceito de patrimônio foi adquirindo ao longo do 

tempo novas interpretações até chegar a abrangência que se tem hoje. “Aos 

valores históricos, artísticos, científicos, educativos e políticos associados à 

definição de patrimônio são incorporados novos valores que se relacionam com 

o território e com a construção da identidade cultural de uma comunidade”. 

(DIAS, 2006,). 

Na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, em 

2003, a UNESCO definiu como Patrimônio Cultural Imaterial como: 

 

[...] práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas e 
também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são 
associados e as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos que se reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural. O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração 
em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos 
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana (IPHAN, 2006, p.15).  

 

Com esse documento, o Patrimônio Imaterial constitui-se em saberes e 

experiências, que na maioria das vezes, são passados hereditariamente, 

destacando a importância das comunidades tradicionais. Em 4 de agosto de 

2010, o decreto presidencial nº 3.551, sugere mecanismo de registro do 
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patrimônio imaterial. Essa ação se dará pelo registro nos livros dos saberes, 

contemplando aqui conhecimentos, habilidades e modo de fazer que inclui a 

produção da cachaça.  

A ideia de patrimônio cultural abarca ao ambiente cultural como o 

natural.    

 

A ideia de Patrimônio Cultural, quando envolve todos os 
aspectos da atividade humana, conduz a uma revalorização ao 
homem e manipulado por ele. O homem em interação com a 
natureza domina suas espécies, o meio geográfico e o 
ambiente. Controla consciente e inconscientemente, o habitar 
onde desenvolve sua vida, potencializando umas espécies em 
detrimento de outras. Neste sentido, o meio ambiente está 
intimamente relacionado com o cultural e, portanto, com as 
produções do homem. (BRASIL, 2010). 

 
 

Pode-se aferir que o conceito de patrimônio cultural contém o feito 

humano atrelado a um contexto, por isso, ele não é fruto de convenções 

socais, mas é reflexo da sociedade que o produz, no entanto, nem sempre fruto 

da coletividade, mas de alguns grupos e ele pode revalorizar o homem e 

promover o respeito à diversidade cultural e a criatividade humana.    

É a memória, um fenômeno construído social e individualmente que 

fenomenologicamente se relaciona ao sentimento de identidade, entendido 

como a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 

própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 

acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da 

maneira como quer ser percebida pelos outros (POLLAK, 1992).  

A procura na memória de lembranças para reinvindicação da identidade 

ou delimitação de fronteiras de pertencimento se faz diretamente com os 

outros. Assim, tanto a memória quanto a identidade não são essências 

imutáveis no tempo, são valores construídos e disputados em conflitos sociais 

e políticos.     

No mundo atual observa-se uma tendência ao conhecimento de 

memórias, histórias e identidades 

 
Ao lado da tendência em direção a homogeneização global, há 
também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da 
etnia e da alteridade. Há juntamente com o impacto do global, um 
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novo interesse local. A globalização na verdade, explora a 
diferenciação local. (HALL, 2006 p. 77) 

 

Dias (2005, p.8) afirma que uma das características mais relevantes do 

patrimônio é “ser tomado como referência para construção de identidades 

culturais pelas mais diversas estruturas sociais e mesmo dos cidadãos de 

forma individual, convertendo-se assim no capital simbólico da sociedade”.  

Esta tendência torna-se motor para atividade turística, à medida que 

contrapõe a globalização com a afluência de cada vez mais as pessoas 

viajarem motivadas ao fascínio pela diferença entre culturas e locais no globo. 

Dentre essas diferenças pode-se destacar a gastronomia como um dos 

aspectos culturais que mais se diferencia de um local para o outro. Assim o 

turismo apropria-se da gastronomia como atrativo de fomento ao segmento 

cultural. 

A prática do turismo que leva as pessoas a conhecer novos lugares 

motivadas a neles experimentar comidas e bebidas típicas, explorando a 

identidade cultural local é conhecida como Turismo Gastronômico. Explorar 

alimentos e bebidas como elementos culturais tem sido opção importante na 

atividade turística mundial (TIKKANEN, 2007), sobretudo quando o turismo 

gastronômico se configura como segmento bem-sucedido (ROBINSON; 

NOVELLI, 2005) e se percebe que destinos gastronômicos continuam 

melhorando a oferta de produtos e serviços (BUTTS, 2012; EXPLORE 

ASHEVILLE, 2012) para que turistas e moradores obtenham experiências de 

identidade cultural por meio da gastronomia de diferentes locais. 

 

O mercado turístico com sua personalização de serviços para atender 
aos diferentes gostos e aspirações incluiu a gastronomia entre os 
atrativos turísticos como sendo um produto/atrativo que legitima a 
representação da identidade local através de seus alimentos e 
bebidas típicas. (COSTA, 2009, p.68). 

 
 

Assim, a ligação cultural da gastronomia permite que a culinária esteja 

configurada como elemento de viagem inesquecíveis para um visitante 

(COHEN; AVIELI, 2004; HALL; MITCHELL, 2005; KARIM; CHI, 2010). O 

turismo gastronômico traduz-se no desejo de viajar para comer algo específico 

(HALL; MITCHELL, 2005; KARIM; CHI, 2010) de um lugar diferente do seu de 
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origem e permite aproximar o visitante com a cultura do destino visitado 

(COELHO-COSTA, 2012; PLUMMER et al., 2005). 

Há gastronomia produz um apelo turístico por suas características 

locais/regionais que revelam ao viajante a identidade cultural local. Karim e Chi 

(2010), realizaram uma pesquisa onde foi analisado o papel da culinária de 

alguns países no marketing turístico nacional dos mesmos. Foi aplicada uma 

pesquisa online com grupos de viajantes e de gastronomia pelo mundo para 

averiguar o papel da imagem das culinárias francesa, tailandesa e italiana 

como fator de decisão a motivar uma viagem para tais países.  

No estudo a Itália aparece (KARIM, CHI, 2010) como o país com o mais 

alto nível de intenção de visitas, dentre os três analisados, sendo a 

gastronomia um elemento fundamental para motivar os turistas a visitar a Itália, 

principalmente porque a comida é um componente importante no estilo de vida 

e na cultura italiana.   

 
Existe na literatura quem afirme que o turismo gastronômico se refere 
somente à comida, e assim faz surgir outro segmento, especializado 
em bebidas, o turismo de bebidas ou Beverage Tourism, semelhante 
ao turismo gastronômico, exceto que em vez de viajar por comida, os 
visitantes são motivados por determinadas bebidas (PLUMMER et al., 
2005).  

 

 

De acordo com a Plummer et al. (2005), o turismo do vinho é o tipo 

proeminente de turismo de bebidas (Beverage Tourism), discutido na literatura 

focando o enoturismo em diferentes países como se pode encontrar em: 

Coelho-Costa (2009); Evans, Pollard e Holder (2007); Hall e Mitchell (2005); 

Howley, Van Westering (2008); Rivera et al (2010); Sharples (2002); White e 

Thompson (2009). Os autores evidenciam, geralmente, o potencial de atração 

que tem visitas aos vinhedos e das regiões vitivinícolas para o turismo que, 

ainda, são associadas com outros tipos de atrações distribuídas em roteiros 

organizados que exploram o vinho e sua cultura desde uma exposição de arte, 

uma simples reunião de amigos, idas a restaurantes gastronômicos ou a 

espaços para concertos, visitas a adegas e a produção e vinhos artesanais, 

dentre outros elementos que integram os vinhedos na cadeia produtiva do 

turismo e incluem pequenos produtores de vinho no mercado turístico 

(HOWLEY; VAN WESTERING, 2008).  
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Além de vinho, estudos recentes apresentam outros nichos do turismo 

de bebidas (JOLLIFFE; ASLAM, 2009; MCBOYLE; MCBOYLE, 2008; 

PLUMMER ET AL, 2005; SPRACKLEN, 2011) como turismo de uísque e 

bourbon, turismo de chá, turismo de saquê e turismo cervejeiro. Já o Turismo 

que tenha a Cachaça como tema é recente no Brasil, porém, a esta bebida 

passa por um processo de ressignificação como Patrimônio Cultural do Brasil o 

que será tratado nos capítulos seguintes e pode vir a ser um atrativo turístico 

cultural diferencial para destinos como Paraty. 

 

 
1.3.1 Experiência em visitação a locais produtores de bebidas: analise 

sensorial  
 

Um dos roteiros mais contemporâneos para as bebidas são os que 

incluem a análise sensorial. Entende-se por análise sensorial “o processo em 

que os nossos sentidos governam a análise e compreensão de um produto”. 

(FURTADO, 2009, p.181). Ou, um estudo que utiliza os sentidos humano 

(visão, olfato, tato, paladar e audição), para avaliar as características e 

propriedades da bebida. Cada bebida possui um estilo, um desenvolvimento 

diferenciado que pode ser evidenciado e detectado por uma análise sensorial.  

Quando se trata de um produto alimentar, essa análise é denominada 

degustação. Por degustação entende-se segundo Furtado (2009):  

 Experimentar, provar, proceder à avaliação atenta por meio do paladar; 

 Apreciar sensorialmente, com deleite. 

Segundo Feijó e Maciel em Cachaça artesanal – do alambique à mesa 

(2002), alguns aspectos podem ser observados na degustação da cachaça: 

 Oleosidade: Virando e girando o copo, de modo a levar a cachaça até as 

suas bordas, deve-se constatar uma película oleosa em torno das 

paredes internas, que escorre formando ondulações. O tempo de 

persistência maior dessas ondulações é indicação de qualidade. 

Cachaças que não apresentam “oleosidade” escorrem rapidamente nas 

paredes do copo, semelhante à água. 

 Cor da Cachaça: Um aspecto importante é a cor. A cachaça branca 

dever ser transparente e brilhante; as turvas denotam defeitos de 
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fabricação e qualidade inferior. Quando envelhecida em tonéis de 

madeira, a bebida adquire a cor amarelada ou rosada. As colorações 

amarronzadas e avermelhadas fogem do padrão tradicional do produto.  

 Aroma: O aroma pode conter três componentes: o primário é 

proveniente da cana-de-açúcar; o secundário é associado ao processo 

fermentativo e o terciário é desenvolvido por meio do envelhecimento ou 

armazenamento.  

Há quem diferencie os diferentes tipos de aroma em outras categorias, 

como alcoólico, frutal, ácido, adocicado e estranho:  

 Frutal: indica a presença de ésteres. 

 Alcoólico: não deve ser acentuado, de maneira a permitir a percepção 

dos demais aromas.  

 Ácido (azedo): deve ser discreto; quando acentuado indica qualidade 

inferior.  

 Adocicado: da mesma forma que o alcoólico e ácido, este aroma 

também não deve se destacar. 

 Estranho: os aromas estranhos, tais como: cheiro de madeira, ovo 

podre, couro, etc., alertam para a presença de substâncias 

indesejáveis no produto.  

A cachaça de qualidade tem aroma agradável, que envolve os aspectos 

frutado, alcoólico, ácido e adocicado de maneira equilibrada. A pungência ou 

ardência verificada na inalação não dever ser acentuada de maneira a irritar a 

mucosa nasal.  

 Paladar: Para análise das características gustativas, coloca-se um 

gole na boca e com ele realiza-se movimentos para senti-la em todas 

as partes da língua e bochecha. Na ponta da língua identifica-se o 

paladar adocicado; nas laterais, a sensação de acidez e, em sua 

base, próximo à garganta, o amargo e, finalmente, na sua parte 

central, região táctil, as sensações de calor ou frescor. Tanto em 

aroma quanto em paladar, o atributo frutal ou frutado é o mais 

adequado.  
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A cachaça ao ser ingerida deve “descer bem”, de modo suave, sem 

queimar, deixando uma sensação positiva de energia e calor. Neste caso, 

recebe os atributos de redonda, macia, suave e lisa.  

No próximo capítulo, trata-se de aprofundar no tema Cachaça.  
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2 A CACHAÇA BRASILEIRA: CANA, BRANQUINHA, MARVADA, 

PARATY  
 

 

Este capítulo aborda como se define o que é cachaça, seu histórico 

enquanto bebida nacional, processo de fabricação da cachaça artesanal 

apontando-se as diferenças com cachaça industrial, os tipos de cachaça de 

acordo com a legislação brasileira, curiosidades sobre a bebida e por fim 

apontamentos da cachaça como atrativo turístico. 

 

2.1 ORIGEM DO NOME E DEFINIÇÃO DE CACHAÇA  

 

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana-de-

açúcar produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta 

e oito por cento em volume, a 20 º C. É obtida pela destilação do mosto 

fermentado de cana e apresenta características sensoriais peculiares, podendo 

ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose e 

com o coeficiente de congêneres superior a duzentos miligramas por cem 

mililitros de álcool anidro (BRASIL, 2003). Esta é a definição legal para a 

Cachaça enquanto bebida pelo governo brasileiro. 

Não se tem uma unanimidade sobre a origem do nome Cachaça a 

bebida destilada da cana-de-açúcar (Figura 4). Uma das possibilidades da 

denominação desta bebida foi atribuída a Câmara (2004). Para ele o nome 

deriva da palavra ibérica “cachaza” emprestada aos portugueses. Foi usada de 

forma pejorativa alusiva ao significado “bagaceira de baixa qualidade”, pois 

consideravam a bebida de qualidade inferior a bagaceira portuguesa. Na 

produção da cana-de-açúcar, dos tachos da rapadura, retirava-se o caldo para 

os animais. Este líquido ficava ao relento em cochos de madeiras. Os senhores 

passaram a servi-lo para os escravos e o denominavam de Cagaça. Treml, 

Maus e Bosco (2009) atribuem a Cagaça destilada a origem do nome Cachaça. 

Outra possível origem, é atribuída ao uso da aguardente como amaciante para 

a carne do cachaço (porco em espanhol), recebendo o nome por causa do seu 

uso (SILVEIRA BUENO). 
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Figura 4: Origem do nome 

 

Fonte: IBRAC, 2016. 

 

Muitos nomes são usados para denominar a cachaça. Os que usam um 

nome especial: aca, aguardente, birita, cana, caninha, calibrina, cumbé, caiana, 

caxixi, jinjibirra, marato, monjopina, parati, pinga, tafia, tiquirá, uca. Ou por 

objetivos: abrideira, azuladinha, branquinha, brasileira, boa, danada, espírito, 

elixir, homeopatia, imaculada, limpa, lisa, malvada, perigosa, preciosa, pura 

purinha, remédio, teimosa. Há os que a denominam jocosamente: matou o 

guarda, água benta, água de briga, água de cana, água que gato ou 

passarinho não bebe, arrebenta peito, engasga gato, espanta moleque, 

esquenta por dentro, guarda chuva de pobre, já começa, mata bicho, meu 

consolo, quebra goela, sumo de cana, suor de alambique, tira juízo, tira teima. 

Ainda poder-se-á chamá-la por nomes de mulheres: Dona Branca, Maria 

Branca, Santa Maria, Sinhazinha e vai por aí a fora. (COSTA, 2016). 

São várias as versões que explicam o surgimento da cachaça, segundo 

Câmara (2004), os primeiros engenhos de cana-de-açúcar no Brasil foram 

criados por volta de 1540, neles inicialmente se produziam açúcar e rapadura. 

Para a produção da rapadura, o caldo era fervido e a espuma formada do caldo 

da cana o “cagaço”, era separado para dar aos animais. Escravos perceberam 

que depois de alguns dias o “cagaço” fermentava e logo os senhores de 

engenho resolveram destilá-lo, nascendo à cachaça”. Outra versão, cada vez 

mais aceita pelos historiadores, afirma que em Itamaracá (PE) no ano de 1516 
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já se produzia a aguardente. Por este motivo em 2016, comemora-se 500 anos 

de cachaça, quase a idade do Brasil. 

A destilação de bebidas foi desenvolvida pelos árabes baseados em 

estudos dos mesopotâmios e gregos. Jabier ibn Hayyan, no século VII d.C, um 

dos pais da química, inventou uma forma aprimorada para o aparato da 

destilação, o alambique, com o qual ele e outros alquimistas árabes destilaram 

vinho e outras substâncias para uso em seus experimentos. A palavra 

alambique, se refere a um tipo de destilaria, resumindo a combinação do 

conhecimento antigo com a inovação árabe. Deriva do arábico al-ambiq, que 

por sua vez descende da palavra grega ambix, referente ao vaso 

especialmente modelado para ser usado na destilação. 

Com a disseminação do uso deste processo de destilação, após o 

século XV, os exploradores europeus estabeleceram em suas colônias fabricas 

de bebidas destiladas. Estas mercadorias passaram a ter grande importância 

econômica com o consumo amplo das bebidas destiladas. Os destilados 

representavam uma forma compacta e durável de álcool para transporte a 

bordo de navios e encontraram uma série de outros usos. Os acadêmicos 

árabes eram abstêmios e a destilação do vinho era para fins curativos, 

remédio, muito diferente do sentido que o capitalismo comercial atribuirá as 

bebidas. (STANDAGE, 2005).  

No setor de bebidas alcoólicas há uma grande quantidade e variedade 

de bebidas, e que estão segmentadas em apenas dois grupos: bebidas 

fermentadas e bebidas destiladas. As fermentadas são produzidas a partir da 

fermentação controlada de uma determinada matéria prima, que pode ser uma 

fruta, cereal ou castanha, nesse segmento, as bebidas mais conhecidas são a 

Cerveja, Champanhe, Vinho e Sidra. 

No grupo das bebidas destiladas, que são obtidas por um processo de 

destilação, um líquido fermentado ou não, é colocado em um recipiente e 

aquecido, e os seus vapores depois de condensados são canalizados e 

coletados, formando a bebida destilada, a Figura 5 apresenta o fluxograma da 

destilação simples. 
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Figura 5: Fluxograma da destilação simples 

Fonte: Martins, 2007 

 

Entre os 57 tipos de destilados comerciais existentes no mundo, 

segundo Trindade (2006), nove são feitos a partir da cana-de- açúcar, incluindo 

a Cachaça. Elas recebem o nome de bebidas espirituosas ou, spirits em inglês.  

A Cachaça é conhecida como água ardente, a origem desta expressão 

deve-se ao uso de uma mistura de vinho puro e forte, com três partes de sal, 

destilado no recipiente comum, que como resultado obtêm-se um líquido que 

irá inflamar-se quando for incendiado, assim aqua ardens, no latim, ou água 

ardente, em português. Esta explicação é de Salerno, um alquimista italiano do 

século XII. Também, a sensação desagradável produzida na garganta depois 

que se engolia o vinho destilado poderia ser referência para água ardente. 

(STANDAGE, 2005). 

Como visto, o nome da Cachaça, da água ardente e do alambique tem 

origens tanto europeias como árabes e significados nem sempre muito claros 

de suas origens, ademais foram incorporados na sociedade brasileira e são 

usados cotidianamente.  



41 
 

 

2.2 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA DA CACHAÇA  

 

A primeira referência monográfica sobre a Cachaça, no Brasil, foi escrita 

pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo (1967), que recupera as origens 

baixas da bebida e associa seu consumo aos escravos e pobres da colônia 

para justificar sua condição de bebida típica da nação brasileira. Segundo 

Avelar (2015), a obra de Cascudo é um esforço de reunião de informações que 

demonstram a importância da aguardente de cana para a sociedade brasileira 

nas mais diversas esferas de interação social e em diferentes tempos, inclusive 

por ser o primeiro trabalho com essa preocupação. Nesta mesma orientação, 

outros trabalhos são produzidos sobre a história da aguardente, elevando a 

bebida à categoria de sujeito do processo histórico. 

Figueiredo e Mary Del Priore (2005), Garcia Trindade (2006); Weimann. 

(2006); Silva (2006) e Câmara (2004) utilizam-se também de uma “estratégia 

discursiva que personifica o objeto, na qual o termo cachaça funciona como 

uma espécie de proteção que impede sua inserção nas condições histórico-

sociais que determinam sua significação” (AVELAR, 2009, p.4). O autor 

continua a sua reflexão apresentando a blindagem como uma tautologia, que 

consiste em um erro lógico que apresenta como significativa uma proposição 

cujo prejudicado não diz nada a mais do que o sujeito. Estes autores criam 

uma narrativa fetichizada do objeto cachaça. O autor explica que ao adotar 

como premissa a própria conclusão que se tenciona provar, dá a bebida a ideia 

de que teria pernas próprias. Quando assim agem transformam a cachaça em 

objeto de consumo.  

Meneses e Carneiro (1997) mostram que os objetos materiais só 

dispõem de propriedades imanentes de natureza físico-química: matéria-prima, 

peso, densidade, textura, sabor, opacidade, forma geométrica. Os sentidos e 

os valores não advêm das coisas, mas da sociedade que os produz, armazena, 

faz circular e consumir, mobilizando o atributo físico.  

Diferente do trabalho de Cascudo que narrou sua história do ponto de 

vista da cultura popular sertaneja, os textos contemporâneos5 revelam a 

                                                
5
 Ressalva deve ser feita ao Cachaça, alquimia brasileira, que também contém iconização, há 

dois artigos com base histórica bem documentada. (AVELAR, 2009). 
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história da bebida pelo viés da formação de um consumidor que quer se tornar 

um especialista em cachaça.  

 
Os livros pretendem versar o leitor no destilado brasileiro de cana, 
ensinando-lhe os processos de fabricação, as diferenças em relação 
a outros destilados e fermentados, as regiões produtoras, a situação 
do produto na economia nacional, as receitas possíveis e, o que 
aparece em todos, o modo de reconhecer uma cachaça de qualidade 
que, claramente, pretende estabelecer padrões organolépticos para 
definir o valor da nova commodity (AVELAR, 2015, p.6). 

 
 

Assim, criticando a maior parte dos trabalhos produzidos sobre a história 

da cachaça, Avelar (2009) explica que a crítica recai porque uma história da 

aguardente só tem sentido se ela compartilhar do “processo histórico e dos 

regimes sociais enquanto produto da atividade humana por meio do qual as 

mais diversas relações de afinidade e/ou de conflito se estabeleceram entre 

diferentes agentes sociais” (AVELAR, 2009, p.3). 

Corrobora com esta explicação da leitura histórica Guimarães (2005) 

que entende a cachaça inserida no contexto da dinâmica social e no processo 

histórico tratados, “a aguardente participou apenas como produto da atividade 

humana por meio do qual as mais diversas relações de afinidade e/ou de 

conflito se estabeleceram entre diferentes agentes e categorias sociais”. É o 

que dá sentido a história da cachaça. 

Por isso, ao tratar-se da história da cachaça neste trabalho fez-se a 

contextualização da situação de sua expansão no âmbito das bebidas 

destiladas durante o período colonial, tanto como produto de consumo interno 

como de exportação. O aparecimento da indústria da Cachaça substituindo a 

produção artesanal e a valorização da Cachaça artesanal e o novo status da 

bebida brasileira. 

A descoberta das novas bebidas destiladas ocorre concomitante com 

expansão europeia, conhecida como as Grandes Navegações. As ilhas 

Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé e Canárias demonstraram ser locais 

ideais para produzir açúcar. Por volta de 1500, Ilha da Madeira era o maior 

exportador de açúcar do mundo com vários engenhos e dois mil escravos 

(FREYRE, 2007). 

Para produzir o açúcar era necessária mão-de obra abundante e a baixo 

custo. Desde a década de 1440, os portugueses começaram a embarcar 
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escravos africanos de seus postos comerciais. Inicialmente, por meio da 

captura e depois por troca de mercadorias europeias. Como justificar esta 

escravidão? Dois argumentos sustentavam a escravidão cristã6, o uso da 

escravidão: a conversão ao cristianismo, os salvava espiritualmente e eram 

crianças camíticas, descendentes de Caim, portanto, sancionada pela Bíblia a 

escravização. No entanto,  

 
Não se pode entender a prosperidade do tráfico de escravos sem 
levar em consideração a combinação de interesses entre europeus e 
africanos. É bem verdade que as nações europeias tentaram manter 
o controle sobre as regiões produtoras de escravos, mas o tráfico 
africano era um negócio complexo e envolvia a participação e 
cooperação de uma cadeia extensa de participantes especializados, 
que incluía chefes políticos, grandes e pequenos comerciantes 
africanos. Há estimativas de que 75 por cento das pessoas vendidas 
nas Américas foram vítimas de guerras entre povos africanos. 
(BITAVEL, S/D). 

 
 

A cana-de-açúcar é nativa da Indochina e cultivada por todo Extremo 

Oriente. Os mouros a espalharam pelo Mediterrâneo e entrou em Portugal pelo 

Algarve. No Brasil, ela é introduzida com mudas da Ilha da Madeira, que as 

recebeu da Sicília.  

Em 1526, o açúcar já era produzido em Pernambuco e em 1532, nas 

terras vicentinas. No Nordeste, em 1539, chegam os escravos africanos que 

substituíam os nativos brasileiros no trabalho dos engenhos. (FREYRE, 2007). 

Câmara (2004) referencia que a primeira indústria em Mogi das Cruzes, 

São Paulo, é a da aguardente e que o produto se tornaria moeda de troca no 

tráfico de escravos. Na primeira década do século XVIII, no Engenho de 

Sergipe do Conde, no Recôncavo da Bahia, o mais famoso da época, a bebida 

já se chamava cachaça, que nesse momento da história do Brasil colonial era a 

borra do caldo, sem tratamento útil e destinada aos animais. 

Aguardente de cana-de-açúcar, pertence ao grupo dos destilados como 

o uísque escocês, a vodca polonesa e a tequila mexicana é a segunda bebida 

mais consumida do país, com o consumo de 6 litros habitante/ ano. Podendo 

ser produzida de duas formas a: industrial e a artesanal. No Brasil, há mais 

                                                
6
 A África já passava por um processo de escravidão pela dominação islâmica, que não há 

interesse direto neste estudo, por isso, para saber sobre o assunto pode consultar História da 
África e a Escravidão Africana. Disponível em 
<http://www.bitavel.com/arquivos/diaspora/uma_cap01.pdf> Acesso em 20 out 2016.  



44 
 

 

40.000 produtores de cachaça sendo 98% microempresas, quatro mil marcas. 

A produção divide-se em 70% industrial e 30% artesanal. (Centro Brasileiro de 

Referência da Cachaça, 2012). 

  

2.3 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

A legislação brasileira não distingue, enquanto produto final, a cachaça 

artesanal da industrial. Entretanto, existem muitas diferenças no processo de 

fabricação de uma e outra que é realizado em seis etapas: a colheita de cana, 

moagem, filtragem, fermentação, destilação, e por último, armazenamento e/ou 

envelhecimento. 

As diferenças são: o processo de fabricação da cachaça artesanal inicia-

se com a escolha da variedade da cana-de-açúcar a ser plantada, plantando-se 

somente uma variedade por colheita; a cana não pode ser colhida por 

queimadas, apenas por corte.  No processo de fabricação industrial a cana de 

açúcar é plantada em grandes áreas que, em geral, não são plantações 

próprias, a colheita é feita por queimadas, misturando assim diversas 

variedades de cana tendo como resultado um caldo heterogêneo para ser 

fermentado. 

Além disso, na indústria a destilação não ocorre em alambiques como no 

processo artesanal, mas sim em destiladores de coluna chamados 

“destiladores contínuos” que são capazes de destilar milhares de litros de 

cachaça por dia. Na indústria também não há separação de partes, como 

acontece na “indústria artesanal” onde somente o “coração” vai para consumo. 

Resulta-se, portanto, um produto de baixo custo e qualidade inferior, para este 

trabalho será exposto, porém, somente o processo de fabricação da cachaça 

artesanal.  

 

2.3.1 Matéria Prima 

 

A trajetória da cana-de-açúcar para o Brasil, como já foi citado, iniciou-se 

na metade do século XVI (CASTRO; KLUGE, 2001). Os primeiros três séculos 

de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil ficaram conhecidos como “Ciclo da 
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Creoula” devido ao predomínio desta variedade, sendo substituída mais tarde 

pela caiana, mais rica e produtiva. (MIOCQUE; MACHADO JR, 1977). 

Ao longo da história foram sendo desenvolvidas novas variedades para 

o melhoramento da produção de aguardente, bem como para outros produtos 

derivados da cana-de-açúcar. As espécies de cana-de-açúcar utilizadas na 

produção de cachaça são inúmeras e muitas resultantes de cruzamentos 

(MAIA et al., 1995). 

O plantio deve ser planejado de acordo com a capacidade de produção 

do produtor, bem como o tipo de solo, atentando-se principalmente a topografia 

do terreno, pois o tipo certo para a área certa determinará no rendimento, na 

qualidade da matéria prima e, consequentemente, no produto final. No caso da 

cana o que difere um cultivo do outro são as características relacionadas a 

produtividade por área colhida, porte, despalha, o teor da fibra, nível de 

sacarose e curva de maturação (PESAGRO-RIO, 2008) 

Para melhor produtividade por área colhida o porte da cana deve ser 

ereto, a despalhada fácil e a colheita feita sem queima e com corte rente ao 

solo para que sejam eliminadas palhas e olhaduras. Antes da colheita a planta 

passa por duas fases: a vegetativa, na qual se faz o controle de pragas que 

podem comprometer a qualidade e fermentação da cana, e a maturação, na 

qual é feito o monitoramento da concentração de açúcares. A maturação 

começa a partir do 17° BRIX7, até que se atinja o valor máximo para colheita, 

por esse motivo, a curva de maturação (precoce, média, tardia) deve ser 

acompanhada.  

Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de 

Janeiro (PESAGRO-RIO), em 2008, estudos analisaram que a cana-de-açúcar 

possui um maior rendimento para produção de cachaça quando colhida a 20° 

BRIX e transportada de forma que seu embarque seja manual, evitando 

materiais indesejáveis. 

 

2.3.2 Moagem da Cana-de-Açúcar  

Após o corte a cana é limpa e precisa ser moída em até 24 horas, nesta 

etapa é extraído o caldo que irá para as dornas para ser fermentado. Para a 

                                                
7
 Escala numérica que mede a quantidade de sacarose. 
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moagem da cana deve estar limpa, sem palhas, terras e outras impurezas que 

além de aumentar o volume a ser prensado pelo engenho, são fontes de 

contaminação do caldo e posteriormente do fermento, reduzindo a capacidade 

de fermentação e piorando a qualidade da cachaça (Figura 6). 

Figura 6: Moagem da cana-de açúcar 

Fonte: Cachaça Pedra Branca, 2016 

 

A moenda deve estar bem regulada e higienizada, com todas as suas 

partes e peças devidamente limpas (MINAS GERAIS, 2001). A cana que não 

for moída logo após a colheita deve ser armazenada em local fresco até o 

momento da moagem (INDI, 1990). Além disso, a variedade da cana utilizada 

deve favorecer a extração do caldo, quanto maior percentual de fibra, menor 

eficiência na extração. 

 

2.3.3 Filtragem e decantação 

 

Após a moagem, pode haver impurezas no caldo da cana. Para que tais 

sejam removidas ele passa por um processo de filtragem, realizado por telas 

na saída da bica, junto ao decantando que é dividido em quatro. Ao passar na 

última tela o caldo sai praticamente limpo, pronto para ser fermentado. 
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2.3.4 Fermentação 

 

A fermentação (Figura7) é o processo de transformação da sacarose em 

álcool etílico e água, é feita por micro-organismos naturais chamados leveduras 

que além de transformar o açúcar do líquido em álcool criam bolhas de gás 

carbônico, que fazem o caldo esquentar, resultando em um líquido com baixo 

teor alcoólico, chamado de vinho. O caldo já fermentado é chamado de mosto. 

Depois que todas as partículas de sacarose são quebradas para a alimentação 

das leveduras, o caldo atinge o Brix 0º, o que o caracteriza como “vinho”, que 

antes de ser destilado possui de 7 a 10 % de volume de álcool a 20º C. 

Figura 7: Fermentação 

 
                              Fonte: Cachaça Guedes, 2016. 

 

2.3.5 Destilação  

 

A destilação (Figura 8) é o processo pelo qual uma substância em 

estado líquido passa para o estado gasoso e, depois, novamente ao líquido, 

por condensação do vapor obtido, removendo suas impurezas, neste caso 

acontece em um alambique de cobre, onde o vinho é fervido entre 75 e 90 

graus C° pelo vapor gerado de uma caldeira ou por fogo direto, evaporando e 

subindo por uma tubulação, que é resfriada com água e condensa o líquido. Do 

alambique sai à cachaça em três frações: a cabeça assim como a calda são 

separadas e somente o coração pode ser aproveitado para o consumo.  
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Figura 8: Destilação 

 

                 Fonte: Cachaça de alambique paulista, 2016. 

 

O álcool pode ser obtido tanto pelo processo de destilação, como nos 

casos da tequila e uísque, como por fermentação, caso da cerveja e do vinho. 

Na fabricação da cachaça são realizados os dois procedimentos sendo que 

primeiramente se fermenta e depois se destila. 

 

2.3.6 Armazenamento e/ou envelhecimento 

 

Por último a aguardente é armazenada e descansa em barris/tonéis de 

madeira ou tanques inoxidáveis até atingir o nível de álcool ideal, que deve 

estar entre 38 a 48 por cento em volume. Caso a bebida não possua o teor 

alcoólico determinado por lei, esta não pode ser considerada cachaça, por esse 

fato toda cachaça é aguardente, porém nem toda aguardente é cachaça 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Envelhecimento em barris de carvalho e amendoim 

 
                                   Fonte: Specialitá bebidas, 2016. 
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Segundo a legislação brasileira, para ser envelhecida a cachaça precisa 

descansar por no mínimo um ano em tonel ou barril de madeira. O 

envelhecimento pode ser realizado em diversos tipos de madeira, entretanto, 

as mais utilizadas são: carvalho, amendoim, bálsamo, vinhático, cerejeira, ipê e 

sassafrás. No Brasil a madeira mais utilizada é o carvalho, que também é 

utilizada no armazenamento de bebidas como a tequila, conhaque, rum, uísque 

etc. É uma madeira europeia que modifica intensamente a cor, aroma e gosto 

da cachaça. 

2.4 TIPOS DE CACHAÇA  

 

A cachaça é o único destilado que pode ser envelhecido em diferentes 

tonéis, além de também poder ser consumido sem passar por nenhuma 

madeira. Diferentemente do uísque e da tequila, por exemplo, que descansam 

apenas em barris de carvalho, a cachaça pode oferecer um leque muito maior 

de cores e sabores, de acordo com seu armazenamento ou envelhecimento. 

(PINA, MENEGATTI, CHIAVENATO, 2013)  

De acordo com suas propriedades sensoriais, a legislação brasileira 

divide a bebida em seis categorias:  

 

1. Prata – branca, translúcida e incolor. Descansa em dornas de 
inox sem passar por nenhuma madeira;  

2. Ouro - nessa cachaça pode haver mistura de safras, por lei até 
50 % envelhecida e 50 % prata;  

3. Premium - 100 % envelhecida, armazenada de um a três anos 
em barris de 700 litros ou menores sem que haja mistura de 
outras safras;  

4. Extra Premium- difere da Premium pelo tempo mínimo de 
envelhecimento, no caso, três anos;  

5. Blend - mistura de cachaças envelhecidas em diferentes tipos de 
madeira. (PINA, MENEGATTI, CHIAVENATO, 2013). 

 

Portanto, pode-se entender um pouco melhor o que é a Cachaça, uma 

bebida genuinamente brasileira que carrega um legado histórico cultural para o 

país. A seguir apresentam-se apontamentos sobre sua potencialidade como 

atrativo turístico. 

 

 



50 
 

 

2.5 A CACHAÇA COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

A cachaça além de ser um destilado de qualidade, é parte integrante da 

história do país desde o período do Brasil Colônia, sendo uma das expressões 

da cultura e da identidade brasileira. Assim, seu uso como atrativo turístico 

insere-se no segmento de Turismo Cultural.  

Atualmente observa-se um processo de reconhecimento do potencial de 

atração turística do destilado no país e sua ressignificação como elemento 

cultural. Como exemplo, de acordo com a lei 6.291/12, a cachaça é Patrimônio 

Histórico Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Por meio do turismo cultural, 

pode-se desenvolver esse patrimônio como atrativo turístico. Mesmo sendo 

uma atividade que vem recebendo destaque no mundo, nos últimos anos, no 

Brasil ainda não há consciência da relevância dos benefícios que essa união 

entre turismo e cultura pode gerar. (AVILA, 2009) 

Ainda que um patrimônio cultural pouco explorado, no Rio de Janeiro, o 

impacto econômico da cachaça como atrativo turístico foi discutido no Fórum 

Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em outubro de 2015. 

Percebe-se que o Brasil ainda não explora turisticamente a bebida como 

ocorre, por exemplo, nos casos da Alemanha e Bélgica, países famosos pelo 

Turismo Cervejeiro. Na Escócia, o turismo de uísque tem crescido a se tornado 

popular desde a década de 1960, onde os visitantes conhecem as instalações 

de produção local de sua marca preferida. (COELHO COSTA, 2015). 

Para McBoyle e McBoyle (2008) o sucesso do turismo de uísque 

escocês tem elevado o capital do turismo daquele país e oferecido produtos 

que atraem muitos visitantes com passeios guiados com especialistas, escolas 

de uísque e o Classic Malt Cruise, que deram maior visibilidade ao marketing 

turístico escocês.  

A fidelidade do visitante/consumidor com uma marca de bebida pode ter 

sua relação emocional com a bebida aumentada na medida em que essa 

relação pode ser explorada durante visitações nesses locais de produção e 

consumo. Goeldner e Ritchie (2006) e Jolliffe e Aslam (2009) consideram o 

turismo de bebidas como herança do turismo cultural. Um bom exemplo para 

esta afirmativa é o turismo de chá apresentado por Jolliffe e Aslam (2009), 
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onde foca-se na história do Sri Lanka, no património do chá e sua relação com 

a atividade turística – visitantes e fornecedores de chá, jardins, plantações, 

fábricas, museus, exposições e eventos são considerados parte indispensáveis 

para o turismo de chá no Sri Lanka (COELHO COSTA, 2015).  

Além disso, foi descoberta a existência de um mercado para o turismo 

cultural do chá no Sri Lanka que fornece acomodações para realização de 

chás, como chá bangalôs, centros de chá que permitem os turistas de comprar 

seus chás e produtos afins, além de visitar fabricas de processamentos de 

chás, que ainda oferecem passeios pelas plantações. (COELHO COSTA, 

2015). 

O maior exemplo que temos no Brasil do turismo de bebidas aliado a 

economia da experiência é a Serra Gaúcha. O Tour da Experiência - Região 

Uva e Vinho é projeto criado no ano de 2007, que propõe um modelo turístico 

mais competitivo em território nacional por meio da inovação da oferta de 

produtos e serviços. Busca-se proporcionar aos turistas um conjunto de 

experiências e acontecimentos únicos e memoráveis pela forma, sentido e 

emoção vivenciada. As empresas relacionadas com o projeto oferecem 

produtos e serviços inusitados, usando especialmente recursos e situações 

históricas, culturais, sociais e ambientais peculiares à região. (TOUR DA 

EXPERIÊNCIA, 2016) 

Como exemplo o alambique da Cachaça artesanal Casa Bucco oferece 

duas opções de programas. O "Experiência 1- Sentindo Sensações, 

Degustando Sonhos", onde o visitante se hospeda por 2 noites na pousada do 

próprio alambique e a proposta é que possa sentir o prazer de caminhar pela 

mata atlântica, passear pelos pomares e saborear as frutas cultivadas de forma 

orgânica na propriedade, além de degustar e aprender a fazer deliciosos 

coquetéis feitos com cachaça e fazer sua própria receita com cachaça para o 

jantar. O "Experiência 2- Dia de Cachaceiro", onde o visitante poderá ter a 

experiência de produzir sua própria cachaça, participando ativamente de todas 

as etapas do processo como colheita, moagem, fermentação, destilação, 

engarrafamento e degustação do produto. No final o visitante pode levar para 

casa uma cachaça feita por ele mesmo. (CASA BUCCO, 2016). 

Na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, pode-se conhecer a produção 

de vinho e a cultura gaúcha. A visitação à alambiques de cachaça também é 
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uma realidade no Estado, incentivada e estruturada de forma acessível aos 

turistas. O primeiro roteiro especializado do país é gaúcho, organizado pelo 

Quintal da Cachaça, onde se visita quatro alambiques dentre eles o alambique 

da Weber Haus, uma das cachaças mais famosas no Brasil e no mundo. Aliado 

ao projeto Tour da Experiência, o turismo de bebidas é explorado pelas 

vertentes das sensações e vivências.   

No Estado do Rio de Janeiro há o Polo da Cachaça e do Vale do Café 

que conta com a participação de 15 alambiques das regiões do Média Paraíba 

e Centro Sul fluminense, o projeto visa explorar o Turismo de Cachaça na 

região. Há outros roteiros de Cachaça pelo país como o Caminho dos 

Engenhos na Paraíba, Rota da Cachaça, Café com Cachaça e o recém-criado 

Circuito Turístico da Cachaça, em Minas Gerais. Já se demonstra um 

reconhecimento do potencial de atração turística da bebida, que segundo Mapa 

da Cachaça (2014) é tendência valiosa para o turismo no Brasil. 

A cachaça é hoje uma das bebidas que mais se sobressaem no cenário 

internacional, tendo um significativo apelo mercadológico, inclusive turístico 

(SILVA, 2006). Em 2013, Estados Unidos e Colômbia reconheceram a cachaça 

como um produto genuíno brasileiro. Para que uma bebida receba essa 

denominação nesses países, é preciso, além de atestar a origem, estar em 

consonância com os padrões oficiais de identidade e qualidade aplicados ao 

destilado no Brasil (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EXTERIOR- MDIC, 2015) 

Logo por seu valor histórico, social e cultural a cachaça é estudada 

neste trabalho como atrativo cultural no município de Paraty que poderá  ser 

transformar num novo roteiro turístico vivencial e memorável. No capítulo 

seguinte apresenta-se o munícipio de Paraty no contexto do turismo e da 

Cachaça, com os alambiques que foram objetos de estudo para a proposta  e a 

pesquisa com o público. 
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3 PARATY: NO CONTEXTO DA CACHAÇA 

 

 

Desde a época colonial, Paraty, sempre foi um dos mais importantes 

polos de produção de cachaça artesanal do país. Neste capítulo encontra-se a 

apresentação do município de Paraty, sua história e seu contexto com a 

cachaça e aspectos do turismo. Finaliza com a pesquisa de campo abordando 

o Festival da Cachaça, os alambiques escolhidos como objeto de estudo, a 

pesquisa realizada com o público e a proposta do roteiro vivencial que a tenha 

como tema.    

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TURÍSTICA DE PARATY 

 

Paraty é o último município do litoral sul fluminense (Figura 10), 

localizada a cerca de 250 km da cidade do Rio de Janeiro e de 270 km da 

cidade de São Paulo, pode ser acessada pelas rodovias Rio-Santos (BR 101), 

principal acesso e a estrada Paraty-Cunha (BR 459). Sua unidade territorial 

possui 925,392 KM² (IBGE, 2016) com população estimada em 40.975 

habitantes (IBGE,2016) e densidade demográfica de 40 hab/km². 

 

Figura 10: Localização de Paraty 

Fonte: Google, 2016. 

O território do atual do município de Paraty era ocupado, à época do 

Descobrimento, pelos indígenas Guaianás, que se estendiam para o Norte até 
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Angra dos Reis e para Sul até o rio Cananéia do Sul. No século XVI, 

portugueses oriundos da capitania de São Vicente se instalaram na região.  

 
A data de fundação de Paraty diverge de historiador para historiador. 
Uns falam que em 1540/1560 já havia um núcleo devotado à São 
Roque no Morro da Vila Velha; outros, de 1597, quando Martim 
Correa de Sá empreende uma expedição contra os índios guaianás 
do Vale do Paraíba; alguns outros, de 1600, quando havia um 
povoamento de paulistas da Capitania de São Vicente; e alguns mais, 
1606, quando da chegada dos primeiros sesmeiros da Capitania de 
Itanhaém [...] Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo, 
no livro Memórias Históricas do Rio de Janeiro e Províncias Anexas à 
Jurisdição do Vice-Reino do Estado do Brasil assinalou que a 
fundação da cidade teria ocorrido "lá pelos annos de 1600 e tantos". 
De todo modo, pode-se afirmar que, no início do século XVII, além 
dos índios guaianases, já havia um crescente grupo de "paratianos" 
estabelecidos em Paraty. (MERGULHÃO, 2013, p.190). 

 
 

Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, Paraty tornou-se ponto 

obrigatório para os que vinham do Rio de Janeiro em demanda das minas, uma 

vez que esse era o único local em que a Serra do Mar podia ser transposta, por 

meio de uma antiga trilha dos Guaianás, pela Serra do Facão e o local em que 

atualmente localiza a Cidade de Cunha, no estado de São Paulo, e atingindo o 

Vale do Paraíba, em Taubaté - depois em Pindamonhangaba e Guaratinguetá - 

e daí os sertões das gerais. (IBGE, 2016).  

As primeiras sesmarias de Paraty foram concedidas pelo Capitão-Mor 

Joaquim Pimenta de Carvalho, em nome do Conde da Ilha do Príncipe, 

donatário da capitania de São Vicente, a alguns moradores da Vila de N.S. da 

Conceição de Angra dos Reis da Ilha Grande, a cuja jurisdição pertenciam. 

(IBGE, 2016). 

O primeiro núcleo organizado de povoamento surgiu num morro distante 

25 braças para o norte do rio Perequê-Açu. Em 1640, foi transferido para onde 

se localiza o centro histórico. Em 1667, surge a Villa de Nossa Senhora dos 

Remédios de Parati. (PARATY, 2016). Sua economia baseada na cana-de-

açúcar, produção de farinha e comércio prospera graças a sua situação de 

caminho único para o Vale do Paraíba e as Minas para quem vinha do Norte. 

“Os paulistas do Vale desciam a Serra com os produtos de sua lavoura para 

negociá-los e ali adquirir os artigos de que necessitavam. Seu porto era muito 

frequentado, fazendo-se grande comércio de café, arroz, milho, feijão, 

aguardente e farinha”. (IBGE, 2016). Com a queda na extração e exportação 
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do ouro, em meados do século XVII. No século XIX, com o café, a cidade 

revive temporariamente, a produção da cachaça foi importante neste período, 

com mais de 200 engenhos e casas de moenda. 

Com o caminho novo ferroviário entre Rio e São Paulo, a trilha de burros 

pela Serra deixa de ter função e a economia sofre mais uma vez. Com a 

abolição da escravidão, ocorre um êxodo populacional, dos 16.000 habitantes 

em 1851, apenas 600 velhos, mulheres e crianças, viviam em Paraty em no 

final do século XIX. (PARATY, 2016). 

Isolada, Paraty, manteve seu patrimônio arquitetônico da segunda 

metade do século XVIII e primeiras décadas do século XIX.  

 
Paraty é formada por importante núcleo com construções do período 
colonial, onde seus logradouros formam uma trama quase ortogonal e 
as ruas paralelas à praia possuem um formato arqueado. As 
construções, alinhadas umas encostadas às outras, compõem massa 
edificada compacta que envolve, inteiramente, os quarteirões e lhes 
empresta monumentalidade, apesar das limitadas dimensões. 

(IPHAN, 2016). 

 
 

Paraty tornou-se Patrimônio Histórico Estadual, em 1945, seu 

tombamento pelo Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) foi dado, 

em 1958, o título de Monumento Nacional, em 1966 e. um novo tombamento 

incluiu o entorno do conjunto arquitetônico e paisagístico do município, em 

1974. “Neste conjunto, destacam-se seu valor excepcional, a extraordinária 

beleza natural, a originalidade da área do município, além da importância do 

papel histórico que Paraty representou como elemento de ligação entre as 

capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais”. (IPHAN, 2016). 

Além da beleza arquitetônica, Paraty destaca-se por suas belezas 

naturais com 65 ilhas em sua baia, além de centenas de praias e cachoeiras 

espelhadas por seu território. Cercado pela mata atlântica pouco mais de ⅔ de 

sua área encontra-se em áreas de Proteção Ambiental como a APA do 

Cairuçú, O Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Reserva ecológica da 

Juatinga fazendo fronteira também com o Parque Estadual da Serra do Mar, o 

Parque do Paraty-Mirim e a Área de Proteção Ambiental da Baía de Paraty. 

(PARATY, 2016).  

A conservação de suas belezas naturais e arquitetônicas atribui-se o seu 

grande período de isolamento após o ciclo do café até a abertura da estrada 
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Paraty- Cunha em 1954 e posteriormente a rodovia Rio-Santos na década de 

1970, que permitiu a descoberta de suas riquezas e o incremento do Turismo 

no município. 

Alguns projetos foram realizados no município que se refletem na 

atividade turística como a revitalização do Caminho do Ouro que se iniciou no 

ano de 2002, um projeto do Sebrae-RJ em parceria com a Associação de 

Guias de Turismo, que tem como objetivo principal o levantamento do traçado 

original da Estrada Real Paraty-Cunha. Prevê a recuperação de 12 km do 

caminho, sendo 35 % já revitalizados " A preservação do Caminho do Ouro é 

um importante aliado para que o município alcance o Título de Patrimônio da 

Humanidade, uma vez que este caminho, além de ser pré-cabralino foi uma 

das primeiras vias de transporte e integração do Brasil" (PARATY,2016). 

Com a melhoria do acesso ao município, houve a recuperação centro 

histórico paratiense, com a apropriação dos imóveis por empresários do ramo 

hoteleiro e de serviços voltados aos turistas. No entanto, trouxe a atividade 

turística um adensamento populacional abrupto e aleatório, passível de ser 

visto na desordem urbana além do Centro Histórico limitado por correntes. 

(TORRENTES, 2007). 

Com a valorização turística da região houve especulação imobiliária, que 

acabou despertando a preocupação em preservar o meio ambiente. Foram 

criadas várias áreas de proteção ambiental, restringindo a utilização dos 

recursos naturais pelas comunidades tradicionais. Estas ações acabaram 

gerando conflitos entre a preservação ambiental e a preservação da cultura 

caiçara. Os moradores destes territórios que viraram áreas de proteção foram 

obrigados a adequar seu modo de vida aos costumes urbanos, tornando-se 

empregados na construção civil, caseiros e em serviços relacionados ao 

comércio (SILVA, 2013). 

Outro conflito na cidade refere-se aos processos de transformação 

econômica de Paraty que são marcados por contradições entre 

atores/instituições com interesses diferentes. De um lado os que desejam o 

turista com perfil artístico-cultural com recursos financeiros e bagagem cultural 

que consegue aproveitar as atividades culturais e os restaurantes que na sua 

maioria são bastante caros e do o perfil do turismo de massas. (BAYMA, 

SANT’ANNA, DINIZ, 2013).  
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Atualmente, o turismo em Paraty consegue manter uma ocupação com 

pouca sazonalidade principalmente por causa dos atrativos naturais que em 

conjunto com o calendário cultural agem de forma estratégica suprindo as 

fases de baixa demanda sazonal.  

 

3.2 O TURISMO EM PARATY 

 

 De acordo com o estudo de Demanda Turística Internacional 2015, do 

Ministério do Turismo, Paraty é o oitavo destino do Brasil mais visitado por 

turistas estrangeiros.  Além das belezas naturais e patrimônio histórico o 

município possui um grande trunfo, está localizado entre a grande metrópole 

nacional São Paulo e uma das metrópoles nacionais o Rio de Janeiro. Juntas 

possuem mais de 30 milhões de habitantes e são dois estados que 

representam mais que 40% do PIB nacional (IBGE, 2011) com cidades entre as 

maiores rendas per capita do país, o que reflete para a atividade turística 

paratiense um cenário de grande potencial de desenvolvimento de fluxo 

turístico contínuo.  

A recente entrega do trecho da RJ 165 que liga Paraty a Cunha (SP) e 

que estava em obras, há anos, poderá potencializar o aumento do fluxo na 

região. Além de 10 km da estrada passarem por dentro do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina, o que pode tornar a viagem um passeio, também aproxima a 

cidade do interior de São Paulo e sul de Minas e integra a maior e mais famosa 

rota turística do país, a Estrada Real. (ZUQUIM, 2002, p.12) 

Em 2015 foi o destino que mais evoluiu na nota do estudo e 

competitividade do Ministério do Turismo.  

 
A cidade litorânea de Paraty, famosa pela arquitetura colonial, ruas de 
pedra e pela feira literária – hoje celebra seus avanços como destino 
turístico. No dia 09 de dezembro (quarta-feira), a cidade está sendo 
reconhecida como a que mais evoluiu em temas como monitoramento 
e economia local, que valeram duas premiações em novo estudo de 
competitividade do Ministério do Turismo, em parceria com o Sebrae e 
a Fundação Getúlio Vargas. (REVISTA FATOR BRASIL, 2015) 

O Índice também destaca que os principais diferenciais do destino 

Paraty que são:  
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 Suas belezas naturais e apelo histórico cultural, o que gera 

atratividade para diversos segmentos;  

 Forte posicionamento turístico e evidente notoriedade em âmbito 

nacional e internacional; 

 Diversidade na oferta de eventos fixos da cidade, o que reduz a 

sazonalidade no turismo. 

 

Entretanto, para um destino que tem mais de 70 % de sua economia 

baseada no turismo a infraestrutura de apoio do município começa a 

desenvolver-se tardiamente, o cais está para ser revitalizado, o terminal 

rodoviário ainda em obras, assim como, o saneamento básico. O município 

ainda enfrenta um momento delicado em relação à segurança, é o primeiro 

município do estado do Rio de Janeiro em número de homicídios por armas de 

fogo. Esta situação foi matéria nos principais veículos de comunicação, 

podendo gerar uma imagem negativa e insegurança por parte dos seus 

possíveis visitantes. 

 

Para o Índice os principais desafios do destino Paraty são:  

 

 Atores locais apontaram que é cada vez maior a sensação de 

insegurança, o que influencia negativamente na imagem da cidade; 

 O saneamento básico precário e a instabilidade no fornecimento de 

energia elétrica são fragilidades do destino e demandam 

investimentos, uma vez que impactam na qualidade dos serviços 

prestados; 

 A ausência de um planejamento de marketing para o destino para 

nortear as ações e direcionar as estratégias de promoção.  

 

As primeiras plantações de cana-de-açúcar se deram ainda no século 

XVI, entretanto como era plantada nos morros e com as constantes chuvas as 

condições não eram favoráveis para a produção de açúcar e logo passou-se a 

produzir aguardente com o objetivo de fomentar a economia local. No entanto, 

não se sabe ao certo quantos engenhos existiam na região na época, mas 

supõe-se que a fabricação da aguardente já tinha importância política 

econômica no Rio de Janeiro visto seu uso como moeda de troca por escravos 
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na África e a participação de produtores de aguardente em conflitos históricos 

do século XVII como a Revolta da Cachaça. (MELLO, 2000). 

 
 
O conflito mais relevante da época foi a chamada “Revolta da 
Cachaça”. Em 1660, para inibir a produção da cachaça e valorizar a 
comercialização da bagaceira europeia, Portugal estabeleceu um 
excessivo imposto cobrado dos fabricantes da aguardente do Rio de 
Janeiro, que insatisfeitos com a taxação, se rebelaram contra a 
Metrópole. Aproveitando o levante, neste mesmo ano, Paraty começa 
uma série de movimentos buscando sua emancipação de Angra dos 
Reis e sua elevação à categoria de vila. Alguns anos depois, com 
apoio dos produtores de cachaça, ela se estabelece como “Vila de 
Nossa Senhora dos Remédios de Paraty”. (MELLO, 2000, p.94). 

 
 

Passado o ciclo da cana-de-açúcar, Paraty teve seu apogeu relacionado 

a produção do ouro de Minas Gerais. Na época, foi o segundo porto mais 

importante do país, escoava o ouro que era trazido das Minas Gerais pelo 

caminho velho (atual estrada real) para o Rio de Janeiro de onde seguia para 

Portugal.  

Neste período, Paraty foi fundamental para a produção e a 

comercialização do país, sua localização estratégica a beira mar facilitava o 

transporte com o estrangeiro e, também, como portão de entrada para a 

Estrada Real, como se pode ver na Figura 11:  

 

Figura11: Estrada Real – Minas Gerais e Rio de Janeiro 

             Fonte: Trindade, 2006 
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 Essa estrada era o principal caminho de ligação entre o mar e as 

regiões produtores de ouro e diamante de Minas Gerais. No ano de 1702, é 

aberto um novo caminho mais rápido e curto, ele levava direto a cidade do Rio 

de Janeiro (TRINDADE, 2006). Com a abertura do Caminho Novo o fluxo no 

caminho que passava por Paraty diminui e o município voltou-se para a 

produção de aguardente. Já no final do período do Ouro, em 1790, Paraty tinha 

87 engenhocas de fabricar aguardente (MAPA DA CACHAÇA, 2014) que 

também era transportada para as Minas Gerais. 

 
A pinga era transportada de Paraty para o interior em barricas de 
madeira carregadas por mulas. No tempo da viagem, a cachaça, pelo 
contato com a madeira, acabava se tornando amarelinha. Hoje, 
podemos observar que em Paraty há um predomínio de produção de 
cachaças brancas, enquanto que em Minas Gerais, os produtores 
optam por armazenar suas cachaças em barris para que elas 
adquiram cor, aroma e sabor provenientes da madeira. (MELLO, 
2000, p.94). 

 
 

Com o fim da mineração, Paraty passou a exportar o café que era 

produzido no Vale do Paraíba e esta atividade trouxe ao município um período 

de prosperidade social, cultural e econômico que beneficiou os produtores de 

aguardente de cana. Em 1805, a produção de Paraty era cerca de 800.000 

litros da aguardente de cana por ano. (MAPA DA CACHAÇA, 2014). 

Na segunda metade do século XIX a indústria cafeeira estava em crise, 

este cenário fez com que a economia da região também entrasse em crise e, 

em 1852, Paraty produziu somente cerca de 200.000 litros de aguardente. Em 

1855, com a abertura da estrada de ferro Dom Pedro II, que ligava São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais passando pelo Vale do Paraíba, fez com que o 

município perdesse a importância como rota de escoamento de produtos 

agrícolas e mais uma vez o município voltou-se para produção de aguardente 

como alternativa econômica. Em 1872, eram 53 engenhos produzindo cerca de 

dois milhões de litros de aguardente por ano. (MAPA DA CACHAÇA,2014). 

Com a abolição da escravatura, em 1888, a mão de obra tornou-se 

escassa e cara para as plantações de cana-de-açúcar, o volume de cachaça 

diminuiu, porém, o município nunca deixou de produzir a famosa aguardente, 

que de tão valorizada no império, a própria palavra Parati passou a ser usada 
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como sinônimo de cachaça. Eternizada no texto de Dias Gomes em um dos 

personagens da peça O Pagador de Promessas.  

 
Bom dia, Galego, amigo! 

Dia assim eu nunca vi, Para saudar Iansã 
Não repare eu lhe pedi: Me empreste por obséquio dois dedos de parati 

Célebre é a trova que diz: 
Farinha de Suruí 

Fumo de Baependi 
E cachaça de Paraty 

E só comê, pita bebê e cai.  

 

Atualmente, o município conta com seis engenhos cadastrados na 

Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty 

(APACAP) que produzem anualmente cerca de 200.000 litros. No ano de 2016, 

se destacou no Concurso Mundial de Destilados de Bruxelas angariando com 

seus seis produtores seis medalhas. Se comparado a um estado, como Minas 

Gerais, com milhares de produtores que obteve 13 medalhas, se torna muito 

mais expressiva essa conquista. 

 Em maio de 2007, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

concedeu a Indicação Geográfica de Procedência “Paraty” para o produto 

Cachaça. A Indicação Geográfica - IG - prevista na Lei da Propriedade 

Industrial, de 1996, visa reconhecer e proteger o nome geográfico de região ou 

localidade, que identifique algum produto ou serviço típico. A IG resulta na 

fidelização do consumidor, que saberá por meio do selo da Indicação 

Geográfica, que irá encontrar um produto de qualidade e com características 

locais, peculiares a um determinado lugar. A Indicação Geográfica também 

favorece a melhoria da comercialização, facilitando o acesso aos mercados. 

. 

3.2.1 A Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty 

 

O Festival da Cachaça de Paraty é um festival cultural que celebra a 

bebida em um final de semana de agosto desde a década de 80. Segundo o 

paratiense ceramista Dalcir Ramiro (2014) “O nome original era festival da 

Pinga e desde 1982, quando começou a ser realizado, é um dos eventos que 

se fortalecem como dos mais tradicionais da cidade, criado para celebrar o 

único produto industrial da região até hoje: a cachaça”.  
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Ramiro, relata que a ideia do festival surgiu em uma reunião com 

alambiqueiros: 

 

O Douglas Reid, um ex-executivo que havia comprado aqui na cidade 
a produção da cachaça do Joãozinho (príncipe Dom João de Orleans 
e Bragança), tinha muita visão. Havia batizado de Maré Alta a sua 
cachaça, para a qual criava modelos especiais de garrafa, com 
lançamentos de rótulos diferentes, entre eles o nome Carnaval. 
Chegou a expor sua cachaça nas lojas da H.Stern, como produto de 
exportação. E foi dele a ideia de valorizar na cidade a cultura da 
cachaça em um encontro dos alambiques, visando valorizar o 
produto. Tudo foi criado com muito entusiasmo, numa ação coletiva 

dos alambiqueiros. 
 

 

Na época presidente da Associação comercial e Industrial de Paraty 

ressalta o formato do primeiro Festival da Pinga, realizado em 1982 e que 

contou com a participação das Cachaças Coqueiro, Corisco, Vamos Nessa e 

Maré Cheia.  

 
[..] tinha o perfil de festa de Paraty, com estandarte, foguetes, carro 
alegórico e banda de música tocando pela cidade. Aconteceu durante 
três dias na Santa Rita, também no mês de agosto. O objetivo era 
valorizar o produto atraindo turistas e visitantes para aquele período 
de baixa temporada. O lema era cada um fazer sua barraca, foi 
incrível o espírito de competição, um mostrando que podia fazer 
melhor que o outro. E foi uma festa criada para valorizar o produto, 

não para vender cachaça.  
 

 

Outro pioneiro na história do Festival da Cachaça de Paraty, Eduardo 

José Mello (2014) produtor no alambique Coqueiro ressalta a importância 

cultural da festa, trazendo a memória de seu formato original: 

 
No início eram três dias e três noites, sem fechar. Havia um controle 
rigoroso, não se vendia outra bebida no recinto. O festival foi criado 
com origem nas festas de família, o que se queria era valorizar a 
cultura local, por meio da cachaça produzida pelos alambiques e 
também pela música e pela gastronomia. O principal fruto da história 
desse Festival foi poder mostrar a cachaça de Paraty para o mundo. 
 

 

Entretanto, como observado pela autora que acompanha o Festival 

desde 2003, o que tinha o objetivo de ser uma festa para celebrar a cachaça e 

seus aspectos culturais tomou outros caminhos. Com a afluência de milhares 

de turistas, muitos excursionistas e na sua maioria jovem, o festival passou a 

ser visto pela venda de cachaça como bebida alcoólica e não como produto 
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cultural. Além disso, era promovido por grandes shows de artistas famosos no 

âmbito nacional o que aumentava seu potencial de atração.  

Paraty uma cidade pequena, hoje com cerca de 40 mil habitantes, além 

de receber um grande fluxo de turistas em somente um final de semana, 

passou-se a enfrentar problemas também de saúde pública e segurança nos 

dias do Festival. A venda de bebidas alcóolicas feita de forma descontrolada 

causava grandes transtornos e aumento nos atendimentos hospitalares. No 

ano de 2012, uma ponte que fica situada no centro histórico da cidade, chegou 

a ceder alguns centímetros devido ao grande fluxo de pessoas passando ao 

mesmo tempo.  

Desde 2013, o festival vem passando por um processo de reformulação. 

Atualmente recebe o nome de Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de 

Paraty e sua proposta atual é reforçar a cultura local. A festa inicia-se durante o 

dia com workshops sobre a bebida, apresentações menores, na sua maioria de 

artistas locais. A venda de garrafas é realizada somente até as 22h o festival 

termina a 1h. Cláudio da Engenho Douro 

 
A cachaça é uma bebida alcoólica, então as pessoas têm uma certa 
resistência. Nos últimos 3 anos começamos a mudar o público do 
festival, hoje você tem mais família, não tem aquela grande 
quantidade de garrafas espalhadas no chão, tem um trabalho mais 
organizado e focado. Essa prefeitura que “ta” agora deu mais 
liberdade para o produtor decidir sobre o Festival. Hoje temos a 
bebida em si de forma mais controlada, antigamente tínhamos mega 
shows, hoje já temos cerca de 80 % de artistas locais, então você 
reverte essa renda que ia para um artista qualquer para um artista 
local e investe na cultura local. Hoje é um festival também que agrega 
a gastronomia, hoje o festival se chama Festival da Cachaça Cultura 
e Sabores de Paraty. Antigamente a reação das pousadas também 
era ruim, muitas não ofereciam hospedagem. A proposta hoje é 
cultural e trabalhar um material para o próximo festival contando o 
lado cultural da Cachaça, talvez na Casa de Cultura. 

 
 

Claudio também ressalta que, esse ano no Festival da Cachaça, a 

empresa Janga Tour em parceria com o Sebrae ofereceu um roteiro específico 

de alambiques. Além disso, o atual prefeito do município, Carlos José Gama 

Miranda, também é dono de alambique (Paratiana) acredita-se que por tal fato 

os produtores tenham maior poder de decisão sobre o Festival. 

Com tais mudanças o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty 

assume o papel de apresentar características culturais não só da cachaça, 
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mas, do destino turístico Paraty. A maioria do público que participa do festival, 

vê ainda a cachaça somente como bebida alcóolica. A autora acredita que a 

cada ano, o Festival passe a atrair mais apreciadores de cachaça que 

busquem também seu valor como patrimônio histórico. De fato, observa-se o 

Festival tem auxiliado na promoção da cachaça de Paraty como patrimônio 

turístico cultural na cidade, embora ainda timidamente. 

A seguir apresenta-se três alambiques do município que foram 

escolhidos nesse trabalho como objeto de estudo. 

 

3.3.2 Visita aos alambiques 

 

Há seis alambiques formais produtores de cachaça no município de 

Paraty, Coqueiro, Corisco, Engenho D’ouro, Maria Izabel, Paratiana e Pedra 

Branca (Figura 12). Todos recebem visitação, entretanto para se visitar o 

alambique Maria Izabel é necessário agendamento prévio conforme 

disponibilidade da proprietária que dá nome ao rótulo, atende visitantes e 

produz sua cachaça no sítio Santo Antônio que também é seu local de 

residência.  

Figura 12: Localização dos alambiques 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps, 2016. 

Levando-se em consideração fatores em relação a localização e 

facilidade de acesso, inicialmente para a proposta de um roteiro para este 

trabalho foram escolhidos os quatros alambiques que estão localizados mais 

próximos um ao outro no mapa (Corisco, Engenho D'ouro, Paratiana e Pedra 
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Branca) e descartando-se Coqueiro e Maria Izabel pelo fato de estarem um 

pouco mais isoladas, o que dificulta o desenho de um roteiro. 

 Corisco  

Ainda não é aberta à visitação (somente sob agendamento). A 

infraestrutura para circulação de pessoas é insuficiente para o recebimento de 

visitantes. O espaço onde se produz é pequeno, ocupado por tonéis com 

cachaça em processo de envelhecimento com risco de acidentes. Um dos 

responsáveis pelo alambique relatou que em uma visita  em grupo, um visitante 

ao caminhar encostou com o pé e quebrou a torneira de um dos tonéis, 

desperdiçando assim litros de Cachaça. O alambique da Cachaça Corisco é 

voltado essencialmente para produção e ao questionar um dos proprietários 

sobre o interesse em visitações,  o mesmo disse não ter interesse em melhorar 

a infraestrutura para a atividade turística.  

Assim foram escolhidos três alambiques (Engenho D'ouro, Paratiana e 

Pedra Branca) que estão também juntos a Rota Turística da Estrada Real e 

próximos ao Parque Temático Miniparque Estrada Real e ao trecho revitalizado 

do Caminho do Ouro, onde pode-se caminhar pelo antigo calçamento. Logo a 

escolha destes alambiques também se deu para se refletir a proposta de um 

roteiro pela ótica do turismo de experiência que se alinha o Caminho do Ouro 

com a cachaça, que será apresentado no final do trabalho, apresenta-se, 

portanto, os três alambiques. 

  

●  Engenho D’ouro  

Endereço: Estrada Paraty-Cunha, s/n - Km 8  

Telefone: (24) 99832-7392 

E-mail: edengenhodoro1@gmail.com 

Site: http://www.engenhodouro.com.br 

 

A cachaça Engenho D’Ouro nasceu a partir de um sonho de Francisco 

Carneiro que começou a produzir cachaça por lazer, marcado e inspirado pela 

tradição e história da cachaça de Paraty. Aberto em 1999, segundo mais novo 

alambique de Paraty, produz sua cachaça de acordo com os moldes do 

passado.  
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Usa a mesma cana que se usava a 300 anos, plantada no próprio sítio, 

sem o uso de queima e de agrotóxicos. A cana é moída pela roda d’agua sem 

o uso de energia elétrica. Se destacou no Concurso Mundial de Destilados em 

Bruxelas ao ganhar duas medalhas “duplo ouro”, a única do Brasil a obter esse 

feito na edição de 2016.  

Além de produzir 20.000 litros por ano, o alambique também recebe 

turistas. Recebe grande fluxo  devido principalmente à sua localização próxima 

a grandes atrativos como o Caminho do Ouro e as cachoeiras do Tobogã e 

Tarzan, a autora acredita que por este fato é o alambique mais visitado de 

Paraty, porém não há dados para comprovar (Figura 13). 

 

Figura 13: Alambique Engenho D'ouro roda d’agua 

 

                      Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Sua infraestrutura turística conta com atendimento em línguas 

estrangeiras (Inglês e Francês), banheiros e restaurante. O bar denominado ‘da 

Marlene’ é conhecido em toda a região pelos pastéis sequinhos e fritos na hora 

e o restaurante tem como principal prato a galinhada caipira. (Figura 14).  
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Figura14: Alambique Engenho D'ouro 

Fonte: Tripadvisor, 2016  

 

Na visita ao alambique, a explicação da produção é feita no mesmo local 

onde se encontra a loja e espaço para degustação. Pode-se visualizar todas as 

etapas da fabricação da cachaça, desde o canavial até os tonéis de 

envelhecimento.  

Os diferenciais da Engenho D’ouro estão em possuir Casa de Farinha, o 

Restaurante e Bar (Figura 15), produzir Arak8 (um entre os dois produtores no 

país), uso de tonéis de Grapia9 e o tanque de resfriamento aberto que permite 

a melhor visualização do processo de fabricação. 

 

Figura 15 : Casa de Farinha, loja,espaço para degustação e produção 

Fonte:Elaboração própria, 2016. 

                                                
8
 Bebida alcoólica destilada de origem árabe.  

9
 Um tipo de madeira usada para tonéis de envelhecimento de bebida.  
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Neste alambique a entrevista foi realizada com gerente que quando 

questionado sobre o potencial de Paraty para o desenvolvimento de um roteiro 

vivencial que tenha a Cachaça como tema assinalou  

 

[...] então, esse ano a gente (produtores de cachaça de Paraty) fez um 
encontro técnico com produtores do Vale do Vinhedo, buscando 
informações sobre denominação de origem e também troca de 
experiência sobre o turismo, eles têm muito forte essa produção do 
vinho e quem vai, vai buscando esse tipo de experiência.  Aqui em 
Paraty é difícil monopolizar esse tipo de turismo, pois as opções são 
muito grandes, no caso está atrelado as belezas naturais”. Para que se 
faça um roteiro que aborda a questão cultural da cachaça, dependeria 
das agências de turismo.  

 

O entrevistado mostrou-se interessado na proposta do roteiro, 

destacando que a cachaça tem importância para o Brasil, assim como o Uísque 

para Escócia, a Tequila para o México e que o povo brasileiro ainda não se deu 

conta do valor do destilado, entretanto atribui agências de turismo  formatação 

do mesmo. 

 

 

● Paratiana  

 

Endereço: Estrada da Pedra Branca KM 1 Nº 1000 

Telefone: (24) 3371 9620 

E-mail: alambiqueparatiana@gmail.com 

Site: www.cachacaparatiana.com.br   

 

. 

 A Cachaça Paratiana surgiu de uma sociedade entre Carlos José Gama 

Miranda e seu irmão no de ano de 1999 em um casarão cercado pela mata 

atlântica ladeado de cachoeira no bairro Pedra Branca. 

A Cachaça Paratiana, produzida na região de Paraty, é uma das mais 

tradicionais dentre as Cachaças artesanais de alambique na região, possui o 

Selo de Indicação Geográfica de Procedência e certificada pelo Inmetro ( assim 

como as outras).Recentemente ganhou medalha de Ouro no concurso Mundial 

de Bruxelas, e 3° lugar no ranking da revista VIP 2014. (CACHAÇA 

PARATIANA, 2016). 
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Figura 16: Casarão que abriga o alambique Paratiana 

 

                               Fonte:Elaboração própria, 2016. 

 

Também abriga o primeiro e único Museu da Cachaça do município com 

uma exposição de mais de 3 mil rótulos de cachaças nacionais organizadas em 

ordem alfabética, um grande atrativo para apreciadores e interessados na 

bebida (Figura 17). 

Figura17: Museu da Cachaça 

           Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

O alambique possui canavial próprio e todas as etapas da produção 

podem ser visualizadas em uma visitação guiada (Figura 18).  



70 
 

 

Figura 18: Transporte da cana-de-açúcar e alambique 

 Fonte: Minube, 2016. 

 

Possui infraestrutura turística, entretanto não há atendimento em língua 

estrangeira. Os diferenciais da Paratiana, além do Museu da Cachaça são a 

produção da Cachaça Labareda (blend de Umburana e Jequitibá), o licor de 

milho verde, a Gabriela composta com gengibre e a presença de barris de 

Umburana e Jequitibá para envelhecimento. Também vendem doces 

fabricados pela mãe dos proprietários que possui sua própria marca (Figura 

19). 

                           Figura 19: Doces da Pequetita 

Fonte: Minube, 2016. 

Neste alambique não foi possível entrevistar o responsável, que a 

princípio por contato telefônico mostrou-se disponível e interessado na 

pesquisa solicitando que a autora fosse até Paraty para então fazer uma visita 

guiada por ele no alambique e a entrevista. Contudo, ao longo de dez seguidos 

foram tentados contato telefônico sem sucesso, além de um encontro 
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pessoalmente, em que obteve-se como resposta para ligar no dia seguinte, não 

tendo sucesso novamente. Acabou-se por decidir realizar a pesquisa sem a 

presença do proprietário no estabelecimento.  

Em visitação percebe-se que os funcionários não são preparados para 

uma visita guiada pelo museu e tampouco conhecem a história do destilado. 

Além disso, foi relatado por um funcionário que, assim como no alambique 

Engenho D’ouro, quando há parada dos Jeeps Tours na Paratiana a mesma 

ocorre em 15 minutos no máximo, acrescentando que quando os turistas 

visitam por conta própria conseguem degustar melhor os produtos e também 

compram muito mais. 

 

● Pedra Branca  

Endereço: Estrada da Pedra Branca KM 01, Ponte Branca 

Telefone: (24) 97835 4065 / 97813 2247 

Site: www.cachacapedrabranca.com.br 

O Alambique Pedra Branca está localizado a cerca de 500 m da 

Paratiana, no sítio que recebe o mesmo nome (Figura 20). Iniciou suas 

atividades no ano de 2009, com a primeira Cachaça lançada no mercado no 

final de 2011. Com uma produção anual de 20.000 litros, hoje o alambique é o 

único em Paraty que produz melado de cana, a rapadura (derivados da cana 

de açúcar) e o licor de capim limão. Usa-se tonéis de amendoim e carvalho 

para envelhecimento, assim como as demais, não havendo assim diferença em 

relação a madeiras na produção.  

Figura 20: Alambique Pedra Branca 

 

                      Fonte: Elaboração própria,2016 
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Na visitação guiada caminha-se por toda área do sítio, observando o 

canavial, onde são plantadas oito variedades de cana de açúcar, a moenda e 

todos os elementos que fazem parte da produção e que estão separados da 

construção onde está a loja e local para degustação (Figura 21). Destaca-se 

esse fato, pois, na visita a este alambique há ainda mais diferenças quando o 

visitante é conduzido pelos tours dos Jeep Tours. 

O proprietário da Pedra Branca afirma “o alambique se integra no roteiro 

das cachoeiras e são 15 minutos já para a parte de degustação e venda”. Logo 

não há tempo para o visitante conhecer a produção da bebida e fazer a visita 

guiada que o alambique oferece por todo o sítio.  

 

Figura 21: Espaço de Produção da Pedra Branca 

 

Fonte: Dicasdonetto, 2016. 
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Ao ser questionado sobre a possibilidade de Paraty receber um roteiro 

específico de alambiques ressalta 

 

Já são reconhecidos como pontos culturais de Paraty, porém de fato 
não há um roteiro específico... poderia ser feito um roteiro para falar 
sobre a plantação de cana, o tipo de plantio. A APACAP é uma 
instituição que trabalha por outras questões. Cada engenho teria que 
trabalhar internamente. O começo da cobrança já começa a selecionar 
o público realmente interessado no produto, na cultura da cachaça 
para atender melhor trabalhar melhor o setor colocando atrativos a 
mais. 
 

 

No dia 1 de novembro a entrada nos alambiques, que antes era gratuita, 

passou a custar R$ 5,00 para turistas em geral e R$ 3,00 para turistas que 

chegam com os Jeep Tours. Com esta medida o proprietário acredita que 

haverá uma seleção do público e que os turistas não pararão no alambique 

somente por curiosidade. 

O quadro a seguir apresenta comparativos entre os alambiques 

visitados:  

Quadro 1 - Comparativo entre os alambiques 

 Engenho D'Ouro Paratiana Pedra Branca 

Produção anual 20.000 l  60.000 l 20.000 l 

Madeiras Amendoim, 
Carvalho,Jequitibá e 
Grápia 

Amendoim, Carvalho, 
Umburana e 
Jequitibá 

Amendoim e 
Carvalho 

Produtos 
Diferenciais 

Arak, Farinha de 
mandioca e doces 
de produção própria 

Cachaça Labareda, 
Gabriela composta 
com gengibre, licor 
de milho verde, 
doces de fabricação 
própria 

Licor de Capim 
Limão, rapadura e 
melado. 

Outras 
Características 

Casa de Farinha; 
Restaurante e Bar,  
Situa-se ao lado do 
Caminho do Ouro  
 

Museu da Cachaça Objetos antigos, 
Sítio com bela vista   

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

A autora conclui, por meio de observação participante, que os 

alambiques são atrativos secundários, visitados por grande parte de turistas 

que estão visitando atrativos naturais como as cachoeiras do entorno dos 

alambiques e aproveitam a ocasião para conhecer um pouco mais sobre a 

cachaça, por curiosidade ou outro interesse.  
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Para a realização de um roteiro experiencial que aborde aspectos 

sensoriais, históricos e culturais da cachaça, seria necessário a existência de 

cachaciers no atendimento bem como a capacitação dos funcionários para 

atender um tipo de cliente que busca mais do que o destilado da cana-de- 

açúcar como bebida.  

 

3.3.3 A cachaça como referência cultural para a comunidade 

 

 

A Cachaça faz parte do dia a dia paratiense, seja tomando uma 

branquinha em casa antes do almoço, compartilhando um licor de milho verde 

em um encontro de amigos ou uma dose só para aquecer a voz dos músicos 

no Samba da Benção. Não importa o dia e hora é só parar e observar lá está 

ela, sempre. Apesar de pertencer a identidade cultural paratiense, percebe-se 

hoje que a falta de referência cultural e conscientização por parte de muitos 

estabelecimentos comerciais, locais que os turistas mais utilizam,  o que pode 

alterar  a percepção do turista  e o potencial da Cachaça como atrativo 

turístico. 

Em muitos restaurantes, por exemplo, vende-se qualquer outra Cachaça 

(de outras regiões ou de alambiques informais por serem mais baratas) como a 

“da terra”, o que afeta a percepção do visitante sobre a qualidade do destilado 

de Paraty. Outro aspecto é fato de haver muitas pessoas de fora trabalhando 

em Paraty como relatado por Claúdio da Pedra Branca   

 
 
[...] fizemos uma visita técnica recentemente no Rio Grande do Sul, 
no Vale o Vinhedos e lá o pessoal é de fato bairrista, eles vestem a 
camisa. Então você vai em qualquer restaurante, bar que “ta” dentro 
do Vale dos Vinhedos, do entorno de Bento Gonçalves e eles 
trabalham com os vinhos de lá, das vinícolas da região. Então eles 
apoiam, valorizam esse produto. Paraty a gente tem um problema em 
relação a isso, tem muito comerciante que quer ganhar dinheiro em 
cima da Cachaça , porque ele sabe que a Cachaça daqui possui um 
diferencial e as pessoas que vêm pra cá procuram a Cachaça , 
porque sabem que Paraty faz uma Cachaça de qualidade, porém eles 
acham que a Cachaça de Paraty é cara demais , então acabam 
comprando cachaças ilegais ou de outras regiões como o sul de 
Minas, Vale do Paraíba e trazem para Paraty com o intuito de 
enganar o próprio cliente ...outra questão é que lá no sul quem 
trabalha é basicamente as pessoas de lá .. Paraty é uma cidade do 
mundo você tem paratienses sim trabalhando em alguns setores, 
porém você tem muita gente de São Paulo, Minas, do Nordeste, 
Argentina que não tem vínculo..essa questão do compromisso com a 
cultura local. 
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A autora como paratiense afirma que em alguns restaurantes garçons 

recomendam cachaças de outras regiões. Há um material que está sendo 

preparado pelo Sebrae-RJ sobre o circuito e história da Cachaça, a ser 

distribuído para garçons, barmans, maîtres, donos de restaurantes, pousadas 

entre outros, com o objetivo de conscientizá-los sobre a cachaça no contexto 

cultural do município . Acredita-se que tal ação venha gerar resultados na 

conscientização sobre o destilado para Paraty, o que poderá trazer benefícios, 

pois para a consolidação da cachaça como atrativo turístico cultural para 

Paraty é fundamental que a comunidade, principalmente, a que lida 

diretamente com o turista, a tenha como referência histórica cultural. 

 

3.3.4 A cachaça como atrativo turístico para os operadores 

  

 

Em Paraty há apenas um roteiro turístico comercial que visita 

alambiques. Oferecido em grande parte das agências, consiste em Jeep Tours 

que realizam paradas em quatro cachoeiras e dois alambiques com duração de 

aproximadamente 5 horas. As cachoeiras são os principais atrativos deste 

roteiro, visto que, as paradas nos alambiques, em geral Engenho D’ouro e 

Pedra Branca ou Paratiana, são realizadas de forma rápida, porém há 

degustação, compras e conhecimento do processo de produção para quem 

interessar. 

O cenário muda em dias de chuvosos, as cachoeiras se tornam 

coadjuvantes e a visita aos alambiques é um pouco mais demorada. Como 

observado pela autora em inúmeras visitas a alambiques, em dias ensolarados 

os Jeeps ficam cerca de 15 minutos nos alambiques e não há qualquer 

explicação sobre a história da Cachaça no município de Paraty, bem como seu 

valor com patrimônio nacional e local. 

Em julho de 2016, visitando o alambique Pedra Branca, a autora pôde 

conversar com guias locais, que nos alambiques chegam e ficam em um local 

aguardando enquanto os turistas degustam e conhecem um pouco o processo 

de produção. Ao questioná-los sobre a história da Cachaça no município, sua 

importância e papel como atrativo turístico foi informada de que havia um 
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projeto de Museu da Cachaça, mas nenhum mostrou ser conhecedor da 

história da aguardente de cana em Paraty.  

Conclui-se por observação como visitante que para os operadores 

turísticos que realizam os Jeep tours, os alambiques artesanais são atrativos 

secundários e não há interesse de que se torne primário em um roteiro 

específico de alambiques com uma experiência vivencial, pois o roteiro de 

forma que é realizado hoje já obtém grande demanda turística com a proposta 

de um turismo de natureza, entendendo-se também que os guias não são 

capacitados para este tipo de roteiro.  

 

3.3.5 Ressignificação do atrativo turístico: a cachaça de Paraty  

 

Os alambiques de cachaça em Paraty já são atrativos turísticos. Para a 

criação de um novo produto turístico que os tenha como elemento principal, foi 

realizada uma pesquisa com apreciadores, bartenders e pessoas que tenham 

interesse no tema cachaça. Consistiu na aplicação de um questionário online e 

para se chegar ao público alvo foi divulgada para confrarias, clubes, grupos e 

páginas no facebook relacionados a cachaça. O objetivo principal foi analisar 

qual o reconhecimento da Cachaça de Paraty por esse público especifico e o 

grau de interesse na visitação a alambiques da região. Foi aplicada no mês de 

outubro de 2016 com o alcance de 77 respostas que serão analisadas a seguir 

. Figura 22: Origem dos Respondentes 

 

                            

            Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A primeiras perguntas estavam relacionadas ao perfil dos entrevistados. 

Como pode-se aferir na Figura 22, 40,3% dos que responderam são do estado 

do Rio de Janeiro, 33,8% do estado de São Paulo, 20,8% de outros Estados, 
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aparecendo Ceará, Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 

Sergipe e uma única resposta recebida de outros país (Bélgica) e Minas Gerais 

inferior a 5%. 

 

Figura 23: Faixa etária dos respondentes 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Em relação a faixa etária observa-se que o maior número de 

respondentes se situa na faixa de 30 a 45 anos, seguido dos mais jovens na 

faixa de 18 a 29 anos com um empate técnico na faixa superior à mais 

expressiva, de 46 a 60 anos. A faixa que menos apareceu entre os 

respondentes foi a de +60 anos (Figura 23).    

Conclui-se que o público que tem interesse hoje no Brasil por grupos de 

apreciadores, colecionadores, clubes de cachaça etc., meios que a pesquisa foi 

divulgada, está distribuída em todas as faixas com pouca diferença, com 

exceção da +60 anos.  

Quanto ao sexo dos respondentes 61% correspondem ao sexo 

masculino e 39% ao sexo feminino, apontando uma predominância no sexo 

masculino de respondentes.   

Pode-se aferir que o perfil do respondente predominante é oriundo dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, principais emissores de turistas para 

Paraty, situam em quase todas as faixas de maneira muito próxima 

predominando na faixa entre 30 a 45 anos e pertencem ao sexo masculino em 

sua maioria.   
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Na sequência são mostradas as respostas referentes a cachaça e ao 

roteiro. Inicialmente perguntou-se se os respondentes percebiam a cachaça 

como patrimônio cultural de Paraty-RJ, 84,4% responderam que sim e 15,6% 

que não. Portanto, para a maioria dos respondentes a cachaça é um patrimônio 

cultural de Paraty-RJ, apontando que não é somente o morador que assim a 

referência, mas também, os residentes em outras cidades.    

Foi questionado para os respondentes que afirmaram anteriormente que 

percebiam a cachaça como patrimônio cultural de Paraty, em uma pergunta 

aberta, o porquê de assim considerá-la. Esta pergunta foi realizada sem 

limitação de caracteres para respondê-la. Dos 84,4% que disseram sim (65 

respostas) mais de 90% justificaram suas respostas a tradição, qualidade e/ou 

história da cachaça no município. Além disso, somente duas pessoas citaram o 

Festival da Cachaça para exemplificar a relação de Paraty com a cachaça. A 

seguir apresenta-se três respostas que sintetizam o que foi respondido por 

todos.  

Quadro 2: O porquê respondeu que percebe a Cachaça como patrimônio 

cultural de Paraty  

RESPOSTAS 

Pelo papel e tradição histórica da cidade na fabricação dessa bebida.  

A cidade de Paraty foi um importante porto comercial no período colonial e o 
principal polo de produção de cachaça. De São Vicente a cana era levada para o 
litoral do Rio de Janeiro no século XVI. 

A história de Paraty está imersa na cachaça. Até era sinônimo 

Fonte: Elaboração Própria, 2016. 

Ao perguntar sobre o interesse em visitar alambiques, entre aqueles que 

consideraram a cachaça como patrimônio histórico-cultural de Paraty, todos 

responderam que teriam interesse em visitar alambiques e 89,2% disseram que 

viajariam a Paraty para visitar alambiques e conhecer sobre a cachaça por 

principal motivação.  

Percebe-se que no público pesquisado há interesse em visitar os 

alambiques e conhecer sobre a cachaça como principal motivação de uma 

viagem a Paraty, confirmando o turismo gastronômico – bebidas. (Figura 24).   
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Figura 24: Viagem motivada para visitar alambiques em Paraty 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A pesquisa não conseguiu alcançar um grande número de respostas. 

Todavia pode-se afirmar que há público que reconhece o significado de Paraty 

no contexto da cachaça e que principalmente se interessa por um turismo que 

a tenha como tema. Dessa forma, o atrativo turístico cachaça em Paraty pode 

ser ressignificado com a formatação de um novo produto. 

A proposta de um roteiro experiencial visando despertar emoções que 

sejam memoráveis para os visitantes, pode ser um diferencial para a oferta 

turística cultural do destino Paraty. 

 

3.3.6 Estudo sobre a Oferta Turística nos Alambiques em Paraty  

 

Como apresentado, os três alambiques utilizados como objeto de estudo 

para elaboração de um roteiro estão inseridos na Estrada Real. Além de ser o 

caminho mais famoso do Brasil e a maior rota turística do país (INSTITUTO 

ESTRADA REAL, 2016), tem sua história ligada à escravidão no Brasil e a 

aguardente de cana de açúcar "a cachaça chegou às Minas com os tropeiros e 

bandeirantes, por meio do Caminho Velho, que já existia ao final do século XVII 
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e ligava Paraty a Guaratinguetá e, daí, à região aurífera da Vila Rica”. 

(HISTÓRIA VIVA, 2015) 

 Em 1780, o governo do estado de Minas afirmou que a cachaça era 

uma das bebidas básicas dos escravos (SOUZA, 2004, p.43). 

 

Depois dos séculos XVI e XVII, em que houve significativa 
multiplicação dos alambiques nos engenhos de São Paulo e 
Pernambuco, a cachaça se espalhou pelo Rio de Janeiro e 
Minas Gerais devido à descoberta do ouro e pedras preciosas. 
Durante o século XVIII a economia do açúcar entra em 
decadência e passa então a ser substituída pela extração de 
ouro em Minas Gerais. (MAPA DA CACHAÇA,2014) 

 
 

Assim, identificou-se o potencial para desenvolver um roteiro que 

atrelasse a cachaça a história do Caminho do Ouro intitulado “Estrada Real da 

Cachaça” cujo nome também é título de um documentário que tem o destilado 

como tema. A proposta deste roteiro consiste, além das questões sensoriais do 

destilado, abordar aspectos históricos culturais da cachaça inserida no contexto 

da Estrada Real. 

Voltando-se às Dimensões da Co-criação apresentadas por Minkiewicz 

et al (2009) e Prahalad e Ramaswamy (2006), buscou-se a formatação de um 

produto turístico que se alinha aos os preceitos do modelo: personalização, 

envolvimento e co-produção para que se obtenha como resultados, 

respectivamente, uma experiência única de significado pessoal e construção de 

valor para os visitantes. 

Tendo em vista a história da cachaça, sua relação com o período 

colonial e, principalmente, os escravos, que foram os primeiros consumidores 

da bebida, uma das características para tornar o roteiro memorável seria ser 

guiado pela representação de um escravo. Feito em veículo automotor, o 

roteiro consistiria em quatro paradas, sendo três alambiques e um Parque 

Temático com estimativa de duração de 8 horas. O desenho do roteiro (Figura 

25) apresenta-se a seguir:  

 



81 
 

 

Figura 25: Roteiro Estrada Real da Cachaça 

 
Fonte: William Lopes, 2016. 

 

1. O

ROTEIRO 

 

 Primeira parada: Miniparque Estrada Real 

 

Endereço: Estrada Paraty-Cunha, km 2 

Telefone: 24 3371-9763       

Site: www.miniestradareal.com.br 

Funciona diariamente das 10h às 17h.  

Com ingressos: meia R$ 7,00 e inteira R$ 14,00 

 

A introdução à história da cachaça inicia no caminho durante a primeira 

parada. Um personagem representando um escravo conduziria o grupo e 

contaria origem da cachaça, passando por aspectos históricos de Paraty e do 

ciclo da cana-de-açúcar no Brasil pelo olhar do escravo.  

No parque pode-se conhecer a história da Estrada Real. Aqui se propõe 

utilizar além do próprio guia do programa (o escravo), o guia do parque esteja 

caracterizado como um tropeiro com sua tropa de muares carregando suas 

mercadorias para simbolizar sua vida na estrada. 
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Além do transporte dos metais preciosos as tropas de muares, 
guiadas pelos tropeiros, transportavam alimentos, armas, 
pólvora, aguardente, ferramentas, roupas, remédios, 
correspondências, informações e produtos trazidos da Europa. 
(MAGALHÃES, 2007 p.115). 

 

O parque temático histórico-cultural representa o trecho do Caminho 

Velho que ia de Paraty até Ouro Preto é apresentado com réplicas em 

miniaturas de construções. As peças são feitas de resina e pedra sabão. As 

telhas são feitas de argila, queimadas a 1.200 graus e lixadas e coladas uma a 

uma. O artesão responsável é Marcelo Ladeira Castanheira, que há 12 anos 

passou a se dedicar a este trabalho minucioso com muitos detalhes. A 

topografia do local, escolhido propositalmente, foi adequado para compor o 

cenário com rios, cachoeiras, fontes, Serra da Bocaina, Serra da Alterosas, etc. 

Onde está o largo de Santa Rita, em Paraty, as ruas também são lavadas 

diariamente com a cheia da maré do riozinho do local, recurso feito com a 

programação da bomba d'água. No Parque há também uma lanchonete e 

muitos projetos para futura ampliação, retratando mais cidades, chegando até 

Diamantina (Figura 26).  

Figura 26: Turistas no Miniparque Estrada Real  

            Fonte: Paratyonline.com, 2016. 

O parque é relativamente pequeno, em uma hora é possível percorrer 

todas as miniaturas ouvindo as histórias que o guia conta. As histórias passam 

pelo começo da criação do Caminho do Ouro até a origem de palavras e 

expressões corriqueiras que usadas em dia a dia e nem se faz ideia de onde 

surgiram. A cada réplica, o guia conta sua história e porque está ali (Figura 27).  
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Figuras 27: Miniparque Estrada Real  

 

Fonte: Paratyonline.com, 2016.  

 

 

Sugere-se inserir muares podem ser representados por réplicas em 

tamanhos reais carregando barris de aguardente explorando curiosidades do 

destilado, como o fato de se atribuir a predominância da cachaça envelhecida 

em Minas Gerais por ter chegado lá no ciclo do ouro em tom amarelado devido 

ao tempo de viagem armazenada em barris de madeira. Nos dias atuais 

predomina-se em Minas Gerais cachaças amarelas (envelhecidas ou 

armazenadas em tonéis de madeira) e em Paraty as brancas. 

O miniparque Estrada Real é indicado para o Tour da Experiência por 

unir história com arte e eternizar os monumentos que fazem parte do 

patrimônio histórico do Brasil. Além disso, a percepção da autora do 

encantamento causado nos turistas em diversas visitas feitas ao parque e, 

também, por análise de comentários no aplicativo Tripadvisor. Os usuários 

deste aplicativo deram nota cinco que lhe confere selo de excelência, ressalta o 

motivo da escolha do local para um roteiro memorável, construído com a co-

criação. 

 

 Segunda Parada: Caminho do Ouro e Alambique Engenho D’ouro  

 

O alambique Engenho D’ouro localiza-se em frente ao início da trilha do 

Caminho do Ouro, em Paraty. Lá pode-se caminhar pelo calçamento da antiga 

Trilha Guaianá descoberta por portugueses e revitalizada por escravos (Figura 

28). Neste ponto o escravo explica seu trabalho na construção da estrada e na 

indústria canavieira explicitando a importância da cachaça no seu dia a dia 
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para aguentar o trabalho árduo, enquanto os turistas caminham pela mata 

atlântica vivenciando o andar pelo calçamento da Estrada Real 

Em seguida entra-se no alambique Engenho D’ouro para assistir in loco 

o processo de produção da cachaça e também de farinha de mandioca na casa 

de farinha que há no sítio, relacionando um dos principais alimentos dos 

escravos ao contexto de Paraty e também da cachaça. Pode-se destacar a 

presença da roda água utilizada na moenda de cana, neste alambique que 

confere um ar de memória aos moldes antigos de produção.  

Após faz-se a degustação apreciando as propriedades sensoriais cor, 

aroma, oleosidade, acidez 10, destacando os diferenciais na produção de 

cachaça desde alambique, como exemplo, o tipo de madeira que utilizam para 

envelhecimento, o tipo de cana, o tempo entre a colheita e a moagem que 

determina principalmente na acidez do produto, entre outras características. 

Para essa degustação é fundamental que haja um cachacier no atendimento 

em cada alambique.  

Após a degustação segue-se para o almoço no restaurante Engenho 

D’ouro que fica no próprio alambique. No espaço realiza-se uma pequena aula 

onde os visitantes participam da preparação do Jorge Amado. Coquetel 

tradicional de Paraty que é feito à base de Gabriela, uma cachaça composta 

com cravo e canela tradicional por produtores da Cachaça Coqueiro, em 1988, 

como homenagem a personagem Gabriela da obra de Jorge Amado, que teve 

sua versão cinematográfica gravada nas ruas do centro histórico da cidade.  O 

diferencial é a oferta deste coquetel que não é oferecido fora de Paraty, com 

frequência e a lembrança do grande escritor brasileiro. (MAPA DA CACHAÇA, 

2014). 

 

 Terceira Parada: Alambique Pedra Branca 

 

A proposta do conhecimento da produção e degustação sensorial com 

um cachacier é igual para os três alambiques, à medida que cada um tem sua 

variedade de cana, sua carta de cachaças e diferentes madeiras para 

envelhecimento e o roteiro tem como público alvo apreciadores do destilado. 

Tendo em vista que o sítio em que o alambique está localizado possui 

uma bela vista para o mar e para a serra, o que potencializa o despertar de 

                                                
10

 Vide 1.4.1 para mais detalhes. 
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sensações memoráveis, a visita ao local pode explorar um contato maior com a 

natureza. Os visitantes recebem uma explicação sobre as variedades de cana-

de-açúcar (ex. crioula, caiana) junto ao canavial e obtêm instruções sobre a 

plantação. Dependendo da época podem participar da plantação, colheita da 

cana ou moagem.  

 Além disso, oferece-se explicação sobre o processo de produção da 

rapadura e do melado de cana, derivados da cana-de-açúcar (é o único 

produtor no município) fazendo a degustação dos produtos na área de campo 

do sítio enquanto apreciam a vista. O local é repleto de objetos antigos que já 

não são mais usados na produção como alambiques e moendas além de 

objetos domésticos antiquados como ferro, máquina de escrever entre outros 

que podem fazer a visita desperte sensações de memória.  

 

 Quarta Parada: Alambique Paratiana  

 

Neste alambique a degustação seria um pouco mais longa, pois há 

maior variedade de rótulos, madeiras para envelhecimento e a existência de 

blend. A degustação sensorial guiada por um cachacier completa-se com uma 

visita ao Museu da Cachaça, que consiste em mais de três mil rótulos de 

aguardentes nacionais expostos em ordem alfabética. Também há todos os 

painéis dos Festivais da Cachaça de Paraty finalizando o roteiro destacando a 

cachaça como patrimônio de Paraty e do Brasil. Para esta visita ao museu 

haveria, por parte do guia, uma intervenção mediada cotando histórias 

referentes a alguns dos rótulos.  

Para que haja realmente uma experiência memorável, deverá existir um 

trabalho de planejamento e organização do roteiro com a participação dos 

proprietários adaptando a proposta ao seu negócio, das agências de turismo 

comercializando e operando o roteiro, da associação de guias treinando os 

guias para este roteiro e do poder público auxiliando na manutenção da 

infraestrutura básica e na divulgação do roteiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi um estudo sobre a cachaça como atrativo turístico em 

Paraty e fatores a ela relacionados que permitem o desenvolvimento de um 

novo produto turístico que possa potencializar o turismo cultural no município. 

Para isso, foi desenvolvida uma proposta de um roteiro buscando-se 

características que o tornasse uma experiência memorável e diferente do que 

já é oferecido pelos alambiques existentes no município. 

Não houve a intenção de se realizar um roteiro turístico comercial 

durante o desenvolvimento deste trabalho, mas uma sondagem para a sua 

realização. O projeto do roteiro exigiria um plano de negócios com analise de 

custos, pesquisa de mercado após o produto pronto, plano de marketing, 

treinamento de pessoas, entre outros, que somente poderia ser feito em 

conjunto com o trade e o poder público.  

Este estudo se propôs a oferecer um subsídio para que se possa fazer o 

roteiro dentro do contexto descrito. Buscou-se exemplos nacionais e 

internacionais para verificar como estes estavam sendo construídos, voltou-se 

para o estado da arte de criação de produtos e apropriou-se de dois conceitos 

o da co-criação e da economia da experiência. Com a chancela da cachaça ser 

um patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro e um produto de indicação 

de origem passou-se a acreditar que estes graus de importância dariam ao 

produto um reconhecimento, o que foi provado durante a pesquisa.  

Considerou-se que o objetivo principal deste trabalho: verificar se há 

condições de infraestrutura, motivação e produto que permita desenvolver uma 

proposta de um roteiro em que a cachaça com sua história e tradição, ofereça 

aos visitantes uma experiência memorável ao conhecer e interagir com a 

produção in loco desta bebida e que se torne mais uma opção cultural para o 

turismo de Paraty, foi atingido. Para verificar se o atingiu, analisou se os 

caminhos propostos nos objetivos específicos foram cumpridos: 

O primeiro objetivo específico “apresentar conceitos de atrativos 

turísticos no contexto da oferta turística cultural na economia da experiência”, 

de maneira geral o objetivo foi atendido. Os conceitos de atrativos turísticos, 

oferta turística, produto turístico, roteiro e rota turístico e da economia da 
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experiência foram explicados. Há muitos autores que tratam destes assuntos 

que poderiam ter contribuído para a reflexão, mas, foi preciso pelo tipo de 

trabalho, fazer um recorte nas referências.  

O segundo objetivo específico “mostrar o que é a cachaça no contexto 

histórico do Brasil e de Paraty, sua compreensão como patrimônio cultural 

histórico nacional e como atrativo turístico” acredita-se que foi cumprido e muito 

importante tê-lo percorrido para o conhecimento do objeto do estudo, incluindo 

seu desenvolvimento no município de Paraty.  

O terceiro objetivo específico “verificar se os apreciadores de cachaça e 

os responsáveis pelo alambiques teriam interesse em um roteiro experiencial 

sobre a cachaça” foi realizado por meio da pesquisa com os proprietários e 

com os especialistas. Teve-se um problema com a entrevista de um dos 

proprietários que a remarcou algumas vezes e como não se conseguiu fazê-la 

nos moldes das demais, utilizou-se das informações de conversas que se teve 

com o proprietário informalmente. Não deve ter ocorrido prejuízo no resultado 

do trabalho por ser a posição do proprietário conhecida em seus 

pronunciamentos como Prefeito. Na pesquisa com os especialistas, obteve-se 

77 respostas, considerando que são especialistas o número de respondentes é 

mais limitado, portanto, espera-se que tenha o poder de legitimar as 

informações.  

Deixa-se a orientação de ter um canal aberto para ouvir os turistas em 

geral durante a construção do roteiro para que haja a co-criação de fato nesta 

ação.  

O quarto objetivo específico “identificar as barreiras ou facilidades para 

que este roteiro possa ser concretizado” foi realizado com as visitas aos 

alambiques quando usando a técnica da observação participante por meio de 

um roteiro orientador, observou-se aspectos do acesso, da estrutura, do 

ambiente, do produto, dos serviços, dos agregadores de valores, entre outros.  

As facilidades identificadas foram: os alambiques já possuem 

infraestrutura turística, já participam de roteiros comercializados, estão 

inseridos numa região da Estrada Real com interesse turístico e é uma rota 

estabelecida em algumas regiões de Minas Gerais, o reconhecimento por parte 

do público visitante potencial da cachaça como patrimônio de Paraty, processo 
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de valorização da cachaça no Brasil, a busca de experiências sensoriais 

memoráveis pelos turistas e o aumento do interesse pelo conhecimento e pela 

apreciação da cachaça de qualidade.  

A existência de uma associação, a APACAP, para conduzir o processo 

de adequação do produto as novas orientações.  

A Associação de Guias de Turismo em parceria com o Sebrae/RJ e a 

Prefeitura Municipal de Paraty, já desenvolveram um projeto “Na Trilha da 

História”. Neste projeto, foram revitalizados aproximadamente 4Km do 

Caminho do Ouro. O projeto de "Revitalização do Caminho do Ouro de Paraty" 

prevê a recuperação de 12 Km e 35% já foram revitalizados, a parte restante 

aguarda a liberação por parte do IBAMA, já que se encontra dentro do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina. Esta ação visa preparar o município para 

concorrer com o título de Patrimônio Mundial da Unesco.  

As barreiras por sua vez, estão relacionadas a sensibilização dos 

responsáveis por alambiques para se preparem para o atendimento de um 

outro tipo de público, com a contratação de cachaciers, capacitação dos 

funcionários e adaptação de seu produto para a qualidade do roteiro. Também 

a necessidade de sensibilizar os agentes do turismo receptivo para a diferença 

em comercializar um produto mediado formatado nos princípios experiencial do 

tipo de produtos que comercializam atualmente.      

Chegou-se assim, ao entendimento que há potencial para a 

concretização de um roteiro que tenha a cachaça como tema e que permita 

levar ao turista experiências sensoriais e vivenciais dentro de seus aspectos 

históricos culturais, pelos fatores mencionados ao longo do estudo. 

Como já exposto, há necessidade de aprofundamento na pesquisa do 

tema para que a proposta apresentada possa ser colocada em prática. 

Contudo, o estudo é relevante na medida em que demonstra o alinhamento da 

produção acadêmica com a sociedade e com o mercado. 

Sugere-se para trabalho futuro, o estudo de quais fatores permitam que 

a cachaça possa vir a ser um atrativo turístico no Brasil, assim como o vinho do 

Porto é para Portugal, a cerveja para Bélgica, o Uísque para Escócia. 
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APÊNDICE A- Roteiro entrevista e observação participante nos 
alambiques 

 

 

 

 Características gerais do alambique: quantidade de funcionários, funcionamento, 
aberto a visitação, localização, ano de criação, história do alambique; 

 

 Infraestrutura em geral de acesso, apoio, serviços já oferecidos pelo alambique 
(observar como se dá a visitação)   

 

 O público que visita hoje o alambique é conhecedor do que é a cachaça para além da 
bebida? Quem mais visita (perfil ) ? 

 

 Qual a importância do selo de indicação geográfica?  
 

 Há um reconhecimento da cachaça como patrimônio? Se sim, por quê? 
 

 Acredita que a cachaça é um atrativo diferencial para Paraty? Por quê?  
 

 Há Interesse em participar de um possível roteiro da cachaça em Paraty com 
visitantes apreciadores de cachaça que possam vivenciar e interagir com a produção 
do destilado  além de apresentar sua história contextualizando-a com a do Brasil e 
Paraty ? 
 

 Acredita que há público específico para gerar um fluxo para este tipo de roteiro?  
 
 

 O alambique já realiza alguma ação de marketing especificamente direcionada para 
apreciadores de cachaça? Com clubes de cachaça no Brasil, por exemplo?  
 

 Todas as etapas da produção podem ser observadas? Onde se dá o plantio da cana?  
 

  
É possível observar onde a cana é plantada? Há infraestrutura de circulação no 
alambique ou pode-se criar para tal visitação interativa?  

 

 Os funcionários são preparados, conhecedores do produto  para atender o público 
específico apreciador de cachaça ou haveria possibilidade de aperfeiçoamento para tal 
público ? 
 

 Há atendimento em língua estrangeira? Quais?  
 
 

 Qual a capacidade de pessoas atendidas simultaneamente no alambique?  
 

 Qual o diferencial da cachaça para os demais alambiques? 
 

 Observar os diferenciais de um alambique para outro, como: se há diferença na 
variedade de cana, se em um pode-se observar melhor uma etapa no outro outra etapa 
,  a especialidade de cada um como na produção  e suas cachaças premiadas, as 
madeiras de envelhecimento, fluxo de visitação , o tamanho da produção , o que pode 
ser explorado de melhor em cada um de acordo com suas diferenças para a criação de 

um roteiro   
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APÊNDICE B- Questionário pesquisa com o público  
 

1-Origem (Estado) Na opção " outro" digite seu Estado ou País.  
 

 Rio de Janeiro  
 

 São Paulo  
 

 Minas Gerais 
 

 Outro 
 

2-Sexo  
 

 Feminino  
 

 Masculino  
 

 

3-Faixa etária  
 

 18-29 

 30-45 
 

 46-60 
 

 + 60 
 

4- Percebe a Cachaça como patrimônio cultural de Paraty? 
 

 Sim. Por quê? 

 Não 
 

5- Teria interesse em visitar alambiques?  
 

 Sim  
 

 Não  
 

6- Viajaria a Paraty (RJ) para visitar alambiques e conhecer sobre a Cachaça por principal 
motivação?  
 

 Sim 
 

 Não 

 

 


