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RESUMO 

A Cachaça é uma bebida fermento-destilada do mosto de cana-de-açúcar desenvolvida desde 

os primórdios da história do Brasil. Passou por todos os tipos de classes sociais, sua 

fabricação foi proibida no período colonial, mas mesmo assim resistiu a todos os 

impedimentos que cruzaram o seu caminho, conquistando o paladar dos brasileiros e do 

mundo a fora por seu por seu sabor e valor histórico-cultural. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi aferir a potencialidade motivacional no turismo com o uso de análise sensorial de 

cachaças produzidas no caminho velho da estrada real. Para verificar se a bebida era 

protagonista da motivação turística ou está envolvida a outras dimensões da potencialidade 

turística a pesquisa contou com a participação de estudantes do Curso de Hotelaria da 

Universidade Federal Fluminense na análise sensorial de amostras de cachaças de alambique, 

envelhecidas ou não, produzidas no caminho velho da estrada real comparando-as com a 

caninha industrial. Após a realização deste estudo verificou-se que a cachaça para esse 

público jovem não apresentou potencialidade motivacional suficiente para o turismo da 

cachaça, independente do tipo de produção empregado, mas que a análise sensorial atrelada 

ao marketing exerce importante influência quando utilizada a linguagem não verbal para este 

público. 

 

Palavras chave: Cachaça; Análise Sensorial; Turismo Cultural; Potencialidade Turística. 

 

ABSTRACT 

Cachaça is a yeast-distilled beverage made from the sugarcane juice developed since the 

earliest days of Brazilian history. It went through all kinds of social classes, its manufacture 

was forbidden in the colonial period, but nevertheless it withstood all the impediments that 

crossed its path, conquering the taste of the Brazilians and the world out for its taste and 

historical- cultural. Therefore, the objective of this work was to assess the motivational 

potentiality in tourism with the use of sensorial analysis of cachaças produced in the old road 

of the real road. In order to verify if the drink was the protagonist of the tourist motivation or 

is involved in other dimensions of the tourist potential the research counted on the 

participation of students of the Hotel Course of the Federal University of Fluminense in the 

sensorial analysis of samples of alembic cachaças, aged or not, produced on the old road of 

the royal road comparing them with the industrial cachaça. After this study, it was verified 

that the cachaça for this young audience did not present sufficient motivational potential for 

cachaça tourism, regardless of the type of production employed, but that the sensory analysis 

linked to marketing exerts an important influence when used non-verbal language for this 

audience. 

Keywords: Cachaça; Sensory analysis; Cultural Tourism; Tourist Potential. 
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INTRODUÇÃO 

 Turismo Cultural é caracterizado pela motivação do turista
1
 de se deslocar com a 

finalidade de vivenciar aspectos e situações relacionados à gastronomia, os saberes e modos 

de fazer, o patrimônio histórico-cultural, as manifestações folclóricas, visando valorizar e 

promover os bens materiais e imateriais de uma localidade turística. O turismo gastronômico 

é um dos segmentos que faz parte do turismo cultural.  

Segundo Amâncio (2016) a motivação por meio de experiências gastronômicas, 

denomina-se patrimônio imaterial, que para o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico 

Nacional (IPHAN) são os modos de saber e fazer de uma sociedade, suas celebrações, e assim 

a gastronomia inclui-se em um bem intangível, pois trata-se de parte da identidade de um 

povo. 

Na atualidade, a gastronomia no turismo cultural não possui um objetivo único de 

satisfazer a necessidade primária alimentar os turistas, mas também de compartilhar o 

elemento cultural que a acompanha (FRANZONI, 2016, p. 27), logo o turismo utiliza desse 

compartilhamento para fomentar a vontade que as pessoas têm de conhecer o diferente para 

movimentar seu mercado (WAINBERG, 2003). 

 As bebidas são componentes da gastronomia e entre elas, a cachaça, destilado do 

vinho obtido a partir do mosto fermentado de cana-de-açúcar, que pelo Decreto nº. 4062 de 

21/12/2001 (BRASIL, 2001) é considerada um produto com identidade cultural do Brasil, e 

que pode ser entendida como atrativo turístico, como em vários lugares do mundo em relação 

a outras bebidas internacionais (ALVARENGA, 2016). Seu uso pelo turismo pode permitir 

um acréscimo de conhecimento cultural e histórico do Brasil, uma experiência gastronômica 

evidenciada por meio da presença da bebida em pratos brasileiros ou a degustação da bebida 

pura ou em coquetéis como a caipirinha
2
, tanto em estabelecimentos de Alimentos e Bebidas, 

como em espaços temáticos e planejados para visitação no próprio engenho, a fim de fornecer 

uma nova alternativa de renda e emprego para a região produtora (BRAGA e KIYOTANI, 

2015).  

Os mesmos autores referem que a cachaça pode estar inserida dentro do Turismo 

Rural, devido à localidade e o ambiente onde estão instalados os engenhos, cujos principais 

estados produtores são Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Bahia (BA), Ceará (CE), Rio 

                                                
1
 A Organização Mundial do Turismo (OMT) define turista como o indivíduo que permanece no destino por 

mais de 24 horas, ou seja, pernoita no destino turístico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001). 
2
 Drink feito com cachaça, açúcar, limão e gelo (FOLEGATTI, 2013).  
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Grande do Sul (RS), Paraíba (PB), Pernambuco (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Conforme o 

Ministério do Turismo (2010), essa modalidade é entendida como: “Conjunto de atividades 

turísticas desenvolvidas nos meios rural, comprometidas com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o Patrimônio cultural e 

natural da comunidade”. Em âmbito regional, nos estados do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais a cachaça é considerada Patrimônio Histórico Cultural.  

Devido ao seu valor histórico-cultural é possível que a cachaça isoladamente seja um 

protagonista em oferecer elementos favoráveis da oferta turística nas regiões em que ela é um 

patrimônio imaterial? Ou será que ela é um ator coadjuvante da experiência turística? Como 

pode-se dizer que uma região possui potencial turístico gastronômico se o produto, objeto 

principal de atração turística não foi submetido à aferição de seu potencial? 

Na tentativa de responder essas perguntas este trabalho teve como objetivo avaliar por 

meio da análise sensorial a potencialidade motivacional para o turismo das cachaças de Paraty 

e Ouro Preto, extremos da região conhecida como Caminho Velho da Estrada Real, rota 

histórica que foi trilhada por tropeiros que ajudaram o Brasil a escoar alguns bens preciosos 

principalmente seus minérios. A cachaça era produzida em algumas partes do litoral 

brasileiro, mas à corrida pelo ouro no século XVIII, fez com que colonizadores portugueses e 

brasileiros fossem para o interior do país acompanhados da bebida, muito presente na 

economia colonial. 

Para a avaliação do potencial turístico, foram utilizadas algumas ferramentas do 

marketing sensorial cujo enfoque estabelece a atenção aos estímulos dos cinco sentidos como 

forma de envolver os consumidores, por meio da criação de condições geradoras de um 

ambiente em que experiências de consumo desejáveis possam ser vividas (KRISHNA, 2010 

apud AGAPITO et al, 2014). O florescimento do marketing sensorial está em linha com a 

consolidação do paradigma da economia das experiências (PINE e GILMORE, 1998 apud 

AGAPITO et al, 2014), segundo o qual os consumidores valorizam mais a forma de consumo 

(hedónica).  

Para tanto, o trabalho traçou o perfil sensorial e aplicou análise de imagem e leitura 

dos rótulos das cachaças de alambique da Estrada Real, comparando-os com aguardente de 

cana industrial por meio da participação de trinta e seis indivíduos, a fim de identificar se as 

cachaças conseguiam isoladamente, gerar público para movimentar um mercado turístico sem 

a participação de outros atrativos, equipamentos e serviços turísticos. 
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CACHAÇA: ECONOMIA, CULTURA, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO 

De acordo com o conteúdo produzido pelo Instituto Brasileiro de Cachaça (2011) as 

primeiras cachaças foram destiladas pela primeira vez entre os anos de 1516 e 1532. A 

cachaça é a segunda bebida mais consumida no Brasil, após a cerveja, é considerada o 

primeiro fermento-destilado da América Latina, já que o próximo, o Pisco, só seria produzido 

alguns anos depois. Está um produto de destaque e valorização no cenário econômico 

nacional e internacional, uma vez que é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo 

(CÂMARA, 2006). 

No mercado internacional, em números de 2015, conforme dados estatísticos do 

Instituto Brasileiro da Cachaça [IBRAC] (2016 apud PAIVA et al. 2016), a bebida brasileira 

foi exportada para 60 países, sendo os principais compradores: Alemanha, Estados Unidos, 

França, Portugal, Paraguai e Itália; movimentando cerca de US$ 13,32 milhões, o que 

representa um grande aumento quando comparado com o ano de 2013, tanto em consumo 

como em volume – que chegou a 10,18 milhões de litros (IBRAC, 2014 apud BRAGA e 

KIYOTANI, 2015).   

Entretanto, muito embora crescente, a exportação da bebida considerada baixa pode 

ser fruto da falta de valorização da cultura nativa, pois segundo Figueiredo (2011), o povo 

brasileiro é tão acostumado com a ideia de “o que vem de fora é melhor”, que acabou 

substituindo o espaço destinado a sua própria cultura por outra, substituindo por exemplo, a 

cachaça pela tequila
3
. 

Porém esse cenário vem mudando por conta da valorização da cultura nacional. 

Segundo Serrate (2014), a bebida passou a ser considerada patrimônio imaterial, gerando um 

mercado adicional ao do turismo cultural, frente a vontade crescente de conhecer a 

importância histórica, social e cultural do destilado brasileiro (TAVARES; DANTAS; 

NÓBREGA, 2015). 

A cachaça influência, mesmo que de forma indireta, a migração de turistas todos os 

anos, com a finalidade não só de conhecer o bem imaterial (neste caso o destilado), como 

                                                
3
 Bebida mexicana, feita do Agave Azul, que assim como a cachaça começou por um processo de 

marginalização da bebida, sendo considerada bebida de pobre, mas que conseguiu converter o processo com a 

união dos produtores, investimento em marcas, padronização da bebida e a vontade do povo de exaltar sua 

bebida nativa (FIGUEIREDO, 2011).  
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também toda a cultura que preserva a integridade e a imagem desse patrimônio [o estilo de 

vida dos produtores, os engenhos, as plantações de cana, etc.] (TAVARES; DANTAS; 

NÓBREGA, 2015).  

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA CACHAÇA 

A aguardente de cana brasileira era vista de forma pejorativa por ser conhecida como 

uma bebida de baixa qualidade e, muitas vezes, como um produto destinado para a população 

que não possuía renda para comprar um insumo de melhor qualidade (FIGUEIREDO, 2011).  

Apesar do preconceito que carrega, a cachaça possui uma história importante para o 

Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Cachaça (IBRAC), a aguardente de cana brasileira 

foi a primeira bebida destilada criada na América Latina e também foi consagrada a  

Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil
4
 (SERRATE, 2014). Segundo o Decreto 6871/2009, 

art. 53, a cachaça é definida da seguinte forma: 

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no 

Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em 

volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo 

de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada 

de açúcares até seis gramas por litro. 

A cachaça é fruto de uma série de processos tecnológicos, conforme apresentados a 

seguir:  

FIGURA 01 - PROCESSO DE DESTILAÇÃO DA CACHAÇA 

 
Fonte: Efeito do envelhecimento em tonéis de três espécies de madeira sobre a qualidade sensorial de aguardente 

de cana-de-açúcar
5
. 

                                                
4
 Resistente até hoje, a cachaça é considerada como herança e bem cultural do povo brasileiro, podendo, 

portanto, ser instrumento para a valorização do patrimônio nacional e para o uso como atrativo/produto da 

atividade turística. (TAVARES; DANTAS; NÓBREGA, 2015). 
5
 Disponível em:     

<http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/10907/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

>. Acesso: 20 Set. 2018. 



10 
 

 

Dentre esses processos temos o envelhecimento, etapa em que se adiciona cor e 

aromas provenientes das madeiras para a bebida. Caso esse processo não ocorra e pare na 

etapa de maturação, a cachaça é, segundo Almeida e Dias (2018), classificada como Branca, 

Prata ou Clássica, sendo acondicionada em tonéis de aço inoxidável. 

Se houver o processo de envelhecimento, a cachaça passa a ser classificada como 

Armazenada. A cachaça armazenada é a bebida que será guardada em tonel de madeira com a 

finalidade de absorver coloração e características sensoriais, como sabor e aroma e após ser 

armazenada, a duração de armazenamento e a porcentagem em relação à quantidade do 

produto definirá se ela será Envelhecida
6
, Envelhecida Premium

7
, Envelhecida Extra 

Premium
8
 ou Reserva Especial

9
 (ALMEIDA e DIAS, 2018).  

Mas essas não são os únicos meios de se diferenciar uma cachaça, segundo Almeida e 

Dias (2018), é possível distingui-la por seu modo de produção em colunas (industrial) ou em 

alambique - cachaça artesanal. 

Suas principais diferenças são: 

Figura 2 - Comparação das cachaças industriais e de alambique 

 
Fonte: adaptada (2018), baseado em Almeida e Dias (2018). 

 

                                                
6
 Cachaça envelhecida - pelo menos metade da produção precisa passar no mínimo um ano em processo de 

envelhecimento. (ALMEIDA e DIAS, 2018). 
7
 Cachaça envelhecida Premium - toda a produção deverá sofrer o processo de envelhecimento por pelo menos 

um ano. (ALMEIDA e DIAS, 2018). 
8
 Cachaça envelhecida extra Premium - toda a produção deverá envelhecer pelo menos três anos. (ALMEIDA e 

DIAS, 2018). 
9
 Reserva especial da cachaça - para receber esse título a cachaça precisa ter característica sensoriais 

diferenciadas dos outros exemplares envelhecidos do mesmo alambique e obrigatoriamente a Reserva Especial 

passa por avaliação dos laboratórios credenciados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA).(ALMEIDA e DIAS, 2018). 
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ANÁLISE SENSORIAL DE CACHAÇA 

A análise sensorial é uma série de etapas que visa interpretar as características 

provenientes de alimentos e bebidas que serão percebidas pelos sentidos da visão, olfato, tato, 

audição e paladar (TEIXEIRA, 2009). Durante a análise o degustador responde um 

questionário feito em escala hedônica
10

 em um ambiente controlado para que não haja 

influência nos resultados. Hedônica é uma palavra de origem grega que significa “prazer” e os 

métodos que utilizam as escalas hedônicas são aplicados quando se deseja medir graus de 

satisfação. As escalas hedônicas expressam o grau de “gostar ou desgostar” por meio da 

descrição das apreciações que depois serão convertidas em pontos, tendo sempre um ponto 

central de indiferença; apresenta número ímpar de classificações, variando, geralmente, entre 

três e nove (TEIXEIRA, 2009). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (apud Teixeira, 2009), 

a análise sensorial é a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar 

reações referentes às características de alimentos e materiais de acordo com os cinco sentidos 

(a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato).  

Quando se pesquisa alimentos, esse processo pode ser em forma de degustação, no 

caso da cachaça, as reações são analisadas de forma separada nas seguintes etapas: 1º verificar 

o rótulo (visão), a formação de espumas ao chacoalhar (visão), limpidez do líquido (visão), 

coloração (visão), aroma (olfato), oleosidade a partir das “lágrimas da cachaça” (visão) e por 

último sabor em boca (paladar, tato e olfato); todas essas características são respondidas para 

depois serem analisadas. 

O primeiro contato do degustador com o produto é para analisar o aspecto visual por 

meio de cor e aparência, a fim de identificar se a bebida é Branca ou não, se é envelhecida em 

algum tipo de madeira, se o produto tem o certificado do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) que garante a sua qualidade química e, caso ele esteja relacionado a 

alguma região produtora, se há algum selo de identificação geográfica. Prosseguindo com a 

análise, o degustador agita a garrafa e observa se a espuma criada se desfaz rapidamente, para 

depois verificar se o líquido é límpido e estabelecer a classificação de sua coloração (IBRAC, 

2014). 

                                                
10

 A escala hedônica tem papel importante na identificação do grau de satisfação obtido pela equipe de 

avaliadores, pois suas opções variam em uma escala de insatisfação até a plena satisfação. 
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Passado esses testes visuais iniciais, a cachaça vai para o copo. Nesta fase o 

degustador irá avaliar o aroma do produto, podendo se basear na roda de aromas da cachaça
11

, 

enquanto ele qualifica esse odor, é possível visualizar, por meio do movimento do copo, a 

queda do líquido e a formação de “lágrimas”, a oleosidade do destilado e consequentemente a 

qualidade da bebida (IBRAC, 2014). 

Finalizando todas as etapas mencionadas, o provador degusta a cachaça com um 

pequeno gole, deixando com que se espalhe na boca, a fim de permitir uma melhor percepção 

das papilas gustativas, lembrando que após cada fase é necessário responder as questões 

relacionadas simultaneamente (IBRAC, 2014). 

TURISMO GASTRONÔMICO 

Wainberg (2003) define o turismo como a indústria que vende o diferente. E essa pode 

ser instigada por diversos fatores, como a vontade de conhecer a área cultural, geográfica ou 

até de conhecimento de campo específico de um local, ou seja, existem vários fatores que 

levam uma pessoa a optar por fazer uma viagem turística. 

Wainberg (2003) divide esses fatores em três, sendo eles: a fronteira, a diferença e o 

movimento. A fronteira alimenta a curiosidade, trazendo ao futuro turista quais elementos ele 

poderá encontrar no seu novo destino, criando assim um motivo do movimento exploratório. 

A diferença projeta o desejo de conhecer outra fronteira, de vivenciar a cultura de outro local, 

logo só existe a movimentação por causa da vontade de se experimentar essa nova sensação, e 

o movimento caracterizado pelo próprio ato de se deslocar de um local ao outro transpassando 

essa fronteira. 

Além dos fatores abordados por Wainberg, existe uma segmentação do mercado 

conhecida como Turismo Cultural, que pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo 

compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos 

significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e 

promovendo os bens materiais e imateriais da cultura (BRASIL, 2006). 

Os primeiros registros de movimento que relatam sobre o turismo cultural são datados 

por volta do século XVIII, mas mesmo que os interesses do cliente tenham mudado daquela 

época para os dias atuais, a vontade de conhecer a cultura de onde se está visitando se 

perpetua (BRASIL, 2006). 

                                                
11

 A roda de aroma da cachaça. Disponível em: http://www.mapadacachaca.com.br/wp-

content/uploads/2014/06/roda_de_aromas_cachaca_mdc_jannuzzi_bortoletto.jpg 
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No documento da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, são citados alguns dos 

bens que mais representam a cultura local, sendo que eles podem ser caracterizados de duas 

formas: material
12

 e imaterial
13

, como demonstrado a seguir: 

Considera-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e imaterial 

que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. 

São bens culturais, de valor histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de 

atração turística: arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, 

ruínas; museus e outros espaços destinados à apresentação ou contemplação de bens 

materiais e imateriais; manifestações, como música, gastronomia, artes visuais e 

cênicas, festas e outras. Os eventos culturais englobam as manifestações 

temporárias, enquadradas ou não na definição de patrimônio. Incluem-se nesta 

categoria os eventos religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, 

gastronômicos, exposições de arte, de artesanato e outros (BRASIL, 2006, p.14). 

Os eventos gastronômicos também fazem parte das definições de patrimônio histórico 

cultural, com destaque aos produtos regionais, mas não se trata somente de uma culinária 

local, a gastronomia não existe somente para atrair os visitantes, mas também para suprir o 

que os outros atrativos turísticos não conseguem, como é descrito por Krause (2014, p.21). 

Para exemplificar esse complemento turístico que a gastronomia desempenha, 

evidencia-se a cachaça que em alguns municípios do roteiro conhecido como o Caminho 

Velho da Estrada Real, como Paraty e Ouro Preto, a bebida se tornou não só uma 

impulsionadora da economia, mas também fomentadora da vontade de conhecer a cultura 

local. 

CAMINHO VELHO DA ESTRADA REAL 

 

 A história da Estrada Real começou antes mesmo de estar ligada a história da cachaça. 

Assim que foi criada, a famosa estrada esteve ligada às minas de Minas Gerais, mais 

precisamente em Vila Rica de Ouro Preto (INSTITUTO ESTRADA REAL, 2015). Segundo 

Guerra (2003), a história começou com a crise dos esforços dos Bandeirantes Paulistas na 

tentativa de conseguir mão de obra indígena no local e após a crise estabelecida, iniciou-se 

um novo ciclo com descobrimento de ouro no interior da região sudeste. 

Grande parte dos produtos que eram transportados entre o interior e o exterior da 

colônia passava pelo Caminho Velho da estrada conhecida como Estrada Real - antigo 

                                                
12

 “O patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por um conjunto de bens culturais classificados 

segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; 

belas artes; e das artes aplicadas.”. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276/, acesso 24 de 

setembro de 2018. 
13

 “Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais 

ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).” 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234, acesso 24 de setembro de 2018. 
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caminho de deslocamento de produtos no Brasil Colônia, com a finalidade de reabastecer os 

suprimentos das regiões das minas para os trabalhadores do local ou para levar algo para 

Paraty (Caminho Velho), região onde se encontrava um dos maiores portos do Brasil 

(GUERRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2003). 

A Estrada Real é dividida em 4 partes: Caminho Velho - Primeiro trajeto determinado 

pela Coroa Portuguesa como caminho oficial de passagem de ouro, responsável por ligar 

Ouro Preto a Paraty; Caminho Novo; Caminho dos Diamantes e Caminho Sacarabuçu. 

Atualmente, a Estrada Real é palco de diversos atrativos turísticos relacionados com a 

cachaça, desde uma “simples” excursão a um engenho como, por exemplo, o Engenho Boa 

Vista - localizado no município de Paraty/Rio de Janeiro, fazendo parte portanto do Caminho 

Velho, como a visita ao Museu da Cachaça localizado no Alambique e Parque Ecológico do 

Vale Verde em Betim/Minas Gerais. Esses são só alguns exemplos da diversidade de 

atividades culturais que é possível encontrar relacionados à aguardente de cana brasileira e a 

Estrada Real. 

PARATY 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Paraty (2003), o 

turismo é um dos mais promissores setores da economia local, tendo por destaque as belezas 

naturais da cidade, suas cachaças-bebidas de caráter artesanal e suas histórias, que podem ser 

vislumbradas por seu centro histórico do período colonial conservado (PRIESTER, 2015). 

O clima e o solo favoreceram muito a região para a produção de cachaça, mas esse não 

é o único destaque de Paraty. Além do município ter um porto que facilitava o transporte de 

carga do interior do Brasil para a venda no comércio transatlântico nos períodos colonial e 

imperial e ter sido uma das mais importantes rotas de cachaça, o município possui o título de 

excelência da hospitalidade brasileira pelo seu acolhimento e sua simpatia, totalmente 

aprovados pelos estrangeiros (BRASIL, 2017). 

Nos dias atuais, Paraty leva consigo o título da primeira região produtora de cachaça a 

ganhar o selo de Identificação Geográfica de Procedência (ALMEIDA e DIAS, 2018). Essa 

honra tem relação com a “Estrada Real”, região onde era levado o ouro das minas de Minas 

Gerais até Vila de Parati com destino final traçado para Portugal. 

Além das pedras preciosas levadas para metrópole portuguesa, Portugal também era 

agraciado com a cachaça brasileira, sendo uma parte dessa produção feita na Vila de Parati, 
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formando assim um comércio do destilado na região - e que na época tomou grandes 

dimensões (ALMEIDA e DIAS, 2018). 

Para exemplificar o poder do mercado da cachaça, em 1808, o município já produzia 

cerca de 1200 litros de cachaça e possuía cerca de 200 alambiques. Em 1820, por conta da 

importância da rota para a exportação do café e do açúcar, o comércio entre o Rio de Janeiro e 

Paraty se intensificou de tal maneira que somente naquela região denominada Vila de Paraty 

foram encontrados 12 engenhos de açúcar como descrito pelo documento “Indicações 

geográficas brasileiras - Cachaça” escrito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016).  

Porém, para a tristeza dos paratienses, a crise começou a se instalar: por volta de 1860 

foi aberta a Estrada de Ferro Dom Pedro II - principal ferrovia da época que ligava as 

províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - tirando Paraty de foco na passagem 

das mercadorias, uma das principais atividades da Vila de Paraty. 

Como uma resposta ao anseio britânico foi instaurado o fim das travessias atlânticas 

rumo à África pela “Lei Feijó-Barbacena” de 7 de novembro de 1831, que visava proibir o 

tráfico de negros escravos para o Brasil (CARVALHO, 2012). 

Após quase um século de crise, Paraty recebeu a chance de se reconstruir por conta da 

criação da Rodovia Rio-Santos em 1970 e da Estrada Cunha-Paraty que trouxeram de volta 

um público, não só para usufruir do que o município tinha a oferecer, mas também para 

degustar a cachaça paratiense. A partir daí o município deixado de lado nos mapas, voltou a 

ser uma grande rota de passagem, além de ser valorizado pelos seus atrativos turísticos, 

culturais, naturais e ao bom estado de conservação de seu patrimônio cultural. 

Por ser a cachaça um dos principais produtos culturais, o mercado de aguardente de 

cana percebeu a tão esperada brecha para restaurar seus dias de glória com a oportunidade, 

criando em1983, o “Festival da Pinga” ou como é conhecido hoje, “Festival da Pinga e 

Produtos Típicos de Paraty”. 

LOCAIS PARA CACHACEIROS EM PARATY 

 

 Por conta da influência que a cachaça gera, a Prefeitura de Paraty descreveu, em seu 

Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Paraty (2003), alguns de seus 

bens históricos culturais. São eles: 
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O Engenho da Murycana, hoje encontrado dentro da Fazenda Bananal; A Fazenda 

Bom Retiro; Fazenda da Boa Vista produtora da primeira versão da cachaça “Quero-esssa”, 

atual fórmula da Cachaça Coqueiro, uma das aguardentes mais conhecidas do local por 

possuir a coloração azulada. 

Ainda, segundo o Plano de Desenvolvimento de Paraty, os eventos e serviços geraram 

cerca de 30% do produto interno bruto (PIB) do município - destacando a importância do 

setor. No documento foram descritos eventos como a Folia Gastronômica que trouxe chefes 

de cozinha de diversas partes do Brasil, a fim de compartilhar alguns conhecimentos sobre 

gastronomia, com preparações e degustações de pratos e bebidas típicas de Paraty. 

Um grande destaque na Folia Gastronômica realizada em 2016 foi a participação da 

Chef-proprietária do restaurante Tordesilhas, com o tema: “A cachaça na cozinha do 

Tordesilhas” como é mostrado no anexo I. A chef do estabelecimento enfatizou o uso da 

cachaça, a exemplo de seu estabelecimento que possui uma carta exclusiva para o destilado 

em seu restaurante.  

Com conceito de Slow Food
14

, na programação também estava o Bistrô Casa de Fogo 

(Anexo II), localizado em Paraty, especializado em comidas flambadas com cachaça de 

Paraty. O bistrô produz comida com ingredientes locais, sazonais e sustentáveis, a fim de 

proporcionar experiências com a comida caiçara
15

, além de melhorar a economia local.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Paraty (2003) fez 

menção também ao Festival da Pinga, evento que ocorre desde 1983, segundo o documento 

denominado História da Cachaça em Paraty escrito pela Associação dos Produtores e Amigos 

da Cachaça Artesanal de Paraty (APACAP) junto ao SEBRAE, o evento teve a sua primeira 

edição realizada para comemorar o único produto industrial da região, que mesmo sendo o 

único produto industrial, sofreu com sérios problemas no começo dos anos de 1990 por conta 

da falta de estrutura, dificuldades de comercialização e problemas na qualidade dos produtos 

(APACAP, 2016). 

Para contornar essa crise ,segundo o documento “História da Cachaça em Paraty” 

(APACAP, 2016), foi necessário muito trabalho e adaptações realizadas pela consultoria em 

convênio com o SEBRAE e a Fundação BIO-RIO, em 1999, Paraty iniciou a reconstrução de 

seu nome como produtor de Pinga de qualidade e, já no começo do século XXI, o município 

                                                
14

 O Slow Food segue o conceito da ecogastronomia, reconhecendo as fortes conexões entre o prato e o planeta. 
15

 Denominam-se caiçaras os habitantes tradicionais do litoral das regiões Sudeste e Sul do Brasil, formados a 

partir da miscigenação entre índios, brancos e negros. 
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garantiu uma qualidade inquestionável de seus produtos e ganhou do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) o seu primeiro selo de excelência em cachaça. 

Mas os eventos de Paraty não são realizados somente centrados na cachaça, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Paraty (2003) considerou outras 

bebidas típicas, dentre elas a aguardente Coqueiro confeccionada artesanalmente com caldo 

de cana, fermentada naturalmente e destilada em alambique; Café com Caldo de Cana; 

Licores compostos de cachaça e frutas e Quentão de cachaça. 

Paraty também criou um dos drinks mais conhecidos do mundo, a "caipirinha", 

considerada como patrimônio cultural segundo o Projeto de Lei n° 006-2014 de acordo com 

um documento de 1856 (BRASIL, 2014).  

OURO PRETO 

 

O município de Ouro Preto possui grande importância em relação às questões 

históricas, talvez por ter participado de um dos ciclos mais importantes do Brasil - o Ciclo do 

Ouro, mas com certeza não só por isso. Ouro Preto tem sim bens patrimoniais históricos por 

causa desse Ciclo, como é apresentado por Cifelli (2005) a seguir: 

O desenvolvimento da atividade turística insere as cidades detentoras de um 

conjunto significativo de bens patrimoniais preservados, nas principais rotas e 

circuitos turísticos vendidos ao mercado, transformando tais bens culturais em 

atrativos voltados à satisfação dos turistas. Dentre os principais circuitos e roteiros 

que envolvem a visitação às cidades e centros históricos preservados e, em sua 

maioria, tombados pelo IPHAN ou pela UNESCO, destacam-se a Rota das Missões, 

ou Circuito dos Sete Povos das Missões, o circuito das Cidades Históricas de Minas 

Gerais, a cidade de Parati-RJ, Diamantina - MG, Goiás Velho-GO, Olinda-PE, 

Lençóis - BA, além dos centros históricos das capitais brasileiras como São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador (Pelourinho), Recife, São Luís e outras áreas, cujos 

atrativos culturais se enquadram nos pontos de visitação turística (CIFELLI, 2005). 

O município também apresenta uma forte história ligada a cachaça. As histórias de 

Minas Gerais, incluindo Ouro Preto, estão totalmente ligadas ao passado da Estrada Real e as 

aventuras que ali ocorreram por causa das minas de ouro. Segundo o documento produzido 

pelo SEBRAE/MG (2010) chamado “Cachaça - Minas Gerais”, a bebida veio junto com os 

bandeirantes, garimpeiros e tropeiros, no final do século XVII e início do século XVIII, sendo 

vendida na tentativa de esquentar um pouco as pessoas que trabalhavam na fria área da Serra 

do Espinhaço. 

O documento “Cachaça - Minas Gerais” refere que após sua chegada em Minas 

Gerais, a cachaça ganhou seu espaço na mesa dos mineiros e logo se tornou parte de sua 
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alimentação, durante décadas, a produção de cachaça expandiu-se por todo o Brasil levando 

não só a aguardente de cana brasileira como também a cultura que a cerca. 

Essa expansão - não só da produção como da cultura da cachaça ocorre até hoje, como 

é o caso citado por Alvares e Lourenço (2010) que, segundo eles, em 2006, o Instituto Estrada 

Real fez uma parceria com o Ministério do Turismo e o Instituto Euvaldo Lodi, criando o 

Programa de Desenvolvimento da Produção Associada ao Turismo de forma a beneficiar o 

trecho da Estrada Real e consequentemente Ouro Preto. 

Alvares e Lourenço (2010) descreveram o programa da seguinte forma: “Este visa a 

geração de novos produtos turísticos a partir da implementação de ações que possibilite 

agregar valor as gemas e joias produzidas em Ouro Preto, assim como a cachaça dessa 

região”; percebe-se então a importância da cachaça, tornando a bebida uma fomentadora do 

turismo local. 

“CARTÃO POSTAL” NOS RÓTULOS DE CACHAÇA 

 

 Quando paramos para verificar os rótulos de alguns produtos, nos deparamos às vezes 

com informações que mexem com o nosso imaginário, como aponta Scatolim (2008) em: 

O homem – usuário convive com estímulos exteriores que afetam os sentidos, induz 

no modo de pensar, de usar e de consumir. Com o reconhecimento do produto pelo 

rótulo, o usuário pode tornar tangível segurando a embalagem, cheirando e 

experimentando. O reconhecimento do produto implica no contato visual ou mesmo 

no uso anterior (SCATOLIM, 2008). 

O reconhecimento do rótulo garante a fidelidade da compra, além de trazer ao usuário 

informações sobre o produto. O poder de comunicação influi na percepção humana e estimula 

os aspectos sensoriais. Do mesmo modo para com o turismo, a imagem de um atrativo 

turístico conhecido, ou um monumento histórico ou mesmo um acontecimento marcante local 

influencia na materialização dos destinos turísticos e constroem imaginários que se ligam 

fortemente aos valores sociais como status, prazer, etc. (MELLO, 2013 apud MELLO, 2015, 

p. 489-490). 

[...] a pesquisadora comprova que a visualidade (o fazer ver) das fotografias 

mostradas pelo setor turístico (esferas, governamentais, empresariais e midiáticas) é 

decisiva na construção de imaginários turísticos, pois essas imagens antecipam 

experiências e dissolvem a existência de barreiras espaço-temporais, ao mesmo 

tempo em que criam um vínculo de segurança psicológica, afastando as incertezas 

relacionadas aos riscos da viagem e projetam o enunciatário em universos 

imaginários, para vivências de refinamentos estéticos externos na busca da plenitude 

do eu no contato com o Outro turístico (MELLO, 2015). 
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O conceito de imagem de rótulo de um produto pode ter o mesmo efeito que um cartão 

postal. O instrumento estratégico comunicacional, visa estreitar laços afetivos, construir e 

retificar imaginários, e promover e publicitar os destinos, operando taticamente na 

competitividade da oferta e na manipulação da demanda turística (MELLO, 2015). Segundo 

Franco (2006) a ideia do cartão postal surge por volta de 1870 e possui uma função turística 

como escrita a seguir: 

Focaliza a construção e percepção do produto turístico como elemento de promoção, 

construção de imagem e identidade, apropriação e registro da experiência turística. 

Aborda a origem do cartão-postal, sua evolução enquanto mídia e produto, sua 

função turística como elemento de retenção e apropriação de experiência vivenciada 

através do turismo, sua utilização como estratégia de construção da imagem 

mercadológica de uma destinação (FRANCO, 2006). 

         A função turística de um cartão postal pode estar presente nos rótulos de cachaças, 

mimetizando o objeto que se refere por seu efeito de realidade atribuído à semelhança 

existente entre a imagem e seu referente (MELLO, 2015), que no caso da cachaça, pode ser 

representado pelo engenho em que a bebida foi produzida, ou às vezes por alguma 

atratividade turística da região, como é exemplificado nos Anexo III e IV, que trazem as 

ilustrações dos engenhos produtores da cachaça de Paraty.  

Para Boyer (2002, p.25) a representação pode remeter ao consumidor experiências que 

são divididas em três fases em uma viagem: antes, durante e depois: Antes - é a viagem 

fantasiada, o turista é possibilitado de se imaginar naquele engenho com toda a história que 

ele carrega. Durante - é a vivência da viagem em si, as degustações da “caninha” nos 

engenhos e todas as simbologias da cidade que remetem a “branquinha” de Paraty. Depois - 

Compra de produtos que remetam ao local a fim que haja o prolongamento da experiência por 

meio das lembranças da viagem. 

As ilustrações nos rótulos não são as únicas informações que trazem a “construção de 

imagem e identidade”, pois esse processo também pode ser feito por sua Indicação de 

Procedência, como as cachaças provenientes do Município de Paraty e de Salinas (Minas 

Gerais)
16

. 

O selo de indicação geográfica é uma garantia para o consumidor, pois comprova que 

o produto é genuíno e possui qualidades particulares ligadas à sua origem. Toda garrafa de 

cachaça que respeite as características provenientes de um produto de Paraty e Salinas e suas 

                                                
16

 Informação Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8090382a4c92840752266b94fde8bd86.p

df> 
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regulamentações governamentais recebe o selo para que o consumidor tenha certeza da sua 

origem. 

O selo de identificação geográfica dos produtos, além de ser uma garantia ao 

consumidor já que identifica a origem do produto, atribui a ele uma certa reputação, um valor 

intrínseco e uma identidade própria que o distingue dos demais produtos de igual natureza 

disponíveis no mercado. 

METODOLOGIA 

 

A coleta de dados do presente artigo se deu mediante diversos instrumentos. Para a 

pesquisa bibliográfica foram utilizadas pesquisas documentais e descritivas por meio de obras 

nacionais relacionadas ao objeto principal deste estudo, a cachaça e suas questões históricas, 

turísticas, culturais, físico-químicas e econômicas.  

A pesquisa descritiva também foi utilizada em suas diversas formas e em diferentes 

momentos e contou com alguns instrumentos para a observação dos rótulos e o 

preenchimento de um questionário semiestruturado composto por perguntas referentes aos 

perfis sensoriais das cachaças pelos sujeitos da pesquisa. 

O perfil sensorial das cachaças foi obtido com a participação de trinta e cinco (35) 

estudantes e um professor, totalizando trinta e seis (36) indivíduos maiores de 18 anos de 

idade, do Curso de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Campus Niterói, que cursavam a unidade curricular de Bar e Bebidas. O público foi escolhido 

por causa da facilidade de acesso, apesar de se entender a dificuldade de análise frente a 

imaturidade gustativa para esta bebida. Neste sentido, o pesquisador ofereceu aos 

participantes uma aula sobre cachaça e como desenvolver a análise sensorial dela mediante a 

identificação sensorial de seus atributos, entendendo que este tipo de avaliação empregaria os 

sentidos e a sensibilidade varia de indivíduo para indivíduo. Então, um único provador, 

mesmo que bem treinado, não seria suficiente para uma avaliação adequada da qualidade das 

bebidas avaliadas, assim, para maior segurança dos resultados, foi formado um grupo de 

provadores. 

Os sujeitos da pesquisa tinham em média 23 anos, sendo a sua participação feita de 

forma voluntária, com apresentação prévia e pormenorizada do projeto em 28 de outubro de 

2018. Após os esclarecimentos necessários, os participantes da pesquisa assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). O experimento foi realizado no mesmo 
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dia do aceite dos participantes da pesquisa em cabines individuais no Laboratório de Análise 

Sensorial da UFF. 

Os critérios de inclusão para o trabalho foram: não ser vulnerável; ter mais de 18 anos 

de idade; não sofrer de nenhuma doença pancreática, hepática, cardiovascular, endócrina 

(Diabetes Melittus ou hipertrigliceridemia), não ter polineuropatia alcoólica, anemia, 

Demência de Wernicke-Korsakoff; não ser gestante ou nutriz; não estar tomando 

medicamentos; não dirigir veículos automotores após a prova. Junto aos critérios de inclusão 

foram apresentados os riscos para o consumo de bebidas alcoólicas por meio de uma cartilha 

de riscos (Apêndice B).  

As cachaças provenientes das cidades de Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG) de maior 

visibilidade no mercado do ponto de vista do consumidor foram selecionadas por meio de 

uma pesquisa eletrônica na Expocachaça
17

, que segundo o site do evento, é “a maior e mais 

importante e conceituada vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça”. Dentre 

as cachaças apresentadas neste site, foram escolhidas duas (2) dentre as melhores cachaças de 

alambique provenientes dessas regiões.  

A aguardente de cana industrial nacional denominada controle, foi escolhida com a 

mesma metodologia, porém utilizando como critério a marca mais vendida do mercado em 

âmbito mundial de acordo com o IBRAC, lembrando que não necessariamente a cachaça mais 

vendida tenha sido representada pela marca de melhor qualidade, outros fatores também 

influenciam nisso como, por exemplo, o custo benefício do produto. 

O volume máximo de 80 mL da bebida por indivíduo foi determinado ao acaso pelo 

pesquisador, volume que pode ser relacionado ao conceito binge drinking que corresponde à 

ingestão de cinco doses de álcool numa mesma ocasião para homens e de quatro doses para 

mulheres (SOUZA et al, 2010, p.736) distribuídos em até 20 mL para cada amostra.  

As cachaças de Paraty foram divididas em amostras A1 e A2 e as de Ouro Preto em 

B1 e B2, já as cachaças controle foram denominadas C1 e C2. Todas as amostras das 

cachaças com terminações em 1 foram identificadas como cachaças prata, já as com 

terminações 2, cachaças envelhecidas. 

A análise sensorial foi realizada por meio de aceitação dos provadores em relação ao 

aroma, sabor, o corpo, a “lágrima” e a cor, além de uma média ponderada de acordo com as 
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 Tabela de classificação Disponível em: http://cachacie.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Classificacao-das-

Cachacas-Expositoras-da-27a.-Expocachaca-Degustacao-as-Cegas.pdf 
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notas obtidas de cada amostra. Após a finalização da análise sensorial, os sujeitos da pesquisa 

foram submetidos a fazer análise da imagem e leitura sensorial dos rótulos das cachaças. Em 

seguida foram convidados a preencher um questionário a fim de complementar as 

informações necessárias para verificação do potencial turístico do produto.  

 A análise sensorial como mencionado foi realizada com seis amostras (A1, A2, B1, 

B2, C1 e C2) para cada sujeito da pesquisa, dividida em quatro atributos: aromas, oleosidade 

e coloração que foram respondidas com base na satisfação com cada item, podendo ser dadas 

as notas de 1 (menor nota) a 5 (maior nota) e por último a etapa de sabor, considerando a 

identificação de cinco sabores primários (doce, salgado, umami, amargo e ácido) que 

caracterizava aquela bebida. 

Foi utilizado como método de avaliação o teste com escala hedônica de 5 pontos, 

instrumento que analisa um produto por métodos sensoriais afetivos de aceitação, a partir de 

uma escala gradativa, neste caso, variando de 1 (um) a 5 (cinco), sendo 1 a menor pontuação e 

5 a maior, estes pontos representam psicologicamente aprovação ou negação do voluntário 

(RAPHAELLI, 2016). 

Por meio do teste com escala hedônica foi analisado o nível de aceitabilidade nos 

quesitos aroma, coloração e oleosidade. Cada quesito gerou dados que variavam de 1 a 5, 

sendo 1 a nota mais baixa, 3 a média e 5 a nota mais alta. Cada item também gerou dados de 

aceitabilidade (equivalente à porcentagem das notas iguais ou superiores a média), sendo 

consideradas aceitáveis as respostas acima ou igual à média (3), ou notas acimas dá média 

(50% a 69,99%), podendo variar de 0% a 100%, com classificações entre quatro categorias: 

alta (70% a 100%), média (50% a 69,99%), baixa (30% a 49,99%) e muito baixa (0% a 

29,99%), considerando que um alimento só pode ser considerado aceito se obtiver no mínimo 

70% de aceitabilidade (BRASIL, 2017). 

Após os resultados obtidos nos testes de aceitação foi feita análise de variância 

univariada (ANOVA), testes de médias de Tukey (p £ 0,05) e análise dos histogramas da 

frequência de distribuição das notas dadas pelos provadores em relação à escala utilizada para 

cada amostra. Ao final, os dados foram comparados para verificar se havia relação entre eles, 

e se os valores encontrados apresentavam diferenças significativas entre si.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os estímulos sensoriais (visuais, acústicos, olfativos, gastronómicos e táteis) 

desencadeiam sensações (cores, sons, odores, sabores e texturas), que atuam como iniciadoras 

do processo de percepção ativado pelos órgãos sensoriais e de transformação dos estímulos 

externos em sinais neurais (BRAGA; KIYOTANI, 2015). A análise sensorial objetivou 

identificar os impactos que as percepções gustativas, aromáticas e visuais causavam nos 

degustadores das cachaças e ver se elas promoviam experiências positivas, únicas e 

memoráveis capazes de materializar-se em potencial motivacional turístico e construíam 

imaginários que gerassem uma curiosidade para conhecer o local de produção das bebidas, 

que também estariam atrelados fortemente aos valores sociais (status, felicidade, prazer etc.) 

relacionados ao consumo. A inserção de uma cachaça controle industrial e não relacionada ao 

destino turístico estudado foi para comparar se havia diferença entre as sensações obtidas no 

processo de análise sensorial. 

As cachaças envelhecidas (A2 e B2), apresentaram melhores resultados para a análise 

sensorial relativa ao aroma, quando comparadas às outras amostras, conforme Tabela 1.Muito 

embora houvesse diferença nos resultados com melhor aceitação para as cachaças das 

amostras 2, essa diferença não foi estatisticamente significativa. As amostras de alambique 

envelhecidas tiveram alta aceitação (70% a 100%), as demais tiveram aceitação média (50% a 

69,99%).  

Na análise sensorial relativa ao aroma notou-se também que a amostra A1 (artesanal) 

foi a que obteve melhor resultado na média devido ao maior número de indicadores “Gostei 

muito” e “Gostei”, mas quando foi utilizado o critério de aceitabilidade, ela não obteve o 

melhor resultado, pois a frequência para os indicadores iguais ou maiores que 3 é menor, 

comparada a todas as amostras de cachaças de alambique, chegando ao mesmo nível das 

cachaças industriais, de uma maneira geral. 
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Tabela 1 - Distribuição das médias obtidas em análise sensorial relativas ao 

aroma feita pela comunidade acadêmica (n=36) da UFF, 2018. 

 

Fonte: fonte própria 

Muito embora a aceitação das amostras A2 e B2, envelhecidas, fosse melhor em 

relação à oleosidade, não foi encontrada diferença significativa entre todas as amostras. As 

amostras C1 e C2, relativas às cachaças industrializadas, apresentaram os piores resultados de 

aceitação quando comparadas às outras amostras para o atributo oleosidade (Tabela 2), muito 

embora elas obtivessem ainda uma média aceitação (50% a 69,99%). Os melhores resultados 

para a oleosidade estavam presentes na cachaça B2 (77,78). Em uma análise sistêmica e 

global, todas as cachaças de alambique tiveram ótima aceitação de oleosidade considerando a 

categoria acima de 70%.  

Tabela 2 - Distribuição das médias obtidas em análise sensorial relativas à oleosidade 

feita pela comunidade acadêmica (n=36) da UFF, 2018. 

Fonte: fonte própria  

Na Tabela 3 são apresentados dados sobre a análise sensorial relativa à coloração das 

cachaças. Muito embora a aceitação das amostras A2 e B2 de alambique e C1 e C2, 

industrializadas, tivesse ótima aceitação (acima de 70%), não foi encontrada diferença 



25 
 

significativa entre todas as amostras. As demais cachaças (A1 e B1) obtiveram média 

aceitação.  

Tabela 3 - Distribuição das médias obtidas em análise sensorial relativas à coloração 

feita pela comunidade acadêmica (n=36) da UFF, 2018. 

 
Fonte: fonte própria 

 Com a finalidade de demonstrar o grau de aceitabilidade de forma geral, a tabela a 

seguir compara as médias das 6 amostras nos quesitos aromas, oleosidade e coloração. Todas 

as cachaças tiveram, em uma análise sistêmica e global, uma ótima aceitação, com exceção 

das amostras A1 e C2 que tiveram uma aceitação média. Nela é possível verificar que as 

amostras envelhecidas (A2 e B2) tiveram a melhor aceitação para esse público, enquanto uma 

das industriais (C2) obteve a menor nota, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 - Distribuição das médias obtidas em análise sensorial relativas aos atributos 

gerais da cachaça pela comunidade acadêmica (n=36) da UFF, 2018. 

Atributos  A1  A2 B1 B2 C1 C2 

Aroma 66,67 80,55 69,45 77,78 66,67 66,67 

Oleosidade 72,22 75 72,22 77,78 63,88 61,11 

Coloração 69,44 72,22 69,44 72,22 86,11 75 

Média da 

aceitabilidade 
69,44 75,92 70,37 75,90 72,22 67,59 

Após passar pelas etapas de aromas, oleosidade e coloração foram estudados os dados 

referentes aos sabores. Na Tabela a seguir é possível verificar que a maior parte do público 

estudado foca a percepção do gosto da cachaça em seu sabor primário (sabor da cana de 

açúcar), sendo possível identificar que nenhum dos cinco sabores apresentados foi totalmente 

excluído. 
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Tabela 5 – Distribuição das médias referentes aos sabores encontrados nas amostras de 

cachaças pelos estudantes da UFF, 2018. 

Fonte: fonte própria, 2018. 

 A outra parte da pesquisa teve como objetivo aferir a frequência de consumo da 

cachaça entre os sujeitos da pesquisa para entender o grau de apreciação da bebida, 

independente da questão relacionada à regionalidade. Todos do grupo estudado já 

consumiram cachaça. Quase quatorze por cento (14%) do grupo estudado sempre consome 

cachaça, aproximadamente vinte e cinco por cento (25%) possui um consumo muito baixo. Os 

que consomem frequentemente envolve um percentual de vinte e oito por cento (28%) e os 

que consomem eventualmente um contingente de trinta e três por cento (33%).  

 A maioria deste público (89%) entende que a gastronomia pode ser um dos elementos 

propulsores para se conhecer um destino turístico (com valores acima da média), como é 

mostrado no gráfico a seguir.  

Gráfico 1 - Pesquisa da importância da gastronomia como motivador turístico 

 

Fonte: fonte própria (2018). 

O grupo respondeu a sequência de perguntas em que se verificava a possibilidade da 

pessoa adquirir uma viagem com a finalidade de 1º comprar; 2º beber; 3º conhecer os locais 
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(engenhos, alambiques, fábricas, municípios, etc.) referentes a cachaças locais. Em sequência 

foi perguntada a probabilidade da pessoa comprar uma viagem para conhecer a cultura do 

local de modo geral. 

 As três primeiras respostas tiveram as respectivas médias 2,11; 1,86; 2,83 o que 

mostra que somente vivenciar o que as experiências relativas a cachaça não é o bastante, esse 

público quer conhecer a cultura do local e talvez complementar sua visita com a bebida, como 

conforme pontuação média de 3,78. 

 Depois de analisar os dados foi verificada a possibilidade deles utilizarem a internet ou 

lojas físicas para comprar ou beber a cachaça sem ir ao local de produção, para identificar se 

para eles é mais importante a bebida ou a própria viagem. Constatou-se que só a bebida não é 

tão relevante para o público pesquisado, já que as respostas tiveram as respectivas médias: 

1,53 e 2,89.  

Segundo a maioria dos sujeitos da pesquisa (77,78%), a cachaça é uma 

complementadora da experiência turística, como é demostrado na figura a seguir.  

Gráfico 2 - A cachaça é complementadora da experiência 

 

Fonte: fonte própria (2018). 

Os sujeitos da pesquisa analisaram também os rótulos das cachaças de alambique para 

verificar se eles associavam as informações contidas neles a um cartão-postal, ou identificar 

outras informações que chamassem mais atenção deles, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 - Comparação das informações contidas no gráfico de acordo com a 

importância para degustadores. 

 

Fonte: fonte própria (2018). 

Para os sujeitos da pesquisa, o design do produto foi muito mais relevante para avaliar 

a imagem da bebida.  Tanto as informações escritas quanto as cores do rótulo foram atributos 

importantes e merecem destaque. A amostra B1 se destacou pelo design do rótulo. O rótulo da 

cachaça A1 se destacou pelas informações apresentadas no rótulo.  

O produto deve agregar valor, sejam eles estéticos, funcionais, culturais e emocionais. 

Um simples rótulo deve ter a função de transferir todas essas informações, visuais ou verbais. 

No livro Emotion Design, Norman afirma que, quanto maior os estímulos às sensações, mais 

eficientes serão os objetos. Os produtos, além de suprirem as necessidades (funcionalidade), 

poderão satisfazer os desejos e anseios humanos (NORMAN, 2004: 21 apud SCATOLIM, 

2018). O intuito da publicidade é vender o produto, convencer o consumidor, agregando 

valores e criando necessidades, através de estratégias e técnicas verbais (do texto) e não 

verbais (da imagem), conforme Scatolim (2018). 

Os aspectos culturais, místicos e as sensações trazidos pelas cores, promovem o valor 

simbólico da embalagem. Tais conceitos devem estar associados ao produto para que haja 

uma representação e a possível aquisição de objetos, pela emoção ou necessidade. A amostra 

A1 foi mal avaliada em relação às cores dos rótulos.  

O rótulo do produto é capaz de tornar tangível uma sensação ainda não experimentada, 

pois, a visualidade das imagens mostradas pelo setor turístico é decisiva na construção de 
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imaginários turísticos que podem gerar um efeito motivacional para se conhecer algum 

destino. Ainda são escassas as pesquisas científicas voltadas às análises da atuação e produção 

de sentidos resultantes das imagens para o Turismo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para esse público estudado, jovem, as cachaças de alambique tiveram uma ótima 

aceitação, com exceção da amostra A1 não envelhecida, que possuiu uma boa aceitação. 

Entretanto, quando comparadas com as cachaças industriais, em todos os atributos, não havia 

diferença significante entre elas. As cachaças envelhecidas foram as mais apreciadas entre as 

amostras avaliadas.  

Considerando os dados supracitados e outras informações contidas nesta pesquisa, as 

cachaças de alambique, independente de sua produção artesanal ou industrial, a presença ou 

não de armazenamento ou mesmo a existência ou não de indicação geográfica podem ser um 

motivador para o turismo, mas para ter um potencial turístico pungente, a completude se dará 

com o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos. 

O poder de comunicação atrativo do rótulo das cachaças influi na percepção humana e 

estimula os aspectos sensoriais, fazendo com que o usuário experencie a embalagem do 

produto, tornando-a tangível devido ao apelo emocional que ela possui. Pôde-se observar que 

os rótulos das cachaças são mais chamativos quando priorizam a linguagem não verbal ao 

invés da linguagem verbal, por apelar para o lado sentimental do público universitário, 

podendo trazer assim as diversas estratégias do marketing para melhorar o consumo tanto da 

bebida, como as outras experiências relacionadas a ela. 

Não foram encontrados trabalhos de pesquisa que envolvessem turismo e análise 

sensorial de cachaça, o que dificultou a comparação dos resultados encontrados. É evidente a 

continuidade para a realização de mais trabalhos com outros públicos institucionalizados ou 

não e com grupos etários diferentes do pesquisado aqui. Pesquisas desta natureza podem vir a 

apresentar uma prática da atividade turística no que concerne ao uso das suas possibilidades e 

o desenvolvimento de planos, programas e projetos, com foco no que a região dispõe.   

De um modo geral, as observações realizadas nos ensaios permitiram verificar que a 

análise sensorial da cachaça para aferir a motivação, somada a avaliação da potencialidade 

dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos são importantes instrumentos para as ações 

de planejamento turístico, tanto estratégico, tático, como operacional em se tratando de 

Turismo Gastronômico.   
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APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar 

na pesquisa de campo referente ao trabalho de conclusão de curso intitulado USO DA 

ANÁLISE SENSORIAL PARA AFERIMENTO DA POTENCIALIDADE 

MOTIVACIONAL TURÍSTICA DAS CACHAÇAS DO CAMINHO VELHO DA 

ESTRADA REAL, desenvolvido por Pedro de Melo Machado Conti. Fui informado (a), 

ainda, de que a pesquisa é orientada por Adriana de Souza Lima, a quem poderei contatar / 

consultar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº (11) 99589-5817 

ou e-mail aslima70@yahoo.com.br. 

Afirmo ter mais de 18 anos de idade; não sofrer de nenhuma doença pancreática, 

hepática, cardiovascular, endócrina (Diabetes Melittus ou hipertrigliceridemia), não ter 

polineuropatia alcoólica, anemia, Demência de Wernicke-Korsakoff; não ser gestante ou 

nutriz; não estar tomando medicamentos; não dirigir veículos automotores após a coleta de 

dados, devido a ingestão acima do permitido da quantidade de álcool. 

 Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade com a finalidade exclusiva 

de colaborar para o sucesso da pesquisa, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus. Fui informado (a) dos riscos e utilidades resultantes da pesquisa, além dos 

objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é verificar a 

potencialidade da cachaça como motivador turístico das regiões de Paraty e Ouro Preto.  

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de um questionário semi-

estruturado, que será liberado a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos 

dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e orientador junto à banca examinadora do 

trabalho relacionado. 

 Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse(a) estudo / pesquisa / programa 

a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos.  

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____  

Assinatura do (a) participante: _______________________________.  

mailto:aslima70@yahoo.com.br
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APÊNDICE B - Cartilha de riscos.  
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APÊNDICE C - Questionário 

Questionário 

No questionário a seguir serão apresentadas as perguntas, que deverão ser respondidas 

com notas entre 1 (um) e 5 (cinco), considerando 1 o menor grau/pontuação, e seguindo uma 

crescente até chegar a nota máxima, 5 equivalente ao maior grau/pontuação. Responda às 

seguintes perguntas, por favor: 

Qual seria a sua nota relacionada à apreciação do consumo de cachaça? Após a 

degustação das amostras. Lembrando que a opção 1 é a menos preferida e 5 a mais preferida. 

1 2 3 4 5 

  

Nos dias em que você consome bebidas destiladas, como você classificaria a presença 

da cachaça neles? Levando em consideração que 1 seria quando você nunca sequer 

experimentou, 2 um consumo muito baixo, 3 às vezes você consome, 4 na metade das vezes a 

bebida está presente e 5 sempre consome: 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você comprar cachaça em um distribuidor físico (mercados, 

depósitos de bebidas, etc.) sem ser no local, para não precisar ir ao local comprar? 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você comprar a cachaça em um distribuidor virtual (e-

commerce, sites de bebidas, aplicativos, etc.), para não precisar ir ao local comprar? 

1 2 3 4 5 

  

Você já realizou uma viagem com a finalidade de usufruir do turismo cultural? 

Sim Não Prefiro não responder 
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Qual a chance da gastronomia ser um dos motivos para se conhecer um destino 

turístico em sua opinião? 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você fazer uma viagem com a finalidade de comprar (para 

presentear, leiloar, sortear, etc.) uma cachaça local com selo de identificação geográfica? 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você adquirir uma viagem com o objetivo beber uma cachaça 

local com selo de identificação geográfica? 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você comprar uma viagem com a finalidade de conhecer o 

local (engenhos, alambiques, fábricas, municípios, etc.) de produção da cachaça com selo de 

identificação geográfica? 

1 2 3 4 5 

  

Qual a probabilidade de você comprar uma viagem com a finalidade conhecer a 

cultural do local onde é produzida a cachaça com selo de identificação geográfica? 

1 2 3 4 5 
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Análise sensorial 

Como você classificaria o corpo dessa cachaça quanto a sua oleosidade? 

A1 1 2 3 4 5 

A2 1 2 3 4 5 

B1 1 2 3 4 5 

B2 1 2 3 4 5 

C1 1 2 3 4 5 

C2 1 2 3 4 5 

  

Os aromas (açúcar, fermento e madeira) identificados na bebida lhe agradam? 

A1 1 2 3 4 5 

A2 1 2 3 4 5 

B1 1 2 3 4 5 

B2 1 2 3 4 5 

C1 1 2 3 4 5 

C2 1 2 3 4 5 
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Quanto à coloração da bebida lhe agrada? 

A1 1 2 3 4 5 

A2 1 2 3 4 5 

B1 1 2 3 4 5 

B2 1 2 3 4 5 

C1 1 2 3 4 5 

C2 1 2 3 4 5 

  

Qual sabor primário é mais marcante na bebida? 

A1 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 

A2 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 

B1 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 

B2 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 

C1 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 

C2 Ácida Amarga Doce Salgada Umami 
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Responda seguindo respectivamente a ordem das garrafas: 

1ª garrafa-A1 

❏ Design do rótulo 

❏ Cores 

❏ Informações escritas (Graduação Alcoólica, volume, nome cachaça, etc.) 

❏ Local de procedência 

❏ Outro:                                                                                        .     

 2ª garrafa-A2 

❏ Design do rótulo 

❏ Cores 

❏ Informações escritas (Graduação Alcoólica, volume, nome cachaça, etc.) 

❏ Local de procedência 

❏ Outro:                                                                                        .     

3ª garrafa-B1 

❏ Design do Rótulo 

❏ Cores 

❏ Informações escritas (Graduação Alcoólica, volume, nome cachaça, etc.) 

❏ Local de procedência 

❏ Outro:                                                                                         . 

4ª garrafa-B1 

❏ Design do Rótulo 

❏ Cores 

❏ Informações escritas (Graduação Alcoólica, volume, nome cachaça, etc.) 

❏ Local de procedência 

❏ Outro:                                                                                         . 

Após analisar alguns rótulos de cachaça, tanto no perfil sensorial quanto na análise dos 

rótulos, em sua opinião a cachaça pode ser considerada um motivador turístico? 

❏ Sim 

❏ Não 



37 
 

Em sua opinião a bebida completa a experiência que você vivencia em uma viagem? 

❏ Sim 

❏ Não 

Por quê? 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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APÊNDICE D - Dados completos da pesquisa.
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APÊNDICE E- Análise sensorial de sabor. 
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ANEXO I - Participantes do evento Folia Gastronômica de 2016. 

 
Fonte: PARATY ONLINE (2016). 
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ANEXO II - Casa do Fogo Bistrô, prato servido na edição N.º 8 do evento Folia 

Gastronômica. 

 
Fonte: FACEBOOK FOLIA GASTRONÔMICA (2016). 
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ANEXO III- 1º exemplo de “cartão- postal” do rótulo da cachaça. 

 

Fonte: CACHAÇA ORIGINAL 
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ANEXO IV - 2º exemplo de “cartão- postal” do rótulo da cachaça. 

 

Fonte: COLLECTION OF RUM LABELS (2007). 
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