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FINANÇAS PESSOAIS
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Na evolução da ‘marvada’, cachaça
harmoniza até com petit gâteau
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As principais regiões produtoras no país
e os rótulos de destaque

Rio Grande do Norte
Regiões: Caicó e Goianinha
Rótulos: Extrema, Samanaú e Maria Boa
Pernambuco
Região: Zona da Mata (Chã Grande,
Vitória de Santo Antão, Ribeirão e Vicência)
Rótulos: Água Doce, Serrote, Pitú
SUL
Santa Catarina
Região: Luiz Alves
Rótulos: Armazém Vieira
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NORDESTE
Paraíba
Região: Brejo (Alagoa Grande e Alagoa Nova)
Rótulos: Cigana, Volúpia, Serra Preta
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Alexandre Rezende

Martins: caipirinha para refrescar, cachaça pura como digestivo

ROTEIRO DA CACHAÇA

Rio Grande do Sul
Regiões: Santo Antônio da
Patrulha e Bento Gonçalves
Rótulos: Moenda Nobre,
Weber Haus e Casa Bucco

de

Nas letras de música da década de
1970, ela não passava de “marvada pinga”. Foi promovida a aguardente quando as fabricantes tentaram engrenar uma nova estratégia de vendas, inclusive no mercado internacional, mas foi como
cachaça mesmo que a bebida tipicamente brasileira emplacou. Ganhou sobrenomes como premium e gold, rótulos e garrafas
mais elaborados e preços mais altos — até virar item de colecionador. Quem entende de cachaça
disserta conhecimentos tão aprofundados sobre a bebida quanto
os exigentes amantes do vinho —
e sabem o tipo ideal para harmonização gastronômica.
É o segmento de cachaça premium o que mais tem crescido
em termos de consumo em um
mercado considerado estável
em termos de vendas, composto
por 40 mil produtores que vendem 4 mil marcas no país, de
acordo com dados e estimativas
do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). “São cachaças com
embalagens diferenciadas e envelhecidas ou armazenadas em
madeiras”, diz Carlos Lima, diretor executivo do instituto.
Jairo Martins, superintendente-geral da Fundação Nacional
de Qualidade e autor do livro
“Cachaça: o mais brasileiro dos
prazeres”, explica a diferença.
Enquanto o rótulo prata traduz
uma cachaça branca e descansada, o rótulo ouro significa armazenamento de até dois anos em
madeira e rótulos premium se
relacionam a bebidas envelhecidas por mais de três anos.
“O envelhecimento melhora
a complexidade sensorial da cachaça. Portanto, rótulos que
inovam no armazenamento são
interessantes. Por exemplo, a
cachaça que fica em um barril
com tampo de madeira umburana e ripas laterais de carvalho terá um aroma diferente”, detalha. O preço de garrafas premium pode chegar a R$ 400.
Para quem quer conhecer mais
a bebida, Martins aponta que
boas cachaças são produzidas em
toda a costa brasileira, do Maranhão até o Rio Grande do Sul,
além do estado de Minas. Isso porque existe hoje grande varieda-
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gião, como Armazém Vieira, são
exportados para Alemanha”.
Foi no país europeu que Martins percebeu que a cachaça era
considerada uma bebida nobre.
De volta ao Brasil, passou a estudar e admirar a bebida.Costuma
pedir uma caipirinha no início
de uma refeição, para refrescar,
e terminá-la com uma cachaça
pura, como digestivo.
“Falta cultura no Brasil de que
a cachaça pode ser elegante e harmonizar com uma refeição inteira, até com petit gateau, caso da
cachaça envelhecida em madeira
amburana, que tem notas de canela”, conta. Martins tem rótulos
preferidos: a mineira Retiro Velho, de Araquari, envelhecida em
carvalho e amburana, e a Cachaça da Quinta, do Rio, que harmoniza com sobremesas. ■
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de de cana, muitas híbridas,
que podem ser produzidas em
diversas regiões. O processo de
produção é o diferencial. “O
que é decisivo para a qualidade
da bebida é a higiene do local de
produção e o armazenamento
em boas madeiras brasileiras, como carvalho, umburana, amendoim e louro canela”, diz.
Em Minas a produção está em
praticamente todo o estado, e não
apenas na região de Salinas, mais
conhecida. Outros estados menos
conhecidos por essa referência,
como Espírito Santo, também oferecem cachaça de qualidade.
“Em São Paulo, as cidades que
compõem o Circuito das Águas estão se tornando o ‘terroir’ da cachaça porque estão investindo no
processo de produção, assim como o Sul do país. Rótulos da re-
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Conheça as características da bebida que ganha qualidade, novos adeptos e apelo gastronômico

SUDESTE
Minas Gerais
Regiões: Salinas e Triângulo Mineiro
Rótulos: Retiro Velho, Salinas e Dona Beja
Rio de Janeiro
Regiões: Petrópolis e Barra Mansa
Rótulos: Fazenda Soledade, Nega Fulô
e Cachaça da Quinta
Espírito Santo
Região: Vila Velha
Rótulos: Reserva do Gerente
e Santa Terezinha

São Paulo
Regiões: Vale do Paraíba (Caçapava e Salesópolis)
e Circuito das Águas
Rótulos: Canabella, Rainha do Vale, Cachaça do Rei

DEGUSTAÇÃO

Aprecie com
gelo e até
48% de álcool
Jairo Martins busca retirar alguns preconceitos com relação
à bebida. Para ele, não é pecado
nenhum botar pedras de gelo ao
apreciar a cachaça pura, principalmente as envelhecidas. Tanto é que, assim como o vinho, é
recomendável que a bebida seja
apreciada com um copo de água
ao lado. “Pela legislação, a cachaça pode conter de 38% a
48% de álcool. Ter uma porção
a mais de água, além de mais refrescante, é saudável, pois previne dor de cabeça no dia seguinte”, explica.
Para ele, a bebida deve ser
apreciada devagar. “Mesmo
que o copo seja pequeno, nada
de entornar. Dessa forma, sentimos melhor os aromas da bebida.” Martins aponta que também não é pecado pedir uma cachaça no final de uma refeição,
junto com um expresso. “Ela
atua como digestivo.”
Para verificar se o produto é
seguro, é bom olhar sempre no
contrarótulo da garrafa seu número de registro no Ministério
da Agricultura. ■ M.A.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.

