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Resumo

O cultivo da cana de açúcar é algo enraizado nas origens do município desde sua fundação 
no antigo Brejo do Salgado. Essa agricultura contribuiu e contribui para a economia local, 
principalmente por meio da produção de variados produtos e dentre eles a cachaça, que é 
comercializada até os dias atuais. Objetivamos demonstrar a relevância da produção artesanal 
de cachaça e seus saberes e fazeres, contribuindo para a valorização deste produto agroartesanal 
como patrimônio territorial do espaço rural de Januária/MG. O método utilizado é o analítico 
descritivo e os procedimentos metodológicos utilizados foram a revisão de literatura científica, 
análise de dados secundários e incursões de campo para diálogo com os produtores. No 
contemporâneo, a produção da cachaça ainda ocorre de maneira artesanal que tem arraigada a 
si um valor cultural e envolve principalmente a agricultura familiar camponesa. Os saberes e 
fazeres camponeses estão presentes na produção da cachaça artesanal, que possui um caráter 
socioeconômico e, além disso, abrange as relações culturais, fazendo parte da identidade dos 
produtores.
Palavras chave: Bebida nacional; Tradições; produção campesina.

Resumen

El cultivo de la caña de azúcar es algo arraigado en los orígenes del municipio desde su fundación 
en el antiguo Brejo do Salgado. Esta agricultura contribuyó y contribuye a la economía local, 
principalmente a través de la producción de varios productos y entre ellos la cachaça, que se 
comercializa hasta nuestros días. Nuestro objetivo es demostrar la relevancia de la producción 
artesanal de cachaça y sus conocimientos y prácticas, contribuyendo a la valorización de 
este producto agroartesanal como patrimonio territorial de la zona rural de Januária / MG. 
El método utilizado es el analítico descriptivo y los procedimientos metodológicos utilizados 
fueron la revisión de la literatura científica, el análisis de datos secundarios y las incursiones de 
campo para dialogar con los productores. En la época contemporánea, la producción de cachaça 
todavía tiene lugar de manera artesanal, con un valor cultural arraigado en sí mismo y que 
involucra principalmente a la agricultura familiar campesina. El conocimiento y las habilidades 
de los campesinos están presentes en la producción de cachaça artesanal, que tiene un carácter 
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socioeconómico y, además, abarca las relaciones culturales, siendo parte de la identidad de los 
productores.
Palabras llave: bebida nacional; Tradiciones producción campesina

1. Introdução 

A produção da cana-de-açúcar voltada para processos tradicionais de fabricação de cachaça 
artesanal possui expressiva importância socioeconômica e cultural na região norte de Minas 
Gerais. No estado a produção tradicional da cachaça artesanal mineira gera atualmente cerca 
de 115.000 empregos diretos e acumula ao longo do seu ciclo produtivo uma receita anual de 
R$1,4 bilhão (SEBRAE, 2001).

No município de Januária a economia é fundamentada na pecuária, agricultura e serviços 
(comércio), aonde se tem grande representatividade de alambiques familiares que produzem 
cerca de 800 mil litros de cachaça artesanal por ano (SIDRA IBGE, 2014).

Esse artigo é resultado parcial de um trabalho de iniciação científica vinculado à um projeto 
de pesquisa centrado na produção da cachaça artesanal no município de Januária e distritos.

  Objetivamos demonstrar a relevância da produção artesanal de cachaça e seus saberes e 
fazeres, contribuindo para a valorização deste produto agroartesanal como patrimônio territorial 
do espaço rural de Januária/MG. 

O método utilizado é o analítico descritivo e os procedimentos metodológicos utilizados 
foram a revisão de literatura científica, análise de dados secundários e incursões de campo para 
diálogo com os produtores.

O cultivo da cana de açúcar é algo enraizado nas origens do município desde sua fundação 
no antigo Brejo do Salgado. Essa agricultura contribuiu e contribui para a economia local, 
principalmente por meio da produção de variados produtos e dentre eles a cachaça, que é 
comercializada até os dias atuais.

No contemporâneo, a produção da cachaça ainda ocorre de maneira artesanal que tem 
arraigada a si um valor cultural e envolve principalmente a agricultura familiar camponesa. Os 
saberes e fazeres camponeses estão presentes na produção da cachaça artesanal, que possui um 
caráter socioeconômico e, além disso, abrange as relações culturais, fazendo parte da identidade 
dos produtores.

Desvelamos a dimensão histórica da produção de cachaça em sua relação com a formação 
socioterritorial do município de Januária, abordando o domínio da região pelos bandeirantes 
através de conflitos com os indígenas, a transformação dessa localidade em Brejo do Salgado, 
os mecanismos de movimentação da economia associados ao Porto do Salgado para a provisão 
do sustento à população, baseado principalmente na produção agrícola para comercialização. 

2. JANUÁRIA NO CONTEXTO NORTEMINEIRO

A mesorregião Norte de Minas Gerais está continuamente atrelada ao descrédito, considerada 
como uma região de baixo desenvolvimento econômico, entretanto as unidades produtivas se 
diferenciam das outras regiões mineiras por ter maior envolvimento sociocultural. No caso 
dos pequenos produtores, as famílias se desenvolvem com base em práticas cercadas de uma 
economia de recursos naturais e financeiros.

A região possui grande reserva de frutos do Cerrado e de plantas medicinais sendo conhecida 
por enfrentar altas temperaturas e irregularidade anual de chuvas, ocorrendo até nove meses de 
estiagem. 

Essa realidade climática associada ao desconhecimento e ao baixo investimento em 
tecnologias de convivência com a seca influência de modo considerável no padrão de vida da 
população. 
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De acordo com Galizoni et al (2005), na mesorregião norte de Minas Gerais há grande 
concentração de agricultores familiares que vivem em pequenas propriedades produzindo para 
si mesmos e vendendo parte da produção para manutenção das famílias.

A produção da cana-de-açúcar voltada para processos tradicionais de fabricação de cachaça 
artesanal e de rapadura possui expressiva importância socioeconômica e cultural na região. 

A característica sociocultural da região é composta pela diversidade de povos, costumes e 
saberes tradicionais. As comunidades possuem uma dinâmica sustentável nas práticas cotidianas 
e utilizam para sustento e renda os recursos naturais disponíveis no Cerrado, como por exemplo, 
o buriti (Mauritia flexuosa) e o pequi (Caryocar brasiliense).

No município de Januária a economia é fundamentada na pecuária, agricultura, comércio 
e prestação de serviços, aonde há muita representatividade de agroindústrias rurais conduzidas 
por agricultores familiares e de fábricas que produzem cerca de 800 mil litros de cachaça 
artesanal por ano (SIDRA IBGE, 2014).

No contexto da globalização os pequenos produtores são sujeitos indissociáveis do 
processo de desenvolvimento territorial rural, uma vez que são detentores de saberes e fazeres 
que promovem a integração ente as tradições e a cultura da produção artesanal, mesmo em 
agroindústrias rurais de pequeno porte, com os mercados.

No contemporâneo, a produção da cachaça ainda ocorre de maneira artesanal que tem 
arraigada a si um valor cultural e envolve principalmente os pequenos produtores rurais. Os 
saberes e fazeres camponeses estão presentes na produção da cachaça artesanal, que possui um 
caráter socioeconômico e, além disso, abrange as relações culturais, fazendo parte da identidade 
dos produtores.

De acordo com Castro, et. al. (2010), esse cultivo promove os benefícios sócio-econômicos 
em regiões economicamente carentes do estado, como o Norte e o Vale do Jequitinhonha, visto 
que se concentram nelas a grande maioria dos alambiques mineiros.

O município de Januária, situado na mesorregião Norte de Minas Gerais (Mapa 01), entre 
as coordenadas geográficas 14° 30’ 47” à 16° 23’ 3” latitude sul, 43° 30’ 47” à 45° 53’ 47” 
longitude oeste, possui o clima seco com chuvas no verão, com precipitações anuais sempre 
inferiores a 1000 mm sendo na classificação de Koppen do tipo climático BSw, com precipitação 
média 927,2 mm anuais. “Esse tipo de clima predomina numa área no norte de Minas Gerais ao 
redor de Monte Azul e Espinosa e numa pequena área do Vale do Jequitinhonha junto à Itinga” 
(EMBRAPA, 1988, p.1). 

 Ocupa uma área de 6.685,48 km², sendo o segundo maior município da mesorregião 
em extensão territorial. Apresenta atualmente, segundo dados estimativos do IBGE, uma 
população de 67.628 habitantes, dos quais 25.045 residem no meio rural, representando 36,5 % 
da população total. 
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Mapa 01: Localização do município de Januária – MG.
 

Fonte: IBGE (2010)

O espaço rural do distrito de Brejo do Amparo é aonde se concentra tradicionalmente a 
produção da cachaça de alambique, tendo aproximadamente 60 produtores ativos. A cultura de 
cana proporcionou a fabricação da cachaça na comunidade rural de Sítio, que segue, até os dias 
atuais em sua produção artesanal.

A temperatura média anual, em torno de 26 °C, a umidade natural do solo e a fertilidade 
natural vinda das formações rochosas existentes ao redor da comunidade são condições naturais 
que favorecem a cultura da cana-de- açúcar e atribuem sabor peculiar à cachaça de Januária. 

Além disso, o município possui ótimas referências na produção de cachaça vindas da 
experiência e tradição na produção, uma vez que esta remonta à época de seu surgimento. 

De acordo com Gama (2010), “a produtividade de cachaça no município de Januária varia 
entre 5 mil e 60 mil litros de cachaça anual por produtor”, sendo esses pequenos produtores 
com propriedades de até 10 hectares em média e que tem na produção de cachaça seu meio de 
sobrevivência.

Parte da cachaça produzida é exportada para outros estados e para países da Europa e Ásia, 
dado o alto grau de qualidade da cachaça ali produzida, o que evidencia o papel fundamental que 
este produto desempenha tanto na economia local quanto na nacional. A cachaça de Januária é 
considerada uma das melhores do Brasil.  

Em Minas Gerais a cana-de-açúcar não é o principal cultivo, mesmo tendo sido o principal 
produto agrícola no Brasil no ano de 2016. A produção de cana em Minas Gerais não está 
totalmente direcionada para usinas de açúcar e álcool, principalmente na mesorregião Norte de 
Minas e no município de Januária, onde há um predomínio da pecuária, a produção destina-se 
à alimentação do gado, sendo essencial nos longos períodos de estiagem.

Em Januária a cana-de-açúcar é utilizada primeiramente para a produção de cachaça artesanal 
e rapadura sendo o resíduo da produção (bagaço) utilizado como complemento volumoso para 
o alimento do gado. 

O estado de Minas Gerais é o maior produtor de cachaça artesanal do Brasil, com 8.466 
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estabelecimentos produtores, sendo apenas 548 registrados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (CASTRO, et. al. 2010). 

Trata-se de um dos produtos agrícolas com maior agregação cultural mineira e sua produção 
remonta aos tempos da colonização, tendo passado por adaptações ao longo dos momentos 
históricos da agricultura brasileira.

A produção da tradicional cachaça artesanal mineira gera atualmente cerca de 115.000 
empregos diretos e acumula ao longo do seu ciclo produtivo uma receita anual de R$1,4 bilhão 
(SEBRAE, 2001).

Do total de estabelecimentos em Minas Gerais, 53% encontram-se localizados nas regiões 
do Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Isto demonstra uma forte influência 
dessa produção na economia dessas regiões, que são consideradas como tendo um baixo 
desenvolvimento sócioeconômico em comparação com as outras regiões do estado. 

De acordo com dados do Censo Agropecuário 1995-96, a produção de cachaça foi uma 
das atividades que mais evoluíram desde o Censo de 1985 tanto no número de alambiques 
produtores como em quantidade produzida, consolidando-se como importante setor gerador de 
renda e emprego para o estado.

As agroindústrias da cana-de-açúcar e a comercialização da produção promovem o aumento 
na renda dos produtores e colaboram para a melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas 
direta e indiretamente, pois agregam valor aos produtos, geram renda e oportunidades de 
trabalho no meio rural.

3. FORMAÇÃO SOCIOTERRITORIAL DE JANUÁRIA

O local onde hoje em dia fica o município de Januária, se chamava Itapiraçaba e era a maior 
aldeia habitada pelos indígenas caiapós. Essas pessoas estavam em um estágio avançado de 
civilização uma vez que vestiam-se de modo “decente”, conheciam o uso de algodão e teciam, 
cozinhavam os alimentos e criavam animais domésticos. 

Além disso, tinham o costume de acolher desertores e fugitivos, para aprender com eles. A 
princípio, o objetivo era que a conquista de Itapiraçaba fosse pacífica, já que Manuel Pires Maciel 
tinha feio amizade com o cacique da aldeia e assim, pensou que o extermínio e o derramamento 
de sangue seriam evitados. Entretanto, os índios ficaram indignados com a proposta e não 
aceitaram o acordo, o que abriu espaço para que o conflito ocorresse. 

Manuel Pires reuniu homens e desceu o rio, planejando um combate estratégico. Lá em 
baixo, com seus companheiros, dividiu sua esquadra em 3 partes para cercar os indígenas por 
todos os lados cingidos pelo rio. 

Fizeram o ataque durante a noite, pois os índios tinham um “pavor supersticioso da noite”. 
Cercaram a aldeia, incendiaram as tocas e massacraram impiedosamente aqueles indígenas. 

O cacique teve sua oca incendiada e ao sair dela, foi morto com um tiro no peito juntamente  
com 2 de suas filhas. Uma das filhas do cacique pediu piedade ao Manuel Pires Maciel e, esse, 
lembrando dos tempos em que foi amigo do cacique e que o filho que aquela índia segurava era 
seu, ordenou o cessar da matança.  

Alguns nativos se deslocaram para a serra após a derrota, na esperança de conseguir retomar 
o povoado, mas falharam em seu objetivo. Logo, Manuel Pires tomou a iniciativa de fundar o 
povoado na região que havia conquistado e escolheu fazer isso “uma légua acima, em terras 
enxutas, quase ao sopé da serra e, ali, a primeira coisa que fez foi plantar os pés direitos da 
capela e cercou-lhe o odro[...] A capela foi votada a Nossa Senhora do Amparo, nome também 
dado ao arraial”.

Após isso, Manuel escolheu um local ao lado do povoado e estabeleceu sua fazenda. Como 
supracitado, os índios fizeram várias tentativas de retomada do lugar que um dia havia sido 
deles, mas todas falharam. Quando todos esses ataques cessaram de vez, Manuel continuou 
trabalhando na criação do povoado. 
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“Concluiu, a igreja consagrada a Nossa Senhora do Amparo[...] deu o nome de “Brejo do 
Salgado” ao povoado à vista da abundância de aguadas e pantanais nas imediações, todos com 
água salobra.” 

Após a normalidade no arraial de Nossa Senhora do Amparo os trabalhos de desenvolvimento 
continuam: Pires Maciel se casa com a filha do cacique, dá início à criação de gado e constrói 
o primeiro engenho de açúcar movido a água. O povoado de Brejo do Salgado prospera e mais 
tarde, supera os povoados vizinhos. 

Não há uma data certeira para quando a conquista de Itapiraçaba teria ocorrido. “Procurando 
situar a data da conquista de Itapiraçaba e o início do povoado, nos vimos sem certeza histórica 
para precisá-los. Aventamos, com grandes probabilidades, que tenham ocorrido entre 1699 e 
1703.”

No século XVII, a região do Médio São Francisco era inteiramente dominada por um 
influente coronel chamado Januário Cardoso de Almeida e sua gente. Nessa época, um 
bandeirante chamado Manuel Pires Maciel em incursão e à procura de novas terras chegou 
naquele povoado e logo ganhou a confiança do Coronel Januário, que prometeu ao bandeirante 
a partilha da Aldeia de Tapiraçaba, a maior daquelas redondezas. 

Com essa permissão, Pires Maciel adentrou o povoado e entrou em conflito com os diversos 
indígenas Caiapós que ali habitavam, realizando uma verdadeira carnificina. Ao fim deste 
conflito, ele fundou um novo arraial com os prisioneiros que havia capturado nos embates, 
situado um pouco mais acima de Tapiraçaba, em um local não sujeito à inundações. Justamente 
por ser localizado ao pé da serra e distante do rio, o novo povoado era drenado por pequenos 
riachos que continham água de sabor levemente salgado. Por essa razão, o arraial recebeu a 
denominação de Brejo do Salgado. No tocante ao critério político-administrativo, o Brejo do 
Salgado era submetido à ilha de São Romão, sede do Governo naquele local.

O bandeirante Manuel inicia rapidamente o desenvolvimento daquela região através da 
agricultura e pecuária. O solo apresentava características calcárias nas quais a cultura de 
cana-de-açúcar produzia satisfatoriamente, o que por conseguinte, implicou na construção 
de um engenho de açúcar. O povoado começa a crescer e a adquirir importância comercial 
gradualmente, até que se torna necessário um canal de escoamento daquela produção, agora 
muito maior devido ao aumento nas colheitas. Neste contexto, o rio São Francisco exerce a 
importante função de atuar como escoadouro comercial dos produtos agrícolas cultivados no 
povoado, como o sal, os grãos e a cana-de-açúcar.

Em 1814, Brejo do Salgado se desliga da ilha de São Romão e passa a integrar a modalidade 
de julgado. Finalmente, em 1833, ele se torna uma Vila e sua sede é transferida para Porto do 
Salgado, região mais próxima ao rio, denominada depois de Januária. Em 7 de outubro do ano de 
1860, Januária se eleva à categoria de cidade, vinculada ao julgado do Brejo, agora do Amparo 
em homenagem à Nossa Senhora do Amparo, pela lei n° 1093. Posteriormente, foram anexados 
ao município de Januária alguns distritos como Maria da Cruz e São João das Missões.

4. JANUÁRIA –MG NA DINÂMICA DO ESPAÇO RURAL CONTEMPORÂNEO

O município de Januária, situado na mesorregião Norte de Minas Gerais, na região do 
semiárido, ocupa uma área de 6.685,48 km² sendo o segundo maior município em extensão 
territorial no Norte de Minas e o quinto no estado de Minas Gerais.

Apresenta atualmente, segundo dados estimativos do IBGE, uma população de 68.584 
habitantes, dos quais 25.045 residem no meio rural, representando 36,5 % da população total. 

De acordo com Galizoni (2005), no Norte de Minas Gerais há grande concentração 
de agricultores familiares que vivem em pequenas propriedades produzindo para si mesmos e 
vendendo parte da produção para manutenção das famílias. 

O trabalho familiar é o que promove a produção, as relações domésticas e de vizinhança, 
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nutrindo os aspectos do modo de vida e da criatividade campesina. Os camponeses são englobados 
na utilização do termo agricultura familiar que se firmou enquanto uma categoria política na 
primeira metade da década de 1990, sendo a partir desse período utilizada por estudiosos e por 
formuladores de políticas públicas. 

No cotidiano, os produtores camponeses têm mais laços entre os vizinhos que 
proporcionam trocas simples, confiança no outro, reciprocidade, ajudas e favores que podem 
ser considerados como fatores de interdependência das relações sociais, inclusive com o meio 
natural, o mercado e o Estado.

O espaço rural contemporâneo em alguns lugares pode ser considerado como território 
autônomo, onde as pessoas têm a liberdade de manifestar suas escolhas e potencialidades. 
Seguindo a visão de Marcelo Lopes de Souza “em qualquer circunstância, o território encerna a 
materialidade que constitui o fundamento mais imediato de sustento econômico e de identificação 
cultural de um grupo” (SOUZA, 2001, p. 108). 

As relações socioambientais estabelecidas pelos agricultores se fortalecem pelo uso 
de diferentes técnicas em sua lida cotidiana. Muitas destas são pautadas em conhecimentos 
antigos, ou seja, nexos tradicionais de produção, em que a inventividade e a criatividade dos 
sujeitos se apresentam como soluções para as carências tecnológicas, ou mesmo para realizar 
alguma redução nos custos da produção. 

Na lida cotidiana os agricultores utilizam de práticas ambientalmente saudáveis 
geralmente criadas, improvisadas ou adaptadas para o contexto vivido, como a incorporação 
de adubo orgânico (esterco de gado) e palhada nas covas para plantio, a irrigação econômica e 
técnicas de sombreamento para fins de melhoria da produção.

Essas práticas promovem uma redução nos custos e compõem a essência camponesa 
presente nas pequenas propriedades entremeio à realidade vivida no lugar. Assim, as 
territorialidades são (re)construídas a partir de elementos presentes no modo de vida e no 
cotidiano, dando significado ao viver dos sujeitos do campo e caracterizam-se como fundamentais 
nas dimensões social, econômica, ambiental, cultural e política. 

Os pequenos produtores rurais da contemporaneidade se (re)inventam diante das 
demandas socioeconômicas ligadas à reprodução dos meios de vida, buscando atender às 
imposições de programas do Estado (ex: PAA, PNAE, PRONAF, P1MC) e do mercado.

Atento à vigente conjuntura do mercado o produtor permite-se redefinir suas práticas 
produtivas, o que envolve sua sabedoria associada à criatividade e à reorganização produtiva 
da propriedade. Isto proporciona o surgimento de novas habilidades, que podem ser percebidas 
nas formas como os produtores camponeses lidam com as questões financeiras visando evitar 
endividamento com o banco e empenho da terra.

Para eles, a utilização de técnicas e as tecnologias não são vistas como garantia de 
boas colheitas, mas primordialmente como suporte que possibilita trazer certas melhorias 
principalmente na gestão da mão de obra.

5. A PRODUÇÃO DE CACHAÇA ARTESANAL EM JANUÁRIA-MG

A origem das ótimas referências do município na produção de cachaça advem da experiência 
e tradição na produção, uma vez que esta remonta à época de seu surgimento. Com o tempo, 
essa atividade se torna a principal fonte econômica naquela localidade e as técnicas de produção 
dessa bebida, passam a ser transmitidas entre as gerações.

Se faz necessário ressaltar ainda, que além de fazer parte da história local, a cachaça integra a 
história do Brasil Colônia, como pode ser visto em acontecimentos como a Revolta da Cachaça, 
ocorrida no Rio de Janeiro, que possibilitou a comercialização da bebida no país e nos revela 
o precípuo papel da cachaça na economia e na cultura, uma vez que, com a queda das vendas 
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de açúcar no Brasil devido a concorrência com o açúcar nas Antilhas, o país necessitava de um 
produto que suprisse as vendas e alavancasse novamente o comércio, e a partir desse momento, 
essa bebida passa a ser vista como algo genuinamente brasileiro. 

Nesse ínterim, a produção da cachaça, que até então se mostrava apenas num viés 
econômico, passa a ser vista também como uma variável cultural, uma vez que conta com 
práticas produtivas tradicionais pautadas em técnicas, saberes e fazeres repassados de geração 
em geração e configura uma característica territorial da população, de maioria camponesa, que 
vive na comunidade rural de Sítio.

 O processo da produção de desenrola da seguinte forma: “A cana é plantada e colhida para 
a produção. São cinco as espécies mais utilizadas por várias razões como teor de açúcar e a 
facilidade de fermentação do caldo.  

A cana usada na produção do destilado artesanal é colhida manualmente e não é queimada, 
prática que precipita sua deterioração. Depois de cortada, a cana madura, fresca e limpa deve 
ser moída num prazo máximo de 36 horas. 

As moendas separam o caldo do bagaço, que será usado para aquecer as fornalhas do 
alambique. O caldo da cana é decantado e filtrado para, em seguida, ser preparado com a adição 
de nutrientes e levado às dornas de fermentação. 

Algumas moendas são movidas por motor elétrico, outras por rodas d’água, e têm a função 
de espremerem a cana, para dela extraírem o suco. Em seguida, vem o processo de fermentação 
e como cada tipo de cana apresenta teor de açúcar variado, é preciso padronizar o caldo para 
depois adicionar substâncias nutritivas que mantenham a vida do fermento. 

Já que a cachaça artesanal não permite o uso de aditivos químicos, a água potável, o fubá de 
milho e o farelo de arroz são os ingredientes que se associam ao caldo da cana para transformá-
lo em vinho com graduação alcoólica, através da ação das leveduras (agentes fermentadores 
naturais que estão no ar). A sala de fermentação precisa ser arejada e manter a temperatura 
ambiente em 25°. 

As dornas onde a mistura fica por cerca de 24 horas, podem ser de madeira, aço inox, 
plástico ou cimento. O vinho de cana produzido pela levedura durante a fermentação é rico em 
componentes nocivos à saúde, como aldeídos, ácidos, bagaços e bactérias, mas possui baixa 
concentração alcoólica. Como a concentração fixada por lei é de 38 a 54 GL, é preciso destilar 
o vinho para elevar o teor de álcool. 

O processo é fazer ferver o vinho dentro de um alambique de cobre, produzindo vapores 
que são condensados por resfriamento e apresentam assim grande quantidade de álcool etílico. 
Os primeiros 10% de líquido que saem da bica do alambique (cabeça) e os últimos 10% (cauda) 
devem ser separados, eliminados ou reciclados, por causa das toxinas. Por último, vem o 
processo de envelhecimento que se traduz na etapa que aprimora a qualidade de sabor e aroma 
das bebidas, e é a fase final da elaboração da cachaça artesanal. 

A estocagem é feita, preferencialmente, em barris de madeira, onde ainda acontecem 
reações químicas. Existem madeiras neutras, como o jequitibá e o amendoim, que não alteram 
a cor da cachaça. As que conferem ao destilado um tom amarelado e mudam seu aroma são 
o carvalho, a umburana, o cedro e o bálsamo entre outras. Cada uma dá um toque especial, 
deixando a cachaça mais ou menos suave, adocicada e/ou perfumada, dependendo do tempo de 
envelhecimento.”

6. OS PRODUTORES CAMPONESES DA CACHAÇA ARTESANAL DE JANUÁ-
RIA-MG

Os produtores camponeses vivem do/no campo, utilizam as condições naturais e práticas 
socioprodutivas derivadas dos saberes tradicionais campesinos para continuarem produzindo 
no contexto agrícola contemporâneo.

Na comunidade rural de sítio, localizada na proximidades do distrito de Brejo do Amparo, a 
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temperatura média anual, em torno de 26 °C, a umidade do solo e a fertilidade natural vinda das 
formações rochosas existentes ao redor da comunidade são condições naturais que favorecem o 
cultivo da cana-de- açúcar e atribuem sabor peculiar à cachaça de Januária.

No contemporâneo a comunidade representa o lócus aonde se concentra a produção de 
cachaça artesanal do município de Januária/MG, aonde os camponeses produzem a cachaça 
e vendem para dois destinos principais, o mercado informal e para comércios da cidade que 
ficam responsáveis por padronizar, embalar e revender o produto. Neste contexto atual, convém 
salientar que os produtores têm enfrentado um problema no que se refere a passar a profissão 
para seus filhos, o que configura fator cultura preocupante, uma vez que a produção artesanal 
da cachaça pode vir a cessar.

Esses estabelecimentos também realizam, por vezes, o processo de envelhecimento da 
bebida, colocando-a em recipientes específicos de modo a alterar seu sabor. Outro processo é a 
adição de plantas típicas da região na cachaça, o que resulta em misturas utilizadas para os mais 
variados fins medicinais.

O processo de produção da cachaça, abrange não apenas o espaço rural do atual Brejo do 
Amparo mas outros distritos e municípios vizinhos como Bonito de Minas e Cônego Marinho, 
o que a torna fator importante da economia regional.

Os alambiques e a comercialização da produção promovem o aumento na renda dos 
produtores e colaboram para a melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas direta e 
indiretamente, pois agregam valor aos produtos, geram renda e oportunidades de trabalho no 
meio rural.

No atual contexto da globalização os agricultores familiares de costumes camponeses 
são sujeitos indissociáveis do processo de desenvolvimento territorial rural, uma vez que são 
detentores de saberes e fazeres que promovem a integração ente as tradições e a cultura da 
produção artesanal, mesmo em agroindústrias rurais de pequeno porte, com os mercados.

Diante do exposto, podemos inferir que a cachaça apresenta significativo valor cultural, o 
qual envolve territorialidades, saberes e fazeres e costumes que vão além do viés econômico do 
desenvolvimento. 

Representa a cultura de diversas gerações, movimenta a economia local até os dias atuais e 
compõe a essência da existência de sujeitos envolvidos na agricultura familiar camponesa. Assim, 
fica explícita a relevância do desenvolvimento de pesquisas, que tal como essa, procuram expor 
a importância de produtos tradicionais e por conseguinte, promovam a valorização cultural.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações socioambientais estabelecidas no espaço rural contemporâneo de Januária 
enfrentam tensões em meio às lógicas de produção capitalista e do modo de vida humilde dos 
sujeitos do campo nortemineiro. 

Nutridos de resíduos camponeses, potencializam suas humanidades e encontram maneiras 
de permanecer no contexto de produção e de preservação ambiental.

A produção de cachaça é praticada por agricultores familiares de cultura camponesa, que 
vêm na produção alternativas paras a melhoria da renda e a fazem de modo concomitante com 
a pecuária e outras culturas como: milho, feijão, arroz e mandioca.

A produção de cachaça em Januária compõe a identidade de um grupo social no qual a 
dependência do modo de vida e de produção está intimamente ligado à reprodução social.

 No contemporâneo o espaço rural é composto por heterogeneidades nas quais as relações 
de sociabilidade se fortalecem a medida em que muitas comunidades não se configuram como 
parte do processo da agricultura moderna que produz commodities para o mercado internacional. 

 Nesse contexto os produtos tradicionais ganham importância pois reforçam modos de 
vida e de produção intimamente ligados a um povo que resiste às diversas pressões do modelo 



712

produtivo hegemônico.
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