CHÃ GRANDE

Cachaçaria Sanhaçu
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Chã grande

• Fiquem atentos a hora da visita à Cachaçaria Sanhaçu, é melhor sair cedo porque às
vezes o movimento na estrada está intenso e pode atrasar.
• Lembrem de levar tênis, chapéu ou boné, repelente (se necessário) e protetor solar. Os
trechos ao ar livre e sem sombra são pequenos.
• Se precisar parar para comer ou usar o banheiro, tem umas opções legais ao longo da
rodovia.

As terras de Chã Grande começaram a ser povoadas entre os anos de 1875 e 1878, quando
pessoas vindas de outras cidades, e, principalmente de Vitória de Santo Antão, começaram a
se estabelecer formando a vila de Mumbucas, de propriedade de Joaquim Amaro. A vila,
passou a pertencer a José Machado, recebendo o nome de Chã das Palmeiras, por estar
localizada em uma chã repleta de palmeiras. Aos poucos, com o povoamento crescente, as
palmeiras foram destruídas e a vila passou a ser conhecida por Chã Grande. O município foi
criado pela Lei Estadual nº 4961 em 20 de dezembro de 1963, e desmembrado da cidade de
Gravatá.
     
Localizada a 15km de Gravatá e a 85km do Recife
       
     
     

   
A Cachaça Sanhaçu vem sendo produzida na propriedade da família Barreto Silva há alguns
anos e, em 2008 foi certificada como orgânica a partir do seu ingresso no mercado.
Desde a aquisição da propriedade, em 1993, a família vem trabalhando com agricultura
orgânica e implementado o sistema de manejo agroflorestal e hoje já é possível observar
exemplares de árvores nativas da Mata Atlântica. Com isso a propriedade passou a abrigar a
fauna nativa da região, e hoje é possível observar - teju, saguis, raposas, lebres e diversas
aves, dentre elas o sanhaçu, que deu origem ao nome da cachaça.
Visando manter harmonia com a natureza e provocar o mínimo de impacto ambiental, o
Engenho Sanhaçu tem grande preocupação com os resíduos, procurando reaproveitar quase
tudo no processo de produção da cachaça. Toda energia utilizada na propriedade é de fontes
renováveis - a solar e a eólica. Aqui também se reaproveita o máximo possível de água da
chuva.
Comprometida com o meio ambiente, a Sanhaçu recebeu, em 2013, o Certificado de Carbono
Zero. Diariamente recebe-se visitantes individuais ou em grupo.
  
1. Visita guiada - um passeio cultural e gastronômico que inclui todas as etapas de produção
dos produtos da Sanhaçu, depois o armazenamento de cachaça e área de
reflorestamento. Ao final, uma degustação dos produtos na loja de fábrica.
2. Visita guiada com grupos de instituições de ensino, desde o fundamental até a pósgraduação. Os alunos veem na prática o que aprenderam na sala de aula.
O tour pedagógico é direcionado de acordo com a idade, a disciplina e o interesse do
professor e dos alunos. A visitação inclui todas as instalações da fábrica de cachaça,
rapadura, açúcar mascavo e mel de engenho. Visitas pedagógicas devem ser previamente
agendadas.
Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 9h às 17h e aos domingos e feriados de
9h às 15h.
Observação: Visitas com grupos com mais de 10 pessoas devem ser previamente agendadas.
Agendamento: Tel.: (81) 9.9226.6474/9.9802.5889 – E-mail: elk@sanhacu.com.br
Muito massa!! Um exemplo de empreendedorismo e de sustentabilidade ambiental. Após
essa maravilhosa visita, que tal conhecer um pouco a cidade de Chã Grande?
 
Uma pequena cidade de clima ameno e de belas paisagens, com rotas de fruticultura e
de floricultura. Entre os pontos mais visitados: o Mosteiro da Escuta do Senhor; a Nino
Taipa Miniatura Matuta, o artesão cria e produz miniaturas do cotidiano – cozinhas,
quartos, salas, entre outros. Vale a pena visitar e comprar; a Capela de Padre Pio. Fiquei
impactada com o trabalho do artesão Nino. Muito massa!!
Um dia de muitas experiências e aprendizado, e   Sabe por que?
Tem muito mais pra conhecer e se surpreender. Vamos nessa?

 

 

 
        
        
      

