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“O turismo do vinho é uma das mais efi cazes ferramentas de transformação da imagem do 

vinho brasileiro. O visitante vem, conhece, degusta, pergunta. Interage com o produto, vê pai-

sagem, o cuidado, entende como é elaborado. Se sente orgulhoso, orgulho de ser brasileiro e 

se surpreende. É tocado para sempre.”

   Adriano Miolo

Vista dos vinhedos desde a propriedade Estrelas do Brasil, com curva do rio das Antas ao fundo, Bento Gonçalves (RS)



Vinhedos da Dão Sul, no Vale do Rio São Francisco (PE)

Este longo trabalho é fruto de uma formação de vida, muitas visitas, entrevistas, experiências, 

viagens, além da paixão pelo assunto. É dedicado, com muito carinho, a cada pessoa que 

colaborou com este processo. Desde os nossos familiares, amigos, colegas, por toda a aten-

ção e paciência. A toda equipe do Ibravin, Sebrae e consultores, pelas informações, parceria, 

compreensão, confi ança e grande profi ssionalismo, fi ca nosso agradecimento. O nosso muito 

obrigada a cada produtor, empresário, que abriu suas portas e seu coração para os dados des-

te diagnóstico; vocês são as estrelas que garantem o brilho das regiões. Fica também o abraço 

muito especial aos nossos clientes e parceiros dos grupos de viagens internacionais Vinho & 

Arte; nestes oito anos de atuação, são nossos grandes impulsores de conhecimento. Sem 

vocês, não teríamos as experiências de conviver diretamente com o consumidor, vivenciando 

todos os passos de negociações, anseios e expectativas, além da oportunidade de conhecer 

as adegas mais lindas do mundo, bem como as mesas mais saborosas. E este é o grande 

diferencial que nos permitiu executar este trabalho. Muito obrigada!

Maria Amélia Duarte Flores

Andiara Flores



Luis Vicente Elias Pastor

Escribir la introducción al trabajo de una amiga enamorada del vino 

como es Maria Amelia es un gusto. Cada vez que yo viajo a Brasil para 

estudiar el vino y su cultura en ese inmenso país, mis amigos piensan 

que es una excusa para irme a la playa y tomar caipiriñas. Pero no, 

Brasil tiene una cultura del vino, en alguna de sus regiones más que 

centenaria, y su crecimiento en cuanto a superfi cie es impresionante 

y el interés que muchas personas poseen conmueve cuando ves sus 

manifestaciones, catas, fi estas del vino, o simplemente visitas las bien 

surtidas vinotecas de las ciudades importantes; por lo tanto, la cultura 

del vino en Brasil es un hecho que sigue incrementándose cada día.

El turismo del vino en Brasil

Pese al crecimiento y a la aparición de plantaciones en lugares mar-

ginales, podemos decir que en la actualidad en Brasil hay alrededor 

de 80 mil hectáreas de viñas, entre las variedades de mesa y las 

viníferas. Las más representativas de Norte a sur son San Francisco en 

la zona de Petronila, San Rafael, Santa Carina, y en el sur en la tierra 

de Rio Grande do Sul, Bento Gonçalvez, Campanha Gaúcha y Frontera.

Vale do Sao Francisco, en esta región se recogen dos cosechas de 

uva al año, llegando a cosecharse hasta cinco cosechas en dos años. 

Es una comarca que comenzó plantando uvas de mesa y en la actua-

lidad ya hay vinícolas del sur del país que se están instalando, sobre 

todo para la elaboración de espumantes. Hoy se pueden visitar en la 

Ruta del Vino que va paralela al impresionante río, siete vinícolas que 

elaboran diferentes vinos, de los llamados vinos tropicales que están 

surgiendo en Tailandia, India, Venezuela o en esta región brasileña, 

situada entre los paralelos 8º y 9º. En estas comarcas se pueden tener 

las viñas en varios estados vegetativos al mismo tiempo, una parcela 

en poda, otra al lado en brotación, otra enverando y la cuarta vendi-

miándola.

En el Estado de Río Grande do Sul se produce el 90% de los vinos de 

Brasil. Es la tierra gaúcha y de mayor tradición vitivinícola de todo el 

país a partir de la llegada de los emigrantes italianos. En la actuali-

dad más de 9 mil hectáreas de viñedo están plantadas dentro de la 
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É um prazer escrever a introdução ao trabalho de uma amiga apaixonada pelo 
vinho como é Maria Amélia. Cada vez que viajo ao Brasil para estudar o vinho 
e sua cultura nesse imenso país, meus amigos pensam que é uma desculpa  
para ir à praia e tomar caipirinhas. Mas não: o Brasil tem uma cultura de vi-
nho em alguma de suas regiões mais que centenária, e é impressionante seu 
crescimento em relação à área de abrangência. Além disso, o interesse que 
muitas pessoas demonstram nos comove ao testemunhar suas manifestações 
culturais, as festas do vinho, ou simplesmente ao visitar as bem diversifi cadas 
vinotecas das cidades importantes. Portanto, a cultura do vinho no Brasil é um 
fato que continua incrementando-se a cada dia. 

O turismo de vinho no Brasil

Tendo em vista o crescimento e o aparecimento de plantações em lugares 
marginais, podemos dizer que atualmente no Brasil há cerca de 80 mil hec-
tares de vinhedos, entre as variedades de mesa e as viníferas. As mais repre-
sentativas, de Norte a Sul, são “São Francisco”, na zona de Petrolina (PE); “São 
Joaquim”, em Santa Catarina; e mais ao Sul, no território do Rio Grande do Sul, 
como o Vale dos Vinhedos  e a Campanha Gaúcha.

Na região do vale do São Francisco são realizadas duas colheitas por ano, mas 
já houve até cinco colheitas em dois anos. É uma região que começou plan-
tando uvas de mesa; atualmente, já há vinícolas do Sul do país se instalando 
na região, sobretudo para elaboração de espumantes. Hoje, na Rota do Vinho, 
paralela ao impressionante rio São Francisco, se pode visitar sete vinícolas 
que elaboram diferentes vinhos entre os chamados vinhos tropicais que estão 
surgindo na Tailândia, índia, Venezuela ou nesta região brasileira, situada en-
tre os paralelos  8º e 9º. Nestas áreas, é possível ter as vinhas em diferentes 
estágios de crescimento ao mesmo tempo: uma parte em poda, outra ao lado 
em brotação, outra ingressando na vindima.

No Rio Grande do Sul se produz 90% dos vinhos do Brasil. É a terra gaúcha e 
de maior tradição vinícola de todo país, iniciada com a chegada dos imigrantes 

Um olhar sobre o turismo do vinho 
brasileiro e sua paisagem

Una mirada al turismo del 
vino brasileño y su paisaje

* Antropólogo espanhol e um dos maiores especialistas em enoturismo do mundo, Luis Vicente Elías Pastor (14/8/1949) é licenciado em Filosofi a pela Universidad de Navarra, Maître en Ethnologie pela 

Universite de Bordeaux, Doutor em Antropologia pela Universidad de Barcelona, especialista em temas referentes à cultura do vinho como patrimônio cultural. Atualmente, trabalha na paisagem do vinhedo 

como patrimônio e recurso. É responsável pelo Departamento de Documentación y Patrimonio Cultural en Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia, Haro La Rioja www.luisvicenteelias.com | eliaspastor.

luisvicente@gmail.com |

Vinícola e vinhedos no roteiro Caminhos da Colônia, Caxias do Sul (RS)



Indicación Geográfi ca de Calidad que cubre los municipios de Bento 

Gonçalvez, Garibaldi y Montebello. 

La propuesta de turismo del vino de esta región es extraordinaria en 

todos los sentidos, y debemos describir alguna de sus características.  

Partimos de la existencia de un Centro distribuidor de los viajeros que 

es la villa de Bento Gonçalvez de algo más de 150 mil habitantes. 

Bento se sitúa a 1 hora y media del aeropuerto internacional de Porto 

Alegre, y por medio de una peligrosa carretera se llega a esta bella 

tierra vinícola.

El Vale dos Vinhedos está lleno de sorpresas y lo mejor es orientarse. 

En la entrada del valle, la Asociación Aprovale, que reúne a los bode-

gueros de la zona, ofrece en su sede toda la información y el viajero 

sale del lugar lleno de un excelente material promocional. A partir de 

aquí las sugerencias son muchas y yo me inclino de nuevo por visitar 

a los amigos. Insisto en esto de amigos, ya que en mis recorridos 

anteriores por la comarca conocí a personas a las que hoy me une 

una entrañable amistad. El llegar a un lugar lejano y que haya un lazo 

común, que ata personas y une tierras, como es el vino, hace que las 

conversaciones fl uyan y las coincidencias aparezcan surgiendo amis-

tades y cariños que renovamos cada vez que visitamos esas tierras.

Al regresar hacia Bento, aconsejo conocer el valle que conduce a San-

ta Tereza para ver la diferencia entre el trabajo del hombre, en las 

laderas más bajas próximas al río y como “el mato”, el bosque cubre el 

resto como una oscura amenaza verdinegra que asustaba a los recién 

llegados emigrantes. Esta tierra en su extremo, nos ofrece la imagen 

de cómo pudo ser el terreno densamente boscoso que los pioneros 

encontraron al paso de sus carretas, como lo recuerda el monumento 

broncíneo dedicado al emigrante en Bento Gonçalvez, no lejos de un 

sencillo museo que ofrece información del momento de la llegada.

El tren del vino, apodado cariñosamente como Maria Fumaça, por el 

nombre de la locomotora recorre las zonas vitivinícolas, y personajes 

ataviados a la moda de la época de la emigración italiana, acompañan 

al público que visita la región vitivinícola de Garibaldi y degustar sus 

conocidos espumantes que se elabora en la zona desde los años 

1920. En esta población la Ruta Religiosa, nos habla del valor de las 

devociones de los primeros emigrantes que traen sus patronos de la 

Italia, devota a través de algunas comunidades religiosas, que además 

hacen excelentes licores. No olvidar el Museo Municipal que nos va a 

explicar que hacía por estas tierras Garibaldi, defensor de libertades 

fuera de su tierra, hasta llegar a Carlos Barbosa en un recorrido de 23 

km. Este recurso hacia el tiempo pasado se puede completar con una 

visita al Parque Temático de la Epopeya Italiana, que nos narra las vici-

situdes de la llegada de los migrantes a este país. Estas iniciativas más 

el recorrido en un viejo autobús de los años cincuenta, son recursos 

basados en la memoria colectiva que tiene tan presente su carácter 

viajero. Encontramos otras ofertas agrupadas bajo diferentes rutas. La 

italianos. Atualmente, mais de nove mil hectares de vinhedo estão plantados 
na área de Denominação de Origem, entre os municípios de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Monte Belo. 

A proposta para o turismo de vinho desta região é extraordinária em todos os 
sentidos, e devemos descrever algumas de suas características. Partimos de 
Bento Gonçalves, com cerca de mais de 150 mil habitantes.  A cidade fi ca a 
uma hora do aeroporto internacional, na capital gaúcha, e transitando por uma 
bela estrada, cheia de curvas, se chega a esta terra vinícola.

O Vale dos Vinhedos está cheio de surpresas, e o melhor é se orientar. Na 
entrada do Vale, temos a associação Aprovale – que reúne os produtores da 
área – em cuja sede é oferecida toda a informação para o viajante, que sai dali 
com um excelente material promocional. A partir daqui, as sugestões são mui-
tas, mas me inclino de novo por visitar os amigos, já que em minhas andanças 
anteriores pela região conheci pessoas às quais hoje estou ligado por uma 
profunda amizade. Chegar a um lugar distante no qual haja um laço comum, 
que ata pessoas e une terras, como é o vinho, faz com que a conversa fl ua; 
as coincidências aparecem surgindo amizades e carinhos que renovamos cada 
vez que visitamos essas terras.

Ao regressar a Bento, aconselho conhecer o vale que conduz a Santa Tereza para 
ver a diferença entre o trabalho do homem, nas ladeiras mais baixas próximas ao 
rio, e “o mato”, o bosque que cobre o resto como uma obscura ameaça verde-
-escura que assustava os recém-chegados imigrantes. Essa terra, em seu extre-
mo, nos oferece uma imagem de como pode ter sido a fl oresta que os pioneiros 
encontraram na rota de suas carretas, como nos recorda um monumento em bron-
ze dedicado ao imigrante em Bento Gonçalves, não muito distante de um simples 
museu que oferece informação sobre a chegada dos imigrantes na região.

O trem do vinho, apelidado carinhosamente de “Maria Fumaça” em função 
do tipo da locomotiva, percorre as zonas vitivinícolas, e personagens carac-
terizados com a moda da época da imigração italiana acompanham o públi-
co que visita a região vitivinícola de Garibaldi para degustar seus conhecidos 
espumantes elaborados na área desde os anos 1920. Neste povoado, a rota 
religiosa nos fala do valor da devoção dos primeiros imigrantes que trazem 
seus santos da Itália reverenciados em algumas comunidades, que também 
fazem excelentes licores. Até chegar por Carlos Barbosa num percurso de 23 
km, não esquecer do Museu Municipal. Essa volta ao tempo passado pode ser 
complementada com uma visita ao parque temático da epopeia italiana, que 
nos narra as vicissitudes da chegada dos imigrantes a este país. 

Estas iniciativas, além do percurso em um velho ônibus dos anos 50, são re-
cursos baseados na memória coletiva que têm muito presente seu caráter via-
jante, de deslocamentos. Encontramos outras ofertas agrupadas em diferentes 

Estrada do Sabor reúne a familias que elaboran productos alimentarios 

de calidad, incluyendo vinos y artesanías.

Otra sugerencia es la de la Rota das Cantinas de Garibaldi que agrupa 

a siete productores de vinos y espumantes, que ofrecen almuerzos con 

degustaciones y recorridos por los viñedos en el remolque del tractor. 

Una zona que nos permite vislumbrar una parte de la belleza de los 

viñedos y que tiene su centro en Faria Lemos, por donde discurre la 

Rota cantinas históricas. El paisaje es muy interesante y se puede ver 

desde arriba ese bello valle de Aurora, podemos observarlo desde el 

Mirante do Campanario, donde el amante de la fotografía, disfrutará 

un buen rato. En el recorrido nos encontramos el antiguo almacén de 

los productos de todo tipo, que necesitaba el emigrante. Nos quedan 

otras sugerencias cuyo eje es la arquitectura popular y que nos parece 

absolutamente imprescindible para comprender la moderna concepci-

ón que del turismo temático tiene esta región.

La Ruta de Caminhos de Pedra basa su propuesta en la recuperación 

de las primeras habitaciones ocupadas por los emigrantes, construi-

das en madera y en piedra. En Ruta Vale do Rio das Antas, donde 

el río y su meandro toman todo el protagonismo, y se disfruta de la 

abundancia del agua, y de una construcción para atravesarla como 

el puente Ernesto Dornelles que es una joya de la arquitectura civil.

El paisaje del viñedo brasileño en la zona de la Sierra Gaúcha

Estas tierras del sur de Brasil se conocen por sus caracteres gauchos 

como si fueran de las pampas, entre uruguayas y argentinas, aunque 

se sitúan en zonas casi serranas. La primera sorpresa al llegar a esta 

región es el paisaje de viñas que encontramos. Un paisaje impregnado 

por la admiración hacia un sacrifi cado pasado, con la mirada en Italia 

y la presencia en el Brasil del futuro. Nos hallamos ante plantaciones 

de pequeños propietarios, con variedades híbridas, poco conocidas en 

Europa, como la Isabel, la Lorena, la Niágara, la Bordo, la Rúbea, la 

Borgoña o la Tercy, con las que los emigrantes italianos llegados del 

Véneto, el Friuli o la Lombardía comenzaron a elaborar los primeros 

vinos. Las formaciones de parrales. “enlatados” es decir con soportes 

de madera y estructuras horizontales de caña de bambú fueron las 

primeras en emplearse. 

Poco a poco cada zona fue especializando sus cultivos y en la que 

estamos describiendo, antes de finalizar el siglo XIX había una im-

portante producción de uvas para la elaboración de vino, ya para un 

incipiente comercio. A comienzos del siglo XX y con el empleo del 

alambre de hierro se consigue una nueva formación que de alguna 

forma recordaba las plantaciones de los lugares de origen de los mi-

grantes, como la pérgola trentina, o los parrales sujetos con plátanos 

plantados en los límites del viñedo y que constituían el parral elevado 

que permitía sujetar la planta a una distancia del suelo húmedo, el 

rotas. A Estrada do Sabor reúne famílias que elaboram produtos alimentícios 
de qualidade, incluindo vinhos e artesanato. 

Uma zona que nos permite vislumbrar uma parte da beleza dos vinhedos tem 
seu centro em Faria Lemos, em cuja rota são encontradas cantinas históricas. 
A paisagem é muito interessante e se pode ver desde cima o belo vale Aurora, 
podendo ser observado do Mirante do Campanário, onde os amantes da foto-
grafi a poderão desfrutar de bons momentos. 

No percurso, encontramos um antigo armazém com produtos dos quais o imi-
grante necessitava. Outra sugestão que destacamos é a arquitetura popular, 
que nos parece absolutamente imprescindível pra compreender a moderna 
concepção que esta região tem do turismo temático.

A rota dos Caminhos de Pedra baseia sua proposta na recuperação das pri-
meiras habitações ocupadas pelos imigrantes, construídas em madeira e em 
pedra. Na rota do Vale do Rio das Antas, onde o rio e suas curvas são os 
protagonistas, se desfruta da abundância da água e de uma construção para 
atravessá-la, como a ponte Ernesto Dornelles, que é uma joia da construção 
civil.

A paisagem do vinhedo brasileiro na zona da serra gaúcha

Estas terras do Sul do Brasil são conhecidas por suas características gauchas, 
como se fossem pampas uruguaios e argentinos, ainda que se situem em zo-
nas quase serranas.  A primeira surpresa ao chegar a esta região é a paisagem 
de vinhas que encontramos. Uma paisagem impregnada pela admiração a um 
passado sacrifi cado, com o olhar voltado à Itália, mas na presença no Brasil 
do futuro. Estamos então diante de plantações de pequenos proprietários, com 
variedades híbridas, pouco conhecidas na Europa – como a Isabel, a Lorena, 
Niágara, Bordô, Rubi, a Borgonha ou a Tercy – com as quais começaram a 
elaborar os primeiros vinhos os imigrantes italianos chegados do Vêneto, de 
Friulli ou da Lombardia. As formações de parreirais conduzidos como “latada”, 
isto é, com suportes de madeira e estruturas horizontais de bambu de cana, 
foram as primeiras a serem empregadas.

Pouco a pouco cada zona foi especializando-se em cultivos; nesta que estamos 
descrevendo, antes do fi m do século XIX havia uma importante produção de 
uvas para a elaboração de vinho, já para um comércio incipiente. No começo 
do século XX e com o emprego de alambrados de ferro se consegue uma nova 
formação que de alguma maneira lembrava as plantações dos lugares de ori-
gem dos imigrantes, como a pérgula trentina ou parreirais sustentados pelos 
plátanos plantados nos limites que constituíam o vinhedo elevado que, por sua 
vez, permitia suspender a planta a uma distância do solo úmido, facilitar o 
trabalho manual e também o cultivo de hortaliças e o pastoreio.



trabajo manual e incluso el cultivo de hortalizas en el suelos, además 

del pastoreo.

En la actualidad uno de los atractivos más importantes de la región 

lo constituye ese conjunto de parrales soportados por estructuras de 

alambre que se apoyan en las hileras de plátanos, que hacen el con-

torno de cada parcela y en las de gran pendiente precisan de otra línea 

paralela a los 30 o 40 metros, dando un aspecto característico y único 

en el mundo de hoy.

El paisaje de esta formación en ladera e incluso en fuertes pendientes 

es muy bello, y en muchos casos la edifi cación familiar en madera se 

encuentra al lado de “las parreirais”. Otra característica de esta forma-

ción es el elevado número de horas de trabajo que conlleva, tanto en 

la poda, los tratamientos y la recolección. Además precisa de un con-

tinuado sistema de sujeción de los sarmientos a la alambre por medio 

de varas de mimbre que sirven para atar el conjunto. Esto trae consigo 

la presencia de mimbreras en muchas explotaciones, característica de 

los viñedos latinoamericanos, más ecológicos que los europeos que 

emplean el plástico para sus atados.

Este paisaje en la actualidad se está transformando y lo mismo que 

están cambiando las explotaciones hacia las variedades que produ-

cen vinos fi nos de origen francesas o italianas, también se está sus-

tituyendo la formación de “enlatado” por la espaldera, más cómoda y 

barata en mano de obra. Esta transformación necesaria en términos 

de producción nos plantea ciertas inquietudes en lo que se refi ere al 

paisaje, y sobre todo a la interesante oferta de turismo que esta región 

brasileña posee.

Conclusión

El conjunto patrimonial que un viajero puede conocer en el Brasil es 

enorme y se puede integrar a partir del vino y a él ir añadiendo la 

naturaleza que lo produce, el paisaje en el que se desarrolla; y las 

manifestaciones culturales vinculadas al territorio como es, todo el 

ámbito de la cultura gaúcha que con tanto interés tratan de desarrollar 

en esa zona de Rio Grande do Sul.

Desde Europa conocer estas tipologías de cultivo, las variedades, desco-

nocidas en nuestras tierras y disfrutar de ese cariño que transmiten las 

personas que han hecho su vida gracias al esfuerzo y al trabajo, como 

es el caso de los emigrantes, bien merece un viaje al Brasil vitivinícola.

Me preguntaba un periodista qué tiene que hacer Brasil para fomentar el 

Turismo del Vino, y lo que debe de hacer es simplemente: CONTARLO.

Na atualidade, um dos atrativos mais importantes da região é constituído por 
esse conjunto de parreirais sustentados por estruturas de arames apoiadas 
nas fi leiras de plátanos, que fazem o contorno de cada parte de vinhedo, dando 
um aspecto característico e único no mundo de hoje.

A paisagem com essa formação em ladeira é muito bonita, e em muitos casos 
a edifi cação familiar em madeira se encontra ao lado dos parreirais. Outra 
característica desta formação é o elevado número de horas de trabalho que 
exige, tanto na poda quanto nos tratamentos e na colheita. 

Além disso, precisa de um permanente sistema de amarração dos sarmentos 
ao arame por meio de varas de marmelo, que servem para prender o conjunto. 
Isto traz a presença desta planta em muitas propriedades, característica dos 
vinhedos americanos, mais ecológicos que os europeus que empregam plás-
tico para a amarração.

Esta paisagem, na atualidade, está se transformando na mesma medida em 
que estão mudando as variedades cultivadas; agora há variedades fi nas de ori-
gem francesa ou italiana; também está se substituindo a “latada” pela espal-
deira, mais cômoda e barata em relação à mão de obra. Esta transformação, 
necessária em termos de produção, nos coloca certas inquietudes no que se 
refere à paisagem, e sobretudo em relação à interessante oferta de turismo 
que há esta região brasileira.

Conclusão

O conjunto de patrimônio cultural que um viajante pode conhecer no Brasil é 
enorme. Pode-se integrar este conjunto ao vinho e à natureza que o produz, 
à paisagem na qual se desenvolve e às manifestações culturais vinculadas 
ao território; isto é, todo o âmbito da cultura gaúcha que com tanto interesse 
tratam de desenvolver nessa zona do Rio Grande do Sul.

Como europeu, conhecer estas tipologias de cultivo, as variedades, desconhe-
cidas em nossas terras e desfrutar desse carinho que transmitem as pessoas 
que fi zeram suas vidas graças ao esforço e ao trabalho, como é o caso dos 
imigrantes, bem merece uma viagem ao Brasil vitivinícola.

Um jornalista me perguntava o que o Brasil tem que fazer para fomentar o 
Turismo do Vinho, e o que deve ser feito é simplesmente isso: contá-lo.
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V  inho é cultura, identidade do local, da planta, das pessoas que 

colhem. É aula de geografi a, história, turismo, física, química, 

biologia, arquitetura e bem-estar: tudo em taças e adegas, bons livros 

e paisagens. Viajar, degustar é viver o aprendizado. A vitivinicultura 

sempre foi tema de viagens. Desde monarcas, imperadores e czares, 

soldados e povo, todos viajaram pelo vinho, ver vinhedos, conversar 

com produtores, admirar paisagens. Há a história de Jean Moet e 

Napoleão Bonaparte. O imperador fazia questão de visitar as caves de 

Moet não só por amar a região de Champagne, mas comprar direto 

do produtor rosés apreciados por sua mãe. 

As difi culdades de deslocamento (estradas, guerras) faziam com que 

muitas viagens fossem restritas às regiões próximas. Porém, classes 

burguesas e cortes se permitiam ir além. Navegações e necessidades 

de alimento fi zeram surgir novas zonas produtoras, como Madeira, 

África do Sul, Oceania. Começava a surgir o “Novo Mundo”. Turismo e 

exportações acontecem no século XIX, quando trens surgem em toda 

a França e há a construção de novas estradas. Hoje, a proximidade 

de dois aeroportos (Porto Alegre e Caxias do Sul), o asfalto e a boa 

sinalização facilitam o deslocamento de pessoas de todas as classes 

sociais aos roteiros de vinhos na serra gaúcha.

Romanos e gregos não só viajavam como tinham inúmeras festas 

do vinho. Aliados à gastronomia, em toda a Europa há registros: 

simpósios, banquetes, comemorações de colheitas, chegada do 

vinho novo. Também há eventos religiosos, como Páscoa, Natal, Ano 

Novo e santos regionais: nestas ocasiões, nos pequenos vilarejos, 

brincadeiras, rituais atraem visitantes, sendo patrimônio cultural. Um 

exemplo é a Festa de San Mateo, na Rioja, norte da Espanha, onde a 

tradicional “pisada de uva” é realizada e o “primeiro mosto extraído” 

é dedicado à “Virgem de Valvanera”, a padroeira da região.

Há o turismo de negócios onde o vinho sempre esteve aliado, como 

as Exposições Mundiais de Paris, Barcelona e outras capitais: além 

de terem pavilhão de exposições, concursos tradicionais, vinho 

comercializado e degustado nos banquetes, os viajantes eram 

convidados a visitar vinícolas. Hoje, feiras como FIMMA, uma das 

maiores feiras do mundo do setor moveleiro, colocam Bento Gonçalves 

no cenário internacional e lotam suas vinícolas, que prestam serviços 

Introdução
de jantares, almoços, degustações, gerando posicionamento de 

marca, renda e novos negócios.

Muitos buscam descobertas: surge o enoturismo científi co, onde 

estudantes e profi ssionais cruzam fronteiras por novas tecnologias, 

conhecimento. Isto já acontecia desde a Idade Média, onde monges 

eram enviados para outros monastérios para aprender. Foi o caso de 

Dom Perignón, que viveu por anos no sul da França, em Limoux, para 

estudar um método que padres de lá aplicavam para prender gás na 

garrafa; anos depois, fi lhos de vinhateiros percorriam a Europa atrás 

de informações sobre fi loxera, como prevenir e replantar vinhedos. 

Intercâmbios seguiam: ingleses iam ao Douro, piemonteses a 

Bourgogne, vinhateiros a Montpellier. Hoje, o Vale do Rio São 

Francisco é fonte de estudos: profi ssionais do mundo visitam a região 

para aprender mais sobre o sistema de irrigação.

Esta história de viajar pelo vinho precisou de cenários, personagens: 

tabernas e taberneiros, hospedarias e serviçais, cocheiros, 

motoristas, restaurantes, chefs, curandeiros e médicos. É uma 

história que segue sendo escrita, que se renova quando se depara 

com exigências, expectativas e sonhos de seus visitantes. 

O turismo do vinho no Brasil acompanha a história das imigrações. 

Sendo o vinho considerado pelos imigrantes italianos na serra gaúcha 

um alimento, trataram de cultivar a videira: tentaram viníferas italianas, 

francesas. Depois mudas americanas. Subiram morros, foram às 

margens de rios, aplicaram diferentes formas de cultivo, traçando 

paisagens exclusivas, como vinhedos delimitados com plátanos no 

interior da serra, únicos no mundo. Não pensaram em negócios, 

apenas em subsistência. Amigos e parentes em outras partes do 

Brasil descobriram esta produção, passaram a encomendar, buscar 

diretamente na origem. 

Do ir e vir de tropas, navios, carroças, trens, as pessoas quiseram 

trazer outras, e vinícolas passaram a ser mais que produtores, sendo 

hoje cartões-postais e referências. Geram empregos, criam cadeia de 

serviços, e, principalmente, o turismo agrega muito valor em torno do 

produto fi nal, signifi cando a muitos empreendedores mais de 70% do 

faturamento. Preserva o homem no campo, com qualidade de vida. 
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O enoturismo aconteceu de forma empírica, amadora. Uns 

aprimoraram suas lojas no meio da vinícola, outros se negam a 

abrir nos fi nais de semana, outros fazem questão que os visitantes 

provem o sabor regional, servindo refeições. Com o crescimento e 

as demandas e, principalmente, por ser alternativa de negócio, é 

momento de profi ssionalizar. Mais que receber visitantes, há que 

conhecer o mercado do turismo, estabelecer relação com agências 

e guias e compreender o quanto isso é importante à imagem e ao 

escoamento de produtos com valor agregado.

Este diagnóstico foi produzido entre 2010 e 2011, por solicitação do 

Instituto Brasileiro do Vinho – Ibravin e do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. Visa apresentar a realidade 

do turismo do vinho no Brasil e propor alternativas de inovação, 

qualifi cação e desenvolvimento. O vinho no Brasil tem muito mais 

importância, mais áreas e produtores do que o que era estimado. Foi 

mais de um ano de pesquisas e visitas. Citam-se realidades regionais 

de meio ambiente, sustentabilidade, pois se considera que paisagem 

e patrimônio cultural são os maiores legados e atrativos de uma 

região, com urgente a necessidade de consciência da importância 

dos mesmos.

Quanto à defi nição dos roteiros visitados, buscou-se contemplar o 

maior número possível de regiões vitivinícolas no Brasil, priorizando 

a importância econômica e cultural do vinho para o entorno e a 

potencialidade do enoturismo existente ou a desenvolver.

Antiga sede da Vinícola Petronius, hoje centro cultural, em Gramado (RS)

2 Descritivo da coleta de dados

Os dados foram coletados através de entrevistas qualitativas, visitas 

técnicas, informações de sites e material fotográfi co, com apoio das 

equipes do Sebrae regionais, prefeituras e dirigentes de associações 

locais. Além do instrumento preenchido e reuniões nas principais vi-

nícolas, viu-se a estrutura dos roteiros – hotéis, bares, restaurantes, 

vias de acesso, rodoviárias, aeroportos. Como turismo relaciona-se a 

paisagem, realizou-se também análise ambiental.

Foi importante entender o quanto autoridades locais têm interesse 

em desenvolver enoturismo e projetos existentes. As informações 

foram coletadas em entrevistas pessoais ou virtuais. Além das vi-

sitas às regiões para formulação das premissas de mercado, foram 

entrevistados membros de associações, confrarias e formadores de 

opinião de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e interior, Minas 

Gerais, Bahia, Manaus, coletando impressões sobre o enoturismo no 

Brasil, sugestões e necessidades. A internet foi outra referência para 

observação dos sites de roteiros, informações disponíveis em ferra-

mentas de busca. As informações referentes a dados geopolíticos, 

históricos e econômicos foram obtidas nos sites das prefeituras e 

do IBGE.

A coleta de dados ocorreu entre julho de 2010 e junho de 2011, nas 

regiões indicadas a seguir.

- RIO GRANDE DO SUL

Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, Santa Maria (Quarta Colônia e 

Vale Vêneto), Serra do Sudeste (Encruzilhada do Sul e Pinheiro Ma-

chado),  Região Metropolitana – Porto Alegre, Ilha dos Marinheiros 

– Rio Grande, Alto Uruguai.

- SANTA CATARINA

Vale do Rio do Peixe (Pinheiro Preto, Tangará, Videira, Treze Tílias, 

Água Doce), Serra catarinense (Lages e São Joaquim), Vales da uva 

Goethe (Urussanga) e Nova Trento. 

- PARANÁ

Norte (Marialva e Maringá), Bituruna, Colombo, Região Metropolitana 

(São José dos Pinhais), Santa Felicidade – Curitiba, Campo Largo, 

Piraquara e Toledo. 

- SÃO PAULO

São Roque, Circuito das Frutas, São Carlos e Espírito Santo do Pinhal.

- MINAS GERAIS

Andradas

- ESPÍRITO SANTO

Região da Pedra Azul e Santa Teresa.

- BAHIA E PERNAMBUCO: VALE DO RIO SÃO FRANCISCO

Eixo de Petrolina e cidades dos arredores.

Devido à extensão geográfi ca do país, as regiões foram analisadas 

pela perspectiva da estrutura de enoturismo e de sua potencialidade. 

Sob este foco, o diagnóstico das regiões onde o enoturismo ainda 

é atividade incipiente é apresentado apenas através de resenhas; 

naquelas em que o enoturismo está consolidado ou apresentando 

alta potencialidade, a resenha foi complementada por um diagnóstico 

descritivo organizado em três diferentes instrumentos para apresen-

tação de dados.

Assim, os dados relativos ao enoturismo das regiões indicadas acima 

são apresentados em dois tipos de suporte; nesta versão impressa 

do diagnóstico, é apresentada a resenha descritiva das regiões eno-

turísticas; na versão eletrônica encartada nesta publicação impressa, 

estão apresentados também o diagnóstico organizado em 19 itens 

específi cos, a análise dos 4P’s a análise SWOT, conforme instrumen-

tos comentados a seguir. 
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QUADRO SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DO ENOTURISMO

NOME DA REGIÃO GEOGRÁFICA E/OU DO ROTEIRO 

Características das empresas
Breve descritivo do perfi l correspondente à maioria das empresas presente no roteiro/rota, referindo-se ao porte das 

empresas em produção/estocagem e/ou formato de gestão.

Produtos elaborados Linhas de produtos que as empresas elaboram, engarrafam e/ou comercializam.

Benchmarking
Sugestão de lugares/roteiros/empresas referenciais para busca de informações, exemplos e aprimoramentos, cujas 

indicações são feitas por similaridades geográfi cas, regionais ou humanas.

Paisagem e presença de vinhedos
Descritivo do entorno do ambiente natural e os cuidados com o mesmo. Pontua a presença de vinhedos, bem como seu 

estilo e grau de importância.

Estrutura geral do roteiro Avaliação referente à observação geral das estradas, sinalização, estrutura das cidades, hotelaria, gastronomia.

Arquitetura e paisagismo 
Avaliação referente à observação do estilo arquitetônico e paisagístico das vinícolas e outros empreendimentos que 

compõem o roteiro.

Acessibilidade Análise da estrutura das vinícolas para atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais.

Área voltada a crianças
Descrição das opções de atrativos e de estrutura para recepção de público infantil/ atendimento à família nos roteiros 

apresentados.

Profi ssionais
Descrição do nível de profi ssionalização das pessoas envolvidas com o segmento de turismo dentro das vinícolas em 

cada roteiro.

Número de visitantes anuais Estimativa do número de visitantes anuais, informado por vinícolas ou órgãos municipais (não ofi ciais). 

Perfi l do visitante
Principais dados gerais sobre a origem dos visitantes (cidades, estados), faixa etária, meio de transporte utilizado, perfi l 

de viajante (grupo, casais de amigos, famílias, excursões).

Como conhecem o roteiro Principais formas pelas quais os visitantes são motivados a viajar para o destino.

Relacionamento com trade profi ssional
Descrição da maneira pela qual as empresas que compõem o produto enoturístico se relacionam com o mercado 

emissivo (agências, guias, formadores de opinião, cadeia geral da comercialização do turismo).

Produtos turísticos oferecidos / Formato de 

visitação

Formato de visitação que o roteiro oferece, bem como de outros atrativos específi cos que as vinícolas oferecem como 

produto turístico (restaurante, cursos, experiências).

Envolvimento regional e relações com a 

comunidade

Descrição da forma com que as empresas se integram, associativismo, vínculo a projetos institucionais, bem como a sua 

relação e preocupação com a comunidade onde estão inseridas.

Importância do segmento turístico
Descritivo da importância da atividade do turismo na comunidade e região relativamente a aspectos econômicos, 

culturais e/ou paisagísticos.

Expectativas e visão de crescimento
Descritivo do grau de expectativa (alta, média, baixa) do empresariado local segundo tendências, bem como seus 

principais fatores motivadores. 

Políticas/programas ambientais
Descritivo dos principais programas e políticas ambientais aplicados na região, visando mensurar a preocupação com o 

meio ambiente. 

Eventos realizados Citação dos principais eventos turísticos realizados na comunidade e região.

A matriz analítica dos 4P’s, conhecida como “Marketing Mix” ou “os 

4P’s de Philip Kotler”, é um recurso estratégico consensualmente 

usado na identifi cação e a análise de fatores importantes que com-

põem um elemento segundo os critérios de características como 

produto, preço, promoção e ponto/praça (localização). Na matriz, os 

itens foram classifi cados como “regular, bom, muito bom, excelen-

te”, com base nas condições do local e em expectativas do consumi-

dor, descritas nas considerações gerais de público e mercado.

ANÁLISE 4P’S

Ponto Preço Produto Promoção

Análise sobre a localização geográfi ca do 

roteiro, distâncias de pontos de referência 

e polos emissores, formas de acesso.

Análise seguindo conceito de custo/

benefício do produto turístico apresentado 

(o preço do item conforme a percepção 

de valor).

Análise qualitativa do produto turístico 

oferecido.

Análise das estratégias e ferramentas 

utilizadas na divulgação e promoção dos 

roteiros.

MATRIZ SWOT

Forças Oportunidades

Indicação dos pontos fortes internos diagnosticados, já existentes nas regiões/roteiros. Situações favoráveis geradas por causas externas, como mercado, economia, 

tendências ou realidades regionais, as quais podem ser aproveitadas, junto às forças 

internas, para o desenvolvimento do roteiro.

Fraquezas Ameaças

Indicação de pontos fracos internos diagnosticados, já existentes nas regiões/roteiros. Situações desfavoráveis geradas por causas externas, como mercado, economia, 

tendências ou realidades regionais, as quais podem ser amenizadas ou anuladas 

conforme o aproveitamento de forças, correção das fraquezas e desenvolvimento das 

oportunidades.

Outra ferramenta utilizada foi a elaboração de matriz SWOT, sigla 

que corresponde à  primeiras letras dos termos em inglês: as For-

ças (Strengths) e Fraquezas (Weaknesses), como análise de cenário 

interno do elemento em questão, além de Oportunidades (Opportuni-

ties) e Ameaças (Threats) – relativas ao ambiente externo, questões 

de mercado e macroeconomia. É facilmente aplicada para apoio em 

planejamento estratégico. Nesta matriz foram analisados os dife-

renciais existentes e a realidade das regiões, podendo-se observar 

também potencialidades e eventuais fatores desfavoráveis ao desen-

volvimento das mesmas.
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Curva do Rio das Antas vista desde o Belvedere Sonda, Nova Pádua (RS)

3 Considerações gerais sobre público e mercado - macroeconomia

3.1 Forças e Oportunidades

Crescimento da classe C no Brasil

A classe C representa mais de 50% da população, conforme o IBGE. 

Costuma adquirir produtos que gerem autoestima e status; não eco-

nomiza, gasta; viaja em períodos curtos, fi nal de semana, feriados. 

Começa a se interessar por vinhos fi nos.

Geração Y

Jovens, inquietos, dinâmicos, bem sucedidos, dedicados, conecta-

dos em tempo real: é o grupo “Geração Y”. Nascidos entre 1978 até 

o início dos anos 80, são fi lhos da “Geração X” (que acompanhou 

mundo pós-guerra/ditaduras), importantes consumidores e formado-

res de opinião. A infância e a adolescência foram vividas entre com-

putadores, videogames; a internet é rotina, tudo é urgente. Dominam 

redes sociais, buscam novidades. Detestam monotonia. Curiosos, 

fontes devem ser claras, objetivas; defi nem seus horários de traba-

lho, valorizam o que traz prazer e satisfação, reconhecimento, status. 

Mudam rápido de opiniões. Consomem vinho, adoram viajar. Com-

pram design, estilo. O vinho é visto como sofi sticado, interessante e 

cult. Por outros, considerado brega, ultrapassado. Gostam de even-

tos, luz, som, pessoas, descanso, informações e independência – 

planejam viagens via internet, por conta própria. Atender demandas 

deste público é desafi o, necessita qualifi car, renovar e incentivar a 

criatividade de forma permanente.

Vinho é novidade e sinônimo de status

O Brasil tem ampla variedade de marcas mundiais no mercado, po-

rém o vinho é assunto novo. Nem 10% da população bebe vinho; 

90% do consumo é de vinhos de mesa/comuns. A maioria entende 

apenas: brancos e tintos ou secos e suaves. “Saber de vinho” virou 

assunto em escritórios, universidades, grupos de amigos. Visitar viní-

colas é moda entre jovens. 

Economia da experiência: viver sensações com o vinho

Remeter-se à infância, provar o gosto da “casa da vó”, produtos co-

loniais, contato com natureza, animais domésticos. Passeio familiar 

em contato com vida no campo. Comprar vinho diretamente é uma 

experiência. A qualidade do vinho não é fundamental, pois sensações 

transcendem o sabor real do produto. Este cliente viaja mais, se torna 

mais exigente, evolui seu paladar.

 

Curiosidade e infi delidade

O turista do vinho é curioso, quer “descobrir” produtores. Para fi de-

lizá-los, vinícolas e empreendimentos devem se preparar para criar 

novos produtos, eventos, atrativos. Concursos, premiações, cursos, 

jantares, festas de colheita: enfi m, gerar curiosidade, notícias, desde 

que planeje e execute de forma profi ssional.

Importância dos atrativos para famílias

É resultado da pesquisa: o público que frequenta roteiros é de fa-

mílias, geralmente com crianças. Se a região quer este consumidor 

deve ter atrativos infantis, parquinhos, recreacionistas e segurança. 

Deve-se preocupar com não incentivo ao álcool, mas com o aspecto 

cultural da elaboração, suco de uva. Com crianças ocupadas, pais 

aproveitam passeios, prestam atenção nas visitas, consomem mais. 

A família se diverte.

Fortalecimento da imagem do vinho brasileiro perante o consumidor

“O Enoturismo é uma das ferramentas mais efi cazes na construção 

e fortalecimento da imagem do vinho brasileiro perante o consumi-

dor. Ele visita, entende o processo, prova os produtos, vivencia uma 

experiência, muda conceitos e sai orgulhoso da produção nacional” 

(Adriano Miolo). Trabalhar enoturismo é ferramenta de marketing que 

deve ser aprimorada pelas vinícolas brasileiras. Usar melhor a rede 

de contatos, descobrir possibilidades de lazer e diversifi car as visita-

ções é crucial.

Fonte de informação e formação de conceitos

A explicação de uma visita torna-se conceito na mente do consumidor. 

Além de receberem bem os visitantes, atendentes devem estar infor-

mados com dados corretos. Treinamento e capacitação regionais sobre 

vinhos do mundo, história, dados turísticos, conhecimentos gerais são 

básicos para estes profi ssionais, pois promovem a imagem do setor.
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Melhoria da imagem do país no exterior e câmbio favorecido

O Brasil é visto como potência econômica, não só como consumidor, 

mas fornecedor. O mundo quer conhecer o Brasil, produtos e sabo-

res, e se surpreende quando vê a qualidade dos destinos de enotu-

rismo daqui. Um exemplo foi o Congresso de Enoturismo, em Bento 

Gonçalves, onde o especialista espanhol, o antropólogo Luis Vicente 

Elias Pastor, citou como o enoturismo brasileiro o impactou positiva-

mente, focando que o Vale dos Vinhedos pode ser considerado um 

dos mais organizados e referenciais deste segmento a nível mundial. 

A diferença cambial do Real em relação ao Euro e ao Dólar favorece 

o desenvolvimento de enoturismo. Como o Brasil já possui forte di-

vulgação em feiras como Fitur (Espanha), FIT (Argentina), é sugestão 

que divulgue também o vinho. Outro facilitador é o voo da empresa 

portuguesa TAP, rota Porto Alegre/Lisboa, cujo trabalho iniciou-se em 

junho de 2011, conectando o Rio Grande do Sul à Europa em apenas 

12 horas de viagem, sem escalas.

Vinho é saúde

Não apenas é benéfi co por seus componentes, mas pelo efeito re-

laxante e desestressante de passeios, aprendizado, bem-estar. As 

regiões enoturísticas estão em locais tranquilos. A criação de atra-

tivos vinculando caminhadas, passeios de bicicleta e outras opções 

saudáveis pode ser ferramenta para novos negócios, preservação do 

meio ambiente e valorização da paisagem. 

Novos investimentos

Registra-se o movimento de “novos investidores”, pessoas que não 

são do meio vitivinícola e passam a investir neste segmento. Concen-

tram-se em vinhos de alta gama. Valorizam paisagem e arquitetura. 

Belas, tornam-se atrativos internacionais, tanto para público da área 

técnica como afi cionados por vinho. São inúmeros projetos, localiza-

dos em Flores da Cunha, Alto Feliz, Barra do Ribeiro e região da Cam-

panha Gaúcha no Rio Grande do Sul; em São Joaquim, Treze Tílias e 

Água Doce, no estado catarinense; em Piraquara (PR) e Espírito Santo 

do Pinhal (SP). Como produtos enoturísticos, são excelentes opções. 

 

Trabalhar o público de regiões próximas

Há importantes regiões localizadas próximas a grandes centros emis-

sores, como São Roque (SP), Jundiaí (SP), Louveira (SP), além da 

Grande Curitiba (PR). Estes visitantes costumam se deslocar aos ro-

teiros só pela manhã/tarde, em seu próprio carro; visitam uma ou 

duas vinícolas, usam serviço de restaurante/café colonial, retornam 

para casa, não usando estruturas de hospedagem. Os roteiros podem 

aproveitar melhor esta característica de público visitante, trabalhando 

mais publicidade e parcerias comerciais nestes centros emissores, 

além de criar/oferecer atividades de dia inteiro.

Vínculo a turismo de negócios

Grande parte das regiões está em polos industriais. Criar opções para 

conquistar o turista de negócios é oportunidade. Ter programações 

(visitas, degustações) adequadas ao tempo de que eles dispõem, ga-

rantir abertura das empresas fora do horário comercial, propor maior 

parceria com os hotéis e contato direto com empresas locais. Ser-

viços de jantares e almoços são opções de novos negócios, mesmo 

terceirizados. Montar espaços para eventos/reuniões, aproveitando 

áreas físicas ociosas nas vinícolas. 

Vínculo à natureza e turismo de aventura/esportivo

As regiões de vinho têm como ponto forte as paisagens. Geralmen-

te localizados em montanhas e/ou regiões de natureza atrativa, são 

cenários perfeitos para turismo de aventura. Raftings (como os reali-

zados no Rio das Antas, na serra gaúcha), parapente/asa delta (como 

no Vale do Caravaggio e Andradas) são alternativas. Esportes mais 

acessíveis à população, como caminhadas por trilhas e roteiros em 

geral, além de ciclismo, podem ser incentivados.

Romantismo

Vinho é moda e romance: fazer casamentos em vinícolas, book fo-

tográfi co em vinhedos ou barricas, ir ao Vale dos Vinhedos de lua de 

mel.

3.2 Fraquezas e Ameaças

Desconhecimento da população sobre os vinhos e destinos 

enoturísticos brasileiros

Segundo entrevistas realizadas a confrarias e associações de vinhos 

e as três únicas regiões brasileiras citadas foram serra gaúcha, vale 

do Rio São Francisco e serra catarinense. Citam ter visitado a serra, 

mas não dispõem de mais informações sobre as outras. Se levar-

mos em conta o tamanho e o potencial da população brasileira, o 

desconhecimento é ainda maior. Se falar em vinho é assunto novo, 

motivar a visitação às regiões é desafi o, com projetos de marketing e 

comunicação, focados a todos os públicos, institucional, priorizando 

paisagens, cultura e aspectos emotivos de resgate às raízes e con-

vívio familiar.

Turismo não é visto com profi ssionalismo pelo setor

Há desconhecimento do aspecto profi ssional do turismo por parte dos 

empresários. O turismo geralmente aconteceu ao acaso: alguém teve 

curiosidade de conhecer a origem do vinho e um membro da família 

é alocado a esta função. Parte da empresa foi “adaptada” ao “tu-

rismo”, tornando-se “varejo”. Não há percepção que o varejo é seu 

“maior” e mais importante cliente. Nem sempre é cumprido horário, 

não são contratados profi ssionais, pouco marketing, não veem este 

espaço como loja, poucos diversifi cam linha de produtos, agregando 

só algum artesanato ou geleias caseiras. Um dos maiores resultados 

de não ver a necessidade de profi ssionalizar o turismo é que 90% das 

empresas entrevistadas não estabelece parceria com agências de 

viagem. Muitos consideram que “agência” é “ônibus de excursão”; 

não consideram que comissionamento seja importante para que se 

viabilize negócio e se remunere corretamente quem trabalha com tu-

rismo. Um percentual de 95% nunca participou de feira específi ca de 

turismo, aliás, limita-se a participar da Expovinis e feiras regionais.

Profi ssionalização das lideranças

É baixo o envolvimento de profi ssionais nas associações, entidades 

e poder público das regiões visitadas. Exceto em Bento Gonçalves, 

são raras as que possuem turismólogos ou pessoas com experiência 

atuando como lideranças em cargos executivos, projetos ou presi-

dência de associações. Assim, muitas ações executadas não têm 

os resultados esperados; projetos são desenvolvidos sem a devida 

atenção a detalhes. Sabe-se de difi culdades de mão de obra capaci-

tada, porém é de responsabilidade de cada município investir, não só 

em festas, pórticos, parques, mas em pessoas. A conscientização é 

fundamental para que erros do passado não se repitam, como inves-

tir em grandes obras/monumentos que rapidamente se deterioram 

(tanto estruturalmente quanto em aspectos culturais), descaracterizar 

festas, perder oportunidades de divulgação, desenvolver novos proje-

tos e melhor aproveitar potencialidades.

Gestão e marketing em rede virtual

Exceto as da serra gaúcha (através de associações e empresas pri-

vadas), há pouco marketing na internet. Mesmo com o poder desta 

mídia, parte das rotas não tem site. Não estão em redes sociais, 

com pouca relação com sites de busca. Não há conhecimento sobre 

newsletters nem organização de banco de dados. Mesmo os sites dos 

empreendedores inúmeras vezes estão direcionados só à venda de 

produtos. É necessário capacitar empreendedores neste segmento, 

incentivar órgãos públicos responsáveis e associações para desen-

volver estas ferramentas. 

Crise no mercado de vinhos de mesa 

Enquanto no Rio Grande do Sul há crise nos vinhos de mesa, prin-

cipalmente nas empresas fundamentadas na venda a granel, há de-

manda para este produto em outros estados brasileiros. O turismo 

pode ser alternativa de escoamento, através da venda direta, com di-

versifi cadas embalagens. Vinícolas devem criar atrativos para fomen-

tar estas vendas, ou, em caso de não haver possibilidade, incentivar 

tendas, lojas e arredores – não as ver somente como clientes, mas 

como parceiras importantes de negócios. São necessários projetos 

integrados, criando-se rotas ou fortalecendo as já existentes com 

produtos turísticos consistentes. Em outro plano, fomentar rodadas 

de negócios e intercâmbios comerciais entre rotas, para que um em-

presário venda o vinho do outro, fortalecendo e tornando competitiva 

toda a cadeia.

Arquitetura e paisagismo

Turistas gostam de lugares atrativos, de bom gosto. Parte das viní-

colas visitadas não se preocupa em agregar valor via arquitetura ou 

decoração. São demasiado parecidas; algumas estruturas não pos-

suem condições de visitação devido ao estado de conservação. Em 
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outras situações, mau uso de elementos decorativos/arquitetônicos, 

como pipas gigantes mal posicionadas, fachadas de cores inadequa-

das, estátuas e chafarizes, descaracterizam e empobrecem o prédio, 

cujos elementos não cumprem o papel de decorar, mas poluir. Há 

espaços de beleza cênica que estão encobertos, não valorizados. O 

vinho se vincula a estas sensações. Considerando casos bem-suce-

didos de transformação regional através de iniciativas simples, como 

Napa Valley, Long Island e o próprio Vale dos Vinhedos, recomenda-

-se montar plano de consultoria de ambientação e paisagismo, de-

tectando potenciais e valorizando aspectos já existentes.

Circuitos de visitação muito similares

O fato de o enoturismo não ser visto de forma profi ssional, as ofer-

tas de passeio são similares entre vinícolas de uma mesma rota. O 

turista visita duas ou três empresas e já sente ter visitado todas. 

Isto difi culta a permanência por mais tempo. Incentivar criatividade, 

diferenciação e busca de novas formas de desenvolver enoturismo é 

necessidade, principalmente nas regiões mais visitadas, como a ser-

ra gaúcha. Recomenda-se viagens a outras zonas, buscando casos 

que possam se adequar à realidade de cada região. As sugestões são 

Mendoza, Napa Valley e Rioja, rotas tidas como referências mundiais 

na diferenciação de opções de entretenimento e organização. 

Melhor utilização das ferramentas de marketing já existentes 

na área comercial para divulgar também enoturismo

Boa parte das vinícolas visitadas, mesmo com grandes projetos de 

marketing, não o utiliza para divulgar o enoturismo. Desde aspectos 

básicos, como representantes comerciais, não são orientados a informar 

clientes que a vinícola “recebe visitantes”. Não há folders específi cos em 

pontos de venda. Exceto o Espírito Santo, são pouco explorados caixas e 

rótulos para divulgar roteiros. Os sites são focados em divulgar o vinho e 

não sua origem. Não exploram restaurantes em todo o Brasil como ponto 

de divulgação, exceto os de caráter realmente turístico na própria região. 

Desenvolver marketing utilizando a rede existente é sugestão.

Projetos sociais

Há pouca integração das empresas com projetos sociais (grupos de 

mães, organizações não-governamentais com produção de artesa-

nato, produtos ambientalmente corretos). Além de diversifi car a linha 

de produtos oferecida aos turistas, marca também responsabilidade 

social. Há uma ressalva da parte das vinícolas referente à qualidade 

dos artesanatos que estas associações oferecem, bem como conti-

nuidade e forma de negociação. Considerando a diversidade de pro-

jetos desenvolvidos, poderia haver maior integração dos mesmos, 

fomentando pontos de vendas. 

Renovação das festas regionais e criação de novos eventos

Todas as regiões realizam festas da uva/vindima ou vinho. Estas fes-

tas são importantes como preservação do patrimônio cultural, mas 

parte delas perdeu as verdadeiras origens. A parte onde se aplica o 

tema “vinho” geralmente não é muito explorada, foca em mesclar-

-se unicamente com cultura da imigração, produtos coloniais. Con-

siderando o novo público existente no Brasil, já citado em tópicos 

anteriores, é necessário não só renovar este formato de festas, como 

incentivar a criação de novas, com profi ssionalização. Preservar his-

tória e resgatar originalidade é muito importante, desde que feito com 

qualidade e adequação aos novos consumidores.

Leis generalizadas para uma cadeia de realidades diferencia-

das (pequenas e grandes empresas)

Um questionamento dos empresários refere-se às mais variadas leis 

relacionadas ao vinho, desde normas de boas práticas à tributação/

selo fi scal, lei seca e proibição de venda de bebidas alcoólicas às 

margens de estradas federais nas áreas rurais.

Tendo em vista as visitas realizadas, quase a totalidade das empresas 

implanta apenas boas práticas preceituadas na lei. Há pouca preocu-

pação com meio ambiente natural e construído, mesmo que no turismo 

estes sejam diferenciais, conotando identidade através da preservação 

da paisagem e vegetação, patrimônio histórico e imaterial. As práticas 

mais comuns são tratamento de efl uentes e separação de lixo. 

Como responsabilidade social e cultural, poucas vendem artesanatos 

locais ou incentivam a melhoria/desenvolvimento por grupos comu-

nitários. As vinícolas têm interesse, porém não julgam que o que é 

ofertado seja interessante ou atenda padrões de qualidade. Turismo é 

integração: é importante fortalecer parceiras. Um exemplo é a Cordi-

lheira de Santanna, em Santana do Livramento/RS, que apoia o bairro 

de Palomas a produzir mantas de lã, típicas da região da Campanha 

Gaúcha. Os produtores deste artesanato típico, por sua vez, valorizam 

a empresa, apoiam reivindicações locais, indicam aos turistas e veem 

nestes uma oportunidade de renda. 

4 Análise ambiental das regiões enoturísticas
Outro exemplo de responsabilidade social é a Casa Valduga, que não 

só visa preservar sabores, mas também dar oportunidade a pessoas 

de terceira idade da região para feitio de massas (capelleti). Valorizam 

estas mulheres e garantem autenticidade aos produtos servidos na 

casa. Também se ressalta a Salton, com todos os projetos aplicados 

de sustentabilidade no seu ciclo de produção.

Pode-se considerar pequeno o percentual de empresas que buscam 

diferencial em termos de meio ambiente, com parcerias com institutos 

de pesquisas e universidades, bem como almejando implantar normas 

de qualidade ambiental internacional. Não foram registrados projetos 

de preservação de paisagem. As práticas registradas são as seguin-

tes: minimização de utilização de defensivos agrícolas ou aplicação de 

adubos alternativos, implantação de energia eólica, reaproveitamento 

de águas, preservação de nascentes, preservação de reserva legal, 

pesquisa de solos e de variedade de vinhedos, pesquisa de vinhedo 

clonado, entre outros.

Vinhedos da propriedade Luiz Argenta, Flores da Cunha (RS)
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A descrição que consta nesta seção contempla as regiões de interes-

se enoturístico, conforme citado a seguir.

- RIO GRANDE DO SUL
Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, Santa Maria (Quarta Colônia e 

Vale Vêneto), Serra do Sudeste (Encruzilhada do Sul e Pinheiro Ma-

chado), Região Metropolitana – Porto Alegre, Ilha dos Marinheiros 

– Rio Grande, Alto Uruguai.

- SANTA CATARINA
Vale do Rio do Peixe (Pinheiro Preto,Tangará, Videira, Treze Tílias, 

Água Doce), Serra catarinense (Lages e São Joaquim), Vales da 

uva Goethe (Urussanga) e Nova Trento. 

- PARANÁ
Norte (Marialva e Maringá), Bituruna, Colombo, Região Metropo-

5 Regiões enoturísticas do Brasil

Serra Gaúcha

Alto Uruguai

Região Metropolitana

Serra do Sudeste

Rio Grande

Campanha

5.1 Rio Grande do Sul

Zonas de interesse enoturístico: Serra Gaúcha, Campanha 

Gaúcha, Santa Maria (Quarta Colônia e Vale Vêneto), Serra 

do Sudeste (Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado), Re-

gião Metropolitana – Porto Alegre, Ilha dos Marinheiros – 

Rio Grande, Alto Uruguai

litana (São José dos Pinhais), Santa Felicidade – Curitiba, Campo 

Largo, Piraquara e Toledo. 

- SÃO PAULO
São Roque, Circuito das Frutas, São Carlos e Espírito Santo do 

Pinhal.

- MINAS GERAIS
Andradas

- ESPÍRITO SANTO
Região da Pedra Azul e Santa Teresa.

- BAHIA E PERNAMBUCO: VALE DO RIO 

SÃO FRANCISCO
Eixo de Petrolina e cidades dos arredores.

Vista de vinhedos em Faria Lemos, Bento Gonçalves (RS)
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Bento Gonçalves: uma potência, cidade símbolo do crescimento 

do Brasil

A terra do vinho tem potência de uma cidade de primeiro mundo. Alto 

grau cultural, forte economia, incentivo ao empreendedorismo são 

suas características. Surge em 1890 e hoje conta 100 mil habitantes. 

Colonizada por italianos, tem economia baseada em vinho, indústria 

moveleira, metalurgia e automação. 

Em 1967 aconteceu a primeira Fenavinho. O poder de marca como 

Vinícola Aurora – uma das maiores cooperativas da América do Sul – 

fortalece a marca de “Terra do Vinho”. Tem vocação para turismo de 

negócios e sedia eventos de grande porte. Seu parque de exposições, 

atualmente, é o segundo da América Latina. Segundo a Secretaria de 

Turismo, há dados informando que um visitante da FIMMA tem poten-

cial de gasto de cerca de R$ 400,00 por dia de evento, justifi cando 

investimentos neste segmento. 

Pela carência de mão de obra, recebe migrantes. A paisagem sofre 

alterações, onde especulação imobiliária, crises da agricultura e inva-

são de áreas têm sido problemas gravíssimos. A poluição dos arroios é 

problema sério, pois a poluição acaba por aparecer nas comunidades 

do interior onde a paisagem deveria estar mais preservada, como Eu-

lália e Caminhos de Pedra.

No município, há o Instituto Federal de Educação (IFRS), antiga Esco-

la Agrotécnica, com diversos cursos, com destaque para Técnico e 

Tecnólogo em Viticultura e Enologia, pioneiro no país. Também há um 

campus da Universidade de Caxias do Sul, com curso de Turismo, além 

de curso de sommelier, oferecido pelo Senac.

A Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves tem secretária com pós-

-graduação e experiência na área de enoturismo e patrimônio. Perce-

be-se a preocupação em profi ssionalizar o setor. Ações como a Cons-

trução do Centro de Atendimento ao Turista, o lançamento do novo 

site www.turismobento.com.br e a criação e manutenção das redes de 

relacionamento do destino mostram dinamismo. Desenvolve cursos de 

capacitação de mão de obra. Dentre os projetos, destaque para a parti-

cipação de Bento Gonçalves na “Economia da Experiência, Região Uva 

e Vinho”, que desenvolve modelos turísticos competitivos inovadores, 

com experiências e acontecimentos únicos pela emoção vivenciada, 

com recursos e situações inusitadas, peculiares à região.

Em Bento Gonçalves inicia o passeio de Maria Fumaça: os turistas são 

recepcionados na estação do trem a vapor com degustação de vinho. 

São 23 quilômetros com duração média de duas horas, passando por 

Garibaldi e encerrando em Carlos Barbosa (com passeio de retorno que 

encerra em Bento Gonçalves). Durante o passeio, a festa é conduzida 

por atrações típicas, com foco na cultura da imigração.

Bento Gonçalves é referência em enoturismo mundial. Possui no nú-

cleo urbano a estrutura da vinícola Aurora, que recebe mais de 200 

mil visitantes ao ano. Possui também toda a beleza exuberante dos 

vales de Faria Lemos. E é destaque por ser a principal cidade do Vale 

dos Vinhedos, primeira Denominação de Origem brasileira. Especia-

listas julgam o “Vale dos Vinhedos” uma das rotas mais organizadas 

e completas a nível mundial. Além dos investimentos em qualidade, o 

enoturista tem opções de diversão, hospedagem e visitação de varia-

dos preços e estilos, vinícolas próximas, bom acesso em estradas e si-

nalização. Este diagnóstico foca a descrição no Vale dos Vinhedos, em 

pontos que busquem ainda mais a excelência dos serviços prestados.

A criação do Roteiro Caminhos de Pedra agregou valor e renda às pro-

priedades rurais do distrito de São Pedro. Transformou-se em um dos 

mais conhecidos roteiros da serra gaúcha. Caminhos de Pedra é hoje 

um museu vivo, onde o visitante observa a autenticidade da gastrono-

mia e arquitetura. Através de projetos com a Lei de Incentivo à Cultura, 

casas em pedra originais da imigração italiana puderam ser restau-

radas, valorizando não só a propriedade, mas todo seu entorno. Hoje 

são inúmeras famílias envolvidas, agregando empreendedores que vão 

desde laticínios (Casa da Ovelha), tecelagem, moinho, gastronomia e, 

principalmente, vinho. A beleza das casas está registrada até em cená-

rios de fi lmes, como “O Quatrilho”. É uma referência em organização e 

estruturação de turismo na pequena propriedade. Lá está a cantina da 

Família Salvatti, cuja renda vem do enoturismo. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em CD encartado na contraca-

pa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro síntese 

do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise SWOT, ins-

trumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal do capítulo 2. 

5.1.2 Serra GaúchaVista dos paredões da linha Eulália desde a vinícola Pizzato, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)
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Roteiro de Faria Lemos e do Vale do Rio das Antas

Uma das mais belas paisagens de vinhedos, comparada à do Rio 

Douro ou vale do Mosel: Faria Lemos e o Rio das Antas. Está a ca-

minho de Guaporé ou Veranópolis, costeando margens do rio. Tem 

vinhedos com plátanos tradicionalmente usados como postes. Novas 

tecnologias os consideram defasados, sugerindo espaldeira, que gera 

debate sobre preservação da paisagem original versus progresso.

Há tendas de produtos coloniais, artesanato e lancherias. Não turís-

ticos, suprem hábitos locais de compra. Tem a Ponte Ernesto Dor-

neles, a “Ponte do Rio das Antas” uma das maiores do mundo em 

arcos paralelos suspensos. O visitante pode observar o rio formando 

enorme “ferradura”. No distrito de Tuiuty destaca-se a Salton. Uma 

construção única, com 30 mil m², referência em normas de qualida-

de, ambientais e em tecnologia. Projetos futuros focam em turismo: 

recebe 60 mil visitantes, quer oferecer parque temático, restaurante. 

No entorno da empresa há restaurantes, pequenas vinícolas, com 

potencial.

Já Faria Lemos hipnotiza com paisagem. A altitude do vilarejo pro-

picia vista panorâmica do Vale Aurora. Por este diagnóstico, é pai-

sagem de vinhedos mais bela do Brasil. Há belvedere no extremo da 

torre da igreja com vista para montanhas e parreirais; além deste ân-

gulo, é imperdível a beleza cênica vista desde a propriedade Estrelas 

do Brasil. Criaram a associação “Rota das Vinícolas Históricas”. Lá há 

vários projetos, com destaque a Dal Pizzol, pioneira em focar o tra-

balho de vinícola familiar, com venda direta ao consumidor. Rinaldo 

Dal Pizzol é idealista, conhecedor de enoturismo, e lá construiu um 

parque temático da uva e do vinho, com pesque-pague, espaço para 

eventos, coleção de videiras do mundo, além de adega histórica. Há 

o projeto Cristófoli, da Economia da Experiência, que propõe piqueni-

ques “Edredon nos parreirais”, e espaço gourmet.

O inconveniente para desenvolver turismo é a pouca divulgação, 

aliada à não existência de asfalto interligando Faria Lemos ao Vale 

dos Vinhedos. Nestas curvas estão os paredões da linha Eulália, só 

acessados por estreitas estradas de chão. A poluição da cidade se 

refl ete nesta área rural. Faria Lemos tem potencial para ser referên-

cia mundial em turismo de luxo e contemplação.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultadas a análise 

Vista do Vale Aurora a partir da propriedade Estrelas do Brasil, Faria Lemos, Bento Gonçalves (RS)

dos 4P’s e a análise SWOT, instrumentos anteriormente descritos na 

metodologia, ao fi nal do capítulo 2.  

Monte Belo do Sul e Santa Tereza 

Dois belíssimos vilarejos. Com menos de dois mil habitantes cada 

um, tem autêntica cultura e identidade italiana. Monte Belo é parte 

da região do Vale dos Vinhedos, e Santa Tereza foi recentemente 

tombada como Patrimônio Histórico Nacional.

Monte Belo do Sul é bucólico, de arquitetura e localização que re-

metem às vilas da região do Piemonte, com colinas cultivadas por 

vinhedos. Altitude e modo de trabalho favorecem as uvas brancas. 

É especial para espumantes. A uva tem valor agregado com tecno-

logia e cuidado. Outra curiosidade é a Tanoaria Mezzacasa, onde se 

ver in loco a fabricação de barris de carvalho. Produtores de Monte 

Belo são organizados em associação, muitos também participam da 

Aprovale.

Santa Tereza é um pequeno paraíso. O nome vem da história de amor 

do engenheiro chefe da colonização, Joaquim Rodrigues Antunes 

com a esposa Tereza. As casas surgem em 1900, com os  imigran-

tes italianos e poloneses. São protegidas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por tombamento. Segundo o 

Jornal Zero Hora, “o tombamento é inédito na serra e coloca Santa 

Tereza em um seleto grupo de 92 núcleos urbanos do Brasil sob os 

cuidados do governo federal. A comunidade ascendeu ao nível de 

cidades consagradas como Parati (RJ) e Ouro Preto (MG). Ou seja, 

Santa Tereza terá prioridade nos investimentos de turismo e de infra-

estrutura, além de obter mais facilidade em angariar recursos para 

recuperar os prédios históricos.” Foram 25 prédios. A proximidade 

dos Rios Taquari, Barra Mansa e Vinte e Dois, relevo montanhoso, 

prédios históricos fazem de Santa Tereza uma cidade especial. Se 

destaca pelas competições de canoagem, evento que atrai jovens de 

todo o Rio Grande do Sul.

Vinho é elemento cultural e paisagístico. Há vinhedos, elaboram vinho 

caseiro e bebem em família. As estruturas de alimentação e hospe-

dagem são pequenas, familiares, de boa qualidade. Têm o estilo de 

quem busca esta opção de passeio. A especulação imobiliária, tanto 

residencial quanto empresarial, é ameaça constante, devido ao gra-

dativo crescimento de Bento Gonçalves. 

Tem como forças localização, patrimônio histórico, belezas naturais 



Vista da Vinícola Miolo e Hotel Spa do Vinho, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS) e cultura de imigração. Pode criar eventos e fortalecer o turismo de 

aventura e contemplação. Sofre com êxodo rural.

Vale dos Vinhedos – Aprovale

Ícone do enoturismo mundial, é referência pela generosidade e tra-

balho. Costumes, tradições e hábitos são patrimônio cultural, onde 

plátanos, usados como sustentação da videira, desenharam uma 

paisagem espetacular. Cadeias de montanhas cobertas de vinhedos 

e mata nativa emocionam. Nunca planejou o turismo, a exclusividade 

atraiu. Assim, vinícolas abriram suas portas. Hoje é destino cotado e 

sonhado por casais em lua de mel, apreciadores de vinho e grupos 

de amigos. 

O Vale sempre foi área rural, com paisagem de vinhas. Vinho feito para 

consumo próprio, uva entregue na vinícola Aurora. Criação de animais, 

porcos, vacas, era subsistência. Queijo, embutidos, farinha de milho e 

trigo, verduras, pinhões, se misturavam à mesa. Era a forma de lem-

brar a Itália, não esquecer quem eram. O tempo passa, heranças se 

dividiram. Entre as famílias, uma era a de Luiz Valduga e seus irmãos; 

hoje a herança se transformou na Casa Valduga, Dom Cândido e Marco 

Luigi. Surgem pequenas propriedades. Crises e tendências incentivam 

elaborar vinho com qualidade, é necessário vender.

A Valduga é pioneira em enoturismo de luxo no Brasil. Luiz, nos mea-

dos dos anos 90, abre a casa para receber visitantes. É a experiência 

de poder “dormir em uma vinícola”. O sabor da casa dos avós está 

por tudo, Luiz recebia pessoalmente. Mostrava animais, degustava 

produtos coloniais, vinhos, com toda a generosidade de quem rece-

be amigos. Não imaginava que, após 30 anos, o Vale dos Vinhedos 

se tornaria um dos roteiros mais organizados de Enoturismo a nível 

mundial, junto a Napa Valley, Douro e outras belíssimas regiões.

Em seguida, com o pioneirismo de Adriano Miolo, na época estudan-

te de enologia, surge a Vinícola Miolo. Grupos eram recebidos nos 

porões da Osteria para jantar e degustação. A criação de marketing 

através do turismo foi de tal expressão que todo o Vale se benefi ciou. 

E hoje, entre parcerias internacionais, investimento e muito trabalho, 

Miolo é um dos mais importantes grupos vitivinícolas da América do 

Sul. 

Muitas famílias fazem a história do Vale. Miolo, Pizzato, Brandelli 

(Don Laurindo e Alma Única), Valduga (Marco Luigi, Dom Cândido), 

Angheben, Carraro, entre outras. A consciência da qualidade é di-

ferencial, junto com o olhar empreendedor e estético. Opções hote-

leiras, como SPA do Vinho e Villa Michelon são excelentes, além de 

pequenas pousadas. A gastronomia tem sabor caseiro. Foi a primeira 

Indicação de Procedência do Brasil, agora em processo de criação de 

Denominação de Origem. É o reconhecimento do trabalho. Os em-

preendimentos estão organizados em associação, a Aprovale, que 

possui sede, boa estrutura e website informativo, além de parcerias 

com diversas entidades.

O Vale sofre descaracterização de suas paisagens, principalmente 

por condomínios, vilas e loteamentos. É condição preocupante. Há 

a descaracterização por alteração no sistema de condução das vi-

deiras, extinguindo-se o plátano e a latada, outro tema polêmico. 

Há necessidade de asfaltar arredores: não só benefi ciar todos os 

empresários/propriedades, mas melhor distribuir fl uxo, pois já há 

congestionamentos em feriados e férias. Considerando dimensões 

e importância do Vale, sugere-se que se realize diagnóstico especí-

fi co, pois há fortes riquezas culturais que merecem ser registradas 

e pesquisadas. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 
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Vale do Rio das Antas 

Veranópolis

Está no alto da serra gaúcha. O nome deriva da expressão “cidade de 

veraneio”, pela fresca brisa e paisagens que atraiam visitantes desde 

o início do século passado. Emancipa-se em 1943. Inicialmente, foi 

colonizada por italianos e mais tarde por poloneses. O vinho é parte 

da alimentação. É referência na produção de maçãs e polo industrial.

É a “Terra da Longevidade”, pela alta expectativa de vida dos habi-

tantes. Há estudos há respeito, com teorias sobre impacto da altitude 

(menos criação de radicais livres) e hábitos de vida, como consumo 

de vinho de forma moderada. Há inúmeros atrativos, como vistas 

panorâmicas do Rio das Antas, trilhas. O destaque são as vinícolas 

familiares e agroindústrias, onde o atendimento é feito pelos pro-

prietários. O município está retomando o evento “Femaçã”, para in-

centivar a indústria local e fomentar turismo. Os empreendimentos 

estão inseridos em diversos projetos do Sebrae/Atuaserra, entre eles 

Economia da Experiência.

Tem um restaurante panorâmico giratório, atrativo diferente, exclu-

sivo, onde o visitante almoça com uma vista de 360 graus sobre a 

cidade e vales. A RST 470 que interliga Bento Gonçalves a Veranópo-

lis é carente de segurança, pelas curvas e difi culdade de ampliação. 

É grande o fl uxo de caminhões, que desestimula o turismo, pelos 

enormes e frequentes engarrafamentos e lentidões. As opções de 

transporte público também são carentes, dependendo-se em dema-

siado de horários não convenientes ao turismo.

Nova Prata

Tem 23 mil habitantes, é forte polo industrial, sendo conhecida como a 

Terra do Basalto e da Vipal. Mescla a cultura do tropeiro, índio e da imi-

gração italiana, seguida por alemães e poloneses. Tem forte comércio. 

Como atrativo turístico, destaca-se o Parque de Águas Termais Caldas 

de Prata, cujo acesso foi recentemente remodelado, possibilitando o de-

senvolvimento. Realiza o Festival Internacional de Folclore, que reúne di-

ferentes etnias. Pela colonização italiana e inserção próxima a rotas eno-

turísticas foi geografi camente inclusa no diagnóstico. Há ampla produção 

de vinho caseiro. Tem boas condições para recepção dos visitantes.

Cotiporã e Fagundes Varela

Cotiporã e Fagundes Varela são conhecidas pela amplitude da vista, 

curvas do Rio das Antas, áreas pouco exploradas. De base agrícola, 

há cerca de cinco mil habitantes em cada cidade. Antigas colônias, 

têm a vitivinicultura artesanal como patrimônio cultural. Mantém boa 

qualidade de vida. Estão a 150 km de Porto Alegre, tendo como refe-

rências Veranópolis e Nova Prata.

O destaque em vinhos de Cotiporã é a vinícola Marson. Tradicional 

vinícola familiar, tem forte presença no mercado, reconhecida pelos 

espumantes e vinhos tintos. Há estrutura para realização de eventos 

e recepção de grupos, sob agendamento. Lá está a Cooperativa de 

Sucos Monte Vêneto, empreendimento recém-implantado, cujo in-

vestimento foi fi nanciado pelo banco da Venezuela e benefi cia mais 

de 700 famílias. Em Fagundes Varela, além da produção artesanal, 

há a Azienda Bassani, cuja construção está parcialmente concluída, 

com futuro espaço para enoturismo/eventos. 

As cidades carecem de atrativos que justifi quem a ida de visitantes 

(distância dos centros, atrativos naturais sem estrutura de recepção), 

porém com prévio agendamento e planejamento há potencial. O po-

der da marca Marson aliado ao projeto de sucos de uva pode ser base 

de turismo técnico-científi co.

Casca

Surge em 1954, tem oito mil habitantes. Foi colonizada por italianos 

e poloneses. Emancipado de Guaporé, tem belezas naturais da serra 

gaúcha. Interliga centros como Bento Gonçalves e Passo Fundo, uma 

rota intensa de veículos. Tem vinho por hábito cultural, com forte 

produção artesanal; Casca é inserida no diagnóstico por ser sede da 

vinícola Don Abel. Com conceito de vinhos fi nos e pequena produção, 

comercializa quase toda sua produção diretamente aos visitantes, 

através do turismo de passagem.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.

Vista de ferradura do Rio das Antas, entre as cidades de Bento Gonçalves e Veranópolis (RS)
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Propriedade de Vilmar Bettu, Estrada do Sabor, Garibaldi (RS)

Garibaldi

Tem 27 mil habitantes, é a “Terra do Champanha”. Está entre Bento 

Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Boa Vista do Sul e Coro-

nel Pilar. Tem indústria diversifi cada nos setores moveleiro, avíco-

la, metalúrgico, alimentício e vinícola. Foi “Colônia Conde D’Eu”, 

emancipando-se em 1900. Os primeiros imigrantes foram alemães, 

poloneses e suíços. Italianos chegam em 1875.  

A partir de 1890 surgem prédios que compõem o Centro Histórico. A 

casa Zamboni representa vilas italianas. Em 1900, um novo fl uxo de 

imigração, desta vez sírio-libanesa, desenvolve comércio. Nos casarios 

observa-se a colaboração desta etnia. Aqui casas eram de alvenaria; 

nas demais cidades, em madeira. Surgiram serviços hospedagem, ali-

mentação em torno da Buarque de Macedo, estrada da época. Tro-

peiros se habituaram à vida dos colonos e fi zeram de Garibaldi sua 

moradia. Enquanto alemães e italianos preservavam seus dialetos, tro-

peiros falavam português e castelhano; sírio-libaneses eram famosos 

pelo sotaque. Já os religiosos (Garibaldi teve três congregações: irmãs 

de São José, Irmãos Maristas e Capuchinhos) falavam francês. 

Em 1913 surge o primeiro espumante. Nos anos 70, surge a Pista 

de Ski David Santini, pista artifi cial. Seu lançamento chegou às capas 

da revista “Time”, nos EUA. Hoje o empreendimento está desativado. 

O trem turístico Maria Fumaça realiza parada na cidade, para apre-

sentação do cantor Valmor Marasca e degustação de espumantes. 

Há vários roteiros: “Passadas” valoriza o casario; “Aeternum” visa 

a religiosidade, com Igreja Matriz, Mosteiro São José, capitólios e 

Capela dos Capuchinhos. Destacam-se rotas relacionadas a vinho e 

ruralidade: “Rota dos Espumantes”, “Estrada do Sabor” e “Rota das 

Cantinas”. Mesmo fortemente relacionada a Bento Gonçalves, parte 

do “Vale dos Vinhedos” está no território de Garibaldi, com vinícolas 

como Don Laurindo e Milantino. Sedia uma faculdade, FISUL, com 

Curso de Turismo com ênfase em Gestão do Enoturismo e Somme-

lier, considerada uma das melhores faculdades do Estado, segundo 

dados do Enade. Tem eventos como Fenachamp (a cada dois anos), 

Festival Colonial Italiano e Festa Nacional dos Motoristas.

Terra do Champanha

Em 1910, Manoel Peterlongo, agrimensor, faz experimentos ao estilo 

de “Champagne”.  Em 1913, surge o primeiro espumante brasileiro.  

O fi lho Armando amplia o negócio, com alta tecnologia na época. Era 

tamanho o prestígio alcançado que Getúlio Vargas, na ocasião da 

visita da Rainha Elizabeth, serviu Champagne Peterlongo aos convi-

dados. Hoje a empresa permanece com belíssima estrutura de visi-

tação. São três castelos, com vinhedos e jardins, cave em basalto. 

Um castelo é centro de visitação. Representa auge de prosperidade, 

poder de uma colônia em ascensão. Mesmo sendo empresa privada, 

merece atenção do poder público e órgãos institucionais, pois sua 

importância histórica e cultural relaciona-se com toda a comunidade. 

Surgem empresas focadas em espumantes. Em 1943, chega o fran-

cês Georges Aubert. Os anos 50 são auge de marcas como “Acqua-

santiera” e “Precioso”, da Cooperativa Vinícola Garibaldi - CVG. Che-

gam multinacionais: em 1970 a Provifi n (Chandon, marca referência 

da cidade até os dias atuas, pertencente ao grupo LVMH), Seagram, 

Martini&Rossi e Domecq (anos 90). Via Martini&Rossi, chega o enólo-

go argentino Adolfo Lona. De inúmeras colaborações, Lona cria con-

ceito em vinhos de guarda (Baron de Lantier) e grandes espumantes. 

É de sua autoria o pioneiro projeto de marketing direto ao consumidor 

de vinhos, a “Confraria De Lantier”, com cursos de degustação, car-

teirinha de sócio, descontos. Lona foi mentor da Fenachamp - Festa 

Nacional do Champanha.

Gastronomia na Estrada do Sabor, Garibaldi (RS)
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Vinícola Peterlongo, Garibaldi (RS)

Como importância turística, existiu a Maison Forestier, pioneira em 

enoturismo, com visitação, jantares, degustação, minizoo. Com a 

venda da Seagram, o turismo se extinguiu. Crises e sucessões fami-

liares, vendas de multinacionais fi zeram desaparecer marcas como 

Georges Aubert e Baron de Lantier. Porém, a Domno, do grupo Val-

duga, hoje ocupa a área da Domecq e começa a se destacar. A Rota 

dos Espumantes agrega vinícolas. É composta pelas empresas Adolfo 

Lona, Chandon, Courmayeur, Peterlongo e Cooperativa Vinícola Ga-

ribaldi. É hoje enólogo consultor e elabora espumantes em pequena 

escala sob a marca “Adolfo Lona”.

Em 2000, surgem as microchampanharias, com Pedrucci, La 

Cantina, Don Nanetto, Darci Locatelli. Compõem hoje a Rota das 

Cantinas, associadas à Aviga – Associação dos Vitivinicultores de 

Garibaldi. Não são preparadas para turismo. O maior potencial está 

no distrito Marcorama, pela proximidade da Rota do Sol. Criou-se o 

CPEG “Consórcio de Produtores de Espumantes de Garibaldi”, que 

visa aprimorar e controlar a produção e a qualidade dos espuman-

tes garibaldenses.

A Estrada do Sabor

Através de projeto com Sebrae, Atuaserra e Prefeitura, cinco comu-

nidades – São Luís, Santo Antônio do Araripe, Linha Araújo e Souza, 

São Jorge e Marcílio Dias – criam a Estrada do Sabor: passeio entre 

vinhas e vales. Tornou-se referência em turismo rural, com destaque 

para propriedades Vaccaro e Odete Lazzari – refeições típicas e ca-

seiras, com resultado e imagem. Na Estrada do Sabor está o produtor 

Vilmar Bettu, cuja vinícola é de pequena produção. Seus vinhos variam 

entre R$ 10,00 e 300,00 a garrafa, vistos como cult por coleciona-

dores. Só recebe com agendamento pequenos grupos. É signifi cativa 

experiência que o vinho brasileiro propicia. A mídia o compara com 

“vinhos de garagem” da França, Itália, garantindo que a percepção e 

formato de atendimento refl etem as mesmas sensações.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.  

Carlos Barbosa

Emancipa-se em 1959 e tem 24 mil habitantes. Dista 100 km de 

Porto Alegre. Sua população é formada por etnias italiana, sueca, 

alemã e polonesa. Qualidade de vida, empregos e estrutura atraem 

migrantes de todo país. A economia baseia-se em indústria, serviços 

e agropecuária. Setenta por cento da população urbana vive direta 

ou indiretamente da Tramontina, metalúrgica que produz mais de mil 

itens diferentes e exporta para 140 países. É importante a produção 

de leite e derivados; sedia a Cooperativa Santa Clara, que benefi cia 

a produção de agricultores de toda a região. Assim, tem a fama de 

“Terra do Leite e do Queijo”, atraindo outras queijarias. 

Realiza o Festiqueijo, festival enogastronômico com culinária típica 

italiana, degustação de queijos e vinhos. Ocorre no centro da cidade 

e envolve 400 voluntários. O valor do ingresso seleciona o público. 

Segundo vinícolas entrevistadas, o evento é considerado uma das 

melhores iniciativas para escoar produtos, fortalecer imagem e se 

aproximar do consumidor, sendo destaque sua organização e lucra-

tividade.

A importância do laticínio fez surgir uma rota, a “Via do Leite e do 

Queijo”, agregando propriedades rurais. Outro dado é que Carlos 

Barbosa está na rota do passeio de Maria Fumaça. Queijarias fami-

liares, o moderno varejo da Tramontina e o belo centro da cidade, 

Detalhes do centro de Carlos Barbosa (RS) durante a realização do Festiqueijo
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em torno da antiga estação reformada são os principais atrativos. O 

capricho dos moradores é destaque: casas, jardins, ruas com limpe-

za e conservação. Tem pontos de salto de voo livre, como no Morro 

do Diabo. Nos esportes, tem a ACBF – Associação Carlos Barbosa 

de Futebol de Salão, cujos jogos atraem torcedores de diversas par-

tes do Brasil.

Há alta produção colonial de vinhos. Destaque para o foco em qua-

lidade da Cave de Castro, cujos proprietários são irmãos e enólo-

gos. Tem Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.  Tem como 

forças a localização, a estrutura, a marca da Tramontina, o fato de 

ser parada do roteiro da Maria Fumaça e contar com o envolvimento 

de sua população com os projetos. Como oportunidade, turismo de 

aventura/esportes. Vinícolas são pouco conhecidas e são restritas as 

opções de hospedagem. 

Pinto Bandeira

A 750 m de altitude, Pinto Bandeira tem três mil habitantes e é des-

tino de luxo. Charme de montanha, qualidade dos vinhos, empenho 

dos produtores são diferenciais. Antigo distrito de Bento Gonçalves, 

está próximo ao roteiro Caminhos de Pedra (Bento Gonçalves). A cria-

ção do município foi aprovada em plebiscito em 1996. Devido à Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2381-1/RS, requerida pelo então 

Partido Progressista Brasileiro em 2001, cuja solicitação foi deferida 

em 2003, pelo Supremo Tribunal Federal, o município foi extinto. Em 

uma nova decisão, anunciada em 2010, Pinto Bandeira voltou a ser 

município. Atualmente, não há prefeito e secretariado, aguardando a 

autorização de eleições. O trabalho de turismo acaba dependendo da 

iniciativa privada, organizada e motivada. Cria-se a Asprovinho, que 

conquistou registro da Indicação de Procedência.

Pousada e restaurante da Vinícola Don Giovanni, Pinto Bandeira (RS)

Asprovinho

A Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira visa pro-

teger a natureza, cultura local, vinicultores e preservar qualidade e 

afi rmar identidade dos vinhos e espumantes produzidos no local. 

Com amplo trabalho conquistou Indicação de Procedência. Marcas 

conceituais do mercado de espumantes como Cave Geisse, Valmari-

no e Don Giovanni (com pousada exclusiva em casa histórica) estão 

em Pinto Bandeira.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 

Farroupilha

Está entre Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi e Carlos Bar-

bosa, com 64 mil habitantes. É marco da imigração italiana, desde 

1875. A linha férrea criada em 1910 fomentou o escoamento de 

produtos, fortalecendo a área do vinho, metalurgia, têxtil e calçado. 

É referência em malhas e confecções. São sete centros de compras 

(dois varejos e cinco atacados). Recebem diariamente dezenas de 

ônibus e grupos de lojistas, consumidores. Há organização interna 

desta comunicação e relacionamento de lojistas e clientes, eventos 

privados, promoções, comissionamentos. O setor metalúrgico (com 

a presença de marcas como Tramontina e Forjasul) se destaca pela 

importância econômica e social. O turismo de negócios tem forte 

presença em função das grandes empresas.

É o maior produtor de uvas moscatéis no Brasil, terceiro produtor 

de uvas em geral. Seus vinhos têm premiações e reconhecimentos. 

Sedia vinícolas como a Vinícola Perini e pequenos produtores, que 

participam da Afavin – Associação Farroupilhense de Vitivinicultores, 

que visa organizar, unir o setor, realizar promoção. Outra cultura é 

kiwi. Celebra a Fenakiwi, com feira e shows. Há espaço dedicado às 

vinícolas da cidade, que criaram o “Festival do Moscatel”. A produção 

de uva “Itália” ganha expressão, devido à beleza dos cachos e qua-

lidade. Parte da produção é vendida na beira de estradas na safra, 

direto pelos produtores, sendo atrativo aos visitantes.

Sedia o maior santuário da fé católica do Estado, o de Nossa Senho-

ra do Caravaggio. Milhares de romeiros andam por diferentes rotas 

que levam ao Santuário. Frequentes eventos, missas, encontros de 

grupos trazem grande fl uxo. A cidade tem belezas naturais como a 

Cascata do Salto Ventoso, cenário do fi lme “O Quatrilho”. No seu en-

torno desenvolveu-se um roteiro turístico, com propriedades rurais. 

O roteiro Vale Trentino mescla áreas de Caxias do Sul e Farroupilha. 

Há vinícolas como Casa Perini e Cooperativa Vinícola Forqueta, de 

grande expressão. A Forqueta tem um fantástico museu, pouco divul-

gado. O fenômeno é que seu desenvolvimento se dá por um pedágio 

instalado na RS 122, que fez surgir um desvio, justo no caminho que 

interliga distritos. O aumento do fl uxo estimulou a criação de bancas 

de frutas, produtos coloniais, vinhos, além de as vinícolas mais pró-

ximas a esta estrada passarem a abrir portas. Hoje há a incerteza 

da continuidade do mesmo pelo possível fechamento do pedágio em 

2012. Devido a poucas vinícolas fora do Vale Trentino ter área es-

pecífi ca para recepção turística, Farroupilha/Afavin e o Roteiro Vale 

Trentino serão descritas de forma unifi cada. As observações podem 

ser aplicadas em todo o município, e as específi cas sobre o Vale 

estão identifi cadas.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.  

Caxias do Sul

Surge em 1890, hoje com 412 mil habitantes; dista 130 km de Porto 

Alegre e é o segundo mais importante município do Rio Grande do 

Sul. Indústria forte, comércio e serviços: o trabalho árduo do imigran-

te colono transformou a região, desde 1875. Segundo a Atuaserra 

– Associação de Turismo da Serra Gaúcha – a “Pérola das Colônias” 

é, por si só, polo centralizador da marca italiana no Sul do Brasil. Sua 

marca maior: uva e vinho. Em 1931, apresenta a primeira edição da 

que, hoje, é um dos mais consagrados eventos temáticos do Estado: 

a Festa da Uva. Na época, celebrava a produção através de exposi-

ção, desfi les, escolhas de rainhas, atividades culturais e religiosas. 

Hoje é mostra da economia caxiense, contemplando todos os setores.
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Os atrativos turísticos de Caxias se distribuem em vários roteiros, dos 

quais destacam-se os “Caminhos da Colônia” e “Vale Trentino”. Estes 

são desenvolvidos em conjunto com outras cidades, como Flores da 

Cunha e Farroupilha. Na gestão municipal, Caxias atua com uma Secre-

taria de Turismo, e oferece cinco quiosques de atendimento ao turista.

A grande especulação imobiliária e o forte êxodo rural, devido ao 

crescimento da cidade, têm mudado constantemente a paisagem e 

os hábitos. Caxias do Sul recebe forte fl uxo de migrantes, devido 

à carência de mão de obra em inúmeros setores, principalmente 

metal-mecânico, no qual a cidade é referência. Inúmeras áreas de 

vinhedos tornaram-se bairros ou áreas industriais. A uva ainda é 

bastante cultivada, mas sua importância econômica diminui a cada 

dia. Roteiros turísticos como “Caminhos da Colônia” surgiram para 

valorizar a paisagem e ser motivador para fi xar o homem no campo.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na contraca-

pa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro síntese 

do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise SWOT, instru-

mentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal do capítulo 2.  

Vista do Chateau Lacave, Caxias do Sul (RS)

Nestes quadros, será descrito o conjunto das vinícolas do nicho ur-

bano, sendo as principais a Piagentini, a Cooperativa Nova Aliança e 

a Chateau Lacave. As duas primeiras não têm foco turístico, mesmo 

com grande potencial. Já o Lacave é um marco arquitetônico inova-

dor à época de construção – meados dos anos 1970, quando Juan 

Carrau, enólogo uruguaio, grande idealista, foi também o responsável 

pelo surgimento de marcas clássicas. Na época, o vinho “Antiquario” 

era considerado ícone, pelo longo envelhecimento. Foram pioneiros 

em trabalhar produção de vinhos premium, pequena escala e alta 

qualidade, com uvas viníferas. O complexo “Lacave” não é só um 

lindo castelo em meio à mata e vinhedos, mas contempla também 

restaurante e grande estrutura para eventos, hoje de propriedade da 

família Basso. É uma referência no enoturismo regional. 

Roteiro Caminhos da Colônia 

Traz a vivência da autenticidade da colonização italiana no Brasil: o 

interior de Caxias do Sul e Flores da Cunha. São doze restaurantes, 

vinícolas, parques, igrejas, museus, hotéis, ecoaventura, produtos 

coloniais e a convivência com descendentes de imigrantes. Luta 

contra a forte especulação imobiliária e idade avançada de muitos 

empreendedores (sucessões familiares). Mesmo estando em uma 

das melhores localizações enoturísticas brasileiras, teve o fl uxo re-

duzido de visitantes devido a mudanças nas parcerias com agências 

de viagem. É atrativo, bonito e organizado, e requer atenção por sua 

importância social e cultural.

O roteiro Caminhos da Colônia diferencia-se dos demais da região 

pelo fato de o vinho não ser o seu foco e sim o entorno, a cultura, a 

gastronomia. Nele, o vinho é um dos elementos culturais, não a base; 

assim, o público vem motivado pela ruralidade, pela paisagem, pelo 

ambiente colonial, caseiro, e nisto insere o vinho. Assim, é ótima 

referência para análise do consumidor e posicionamento adequado 

de vinhos de mesa de qualidade.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 

Flores da Cunha

Surge em 1877, hoje com 26 mil habitantes. O relevo é montanhoso, 

com vinhedos e mata nativa. As curvas do Rio das Antas formam 

vales, de impacto cênico, com o Mirador Gelain. É o maior produtor 

de vinhos do Brasil; são 190 vinícolas. Segundo informações da Atu-

aserra, é o segundo maior produtor de uvas do Brasil, segundo polo 

moveleiro do Estado e segundo maior produtor de alho no Rio Grande 

do Sul, onde também é o primeiro produtor de bebidas alcoólicas, a 

indústria é diversifi cada (há uma indústria para cada 17,6 habitan-

tes), há produção de hortifrutigrangeiros, comércio e serviços. Mui-

tas personalidades construíram Flores da Cunha e toda sua história 

relacionada a vinhos e outras bebidas. Desde as ideias de Elói Kunz, 

inclusive com criação de pousada, atrativos turísticos, divulgação da 

“Lenda do Galo”, até as inovadoras vinícolas hoje existentes, fortale-

cem a vocação do município para empreender.

Sedia a Escola de Gastronomia UCS/ICIF, formando chefs, somme-

liers, com padrões italianos internacionais. Oferece desde Formação 

Básica de Chef de Cozinha a Sommelier, além de atividades para 

apreciadores não profi ssionais. A cidade realiza inúmeros eventos, 

entre eles a Festa da Vindima, a Noite Do Espumante e Baile de 

Máscaras (um jantar baile que homenageia a produção de vinhos e 

espumantes), e atividades de Corpus Christie, com tapetes artísticos 

em serragem.

As opções hoteleiras são restritas. Há boas opções gastronômicas, 

como espaços gourmets de vinícolas, recebem grupos. Parte do inte-

rior do município integra o roteiro “Caminhos da Colônia”, já descrito 

junto a Caxias do Sul. Há forte potencial para turismo de aventura, 

beleza da paisagem e exuberância de paredões, cachoeiras e outras 

belezas naturais.

Com imagem vinculada a vinho de mesa, granel, além de garrafão, 

bag-in-box, construiu riqueza e superou crises. Por desconhecimento 

do consumidor, a imagem da cidade ainda relaciona-se apenas a vi-

nhos de mesa, típicas situações de produção em grande escala, que 

sinalizam ser parte do passado. Hoje, há revolução tecnológica, qua-

litativa. Inúmeros empresários criaram um polo de qualidade e tecno-

logia, com foco enoturístico. Neste contexto, estão instaladas viníco-

las exemplares como a Salvador, que restaurou uma antiga adega no 

centro da cidade e a Luiz Argenta, onde arquitetura moderna, respeito 
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ao meio ambiente e paisagem o coloca entre os mais conceituados pro-

jetos vinícolas do mundo. Há a associação Apromontes – Associação de 

Produtores dos Vinhos dos Altos Montes, que foca desenvolver qualida-

de e agregar vinhos diferenciados em Flores da Cunha e arredores. É 

Interior da Vinícola Salvador, Flores da Cunha (RS)

integrada pelas vinícolas Fabian, Mioranza, Panizzon, Terrasul, Viapiana, 

Monte Reale/Valdemiz, Salvador, Luiz Argenta e Goes e Venturini. Além 

da criação da Indicação Geográfi ca, visa desenvolver turismo com plane-

jamento e organização. As vinícolas estão estruturadas para tal.

Mirador Gelain, Flores da Cunha (RS)
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Segundo os empresários, há carência de mão de obra, aos poucos 

suprida por cursos de formação da UCS/ICIF. Renovar a imagem de 

Flores da Cunha, qualifi cando mais a cada dia é um desafi o deste 

grupo, disposto a se posicionar no mercado como um roteiro de di-

versidade, de opções de vinhos para variados públicos. 

Nova Pádua

Emancipada em 1991, é rica em belezas naturais, localizada no alto 

de montanhas da serra gaúcha. De lá é possível avistar inúmeros 

municípios, de Veranópolis a Caxias do Sul, nas várias direções. O 

Rio das Antas marca vales, com vistas de ferraduras como “Belve-

dere Sonda”. O turismo de aventura através de rafting é um de seus 

importantes atrativos. A cidade é nacionalmente conhecida por ser a 

sede da importante vinícola e dos vinhedos Boscato. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 

Antônio Prado

É conhecida pelo casario em madeira da imigração, sendo dos mais 

antigos municípios da serra, fundado em 1899. Tem 14.300 habi-

tantes. O acidentado relevo e as curvas do Rio das Antas favorecem 

a paisagem, mas causaram estagnação e isolamento à pequena vila. 

Prejudicou indústria, comércio e educação, provocando êxodo urbano 

e rural. A construção de uma ponte sobre o Rio das Antas (Criúva, em 

1968) e a abertura da BR 116 mudaram os rumos. Porém o isola-

mento teve um lado bom, pois não havendo modernização da cidade, 

acabou sendo preservado o conjunto arquitetônico da colonização, 

hoje único no país, sendo diferencial e oportunidade de desenvolvi-

mento. Casas de madeiras e alvenaria, construídas no fi m do século 

XIX foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em 1989. Já serviu de cenário para gravações, 

como o fi lme “O Quatrilho”.

Tem duas rotas turísticas: Caminhos da Imigração e Turismo Cultural. 

Na gestão municipal, há Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. 

Há grande produção de vinho colonial. Tem a Cooperativa Vinícola 

Pradense, onde turismo não tem expressão e começa a ser plane-

jado.

Ipê

Com cerca de seis mil habitantes, este pequeno município foi emanci-

pado em 1987. Lá está o Centro de Pesquisa de Produção Ecológica, 

que busca “viabilizar avanços sustentáveis na produção agrícola, me-

diante tecnologias alternativas baseadas na fi losofi a da preservação 

ambiental e justiça social” (www.centroecologico.org.br). Acontecem 

visitas, reuniões, cursos e ofi cinas de capacitação, planejamento, as-

sessorando organizações de agricultores familiares na produção e 

comercialização de alimentos. Resgata o manejo da biodiversidade 

agrícola e alimentar, estimula a organização de produtores e consu-

midores, desenvolvendo mercados locais para produtos ecológicos, 

e estimula a formulação de políticas públicas que incentivem uma 

agricultura sustentável. Surge em 1985, chamado “Projeto Vacaria”.  

Em 1997 passa a se chamar Centro Ecológico Ipê. É referência em 

produção ecológica, sendo esta a grande marca da cidade.

O enoturismo é uma atividade incipiente, com potencialidade nesta 

região. O tema “Produção Ecológica” em Ipê é atrativo e desperta o 

interesse dos consumidores, aliado à beleza do casario de Antônio 

Prado. Este atrai um público com grande interesse cultural. Isolamen-

to, distância dos grandes centros e limitadas estruturas das cidades 

são fatores que impedem o desenvolvimento da atividade turística. O 

vinho não será o mote principal do destino/roteiro, seria um elemento 

forte na composição do mesmo, nas atividades gastronômicas, na 

paisagem de vinhedos.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.  

Paisagem de vinhedos na região de Vacaria (RS)
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Vinícola Irmãos Molon, São Marcos (RS)

São Marcos, Campestre da Serra e Vacaria

Dois centros de passagem, ligando o Rio Grande do Sul com o resto 

do Brasil. A região dos Campos de Cima da Serra destaca-se pela 

beleza natural de paisagens amplas, pouco exploradas e intensida-

de do clima, que atinge facilmente zero grau. São Marcos e Vacaria 

são nichos que surgem em função de tropas, que partiam do Sul 

em direção à feira de Sorocaba. Tropeiros de mulas, gado, grãos, 

utensílios, faziam a rota e precisavam de centros para descansar. 

Surgiram núcleos urbanos em meio a campos. Campestre da Serra 

é um pequenino município neste meio. São Marcos ainda é cidade 

de passagem, considerada a “Capital dos Caminhoneiros” no Brasil.

A paisagem de montanhas tem cânions inexplorados. Cultura gaú-

cha, homem no campo, cavalo, aliados à gastronomia com carne e 

pinhão são características. O estar no galpão, o fogão a lenha, como 

modo de vida serrano, são atrativos culturais. Em Vacaria acontece o 

maior Rodeio Crioulo do Brasil.

A região tem cultivo de maçãs. É terra do queijo da família Randon, 

um dos melhores queijos do Brasil. O vinho surge como potencial. 

Estudos demonstram a qualidade do terroir – comparativamente ao 

modelo de São Joaquim, onde o clima frio aliado à altitude traz fruta, 

bom equilíbrio e personalidade aos vinhos. Investimentos concen-

tram-se em Vacaria, liderados pelo empresário Raul Randon, com 

Pinot Noir e Merlot. Famílias como Sozo também investem, mas ainda 

não há vinícolas ou estruturas prontas para receber visitantes. Em 

Campestre da Serra, fi ca a sede da vinícola Campestre. Também há 

a cidade de Muitos Capões, com a empresa Aracuri.

Já em São Marcos, há a pioneira vinícola Irmãos Molon – Sinuelo. 

Surge com a potencialidade da construção da BR 116, antigamente 

única ligação do Rio Grande do Sul com Santa Catarina; ainda hoje é 

parada obrigatória de excursões rodoviárias com destino a Gramado-

-Canela e Serras Gaúchas.  É uma importante referência em enoturis-

mo devido a este grande fl uxo de visitantes. Registra-se que em São 

Marcos é ampla a produção de vinho artesanal para consumo próprio 

em todo o interior. 

A pouca estrutura hoteleira, gastronômica e a carência de atrativos 

são fatores limitantes para o desenvolvimento do turismo nesta re-

gião, assim como a distância dos grandes centros. A paisagem é uma 

grande força, o que denota potencialidade em longo prazo. Sugere-

-se que este diagnóstico seja lido junto ao da serra catarinense e 

que ambas desenvolvam roteiros unifi cados, não só pela proximidade 

geográfi ca, mas também por aspectos antropológicos similares, além 

do perfi l do empresariado.

Guaporé e arredores 

Guaporé tem 23 mil habitantes, sendo polo gaúcho de joias e lingerie. 

Seu relevo de serra gera paisagens incríveis, com curvas do Rio das 

Antas e vinhedos, que acompanham boa parte da viagem a partir 

de Bento Gonçalves. É cidade planejada, com ruas largas e não há 

prédios altos. É colonizada por italianos, tem produção de vinho arte-

sanal expressiva, geralmente para consumo próprio. 

Joias surgem em 1907. Crises e difi culdades, como a estrada de 

acesso não asfaltada, foram empecilhos no desenvolvimento. O seg-

mento de moda íntima inicia em 1990, sendo de forte expressão. 

Tem autódromo, cuja pista é considerada uma das mais seguras do 

país. O principal evento é a “Fórmula Truck”.

Existem no roteiro duas vinícolas de importante expressão de enotu-

rismo: Giaretta e Ghelen. A Giaretta está em um parque de pesque-

-pague, com restaurante, realizando cursos, jantares, com forte 

cunho de turismo. A Ghelen reproduz um castelo ao estilo de Cham-

pagne, França, cuja visita se dá por agendamento. Ambas são im-

portantes atrativos. Na região, exceto pelo turismo de compras, há 

o fator difi cultante das estradas de acesso. Devido a um problema 

geológico, a estrada entre Bento Gonçalves e Guaporé permanece 

com problemas, com parte não asfaltada. Assim, o turismo se dá 

com visitantes de cidades próximas como Passo Fundo, Erechim e 

arredores. Porém, sabe-se do alto poder aquisitivo destas cidades 

emissoras, o qual pode ser ainda melhor explorado pelos empresá-

rios guaporenses.

As principais forças são os produtos de qualidade que a cidade pro-

duz, as belezas naturais, o empresariado organizado. Como fraque-

zas, distância dos grandes centros, a carência de atrativos que con-

videm a permanecer na cidade mais de um dia, situação geológica 

das estradas de acesso, bem como os horários do comércio. 

Gramado, Canela e Alto Feliz

A Região das Hortênsias é símbolo de inverno. Clima de montanha, 

vales, empreendedorismo e bem-receber transformaram a região 

em destino de sonhos, nas quatro estações do ano. Gramado dista 

115 km de Porto Alegre. O clima de montanha é predominante. Tem 

cerca de 33 mil habitantes, descendentes de alemães e italianos. 

Terceiro destino turístico mais visitado do Brasil, respira comércio 

e serviços. 

Canela era terra de passagem. Com a industrialização da madeira, 

surgem hotéis no distrito de Caracol. Com o crescimento industrial 

fl oresce o comércio. A Linha Férrea que ligava Canela a Porto Alegre 

a transformou no maior centro de turismo do Estado. Naquele tem-

po, o movimento era chamado “veraneio”. Famílias permaneciam 
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Vinícola Ravanello, em Gramado (RS)

nos hotéis de um a três meses. Em 1944, ganha um Cassino, com 

visitantes de São Paulo, Rio de Janeiro, argentinos e uruguaios. Em 

1945, o governo federal proíbe o jogo no Brasil. A bela região estru-

turada adota o turismo como atividade, preservando os sabores da 

imigração alemã.

Lá então registram-se duas das primeiras vinícolas especializadas 

em vinhos fi nos do Brasil: a Jolimont, ainda existente, em Canela, e a 

Petronius, em Gramado. A Petronius foi propriedade da família Kunz, 

cujos descendentes migraram para Flores da Cunha e Caxias do Sul. 

Foi marco da época: hoje o prédio abriga centro cultural e biblioteca 

da cidade.

A proximidade com cânions e a uva e vinho fortalecem este polo. 

Turistas usam aeroportos de Porto Alegre. Recebe 2,5 milhões de 

turistas. A hotelaria é profi ssionalizada, bem como o segmento de 

eventos. Há duas faculdades de turismo, a Castelli e um núcleo da 

UCS – Universidade de Caxias do Sul, além de Senac.

Os destaques fi cam com Natal Luz e festividades de Páscoa, Festa 

da Colônia, Festival Internacional de Gastronomia, centenas de con-

gressos. Há parque de eventos e ótimas opções gastronômicas. Há 

construção de condomínios de alto padrão. Muitas pessoas têm se 

aposentado, buscando Gramado e Canela como nova morada. Com 

hábitos culturais, apreciam boa gastronomia, adoram restaurantes 

especiais. Ressalta-se a conscientização da população, que zela pela 

limpeza, decora e cuida de casas e jardins. 

Além do turismo, móveis e chocolates são expoentes. O vinho é novo 

atrativo. As vinícolas visitadas têm este perfi l, como Jolimont e Rava-

nello. O valor agregado e os conceitos de experiência são válidos, são 

canais de informações e conceitos sobre vinhos brasileiros. Há pro-

dução de vinho artesanal nos arredores. Em Nova Petrópolis está a 

Vinhas do Lago, com cunho turístico e restaurante. Em Alto Feliz, está 

a Don Guerino, referência em arquitetura, com perfi l jovem e grande 

área de vinhedos próprios cultivados no entorno da propriedade. Tem 

restaurante e todo o atendimento é feito pela família.

A localização e acesso da região são muito bons, com projeto de 

aeroporto em Canela. Há muitas agências de viagem, e o turismo é 

trabalhado profi ssionalmente. Os preços praticados são altos, porém 

condizentes com os serviços prestados.

Arquitetura da Vinícola Don Guerino, localizada em Alto Feliz (RS)

São pontos fortes da região: ser roteiro referência de charme e in-

verno, a localização, grandes eventos de turismo de negócios, venda 

com valor agregado, posicionamento internacional, além de poder in-

serir as vinícolas em pacotes das operadoras/agências. Como pontos 

fracos, não atendem em outros idiomas, forte contrabando de vinhos 

importados na região e não padronização na qualidade dos vinhos. 

A ameaça principal é especulação imobiliária, com a consequente 

urbanização das áreas rurais e descaracterização da paisagem.

5352



Paisagem típica da Campanha Gaúcha, em Alegrete (RS)

O plantio de vinhedos na campanha começa nos anos 70, quando 

surge a “Almadén”. Clima seco no verão, estações do ano defi nidas e 

tipos de solos propiciam cenário ideal para a uva, com mecanização. 

Abrange Alegrete, Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Itaqui, Maçamba-

ra, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana. É 

região com hábitos gaúchos. Destaca-se por investimentos, tecnolo-

gia e inovação, como o cultivo de Gewurztraminer, Sauvignon Blanc 

e castas portuguesas. Já recebe turistas amantes do vinho, devido 

à proximidade com Rivera e aos vinhos importados com preços de 

duty-free.

Aproveitar o fl uxo de pessoas para comercializar e posicionar imagem 

é uma das metas da Associação dos Vinhos da Campanha. Funda-

da em 2010, a Associação surge para integrar produtores de uva 

e vinho. Criada com apoio do Sebrae, visa aperfeiçoar técnicas de 

produção, padronizar qualidade da uva e aumentar competitividade. 

Capacita fruticultores em gestão e fortalece o setor com ações de 

promoções comerciais. Busca resultados para consolidar a imagem 

da Campanha como referência em qualidade.

Alegrete

Maior cidade em área do Estado, com 7.804 km², fi ca a 506 km de 

Porto Alegre e tem 79 mil habitantes. Preocupar-se com meio am-

biente tem sido necessidade, pois características delicadas do solo 

favorecem “desertifi cação” ou “arenização”, se não for feito correto 

manejo. Hoje a área do “Deserto do São João” já atinge 200 ha, em 

crescente constante. Cidade histórica, foi a terceira capital da Re-

pública Rio-Grandense (1842-1845), na Revolução Farroupilha. Do 

grande município de Alegrete surgiram outros como Uruguaiana e Li-

vramento. Em eventos, a Semana Farroupilha da cidade é a mais fes-

tiva do Estado, reunindo no desfi le principal oito mil "cavalarianos".

É carente a estrutura turística. Pela extensão de área, o acesso é 

fator difi cultante. Não há avião, embora haja bons ônibus. Há uma 

pequena vinícola, Serra do Caverá, dedicada à elaboração de vinhos 

fi nos. O projeto é uma agroindústria familiar, para diversifi car renda, 

junto a arroz e gado.

5.1.3 Campanha Gaúcha

Bagé

Surge em 1846 e tem 113 mil habitantes. Dista 393 km da capital. A 

economia baseia-se em serviços e agropecuária. Tradicional cidade 

gaúcha é referência na fronteira pela estrutura, história e potencial. 

A paisagem é do pampa, com fazendas, gado, animais silvestres. É 

tranquila, e as universidades Urcamp e Unipampa atraem jovens de 

todo o país; além disso, há boas opções em festas e entretenimento.

O acesso é por boas estradas e boas opções de ônibus. Dispõe de 

aeroporto para aviões de pequeno porte. Tem Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo e associações de apoio 

ao desenvolvimento dos roteiros. O centro e o casario histórico têm 

vários prédios preservados, e a cidade serviu recentemente como 

cenário para gravação de uma nova versão para o cinema e televisão 

do épico romance “O Tempo e o Vento”, de Érico Veríssimo. 

Há várias opções gastronômicas entre bistrôs, churrascarias, par-

rilladas, buffets, pizzarias, além de hotéis e pousadas, estância e 

camping. Há também seis haras.

A viticultura é fenômeno há dez anos, com projetos de vinhedos de 

marcas como Miolo e Salton. A uva é alternativa para diversifi car, 

pois a pecuária e arroz sofrem crise. O relevo plano e estiagem no 

verão, manhãs frias, mostram o grande potencial. A vinícola Peruzzo 

é preparada com caves e restaurantes para receber os enoturistas.

Candiota

Dista 390 km de Porto Alegre, tem 900 km2 e 10 mil habitantes. 

Acredita-se que o nome seja do século XVIII, quando um grupo de 

gregos da Ilha de Cândia (Creta), chamados “Candiotos”, foram à 

Argentina. Dois desses gregos estiveram por lá; denominaram o rio 

da cidade de Arroio Candiota. A cidade é histórica. Sediou a Batalha 

do Seival e a Proclamação da República Riograndense, em 1836. Até 

1992, Candiota pertencia a Bagé. Uma curiosidade é sua divisão ge-

ográfi ca: bairros não fazem fronteira, são isolados. O tradicionalismo 

é marca forte no município. Em eventos, destaca-se o Canto Moleque 

da Canção Nativa, importante festival de música do Estado.

Tem por economia extração de carvão e energia. É polo de desen-
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volvimento da metade Sul do Estado. Recebeu o projeto da Miolo 

- “Seival Estate”. Além de vinícola em alta tecnologia, vinhedos pró-

prios e consultoria do enólogo Michel Rolland, há cultivo de oliveiras. 

Candiota será importante núcleo de enoturismo com este projeto. 

Além de base científi ca, tem forte apelo histórico. A área da fazenda 

foi local da batalha do Seival e possui casa de fazenda original, com 

porão, barricas e estrutura para elaborar vinhos. 

Dom Pedrito

Surge em 1872, e hoje tem 38 mil habitantes. A etnia é de índios 

e espanhóis. É “Capital da Paz”, pois lá se deu o Tratado da Paz do 

Poncho Verde, episódio que deu fi m à Guerra dos Farrapos, lembrado 

no monumento Obelisco da Paz. Tem como economia a pecuária e o 

arroz, em 500 mil ha de terras. Leilões movimentam a região, famosa 

por genética de gado. Em relação a Bagé, sofre menos com estia-

gem. Tem secretaria específi ca de turismo, a Assessoria de Tradição, 

Folclore, Turismo e Lazer. Está a 440 km da capital, com boas rodo-

vias e ônibus. Distante de aeroportos, há quatro hotéis e oito opções 

gastronômicas. São considerados pontos turísticos o Monumento à 

Paz Farroupilha, Caixa D’Água na Praça General Osório, Obelisco da 

Paz, Parque de Exposição Juventino Corrêa de Moura, Igreja Matriz 

Nossa Senhora do Patrocínio e Prefeitura Municipal.

O vinho surge para diversifi car. Destaca-se o empenho de empresá-

rios. Experientes em agronegócios visam consolidar suas marcas em 

longo prazo, com qualidade, desde plantio às estratégias de marke-

ting. Destaque ao trabalho de marketing da Dunamis e construção de 

vinícola temática referência, da Guatambu. Há também os projetos 

Camponogara e Rigo. Ressalta-se o curso Unipampa Dom Pedrito: 

bacharel em Enologia e Viticultura. 

Itaqui

Criado em 1879, o município tem 36 mil habitantes. Às margens do 

rio Uruguai, divide Brasil e Argentina. A economia vem da indústria do 

setor de arroz e do comércio. Foi o primeiro povoamento jesuíta da 

redução ou missões de La Cruz (hoje localidade argentina, na fronteira 

com São Borja), por volta de 1700. Tem um dos mais antigos teatros 

da América do Sul, o Teatro Prezewodowski, construído em 1883. Na 

gestão municipal, atua a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.
Vinhedos em brotação em Rosário do Sul (RS)

O vinho surge na iniciativa privada, com a Campos de Cima. Unica-

mente de vinhedos próprios, tem projeto de implantar vinícola junto à 

entrada do município. Em longo prazo, atingir turistas argentinos que 

entram no Brasil em direção às praias (de carro ou ônibus), via Uru-

guaiana, além da população dos arredores. A distância de grandes 

centros é um grande fator difi cultador; porém há potencialidade neste 

referencial de história e turismo de passagem.

Rosário do Sul

Fundada em 1876, tem 41 mil habitantes. A economia é agrícola, 

focada em arroz e soja, crescendo em cítricos para exportação (com 

alta tecnologia) e eucaliptos. Dista 386 km de Porto Alegre. Orgulha-

-se de ser berço do gaúcho nativo; dizem que foi na Serra do Caverá 

que se formou o homem do pampa, no século XVII. As tradições estão 

no dia a dia da população, no modo de falar, de vestir. Por mais sim-

ples que sejam os restaurantes, a carne servida é sempre excelente.

Na gestão municipal, atua uma Secretaria Municipal de Desporto e 

Turismo. Tem a ponte Marechal José de Abreu, com 1.772 m de ex-

tensão, passando sobre o Rio Santa Maria. Este rio possui prainhas, 

sendo opções de lazer para a população local. O acesso preferencial 

se dá de ônibus ou carro, com aeroporto municipal.

Colheita de uvas fi nas em propriedade em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha (RS)

Rosário do Sul possui dois projetos vitivinícolas: “Rio Velho” e “Vinhe-

dos Routhier e Darricarrere”. O primeiro está na entrada da cidade, 

sentido Porto Alegre/Livramento, de vinhos de pequena produção. 

O segundo, administrado pelo enólogo Anthony Darricarrere está na 

propriedade de cítricos do grupo, com vinícola. Localização é ideal 

para turismo: tem belas paisagens, está a caminho de Livramento. O 

vinho é “Província de São Pedro”, elaborado com vinhedos próprios, 

alta tecnologia e conhecimento.

Santana do Livramento

Fundada em 1823, tem 96 mil habitantes. É formada por etnias de 

índios charruas e minuanos, espanhóis, portugueses e italianos. Co-

nhecida por “Fronteira da Paz”. É terra natal do folclorista Paixão 

Côrtes. Tem como pontos turísticos o Parque Internacional, Marcos 

Divisórios, Cerro Palomas. Está em implantação o roteiro “Martin 

Fierro”, personagem poético de José Hernandez, que, após polê-

mica, é considerado criado em terras brasileiras, quando o poeta 

exilou-se em Livramento. Eventos como a Semana Farroupilha valori-

zam o costume local. Boa carne, música e cavalgadas impulsionam o 

turismo. É co-irmã de Rivera, Uruguai, dividida por uma rua. É zona de 

free-shops, onde brasileiros adquirirem produtos importados sem taxas 
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alfandegárias. Eletrônicos, perfumaria, delicatessen, uísques e vinhos 

fazem de Livramento importante centro de compras. Os cassinos de 

Rivera complementam o atrativo. São mais de 250 mil visitantes ao 

ano. Turismo Rural surge em fazendas de época, rusticidade. Um difi -

cultante é o estado de muitas estradas internas, ainda em terra, além 

das distâncias a estas fazendas. Assim, dispõe de seis hotéis, camping 

e restaurantes. Hotéis são simples. Opções gastronômicas limitadas. 

A prefeitura tem profi ssionais experientes. Mesmo com aeroporto, não 

há linhas aéreas, apenas em Rivera, exigindo trâmites aduaneiros. As 

estradas de acesso são boas, com boas opções de ônibus.

Em Santana do Livramento é que teve início o cultivo da uva na Campa-

nha, com o pioneiro projeto Almaden, hoje pertencente ao Miolo Wine 

Group. Há vinícolas como a Santa Colina, da Cooperativa Nova Aliança, 

e a adega boutique Cordilheira de Santanna. A vantagem da cidade é já 

receber grande número de enoturistas, mas com foco nos importados. 

Trabalhar e cativar este público formará conceito dos vinhos do Brasil. É 

recente a implantação de loja-sede do projeto “Vinhos da Campanha”, 

fomentando não só o turismo e as vendas, como também a divulgação.

Vista do cerro Palomas desde a vinícola Cordilheira de Santana, em Santana do Livramento (RS)

Uruguaiana

Surge em 1846, hoje com 136 mil habitantes. Faz fronteira com Paso 

de Los Libres, Argentina. É a maior porta de entrada de turistas es-

trangeiros do Estado, registrando 100 mil turistas/ano da Argentina, 

Chile, Paraguay e outros países da América Latina. 

Em Uruguaiana há aeroporto local e Internacional. A rede ferroviária 

possui um terminal de carga. Fica a 634 km da capital, com aces-

sos pela BR 290 e BR 472. Há opções de voos operados pela NHT. 

Uruguaiana entra na rota de vinhos da Campanha pela presença da 

Cooperativa Vinoeste, a qual recentemente passou a ser gerida e 

administrada pela Casa Valduga.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 

Surge em 1876, hoje com 269 mil habitantes. Sua posição geográfi -

ca é estratégica. Sediou investimentos de segurança nacional e uni-

versidades e hoje tem economia voltada a serviços. A partir da uni-

versidade, há empregos em laboratórios, consultorias, hospedagem, 

alimentação, eventos, entretenimento. No município há Secretaria 

Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo e AHTURR 

- Associação de Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens. Há 

três unidades do Sistema de Atendimento ao Turista, sendo que na 

Estação Rodoviária há mostra de artesanato dos distritos de Santa 

Maria e Quarta Colônia. Conta com turismo religioso e eventos, como 

Romaria de Nossa Senhora Medianeira. Destaca-se a Catedral Dio-

cesana, com pinturas de Aldo Locatelli, compondo o circuito turístico 

Santos Caminhos da Fé. Há turismo técnico-científi co. Santa Maria é 

pioneira, em 1960, com a implantação de uma Universidade Federal 

do interior do Brasil, a UFSM. 

Santa Maria entra no diagnóstico do enoturismo por dois contextos: 

vinícolas de vinhos fi nos e proximidade com a região do Vale Vêneto. 

No primeiro caso, são duas vinícolas de vinhos fi nos, Velho Amâncio 

e Don Robertto. Estas são centro de cultura do vinho, principalmente 

a Velho Amâncio que tem espaço de eventos, vendendo quase toda 

produção direto na porta a moradores de Santa Maria, como estu-

dantes e militares que levam parentes a conhecer vinícolas, adquirem 

vinhos como souvenir. A origem militar dos proprietários da Velho 

Amâncio fomenta um projeto, onde um tanque será colocado em ex-

posição defronte à vinícola, junto a fotografi as. Na Don Robertto, há 

ideia de integrar haras à propriedade.

Os pontos fortes são o público frequentador, pois é base comercial 

para inúmeras cidades da região; tem procura no segmento de even-

tos, há técnicos e enólogos especializados (a UFSM oferece curso 

de Mestrado em Enologia), vinícolas estão próximas à área urbana, 

a natureza é exuberante. Tem boa estrutura, hotéis e restaurantes. 

Há oportunidades na realização de eventos e criação de pacotes. O 

ponto fraco é a identidade relacionada a vinhos de mesa elaborados 

no Vale Vêneto. A divulgação do roteiro é limitada. Cabe apoiar inicia-

tivas, divulgar o trabalho, fortalecer em consultorias.

5.1.4 Santa Maria e Vale Vêneto

Detalhe do espaço de eventos da Vinícola Velho Amâncio. Santa Maria (RS)

No Vale Vêneto/Quarta Colônia, cultura italiana, paisagem, vinho, 

isolamento, fazem desta uma zona em ascensão em turismo de 

luxo. Pertence a São João do Polêsine, estando entre Silveira Mar-

tins,  Faxinal do Soturno, Nova Palma e Santa Maria. A Rota Turística 

e Gastronômica Santa Maria-Silveira Martins convida a percorrer o 

caminho de imigrantes, com restaurantes, cantinas, agroindústrias, 

balneários, propriedades, igrejas, monumentos e Museu do Imigran-

te. Realiza Festival Internacional de Música clássica. Outro destaque 

é o Recanto Maestro, centro internacional de arte e cultura humanis-

ta, com centros educacionais, Faculdade Antônio Meneghetti, res-

taurante, hotel, pousada, condomínio residencial, centro empresarial. 

O Vale Vêneto tem alta produção de vinho colonial. Não há vinícolas 

registradas, mas grande volume de vinho, estimando-se em mais de 

dois milhões de litros/anuais. Comercializado direto por produtores, o 

vinho é impulsor do turismo. Os pontos fortes são a paisagem, forte 

apelo cultural e público. A informalidade é a maior ameaça, pelo não 

controle de qualidade. É necessária conscientização de formalização, 

capacitação em boas práticas e turismo. 
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5.1.5 Serra do Sudeste
Mescla elementos do pampa gaúcho, como mata nativa e fauna,  pai-

sagem de serra com rochedos e formatos únicos. Abrange quatro 

municípios: Pinheiro Machado, Piratini, Pedras Altas e Encruzilha-

da do Sul. Os municípios podem ter grandes áreas, porém há baixa 

densidade demográfi ca, em função de muitos latifúndios. A base da 

economia é agropecuária; em ascensão, a uva.

Desde 1700, povoados mesclam indígenas, escravos e colonizado-

res. Piratini foi uma das capitais do Rio Grande do Sul neste período. 

As ruas guardam traços deste tempo na arquitetura, monumentos, 

fortes e estâncias. É rota de passagem para as terras do atual Uru-

guai, foi ponto importante de produção de charque, de atividades 

agrícolas e mineração, com exploração de granito. Crises da agri-

cultura e pecuária forçam êxodo rural. Dentre a busca de soluções 

para esta questão e melhor aproveitamento das terras, em 1970 têm 

início projetos de fruticultura. Encruzilhada do Sul é o maior produtor 

de melancias do Estado. A uva já estava nas estâncias para vinhos 

de consumo interno.

Em Encruzilhada, dentre descobertas na década de 1990, a família 

Angheben estuda o terroir da região, chegando a dados edafo-climá-

ticos ideais para uvas fi nas. Surgem investimentos em vinhedos de 

marcas como Marson, Lidio Carraro, Casa Valduga, e considerável 

área da Chandon. Focados em uvas viníferas, as mesmas são co-

lhidas e vinifi cadas na serra gaúcha, pois lá não há vinícolas estru-

turadas. A altitude média é 400 a 450 m. O mesmo movimento já 

vinha ocorrendo por Pinheiro Machado, onde há diversos vinhedos 

em produção. 

A região tem notoriedade na crítica internacional. Oz Clarke, jornalista 

inglês especializado em vinhos, a classifi ca como a mais promissora 

região de vinhos no Brasil. Assim, é citado neste diagnóstico com 

potencial turístico alto em longo prazo. As estruturas de hospedagem 

são carentes, opções gastronômicas escassas. Há patrimônio histó-

rico, forte riqueza cultural, carente de preservação, resgate. Como 

não há vinícolas, só vinhedos e paisagens, seria necessário construir 

paradouros. Esta rota, quando em atividade, poderá ser comerciali-

zada com os Vinhos da Campanha. Há uma associação, Vitisul – As-

sociação dos Vitivinicultores do Extremo Sul, que reúne dez projetos 

vitivinícolas da região, localizados em Pinheiro Machado, Piratini e 

Pedras Altas, produtores de uvas fi nas, vitis vinífera. Busca a Indi-

cação de Procedência, denominando este eixo de “Altos do Pampa”, 

promovendo intercâmbio cultural, novas tecnologias, melhoria da 

qualidade, estruturação de enoturismo. 

5.1.6 Região Metropolitana – Porto Alegre
Açorianos, italianos, alemães e inúmeras outras etnias compõem a 

cosmopolita Porto Alegre. São dois milhões de habitantes na área 

metropolitana. A indústria siderúrgica, metal-mecânica, forte comér-

cio e serviços trazem riqueza. Há entorno verde de preservação ame-

açado pela especulação imobiliária e por favelas. 

O vinho já fez parte da história, com destaque para o projeto de Oscar 

Guglielmoni. Foi considerado o primeiro vinho de garagem do Brasil, com 

cultivo de vinhedos próprios das uvas Nebbiolo, Gamay, entre outras. A 

morte do proprietário em 1989, em um assalto criminoso, culminou com o 

fi m inesperado do projeto. A estrutura está abandonada. Ainda há garrafas 

com colecionadores. Foi uma verdadeira referência de vinhos de autor.

Nos bairros Belém Velho, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami e Vila 

Nova, a agricultura compartilha espaços com áreas de preservação 

(como a reserva Lutzemberg), espaços ribeirinhos do Lago Guaíba, 

além de sítios de lazer. Centrinhos lembram cidades do interior, sen-

do opção de moradia a muitos que trabalham no centro urbano de 

Porto Alegre e buscam qualidade de vida.

Pomares de ameixas, pêssegos e parreirais produzem 1,6 mil tonela-

das de frutas por safra. Porto Alegre é a segunda capital brasileira em 

produção de alimentos. Tem a rota “Caminhos Rurais”, que diversifi -

Vinhedos da Villa Bari, Vila Nova, Porto Alegre (RS)Vista dos vinhedos da Terrasul em Pinheiro Machado (RS)

ca, integra produtores e gera renda. A uva sempre esteve presente. 

Já é tradicional a Festa da Uva, na Vila Nova. Há 20 hectares, sendo 

cinco de uvas de mesa e 15 para elaboração de vinhos. Destacam-

-se duas vinícolas: Vinícola Bordignon e Vila Bari. Bem distintas: a 

Bordignon implanta vinhedos em 1966, construindo a Casa de Pedra, 

hoje centro de eventos. Realiza almoços, formaturas, casamentos. A 

Vila Bari, do empresário Luiz Barichello, produz vinhos fi nos desde 

1999 e tem parcerias internacionais em Mendoza, Vêneto e Toscana. 

Preza arquitetura diferenciada, além de jardins, focando alto padrão 

e tecnologia em pequenina produção. Destaque para elaboração de 

vinhos ao estilo do Vêneto/Amarone – as uvas do “Gran Rosso” so-

frem processo de “apasiamento” (tornam-se passas pós-colheita), 

gerando um vinho de muito corpo e personalidade.

Como pontos fortes da região tem-se localização, belezas naturais e 

planejamento para o turismo pelas estruturas dos empreendimentos; 

há oportunidades de crescer nas áreas de lazer e na realização de 

eventos. Há pouca divulgação. O ponto fraco é segurança, pois nos 

caminhos principais os turistas acabam passando em meio a bairros 

considerados perigosos quanto a assaltos, difi cultando a realização 

de eventos noturnos. Podem ser mais exploradas como centro de 

formação cultural, tanto para profi ssionais quanto para a população. 
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Vista dos vinhedos da vinícola Laurentia, Barra do Ribeiro (RS)

Vinícola Laurentia: um case em Barra do Ribeiro

Em 1996, Gilberto Schwartsmann, médico oncologista, desenvolve 

sua paixão pelo vinho por infl uência de um paciente conhecedor 

do assunto. Na condição de ser apenas apreciador, passa a pes-

quisar e investe em sua propriedade em Barra do Ribeiro em um 

projeto único. A uva símbolo é Montepulciano. Com consultorias de 

enólogos, implanta a Laurentia, com vinícola e vinhedos próprios. 

Está perto da estrada principal de acesso à Barra do Ribeiro, com 

área de eventos e hospedagem para pequenos grupos. O entorno 

da vinícola contrasta planícies de arroz com vinhedos. É inspirada 

nas vilas da Toscana. Possui profi ssional de relações públicas e, 

mediante agendamento, o enólogo ou proprietário faz a recepção. 

Tornou-se famosa por sediar o casamento da irmã da modelo Gisele 

Bündchen, lançando a moda do “casar em vinícola”. Hoje realiza al-

Uma das zonas mais antigas de cultivo no Estado, riquíssima em 

tradições portuguesas. Antes ocupada por indígenas, teve coloni-

zação açoriana em meados de 1700. Estes, por sua vez, trouxeram 

inúmeras contribuições culturais, dentre elas o cultivo da videira. 

Pertence à cidade de Rio Grande, potência econômica gaúcha, com 

um dos portos mais importantes do Brasil.

Os vinhos elaborados em ilhas portuguesas, como Madeira ou Aço-

res, sempre eram submetidos a viagens de barco para sua co-

mercialização. Assim, técnicas para conservação foram surgindo ao 

longo do tempo: ao modelo do Porto, adicionar álcool ou manter a 

graduação de açúcar alta foram tornando-se o estilo.

5.1.7 Ilha dos Marinheiros – Rio Grande
Na Ilha dos Marinheiros, a maior ilha do Estado, ainda há pequenos 

produtores que mantêm a tradição de elaborar Jeropiga ou Juru-

piga. Trata-se de mosto de uvas com adição de álcool. A preca-

riedade do processo de elaboração já o deixa totalmente oxidado, 

lembrando vinhos antigos da Ilha da Madeira. Ainda há vinhedos 

na Ilha, porém das amplas áreas que já existiram, hoje há apenas 

dois viticultores. Parte das uvas é comprada na serra gaúcha. A 

venda deste vinho dá-se quase na totalidade pelo turismo local 

ou em lojas de artesanato na cidade de Rio Grande. Corre grave 

risco de desaparecimento pelo êxodo rural e consequente perda 

das tradições.

Localizada próximo ao Rio Uruguai, próximo a Frederico Westhpha-

len, na fronteira com o estado de Santa Catarina, esta nova região 

tem interessantes projetos na área do vinho. A base da colonização 

é italiana e alemã; a economia é baseada não só em agronegócios, 

mas também há exploração de pedras e minerais. O clima possibilita 

que a safra aconteça mais cedo que outras regiões. São 12 projetos 

integrados que formam a Rede de Vinícolas do Alto Uruguai, nas ci-

5.1.8 Alto Uruguai
dades de Sarandi, Barra Funda, Rondinha, Três Palmeiras, Ametista 

do Sul, Alpestre e Planalto.  Os destaques fi cam com a alta quali-

dade e reconhecimento que a marca Antonio Dias (Três Palmeiras) 

tem atingido em todo o Brasil e a bela idéia da Vinícola Ametista. 

Construída junto a uma antiga mina de ametistas, adaptou o túnel 

de onde antes eram extraídas as pedras preciosas, como cave de 

envelhecimento de vinhos.

moços, degustações e eventos privados; este segmento é importante 

para a receita da empresa. Está incluída como região metropolitana 

pelo fácil acesso, estando a apenas uma hora de Porto Alegre. Pode 

ser importante núcleo de difusão cultural do vinho, com oportunida-

des no nicho de eventos de alto padrão. Como ponto fraco, é inicia-

tiva isolada na região. 

Próximo à Barra do Ribeiro está Mariana Pimentel, onde o professor 

Jorge Ducati desenvolve projeto artesanal de produção de vinhos, 

não aberto à visitação. Ressalta-se também a Vinhas da Lagoa, que 

está às margens da Lagoa dos Patos, no município de Tapes, cuja 

estrutura ainda não está pronta para enoturismo.

6362



Serra Catarinense

Vale do Rio do Peixe

Nova Trento

Vales da uva Goethe

5.2 Santa Catarina

Zonas de interesse enoturístico: Vale do Rio do Peixe (Pi-

nheiro Preto, Tangará, Videira, Treze Tílias, Água Doce), Ser-

ra catarinense (Lages e São Joaquim), Vales da uva Goethe 

(Urussanga) e Nova Trento.

Vinhedos em espaldeira na Casa Pisani, em Monte Carlo (SC). Folhas amarelas típicas de vinhedos com colheita no outono



Paisagem de vinhedos na serra catarinense, vinhedos Bassetti, São Joaquim (SC)

5.2.1 História do vinho catarinense
Santa Catarina, rica em natureza e cultura. No litoral Sul chegam 

açorianos, que, encantados com a beleza das praias, por lá fi ca-

ram. Trouxeram vocabulário, costumes, gastronomia e mantiveram 

o jeito de ser dos Açores. Ao norte e em partes do interior, alemães 

fi zeram história. Joinville, Blumenau, Pomerode, são homenagens 

arquitetônicas e culturais à tão distante Alemanha. Não só idioma, 

mas o bem-receber, as festas, tudo deixa viva esta origem; no setor 

econômico, surgiram cervejarias, além de importantes cristalerias. O 

mesmo ocorreu com a imigração italiana, em 1875, após açorianos 

e alemães. Junto vieram costumes: mesa farta, com pão, embutidos, 

queijos e vinhos. Hábitos que se tornaram subsistência. Em Treze 

Tílias, Caçador e arredores, o queijo é importante item na economia; 

marcas-chave do setor avícola nacional, Perdigão e Sadia surgem no 

oeste. Assim, o vinho também ganhou dimensões. 

Na forte colônia italiana, famílias como Panceri e Picolli produzem há 

várias gerações. Quando a produção de uvas não supriu ou quando 

o tempo não favoreceu, negociaram volumes no Rio Grande do Sul 

e engarrafaram, distribuindo para todo o Brasil. Surgem a Epagri, 

as pesquisas; passam anos, há inúmeras crises e avanços. Enquan-

to empresas calçam negócios no mercado de vinhos de mesa, com 

baixo preço, diversifi cando com bebidas mistas, coquetéis, batidas, 

superando complicadas sucessões familiares, um novo olhar surge 

sobre o vinho catarinense. No litoral Sul, a uva Goethe resiste ao 

tempo e ao anseio dos colonos de Urussanga de não abandonarem 

o campo.  Já em Nova Trento, é grande a escala de produção, tendo 

em vista a forte venda direta que já ocorre em função do Santuário 

de Madre Paulina.

Novas áreas baseadas no conceito de altitude, paisagens e amor 

ao vinho, levam diferentes empresários de segmentos de sucesso 

(cerâmica, têxtil, fruticultura, madeira, metal mecânica, embalagens 

plásticas, entre outros) a entrar neste mercado, focados em altíssima 

qualidade. Grandes inversões, seja em vinícolas lindíssimas, ambi-

ciosos projetos de marketing e posicionamento passam a acontecer, 

elevando a categoria do terroir catarinense como um dos mais pro-

missores do país. Propõem vinhos considerados topo da pirâmide 

em preço e posicionamento, sem medir investimentos em qualidade.

Muitas marcas não têm vinícola, apenas vinhedos; vinhos são ela-

borados no Rio Grande do Sul. Isto causa confusão para o consumi-

dor, que conhece os vinhos, vem às cidades e não vê vinícolas; tais 

situações, comuns em novos projetos, tendem a se normalizar com 

publicidade e novos investimentos. São inúmeros desafi os. O princi-

pal é organizar a produção, que contrasta escala de vinhos de mesa 

de baixo preço com vinhos fi nos de alto padrão. Escoar produção de 

vinhos ícones é desafi o. Mesmo com qualidade, sofrem preconceito 

que o consumidor brasileiro tem com vinhos nacionais; não são co-

nhecidos. Muitos projetos baseiam-se em anseios pessoais de seus 

fundadores, cuja renda vem de outros negócios e iniciativas; é neces-

sário planejamento de sucessão familiar. 
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Pinheiro Preto

Está entre Tangará e Videira, com três mil habitantes, às margens 

do Rio do Peixe, com ferraduras e mirantes, mesclando italianos e 

alemães. O acesso se dá pela SC 303. A construção da estrada de 

ferro São Paulo – Rio Grande do Sul, em 1917, foi decisiva para o 

surgimento da vila; trabalhadores fi xam-se ao longo da ferrovia. De-

pois vieram colonos italianos da serra gaúcha. Começam explorando 

agricultura, com uva, pêssego e maçã. A cidade fi ca conhecida por 

conta do “Assalto ao Trem Pagador”. Histórias e lendas acerca do 

episódio seguem vivas, registradas em livro.

O vinho tem importância econômica em grandes volumes, tanto de 

mesa e bebidas mistas, como sangrias, coolers, batidas, bebidas 

compostas com álcool de cana e frutas. Há vinhedos, mas o gran-

de volume, tanto de matéria-prima quanto de vinhos prontos, vem 

do Rio Grande do Sul. Pequenas iniciativas, como a vinícola Favin, 

localizada junto ao túnel de trem, elaboram vinhos fi nos. O turismo 

não é explorado em seu potencial, apenas por duas vinícolas: Casal 

Piccoli abre suas portas através de show-room, e Cantina Zanella, 

próxima ao centro da cidade. Há também interesse da Vinhos Duelo 

em implantar a atividade.

A Cantina Zanella merece destaque pela gentileza e atendimento, 

além do trabalho incansável e empenho para desenvolver turismo. 

Busca parcerias com agências que fazem Piratuba e Treze Tílias, com 

atendimento personalizado, mantém jardins atrativos. Adaptaram a 

empresa, focam no turista. A loja, além de vinhos, possui geleias, 

produtos coloniais, artesanato, sucos, licores, cachaças, souvenirs, 

um mix de opções de presentes. Usam uniforme. Vendem cerca de 

90% no fl uxo do turismo.

Segundo entrevistas, as festas do vinho que o município realizava 

estão suspensas, por solicitação das próprias vinícolas. Como as 

mesmas têm cultura do vinho a granel, não veem necessidade em 

investir nestas ações e em enoturismo.

Tangará

Está às margens do Rio do Peixe, com 8.600 habitantes. Surge em 

1910, com a instalação de uma “parada de trens” da estrada de 

ferro São Paulo – Rio Grande do Sul. Imigrantes portugueses fo-

ram os primeiros moradores. Em 1918, chegam italianos e ale-

mães. Emancipou-se em 1948. A cultura italiana introduziu uva 

e vinho na região, hoje pilar econômico do município. Parte das 

5.2.2 Acavitis
A produção de vinhos fi nos premium em Santa Catarina é recente. 

Em meados dos anos 90, a Epagri constata boa adaptação de uvas 

fi nas na região da serra catarinense. Diante de dados e motivação de 

empresários, em 1999 instala-se em São Joaquim ofi cialmente o pri-

meiro empreendimento de vinhos fi nos. Em 2000, outros iniciam seu 

trabalho. Projetos amplos, diferenciados, com forte apelo de marke-

ting fazem com que a região seja rapidamente conhecida em todo o 

país. O setor ganha importância, fundando a Associação Catarinense 

dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude – Acavitis, que objeti-

va “defender interesses de produtores de uva e vinho fi no de Santa 

5.2.3 Vale do Rio do Peixe – uma visão sobre o Meio Oeste catarinense

Catarina, dar subsídio às políticas públicas, viabilizar qualifi cação e 

certifi cação de produtos de associados, conquistar novos mercados”. 

Tem membros associados em três regiões: região de São Joaquim, 

região de Campos Novos e região de Caçador. São 300 hectares de 

vinhedos e 32 empreendimentos. Com toda a visibilidade, aliada às 

belezas naturais, outras empresas como restaurantes, hotéis, têm se 

instalado na região, favorecendo geração de emprego e renda. 

Como os empreendimentos vitivinícolas estão por todo o Estado, o 

diagnóstico fará a análise de quatro importantes regiões: o meio Oes-

te, a serra catarinense, Vale da Uva Goethe e Nova Trento.

uvas e vinho a granel vem do Rio Grande do Sul. A produção foca 

em vinhos de mesa, batidas, coolers, sangrias. Há turismo em al-

gumas empresas, modesto, em estruturas antigas. Algumas estão 

reformadas, mas o turismo não é profissionalizado. 

Em meio a este cenário de vinhos de mesa, a vinícola Panceri dife-

rencia-se com tecnologia e qualidade. Os vinhos conquistam premia-

ções, reconhecimento, tanto pelo consumidor como pela imprensa. 

Com prédio reformado, tem envolvimento no Sindicato do Vinho, 

Acavitis, participa de eventos. Tem enólogo e equipe especializada 

para atendimento de visitantes. Para preservar identidade, construiu 

museu, inventariado de forma profi ssional, referência em conceito de 

preservação da história do vinho. O fator difi cultante do turismo na 

Panceri são as estradas: para chegar a Tangará, estradas estaduais 

e federais estão em péssimo estado e o acesso que liga a vinícola à 

cidade tem 17 km em estradas de chão.

Videira

Está a 450 km de Florianópolis e é uma das principais cidades do 

meio Oeste. Com 43 mil habitantes, é acessada pela SC 453 e SC 

303. O nome Videira deve-se ao fato de a região ser grande centro 

vitivinicultor. Recebeu imigrantes de origem alemã e italiana, vindos 

do Rio Grande do Sul.  A cidade é berço da Perdigão, responsável 

pelo desenvolvimento que gera empregos, fomenta negócios. Cerca 

de 75% da economia é da criação, abate de aves e suínos. O setor 

primário é liderado por frutas, como uva, ameixa e maçã; outra re-

ceita vem da produção de bebidas (vinhos, sangrias, coolers, bebidas 

mistas e similares).

Pelo relevo de serra, possui atrativos naturais como rios, cascatas e 

áreas verdes. Tem a reserva fl orestal “Parque da Uva”, com área de 

70 mil m² com bosques e áreas de lazer, uma rica reserva de plantas 

nativas. Em 2002, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina o título de “Capital Catarinense da Uva e Berço da Per-

digão”. Tem universidade – Unoesc e é sede da Epagri – órgão esta-

dual de pesquisa, que visa à melhoria do vinho, uva e outras culturas.

Participa da Rota da Amizade. A maior parte das vinícolas não rece-

be visitantes. Dentre as vinícolas, destaque para a Santa Augusta. 

Surge participando da Acavitis, tem foco na qualidade. De pequena 

produção e alta tecnologia, investiu em autoclaves prestando serviço 

Meio Oeste Catarinense - Villaggio Grando, Água Doce (SC)
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a outras vinícolas. Tem área muito bonita, espaço gourmet, mirante, 

vinhedos, atendimento personalizado. Está próximo a águas termais, 

há ofurô, possibilitando criar ações onde o turista passe o dia e des-

frute de atividades gastronômicas e relaxantes. A estrutura hoteleira 

da cidade atende perfi l de viajantes.

Treze Tílias

Localizada entre Caçador, Piratuba e Joaçaba, Treze Tílias é a maior 

colônia austríaca do Brasil, a "Tirol brasileira". Com seis mil habitan-

tes, é referência de turismo histórico, pela colonização e por escul-

turas em madeira. Fundada em 1933 pelo Ministro da Agricultura 

da Áustria, Andreas Thaler; na época, o Tirol pertencia ao império 

austro-húngaro. O idioma falado era tirolês, vivo na cultura local. A 

arquitetura é austríaca. Tem boa estrutura hoteleira e fluxo turístico 

no ano inteiro. Dentre os atrativos estão o parque Lindendorf, o Mu-

seu Municipal Andréas Thaler, Termas Internacional Vale das Tílias.  

Destaque para a gastronomia, com chucrute, apfelstrudel,  gulash 

e outros. É terra do laticínio Tirol. Há uma estátua bem-humorada 

de “vaca” em um trevo, parada obrigatória dos turistas. Há também 

a cervejaria Bierbaum com ótimo serviço de restaurante. 

Está recebendo a Vinícola Kranz, defronte ao hotel principal da cida-

de. Com foco turístico e tecnológico, seu fundador é um empresário 

que presidiu a Mercedes Benz. Conhecedor de máquinas, Kranz im-

plantou uma vinícola computadorizada, automatizada. Visa qualida-

de, prestação de serviços e enoturismo. Considerando a estrutura 

da cidade, tende a se tornar referência importante; Treze Tílias será 

base dos que desejarem conhecer o Oeste catarinense em relação 

a enoturismo.  

Água Doce

Localizada próximo a Caçador, tem sete mil habitantes. Colonizada 

por italianos, é marcada pela extensão de áreas de terra cobertas de 

pinheiros.  A economia ganha impulso com a implantação de projetos 

de energia eólica. Pertencia a Joaçaba, emancipando-se em 1958. 

Sedia a Villagio Grando. Da família Grando, de Caçador, esta fazenda 

encanta pela sua beleza e qualidade dos vinhos; há uma moderna 

vinícola construída em madeira, representando a origem dos negó-

cios da família, surpreende; uma sala de vendas está decorada com 

peças de design, onde ocorre a degustação, e construída junto a 

um mirante perante um lago e mata de pinheiros, com presença de 

animais nativos e um silêncio único, características que tornam o 

Villagio Grando um dos mais belos empreendimentos enoturísticos 

do Brasil.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.

Lages

Terra do Pinhão, um dos locais mais frios do Brasil. Com 161.583 

habitantes, tem campos, com criação de gado e pinheiros. Privilegia-

da pela natureza e clima, coxilhas despontam potencial para turismo 

rural, com formações rochosas areníticas curiosas que contribuem 

para a paisagem. 

A história fala de ponto de parada de tropas que se deslocavam do 

Rio Grande do Sul a São Paulo. Noites frias obrigavam os tropeiros a 

parar, não submetendo animais às geladas temperaturas. Tropeiros 

primitivos, mesmo residentes no povoado, não eram lageanos, mas 

açorianos. Lages é acessada pela BR 116/BR 282, interligando cida-

des como Caxias do Sul e Florianópolis.

Tem boa estrutura, conhecida pelo turismo rural. Fazendas com tai-

pas centenárias atraem visitantes. A tradição está em festas, artesa-

nato, folclore, música, gastronomia, baseada em carnes e pinhão. A 

neve é atrativo. Turistas sobem a serra, dormem em carros, espe-

rando ver neve que “pode cair durante a noite”, o que também se 

5.2.4 Serra catarinense

Vista dos vinhedos e vinícola Villa Francioni, em São Joaquim (SC)
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Vinhedos Hiragami em São Joaquim (SC)
observa em São Joaquim. Entra no circuito de enoturismo pelo novo 

empreendimento da Família Binotto – Vinícola Santo Emílio. Impor-

tante e reconhecida pela transportadora, investiu na área de vinhos 

focando público de alto padrão, com tintos, brancos e espumantes. 

Possui sede junto à transportadora, porém irá investir na constru-

ção de vinícola e em enoturismo na cidade de Urupema, onde há 

vinhedos. Por Lages ser a mais estruturada cidade da região, desde 

os tropeiros até os dias atuais, é ponto de parada, hospedagem e 

alimentação, deve ser considerada em todos os projetos que focarem 

a serra catarinense.

São Joaquim

A cidade mais fria do país está a mais de mil metros de altitude. Com 

23.500 habitantes, é interligada a Florianópolis pela sinuosa estrada 

da serra do Rio do Rastro ou os caminhos de Urubici, ícone de paisa-

gens de montanha brasileiras. Está distante de aeroportos, depende 

de voos de Caxias do Sul, Florianópolis ou Porto Alegre. É atendida 

por uma empresa de ônibus, a Nevatur. O jeito gaúcho de ser está na 

identidade, tipo físico, na linguagem, no hábito de comer carne, pinhão, 

fi car perto do fogão a lenha. 

Tem base econômica na agropecuária e madeira. Hoje é destaque a 

produção de maçã. A infl uência japonesa trouxe a Fuji; é considerada 

uma das melhores zonas mundiais para o cultivo da fruta.

Novas leis ambientais protegem araucárias e obrigam São Joaquim a 

valorizar belezas naturais. Ar puro, frio e neve no inverno, além da serra 

do Rio do Rastro, vastidão do planalto, silêncio e escuridão da noite, 

permitem uma observação de céu estrelado, valores incomensuráveis. 

Um difi cultante é a falta de estrutura turística: mesmo com potencial, 

há carência hoteleira e gastronômica, pelo fato de o tema do turismo 

ser uma atividade nova. O cenário, porém, vem se modifi cando: estão 

previstos grandes projetos, como na serra do Rio do Rastro que seguirá 

benchmarking do Grand Cânion, nos Estados Unidos, e há novos em-

preendedores com pousadas e restaurantes.

A relação de São Joaquim com o vinho nasce da paixão pelo tema do 

empresário Dilor Freitas, do grupo Cecrisa. Nos anos 90, pesquisas 

sobre qualidade do terroir e o sonho de construir uma vinícola úni-

ca em arquitetura, conceitos técnicos, o motivam a construir a Villa 

Francioni. Enfrentou falta de estrutura da cidade, implantou vinhedos 

em espaldeira. O terroir que benefi cia pela longa maturação, castiga 

na fl oração, com geadas tardias na primavera. Buscou profi ssionais, 

trazendo Orgalindo Bettu, enólogo, para o projeto. mais de 4.500 m2, 

totalmente em tijolo de demolição, são seis andares, com dois subter-

râneos. Obras de arte, vitrais exclusivos garantem fi no acabamento. 

Dilor faleceu em 2003, antes da conclusão do projeto. Com marketing 

e bons vinhos, a Villa Francioni posicionou-se como referência, citada 

em guias como “Descorchados”. Arquitetos, enólogos, apreciadores de 

arte anseiam visitar este empreendimento. O projeto inspirou empre-

sários catarinenses, que investiram no vinho e projetos diferenciados 

por todo o estado de Santa Catarina, surgindo Quinta da Neve, Pericó, 

Sanjo, Quinta de Santa Maria, Casa Pisani, Villagio Bassetti, Santo Emí-

lio, Hiragami, Monte Agudo. O turismo é alternativa de receita e ima-

gem. Participa de projetos turísticos, está em programas do governo 

estadual para desenvolvimento do turismo. Hoje há a criação de novas 

alternativas e atividades para atrair visitantes nas quatro estações do 

ano, como piqueniques em vinhedos, caminhadas e pequenos eventos.
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Histórica vinícola tradicional de vinhos da uva Goethe, hoje desativada, no centro de Urussanga (SC) 

A 185 km da capital Florianópolis, perto de Criciúma e litoral, Urus-

sanga tem 19.500 habitantes. Surge em 1878. É o principal núcleo 

italiano do Sul do Estado. Cultivar uvas é identidade do povo. O clima 

impediu um desenvolvimento inicial, mas pesquisas do importante 

vinicultor Caruso Mac Donald introduziram a uva Goethe (híbrido 85% 

vinífera/15% americana). Elaborar o vinho branco que a terra permi-

tia torna-se importante atividade econômica, com auge em 1950. 

Porém, surge a extração de carvão mineral, que tornou a região polo 

carbonífero (junto com Lauro Muller, Siderópolis e Criciúma), e passa 

a exigir mão de obra. A boa remuneração e rápida aposentadoria 

atraíam colonos; terras foram vendidas, vinhedos abandonados, e a 

5.2.5 Vales da uva Goethe – Urussanga
migração em massa para o setor provocou mudanças na economia. 

A uva Goethe tornou-se símbolo de resistência daqueles que queriam 

fi car no campo, manter sua vida e não se submeter às condições  de 

trabalho nas carvoarias. Assim como ela resistiu ao clima e supe-

rou pragas, eles resistiriam às difi culdades. Este fator faz com que 

agricultores falem da sua uva com orgulho. Atualmente, Urussanga 

busca melhorar a qualidade, aprimorando pequenas vinícolas, fazen-

do pesquisas. Buscam elaborar a Goethe com os mesmos cuidados 

que uma uva branca vinífera deve receber. A produção é pequena, 

apenas 40 hectares, familiares. O resultado é um vinho aromático, 

com notas moscatéis, bom frescor, que acompanha peixes e frutos 

Vinhedos na propriedade de Rodolfo Della Bruna, com palanques em pedra, na região de Urussanga (SC)

do mar. Pela pequena quantidade, toda a produção é vendida na 

região. Agora conquistou Indicação Geográfi ca, através de intenso 

trabalho do grupo ProGoethe, associação que congrega as vinícolas 

da região, luta pela profi ssionalização do setor e melhoria de quali-

dade do produto. 

Quanto a turismo, está perto da BR 101 e a 24 km do início da serra 

do Rio do Rastro. Possui a Pousada dos Figos, em meio à mata, com 

cascata, rio, além de espaço para eventos. Os chalés têm decoração 

provençal, aromas de lavanda cultivada na propriedade, adequado 

para turismo de luxo. Há também a Vigna Mazon, complexo enotu-

rístico rural, onde, com vinhedos de Goethe, há vinícola, pousada, 

espaço de eventos, piscina, animais e muita natureza. As demais 

propostas de hospedagem são bastante simples, focadas em turismo 

de negócios/viajantes. Há um pequeno centro histórico, onde fi ca o 

restaurante Marias & Rosas, de alta gastronomia, baseado na culi-

nária italiana (massas especiais). O forte vínculo com a Itália gera 

intercâmbios, que trouxeram conhecimentos em gastronomia, princi-

palmente nas sorveterias. 

As vinícolas do roteiro necessitam melhorias, tanto em estrutura 

como qualidade. Dividem-se em grupos: as localizadas no eixo cen-

tral, as que estão em meio à zona rural/linha Azambuja, além das que 

estão à margem de estradas, cuja venda alia-se a produtos coloniais, 

lanches, artesanato. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 
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5.2.6 Nova Trento
Localizada próximo ao litoral, a Tijucas, ao Balneário Camboriú e ao 

polo de Brusque, Nova Trento é referência mundial em turismo reli-

gioso. Tem 12.800 habitantes. Em 1875, tiroleses entram no Vale do 

Itajaí, junto a colonos alemães. Batizam a colônia como Nova Trento, 

embora fosse inicialmente austríaca, com fundadores vindos do im-

pério austro-húngaro com passaportes austríacos, eram "italianos do 

Tirol". Nova Trento cultua até hoje tradições, costumes e religiosida-

de de seus antepassados.

Santuário de Madre Paulina: turismo religioso no roteiro

Radicada no Brasil desde nove anos, nasce em 1865, em Vígolo Vat-

taro, Trento, norte da Itália, como Amábile Lúcia Visintainer. Imigra 

com sua família fi xando-se em Vígolo - Nova Trento (SC). Em 1894 

dá início à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. 

Em 1903 foi eleita Superiora Geral vitalícia. Neste mesmo ano, deixa 

Nova Trento para cuidar de ex-escravos idosos e crianças órfãs, em 

São Paulo. Em 1909, a Congregação cresce. Irmãs assumem a mis-

são evangelizadora na educação, no cuidado a carentes. Em 1918 é 

chamada a viver na Casa Geral. Apoia quem parte em missão, como 

as enviadas aos povos indígenas em Mato Grosso. Rejubila-se com 

Decreto de Louvor dado pelo Papa Pio XI em 1933, falecendo aos 77 

anos, em São Paulo. 

O processo de canonização inicia em 1965. A Beatifi cação de Santa, 

proclamada por João Paulo II, foi em 1991, em Florianópolis; a Cano-

nização em 2002, em Roma. 

Santuário de Madre Paulina

Nova Trento ergue o Santuário – orçado em 17 milhões de reais, ar-

recadados por doações (assim viabiliza sua manutenção) – em Vígolo, 

onde Paulina viveu a infância e iniciou a congregação. Foi inaugurado 

em 2006. Com nove mil m², é marco na arquitetura religiosa brasilei-

ra. Equipado, cercado de riacho, matas e montanhas, pode receber 

mais de três mil fi éis juntos. Reúne atividades religiosas, atrações 

culturais, ecológicas. O acesso é por escadas e rampas. Tornou Nova 

Trento referencial de turismo religioso. Seguindo Aparecida (SP), é o 

segundo mais importante ponto de peregrinação do país.

Vinho no roteiro de Vígolo

Preservando tradições, desenvolveu-se junto ao Santuário uma rota 

colonial. Vinícolas são parte da história. São seis vinícolas com sede/

pontos de venda de vinhos, sucos, espumantes, coolers, licores, ca-

chaças, produtos diversos. É simples o atendimento; lojas e rótulos 

são modestos, coloniais. Algumas vinícolas diversifi cam atividades 

com alimentação. Baseado em vinhos comuns e na recente constru-

ção do santuário, o turismo de massa (70 ônibus por domingo) trouxe 

grande impacto ambiental, comercial e econômico. Não há números 

ofi ciais, porém acredita-se ser de alto potencial e renda, pela venda 

na porta e divulgação, registram-se turistas de toda a América do 

Sul. Há poucos vinhedos, mais de 90% dos vinhos são comprados a 

granel ou a uva vem do Rio Grande do Sul. Há projetos de sucos e ge-

leias, testes de novas variedades. O enoturismo merece estudo, pois 

atinge um público novo, que adquire o produto como souvenir, pois 

viajou por turismo religioso e/ou compras em Brusque e/ou praias. 

A cidade, mesmo com fl uxo, não tem estrutura hoteleira nem gas-

tronômica, exceto buffets para turismo de massa. Assim, visitantes 

não têm opção fi car na cidade, sendo roteiro de um dia/ meio turno. 

Com devidas observações, Nova Trento é benchmarking para roteiros 

como Farroupilha/RS e Bituruna/PR. Além disto, carece de projeto de 

capacitação em informações corretas acerca do vinho, pois são mais 

de três mil pessoas/dia em fi nais de semana absorvendo dados que 

estas vinícolas repassam em suas degustações e visitas. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.

Santuário de Madre Paulina em Nova Trento (SC)
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5.3 Paraná

Zonas de interesse enoturístico: Norte (Marialva e Maringá), 

Bituruna, Colombo, Região Metropolitana (São José dos Pi-

nhais), Santa Felicidade – Curitiba, Campo Largo, Piraquara 

e Toledo. 

Santa Felicidade Colombo

Colônia Mergulhão em dia típico de inverno em São José dos Pinhais (PR)



Vinhedos protegidos com tela produzindo uvas de mesa em Marialva (PR)

5.3.1 Norte – Marialva e Maringá
Marialva está no norte do Paraná, com 32 mil habitantes. Cerca de 

sete mil vivem na área rural, com a uva de mesa como principal 

atividade econômica. Produz 50% da uva fi na de mesa do Estado, 

fruto do pioneirismo dos japoneses, desde 1960. A região sempre 

sobreviveu do café; porém, nos anos 70, com crises, a uva se tornou 

alternativa. Variedades como Rubi, Benitaka, Brasil, Niágara Rosada 

e Isabel são colhidas entre dezembro e janeiro. Com manejo, a mes-

ma planta produz duas safras ao ano, sendo que em junho é colhida 

a conhecida “safrinha”.

 Marialva está na área metropolitana de Maringá, usando a estrutu-

ra de aeroportos, ônibus e hospedagem. É atravessada por rodovias 

que interligam grandes centros, como Curitiba, Londrina, Maringá e 

o Estado de São Paulo. É ponto de parada de excursões, caminhonei-

ros e viajantes, que adquirem às margens de estradas não só uva in 

natura, como produtos coloniais, geleias e vinhos regionais.

Há um monumento em forma de "cacho de uva Rubi", erguido em 

concreto armado. Realiza a Festa da Uva. O turismo é atividade nova, 

não há estradas preparadas; é necessário agendar as visitações e 

percorrer estradas de chão sem sinalização. Alguns pequenos pro-

dutores planejam implantar tendas de produtos coloniais. Como 

produção de vinhos, tem a Coaviti – Cooperativa de Produtores de 

Marialva, onde sócios entregam parte de sua produção, elaboram os 

vinhos e praticam comercialização. Está em pavilhão na entrada da 

cidade, faz parte das vendas direto na porta a moradores e viajantes. 

Além de não ser rentável, não há laboratório, assistência técnica, as-

sessoria comercial e marketing. Tem boa localização para comércio, 

rotulagem adequada. 

Maringá é uma promissora cidade paranaense, com economia base-

ada na área têxtil/moda. Tem 450 mil habitantes, bom aeroporto, é 

cidade planejada e conhecida pelo alto índice de qualidade de vida, 

com muitos parques. Lá está a Intervinhos, que pertence a um grupo 

proprietário de supermercados. Com vinhedos próprios, produz duas 

safras ao ano. Toda a produção é vendida nas próprias lojas do super-

mercado e em pequenos comércios regionais. Está afastada do eixo 

urbano e não possui interesse turístico, assim como a Cocamar, outra 

importante empresa alimentícia/fábrica de sucos, localizada na região.

As cidades têm como pontos fortes a localização, o fato de serem re-

ferência em uvas de mesa além de berço de importantes variedades, 

como Benitaka, a excelente estrutura de Maringá e as duas colheitas 

realizadas por ano. Como já há forte turismo de compras na região, 

poderiam ser criados roteiros vinculados, bem como maior atuação 

nas feiras agroindustriais do Estado. A não tradição em elaboração 

de vinhos (apenas em cultivar uvas), a pouca escala de produção, o 

não conhecimento da área comercial são entraves. A maior ameaça 

é o êxodo rural e especulação imobiliária. 

O turismo relacionado ao vinho na região é incipiente, explorado ape-

nas com as festas regionais relacionadas à produção de uvas. Tem 

alta potencialidade, considerando o público de Maringá e arredores, 

podendo ser importante ferramenta para desenvolvimento da ima-

gem e do negócio “Coaviti”.

5.3.2 Bituruna
Criado em 1954, o município de Bituruna tem belezas naturais e 

identidade ítalo-gaúcha. A migração de fi lhos ou netos de imigrantes 

que habitavam a serra gaúcha ocorreu nos anos 30 e 50. Tem cerca 

de 16 mil habitantes. A base da economia é madeira, polo têxtil, 

agroindústria, vinhos e cachaça. Está a 350 quilômetros de Curitiba, 

às margens de importantes estradas, como a PR 170 e PR 446, que 

unem o Paraná ao Sul do país, e a Argentina ao Brasil. Integra a rota 

Terra dos Pinheirais. A Secretaria de Turismo implanta a Rota do 

Vinho. Realiza a Festa do Vinho, a cada dois anos, envolvendo toda 

a comunidade. Além desta, há a Festa da Uva, com periodicidade 

anual, entre janeiro/fevereiro, junto ao Rodeio Crioulo. O público es-

timado é de 30 mil pessoas em cada edição. 
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São quatro vinícolas, sendo uma produtora de vinhos fi nos, outra 

produtora de suco de uva, as demais de vinhos de mesa, que cons-

tituem a Aprovit. Há 150 hectares de parreirais em expansão, sendo 

sua produção vendida no próprio estado do Paraná. Com projetos, 

edifi cou na entrada da cidade o “Empório do Produtor”, um complexo 

gastronômico com loja de produtos coloniais, restaurante e salão de 

eventos, usado pela comunidade para atividades culturais, cursos, 

treinamentos. Há um pórtico em formato de garrafão, homenageando 

os agricultores da região.

Os traços culturais italianos são percebidos na religiosidade, música 

e dança. Imagens gigantes que vêm sendo implantadas no município, 

representando Santa Bárbara e São Francisco. O grupo de danças 

folclóricas italianas Camare e o grupo musical Tozett seguem atuan-

tes. A natureza exuberante com mata de pinheiros denota potencial 

para turismo de esportes, observação de aves e bem-estar.

Com bom potencial, não há estrutura. Possui dois hotéis. Não há 

aeroportos próximos, é distante de grandes centros. A gastronomia 

oferece comidas típicas e rurais. Outra difi culdade são estradas de 

acesso ao interior, muitas não calçadas e com desníveis. Não há 

agência de viagem receptiva para divulgação, nem guias. Os preços 

praticados são adequados aos produtos e serviços oferecidos. A di-

vulgação pode ser aprimorada; hoje se limita à região.

O interesse da comunidade, o caráter hospitaleiro e trabalhador, a 

autenticidade italiana, aliados à natureza existente e às tendências de 

crescimento de turismo rural são pontos positivos. A limitada estrutu-

ra da cidade em hotéis e restaurantes, o foco de divulgação centrado 

em vinhos de mesa, além das longas distâncias de grandes centros, 

são alguns dos fatores difi cultantes. A uva tem sido ferramenta de 

incentivo aos jovens, evitando êxodo rural.

Pórtico na cidade de Bituruna (PR)

5.3.3 Colombo
Está na área metropolitana de Curitiba. Tem 235 mil habitantes e 

economia baseada em hortaliças. É manancial da água, e 70% do 

território está em área de proteção. Visitantes já vinham adquirir pro-

dutos coloniais, comprar vinhos caseiros. Em 1999, cria-se a rota 

“Circuito Italiano de Turismo Rural”, para preservar meio ambiente, 

gerar empregos e renda, criando produtos/serviços na pequena pro-

priedade. Agrega empreendimentos como pesque-pague, criação de 

avestruz, orgânicos, igrejas, vinícolas, pousadas, restaurantes, em-

butidos, queijarias e locais para eventos. Tem dois postos de infor-

mações turísticas. 

A região já teve vinhedos, que sofreram com pragas. Agora, retoma 

cultivo de uva, pela crescente do turismo rural, com 130 hectares 

plantados; 30 famílias produzem vinho artesanal, vendendo em res-

taurantes, propriedades, festas populares e alguns pontos do Circui-

to. Estão se organizando em cooperativa – Cooperuva, para agilizar 

legalização. 

Realizam Festa do Vinho e Festa da Uva, com exposições, praça de 

alimentação e shows. O parque da festa tem Memorial da Cultura 

Italiana e Museu Italiano. A cidade tem a Escola do Vinho, sob res-

ponsabilidade da Embrapa. Lá ocorrem cursos, treinamentos e futu-

ramente atividades relacionadas a enoturismo.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 

Vinícola Pasargada, com restaurante e estrutura de eventos em Colombo (PR)
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São José dos Pinhais, segundo o jornal O Estado de São Paulo é a 

cidade com maior crescimento no Índice Potencial de Consumo - IPC 

(44%) nos últimos anos. Fundado em 1897, tem 280 mil habitantes 

e cinco mil empresas comerciais. É sede do aeroporto internacional 

Afonso Pena. Além disso, é cortado pelas rodovias BR 277 e BR 376 

e fácil acesso ao Porto de Paranaguá. A área rural ocupa 80% de seu 

território, com grande produção de olerícolas.

Oito hotéis, um spa e três pousadas formam a estrutura hoteleira, 

ocupada por empresários e executivos. Há crescimento da ocupação 

em fi ns de semana pelo turismo de negócios. A gastronomia no tu-

rismo rural surgiu nas rotas projetadas pela Secretaria de Indústria, 

Comércio e Turismo. Restaurantes atendem de sexta a domingo e 

feriados, além de eventos. O turista provém do município, da região 

e da capital.

A cidade é forte em centros esportivos, com pista de atletismo, car-

tódromo, autódromo, motódromo e clube de ultraleve. Há festas co-

munitárias: Festa do Morango, Trigo, Colheita e Vinho, além da Festa 

do Pinhão, que reúne mais de 100 mil pessoas.

A prefeitura criou duas rotas: “Campina do Taquaral” e “Caminho 

do Vinho”. “Campina do Taquaral” foca ecoturismo. Participam do 

5.3.4 Região Metropolitana – São José dos Pinhais
projeto parque temático, olaria, produtores orgânicos e uma vinícola. 

O acesso em parte é asfaltado, com trechos em estrada de chão. 

Pretende inserir-se no Projeto Internacional de Caminhada Ecológi-

ca. O “Caminho do Vinho”, na Colônia Mergulhão, tem 12 cantinas, 

restaurantes e cafés coloniais. O acesso é em parte com calçamento 

basáltico e parte em estrada de chão. Há boa sinalização. Cerca de 

500 pessoas dependem deste projeto. Realiza a Festa do Vinho e 

Mostra de Folclore. Os produtores têm rótulo padronizado com ape-

nas contrarrótulo com dados da cantina. Um total de 90% da uva é do 

Rio Grande do Sul devido a problemas com a praga pérola na região. 

Há três agências de turismo receptivo e uma Linha Turismo, que 

realiza passeio guiado na Colônia Mergulhão. Além da informalida-

de, que vem se solucionando com criação de Cooperativa, há pouca 

profi ssionalização do turismo. A maioria das empresas não é registra-

da. Este entrave do Caminho do Vinho impede melhorar a qualidade, 

controlar produção e fomentar crescimento de empresas.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2.

Galeria de arte no Roteiro Caminho do Vinho - Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais (PR)

Curitiba tem 1.700 mil habitantes. Clima frio, paisagem, além de 

excelentes opções gastronômicas favorecem o consumo de vinho. 

O trabalho do imigrante e a organização criaram uma cidade pla-

nejada, premiada internacionalmente em gestão urbana, meio am-

biente e transporte coletivo. A economia se baseia na indústria. A 

gastronomia, vida noturna e opções culturais de Curitiba são diver-

sificadas, com destaque para os bairros do Batel e Santa Felicida-

de. É polo esportivo, cidade sede da Copa 2014. Beneficia-se do 

Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, com 

linha micro-ônibus específica para translado. Há Linha Turismo, 

que circula nos principais pontos turísticos. 

Santa Felicidade é uma região administrativa de Curitiba que envol-

ve 16 bairros, a sete km do centro. Preserva cultura italiana. Surge 

em 1878, quando imigrantes chegam do norte da Itália. Dedicam-

-se inicialmente à produção de queijos, vinhos e hortigranjeiros. 

Parte das terras foi doada por Dona Felicidade Borges. O nome hoje 

é uma homenagem, aliada à forte religiosidade.

Ainda há construções desta época, como Casa Culpi, dos Arcos, 

Gerânios e das Pinturas. A região era caminho de tropas. O ato de 

receber bem é destas épocas. Atualmente Santa Felicidade tem 

cerca de 30 restaurantes e duas vinícolas. O destaque é a Cantina 

Madalosso, que está no Guiness Book como maior restaurante do 

mundo, com capacidade para mais de quatro mil pessoas. A Viní-

cola Durigan, de 1880, recebe mais de quatro mil visitantes por fim 

de semana. Há lojas de artesanato e móveis. Eventos como Festa 

da Polenta e do Frango, no Bosque São Cristóvão, manifestam tra-

dições.

Está em pacotes turísticos e para curitibanos, é sinônimo de des-

canso e família. O enorme fluxo traz problemas de trânsito conges-

tionado, filas. É importante roteiro de enoturismo do Brasil em fluxo 

de pessoas e, principalmente, informações.  Merece atenção pelo 

impacto que causa sobre “vinho brasileiro” e “opinião” perante todo 

este fluxo. É um roteiro único no Brasil, pois está dentro de uma 

capital, rodeada de área verde. Recebe milhares de pessoas ao dia, 

pois está em todos os pacotes turísticos de Curitiba. As vinícolas 

dependem deste fluxo, já que vendem praticamente toda sua pro-

5.3.5 Santa Felicidade – Curitiba

Villa Madalosso está no Guiness Book como o maior restaurante do 
mundo - Santa Felicidade, Curitiba (PR)
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dução (com valor agregado) diretamente ao turista. A divulgação é 

muito boa através de folheteria na própria cidade, além de trabalho 

pelos empreendedores, junto a agências.

Curitiba é uma cidade que consome muito vinho e prestigia com 

frequência os empreendimentos de Santa Felicidade. Será cidade 

Tem 112.500 habitantes e fica a 24,5 km de Curitiba. Sua econo-

mia baseia-se na cerâmica, fabricando 90% de porcelanas brancas 

de mesa comercializadas no Brasil. Possui a “Rota da Louça”, ro-

teiro de compras, às margens da BR 277, com inúmeras lojas de 

porcelanas para venda direta. Realiza a Feira Nacional da Louça e 

Decoração, Artesanato e Produtos para o Lar. Valoriza etnias, como 

a italiana e polonesa, com semanas comemorativas. Participa do 

roteiro bimunicipal “Turismo Rural das Colônias Polonesas”. Faz 

parte da Rota dos Tropeiros (que envolve 16 municípios paranaen-

ses). Tem forte potencial de turismo ecológico com o parque refe-

rencial “Ouro Fino”.

Sedia a vinícola Campo Largo. Conhecida, elabora 22 milhões de 

litros. Marca líder nos segmentos classe C e D; em importantes 

5.3.6  Campo Largo

Varejo da vinícola familiar Monjolo, Campo Largo (PR)

sede da Copa de 2014, o que vai gerar ainda mais fluxo no roteiro. 

Necessita projeto de capacidade de carga, pois a estrutura da re-

gião já está saturada com o movimento atual, bem como melhoria 

na qualidade dos vinhos lá elaborados, além de treinamento de 

equipe em questões de atendimento e informações repassadas aos 

turistas.

publicações atacadistas é reconhecida como marca mais lembrada 

em vinho de mesa. Com amplo controle de qualidade, forte co-

mercial, não explora o poder turístico que possui. Há show-room, 

cuja venda é de forma espontânea. Estruturar turismo em Campo 

Largo seria como gerar novo negócio, com potencial ilimitado. Além 

desta, há pequena produção familiar, como a “Monjolo” e outros 

produtores no interior. Informais, carecem de orientação. 

Tem alta potencialidade para desenvolver turismo do vinho se vin-

culada ao poder de marca Campo Largo, da Rota da Louça e água 

Ouro Fino, criando atrativos para público que aprecia gastronomia. 

A proximidade de Curitiba, as boas estradas de acesso e belezas 

naturais são forças, enquanto o êxodo rural e especulação imobili-

ária são fortíssimas ameaças.

Piraquara (PR) - Trem restaurado que será utilizado para enoturismo
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É área de proteção ambiental, responsável por 50% do abastecimento 

de água da grande Curitiba. Abriga o maior complexo penitenciário do 

Paraná. Criado em 1890, tem 86 mil habitantes. Devido às áreas de 

proteção, não é possível instalar indústrias; a economia é baseada no 

ICMS Ecológico. Com o Sebrae inicia projetos de ecoturismo. Integra 

o Caminho Trentino nos Mananciais da Serra, que agrupa restauran-

tes, hotéis e pousada, haras, e outros atrativos como agroindústrias, 

embutidos, queijarias, vinícolas, orquidários, pesque-pague. Há belas 

paisagens, no entanto, estradas sem calçamento e falta de sinali-

zação difi cultam a chegada às propriedades. Pequenos produtores 

da agroindústria e vitivinicultores estão organizados em cooperativa, 

como forma de viabilizar a produção mediante contrapartida da cons-

trução de barragem. Um prédio construído com apoio do governo 

sedia a Cooperativa, adequada a normas exigidas em boas práticas.

Está em implantação um complexo enoturístico em dois hectares de 

mata nativa. Neste local, antes pertencente à Rede Ferroviária Fede-

5.3.7 Piraquara

5.3.8 Toledo

ral, há estação férrea datada de 1885, restaurada e destinada a bis-

trô e degustação. O destaque fi ca com dois túneis: um usado como 

via férrea, tanto com viação comercial de cargas quanto transporte 

turístico e no segundo, de 429 metros, está sendo implantado uma 

“cave de espumantes”, a “Cave Colina de Pedra – Túnel Champenoi-

se”, um projeto inédito. Lá se realizará maturação de 40 mil espu-

mantes com temperatura de 16ºC. A “Berço das Águas” possui vagão 

de trem Liturina restaurado. O proprietário quer integrar o roteiro de 

trem que já passa pelo local. O investimento contará com pousada e 

fábrica de chocolate. A responsabilidade será da família, a esposa é 

chef de cozinha; os espumantes elaborados sob consultoria de Mario 

Geisse, importante enólogo.

O projeto inédito, a preocupação com detalhes, beleza natural, o cli-

ma convidativo ao enoturismo favorecem. É necessário montar plano 

de marketing, se aproximar de agências e fomentar outros atrativos, 

bem como envolver a comunidade com o projeto. 

Com população aproximada de 120 mil habitantes, fi ca a 540 km 

da capital Curitiba; está próxima a cidades como Cascavel e Foz do 

Iguaçu, além da fronteira com o Paraguai, Argentina e de São Paulo 

e Mato Grosso do Sul. Sua força está no agronegócio, na produção 

de grãos, além da suinocultura. Esta é tema de inúmeras festas do 

município. A colonização tem por base a cultura italiana, devido ao 

fato de ter recebido levas de fi lhos de imigrantes provenientes desta 

etnia de regiões do Rio Grande do Sul.

Toledo entra no diagnóstico pela presença da Vinícola Dezem. Trata-

-se de um belíssimo projeto da família Dezem, focada na elabora-

ção de vinhos de alta gama. Está no distrito de Concórdia do Oeste. 

O prédio marca pela arquitetura, adegas, jardins, bem como pelos 

vinhedos sustentáveis. A empresa tem projetos para preservação 

de espécies, inclusive com a implantação de um vinhedo de uva de 

mesa próximo à reserva fl orestal da vinícola, evitando que maca-

quinhos ataquem as uvas para vinho. Tem alta potencialidade para 

desenvolvimento do turismo de alto nível com projetos vinculados a 

Foz do Iguaçu, um dos mais importantes cartões-postais brasileiros, 

a apenas 160 km da região.

Circuito das Frutas

Espírito Santo do Pinhal

São Roque

São Carlos

5.4 São Paulo

Zonas de interesse enoturístico: São Roque, Circuito das 

Frutas, São Carlos e Espírito Santo do Pinhal.
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Ski Mountain Park, em São Roque (SP)

Com 72.600 habitantes, apenas 24% deles na área rural. Integra 

a Reserva da Biosfera*1, desde 1994, junto a municípios próximos 

à Região Metropolitana da Grande São Paulo, onde a presença de 

cobertura vegetal é signifi cativa, principalmente Mata Atlântica. Está 

a 30 km do aeroporto de Sorocaba, 90Km de Guarulhos, 60 km de 

Congonhas e 100 km de Viracopos em Campinas. O acesso se dá 

por rodovias bem sinalizadas e duplicadas, favorecendo o turismo em 

todos os aspectos. 

Colonizada por portugueses, tem vinho como alimento. Empresas 

de pequeno, médio e grande porte, familiares, compõem a “Estrada 

do Vinho”. A indústria já viveu diversas situações, auge e crises; já 

receberam investimentos internacionais como Cinzano, e empresas 

boutique, como a Quinta do Jubair.  Já teve vinhas em toda a rota; 

hoje adquire uvas e vinhos no Rio Grande do Sul.

Um exemplo do auge de São Roque em enoturismo foi a “Festa do 

Vinho de São Roque”. Realizada para celebrar a produção, ganhou 

dimensões insuportáveis para a estrutura da cidade. Contam que 

chegou a receber mais de 50 mil visitantes em um dia de evento, de 

diferentes classes. O excesso de público e falta de estrutura trouxe-

ram problemas: excesso de consumo de álcool, vandalismo, furtos, 

violência, sujeira pelas ruas. Assim, ainda nas décadas de 80 e 90, 

a população optou por não mais realizar o evento. Porém, a união 

dos empresários buscou novo formato, onde a produção local e tu-

rismo fossem valorizados, sem necessidade das dimensões da Festa 

do Vinho, melhor seleção de público (famílias, grupos de amigos, 

população das cidades vizinhas). Surge a Expo São Roque. Anual, 

feira agroindustrial e não festa. Em 2011, realiza sua 19º edição e 

mantém foco no potencial turístico, alcachofra roxa e vinho. Oferece 

pratos com alcachofra, receitas e cursos em torno desta iguaria. É 

organizado de forma profi ssional, dispondo de equipe, que trabalha 

em conjunto com o SindiVinhos, prefeitura e associações turísticas 

da região, com ampla experiência no segmento de eventos/feiras.

5.4.1 São Roque

Área de lazer para famílias - Vinícola Bella Aurora, em São Roque (SP)

* As Reservas da Biosfera são instituídas pela Unesco. Abrangem áreas consideradas de relevante interesse ambiental por abrigarem ecossistemas de grande importância, herança comum da humanidade. 

Distinguem-se das demais Reservas da Biosfera pelo fato de, além de visarem à proteção e sobrevivência de um determinado ecossistema, visarem também preservar um signifi cativo patrimônio vegetal ainda 

presente no entorno da cidade de São Paulo, uma das maiores concentrações urbanas do planeta (Prefeitura Municipal de São Roque. Disponível em: http://www.saoroque.sp.gov.br).
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No fi nal dos anos 90, com crises e êxodo rural, buscam-se alter-

nativas para valorizar o campo, preservando paisagem e cultura 

regional. Considerando o potencial de público do interior paulista, 

a qualidade de vida deste novo consumidor e as belezas naturais, 

surge a ideia de fomentar turismo em pequenas propriedades. Nas-

ce a Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas, represen-

tando propriedades de 10 municípios: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, 

Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. 

Seu objetivo é defender os interesses dos produtores, promover 

produtos turísticos locais, desenvolver, organizar e divulgar turismo 

rural. Tem parcerias com poder público municipal, Secretarias de 

Turismo e Agricultura do Estado, além de Sebrae, Senar, Braztoa e 

Associação de Engarrafadores e SindusVinho/SP Vinhos. 

Considerando a dimensão extensão geográfi ca do Circuito, o diagnós-

tico foca em municípios onde a uva e vinho têm expressão econômica 

e cultural: Jundiaí e Louveira. Jundiaí tem a presença de engarrafa-

doras, como Cereser e Passarin, com pequenos produtores no bairro 

Caxambu, onde vinícolas se alternam a restaurantes, rios e áreas 

verdes, vendendo a produção direto na porta, com valor agregado. 

Da mesma forma, Louveira tem a realidade dos demais municípios: 

pequenas propriedades, uva de mesa, família e empreendimentos 

em vinhos fi nos, baseados no turismo. Assim, as considerações se 

aplicam a toda a região. 

Jundiaí

Está a 49 km São Paulo e a 37 km de Campinas. A população é de 

363 mil habitantes. Está a 30 km do aeroporto Viracopos, 55 km de 

Congonhas, 80 km de Guarulhos e 130 km do Porto de Santos. Tem 

aeroporto estadual, é rodeada pelas rodovias Bandeirantes, Anhan-

guera, D. Gabriel Paulino Bueno Couto, Tancredo de Almeida Neves, 

Constâncio Cintra e Geraldo Dias. É parte da serra do Japi que abriga 

uma das últimas áreas de Mata Atlântica do interior paulista, em 

região povoada e em processo de conurbação com a capital e Campi-

nas. Tem elevações de topos planos, encostas íngremes, com altitu-

des entre 700 e 1.291 metros. A economia se baseia em indústrias, 

ocupando a quarta posição econômica no Estado Não tem secretaria 

de turismo, só Conselho de Turismo – Comtur e Fundo Municipal de 

Turismo – Fumtur. Conta com 22 meios de hospedagem, 170 res-

taurantes diversifi cados: comida da fazenda, culinária alemã, árabe, 

asiática, brasileira, chinesa, francesa, italiana, japonesa, mexicana e 

portuguesa. Esta mescla de culturas, bons empregos, qualidade de 

vida, proximidade de importantes centros, torna Jundiaí uma cidade 

cosmopolita, onde os habitantes gostam de boas opções de lazer, 

viajar, apreciar bons restaurantes e vinhos.

Há eventos como festas da uva, morango, fi go, caqui, e há a pre-

sença das colônias italiana, portuguesa, alemã. É um dos maiores 

5.4.2 Circuito das Frutas

Tem secretaria com Divisão de Eventos Turísticos, Esportivos e de La-

zer. São vinte e duas opções de hospedagem entre pousadas, hotéis 

e espaço para camping. A base são opções direcionadas a turismo 

de negócios/viajantes, destacando-se também o Hotel Villa Rossa, 

empreendimento cinco estrelas de turismo premium. A gastronomia 

é variada, entre comida italiana, churrascaria, comida oriental, feijo-

ada, mineira e pizzaria. 

Destaque para o Ski Mountain Park, a 1.200 m de altitude. Tem pista 

de esqui, tobogã, circuito radical, mountain bike, paintball, teleférico, 

playground, trilha ecológica, minigolfe, arco e fl echa, passeio a ca-

valo, viveiro de aves, além de complexo gastronômico com cafeteria, 

churrascaria, chá, taverna, choperia, doceria, sorveteria.

Há o Sítio Santo Antônio, tombado pelo Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional. De 1681, tem importância pelo seu rol de ilustres 

proprietários, como Fernão Paes de Barros, Barão de Piratininga e o 

escritor modernista Mário de Andrade. Este último doou os imóveis 

ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1947.  

A cidade possui diversos roteiros turísticos, como Roteiro da Ra-

poso Tavares, Roteiro Cultural, Roteiro Histórico e Natural, Roteiro 

Gastronômico: Roteiro do Vinho, Turismo no meio Rural, Roteiro de 

Compras, Roteiro de Lazer e Aventura. A prefeitura adquiriu um trem 

Maria Fumaça com dois vagões que estão em restauro para passeio.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na contraca-

pa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro síntese 

do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise SWOT, instru-

mentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal do capítulo 2.

produtores de uva para consumo in natura no Brasil, com cerca de 

70 milhões de quilos de uvas, principalmente Niágara. Parte da sobra 

desta uva é usada para elaboração de vinhos de mesa. Inúmeras 

rotas turísticas foram criadas e recebem grande incentivo e acompa-

nhamento. A região sofre com especulação imobiliária e forte êxodo 

rural. 

Louveira

Próximo a Jundiaí, o município tem 27.800 habitantes. Sua economia 

vem da indústria de bens de consumo, frigorífi cos e agricultura. O 

turismo é recente, mas foram criados Museu do Imigrante e Conselho 

Municipal de Turismo, além de haver forte participação na Associa-

ção do Circuito das Frutas.

Com parques temáticos, torna-se polo turístico. Devido ao clima, 

tranquilidade e proximidade com grandes centros, glebas de terra 

viram condomínios fechados, atraindo moradores de São Paulo. É 

fator que, enquanto agrega valor às terras, descaracteriza paisagem 

Sinalização do Caminho das Frutas – Louveira (SP)

e costumes. A especulação imobiliária seduz produtores, que se des-

fazem de suas terras e hábitos, promovendo êxodo rural. 

O agroturismo é incentivado pela prefeitura e Sebrae. Produtores 

sentem-se valorizados, têm melhor remuneração e passam a ver 

suas propriedades com mais atenção. Está em implantação o Roteiro 

de Turismo Rural, que integra vinícola, artesanato, chocolates, gas-

tronomia regional, museu, produtos coloniais, hospedagem. Realiza 

a tradicional Festa da Uva e festas religiosas.  Um exemplo deste 

potencial é a Vinícola Miqueletto, com vinhedos próprios e busca 

gradual de tecnologia. O prédio tem estrutura turística, recepção, 

banheiros. Além de vinhos de mesa, realiza pesquisa com Syrah e 

Cabernet Sauvignon. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na con-

tracapa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro 

síntese do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise 

SWOT, instrumentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal 

do capítulo 2. 
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Parque da área de visitantes da Vinícola Goes, em São Roque (SP)

Surge em 1877, e conta com 42.500 habitantes. Está na divisa de 

São Paulo com Minas Gerais, perto de Andradas, polo vitivinícola. É 

conhecida pela qualidade do café e belas fazendas. Realiza a Festa 

Nacional do Café.

A inserção desta cidade no diagnóstico ocorre devido a projetos es-

truturados na cidade com uvas fi nas (como Syrah e Sauvignon Blanc). 

Os resultados, baseados em estudos da EPAMIG Caldas, demons-

tram qualidade e potencial para estas viníferas. A colheita aconte-

ce em junho e julho, com vinhos potentes e alta graduação. Aliado 

ao potencial, empresários que já dispunham de propriedades têm 

acreditado e investido em ambiciosos projetos que qualifi cam o local 

como promissora área de vinhos no Brasil. 

5.4.3 São Carlos

5.4.4 Espírito Santo do Pinhal

Localizado a 230 km da cidade de São Paulo, São Carlos tem cer-

ca de 225 mil habitantes, sendo importante centro tecnológico e 

agroindustrial do estado de São Paulo. A proximidade de outros 

importantes núcleos econômicos do Estado garante alto fluxo de tu-

rismo de passagem. No segmento de turismo, a cidade está sendo 

conhecida internacionalmente devido à instalação do museu “Asas 

de um Sonho”, da TAM Linhas Aéreas, que conta a história da 

companhia e da aviação no Brasil, motivando visitação de milhares 

de pessoas. 

São Carlos entra no diagnóstico do Enoturismo devido à presença da 

vinícola Villagio Bonucci, localizada no distrito de Água Vermelha. Es-

tudos da Embrapa demonstraram o potencial da região para cultivo 

de uvas tintas, motivando a família Bonucci a investir no segmento. O 

Villagio Bonucci foca em enoturismo, com venda direta de sua produ-

ção de vinhos fi nos na porta da vinícola; há ampla área de eventos onde 

são realizados casamentos, encontros empresariais, além de ativida-

des abertas ao público, como o serviço de restaurante, piqueniques e 

degustações especiais. Tornou-se mais um atrativo da região e opção 

de serviço de almoço/jantar aos grupos que visitam o Museu.

Aproveitando a ótima localização e a natureza privilegiada, surgem 

projetos privados de vinícolas focadas em vinhos de alta gama, 

estruturas enoturísticas com grandes vinhedos em fazendas, com 

possibilidade de construir  teleférico. A consultoria é feita por es-

pecialistas, tanto na área de enologia quanto na de agronomia e 

comercialização. 

Há grandes investimentos em tecnologia e busca de qualidade. A 

ideia é que os projetos estejam prontos para lançamento em torno 

de dois a três anos. Não há registros sobre marcas, porém as estru-

turas visitadas já demonstram que os empresários estão dispostos a 

investir, entrar de forma profi ssionalizada no mercado e traçar novos 

rumos na história do vinho brasileiro.
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Vinhedo em propriedade familiar em Andradas (MG)

Andradas

5.5 Minas Gerais



Localiza-se ao Sul de Minas Gerais, na serra da Mantiqueira, entre 

Poços de Caldas/MG, Campinas, Mogi e outros aglomerados im-

portantes do interior paulista. A colonização é italiana, foi capital do 

vinho. Muitas belezas naturais: picos, cachoeiras, vales, fazem do 

município uma referência em turismo de aventura.

Nos anos 30, o vinho era base da economia. Marcas como Piagentini 

são de lá. Elaborava grande escala de vinhos de mesa, compostos 

e sucos. Parcerias internacionais, como Isidro (Madeira, Funchal), 

estabelecida nos anos 50 e 60, são registros do auge. Vendia em 

5.5.1 Andradas
todo o interior paulista, Minas Gerais, Rio de Janeiro, com uva da 

região. Porém, pragas como a pérola-da-terra dizimaram vinhedos, 

desmotivaram agricultores. Na implantação de grandes empresas, 

que demandaram mão de obra, surgiu a cultura do café e de fl ores. 

O fato de não encontrar solução para problemas do solo e a perda da 

qualidade em prol de elaborar grande volume, contribuíram para que 

o vinho fosse desaparecendo.

Hoje Andradas tem só sete vinícolas. A uva é do Rio Grande do Sul 

ou vinhos já vêm a granel. Das seis vinícolas, uma é a Piagentini, que 

Área de recepção da Adega Bertoli, Andradas (MG) Pavão nos jardins da vinícola Casa Geraldo, Andradas (MG)
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passou por transições, até preparando-se para enoturismo, hoje está 

desativada. Outra importante é a Marcon, alicerçada em portfólio de 

bebidas compostas; fi ca no centro de Andradas, com loja. As outras 

três empresas – Bertoli, Muterle e Irmãos Basso – são de gestão 

familiar; produzem vinhos comuns em maquinário antigo. Percebe-

-se desmotivação natural de transição de empresa familiar, aliada a 

poucos recursos para investimentos. 

A empresa destaque é Casa Geraldo. Mesmo com acesso por estra-

da de chão, diferencia-se das demais com complexo de enoturismo. 

Foca na comercialização. Implantou estrutura de loja, recepção, res-

taurante, parque infantil. Os jardins são bonitos, com aves e animais. 

Tem circuito de visitação, equipe treinada e uniformizada. Realiza 

eventos, cursos de degustação. Tem parceria com agências de via-

gem, hotéis, restaurantes de Poços de Caldas. Tornou sua vinícola 

ponto turístico, referência de qualidade e recepção na região. 

A EPAMIG Caldas tem pesquisas em torno de variedades fi nas, como 

Syrah, com colheita em ciclo diferenciado – junho/julho, havendo 

apenas alguns agricultores da cidade integrados. É a esperança de 

manter viva a cultura da terra do vinho, com qualidade, adaptada aos 

novos consumidores. 

A prefeitura tem uma turismóloga em seu quadro, que acompanha 

projetos e divulga a cidade nas importantes feiras e eventos, além de 

realizar a Festa do Vinho, para celebrar a cultura da uva e do vinho, 

sofrendo modifi cações do tempo. Vem sendo reativada, é festa co-

munitária, com exposição de artesanato, venda de lanches e tendas, 

porém focada em grandes shows, com ótimo público. Necessita de 

atenção no contexto de preservação de identidade quanto ao produto 

vinho, pois hoje o mesmo praticamente só consta no nome do evento.

Andradas é famosa pelas belezas naturais e esportes. São 83 ca-

choeiras, 10 riachos, sem contar com as centenas de rochas para 

escalada, além do Pico do Gavião. Há grande potencial em turismo 

religioso, com o roteiro Caminhos da Fé.

Ainda que a localização da cidade seja estratégica, estando próxima 

a grandes centros, o turismo não é explorado. Há forte conteúdo cul-

tural que poderia ser mais trabalhado. A qualidade geral do produto 

(vinho) é regular, sendo mínima a promoção realizada.  A oportunida-

de maior é no desenvolvimento da uva Syrah, com colheita ocorrendo 

em julho, aliando-se a projetos das redondezas, buscando qualidade. 

Como limitantes de crescimento, a desmotivação geral do setor e não 

renovação e melhoria das estruturas. Assim, conclui-se que o eno-

turismo é uma atividade pouco explorada pelas vinícolas locais, mas 

que poderia ser o fator diferencial, motivante e de ressurgimento para 

toda a região como terra do vinho; os resultados da Casa Geraldo, 

tanto em fl uxo de visitantes quanto posicionamento de imagem, é um 

dos melhores exemplos desta potencialidade.

Região da Pedra Azul

Santa Teresa

5.6 Espírito Santo

Zonas de interesse turístico: Região da Pedra Azul e Santa Teresa. 
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Vista da Pedra Azul (ES)

Domingos Martins

“Obra de arte natural”. O distrito de Aracê tem a segunda maior co-

bertura de Mata Atlântica do país. Lá está o Parque Estadual da Pedra 

Azul, uma formação de granito e gnaisse a 1.822 metros de altitude, 

coberta de líquens, um dos mais importantes atrativos turísticos do 

Brasil. A cidade surge em 1921 e tem 31.200 habitantes. Colonizada 

por alemães, pomeranos e italianos, tem economia baseada na agro-

pecuária familiar (café, banana, morango, frango), além de turismo e 

serviços. Está a 90 km de Vitória.

Boas opções de hospedagem, alta gastronomia e condomínios de alto 

padrão têm público seleto, apreciador de alta gastronomia, vinhos e 

cultura. Há atrativos para esportes de aventuras. É destino de luxo.

A rota do agroturismo tem apiário, defumados, palmitos, fl ores, culti-

vo de morangos, produtos orgânicos, inclusive escargot. Há projetos 

de vinícolas e agroindústrias de sucos. São referência no tema de 

agroecologia no Brasil e exterior. 

Na Pedra Azul há cavalgada ecológica com cavalos da raça no-

rueguesa Fjord – atividade do complexo “Fjordland”. Destaca-se a 

pousada de luxo “Rabo do Lagarto”, com cabanas, café da manhã 

assinado por chef de cozinha. Outra opção é o Hotel Aroso, com óti-

ma estrutura para eventos e gastronomia. Tem Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo, e o distrito de Pedra Azul – Aracê constituiu 

Associação Turística de Pedra Azul – ATPA. Em julho, realiza Festa 

do Vinho e Festa do Morango. Domingos Martins caracteriza-se por 

eventos variados, como recitais, exposições, atendendo demandas 

de diferentes públicos. 

Venda Nova do Imigrante

Importante ponto de chegada de imigrantes italianos no Brasil, Venda 

Nova tem vinho, gastronomia e promove a arte de receber. São 31 

mil habitantes, descendentes de italianos e alemães. É referência em 

turismo rural no Brasil.

O desenvolvimento dá-se pela proximidade com Vitória; são só 103 

km de distância. A BR 262, que liga Vitória a Belo Horizonte, corta 

5.6.1 Região da Pedra Azul
o município, rota obrigatória de mineiros que desejam desfrutar o 

litoral capixaba.  A economia é de agricultura artesanal. Muitos fa-

tores limitam crescimento: é área protegida da Mata Atlântica, tem 

relevo montanhoso, oscilação climática. As dificuldades e especu-

lação imobiliária causam êxodo rural. Os poderes público e privado 

criam projetos para desenvolver alternativas de renda.

Venda Nova do Imigrante foi a primeira cidade capixaba a prati-

car agroturismo, sendo capital nacional deste setor. O Circuito do 

Agroturismo tem produção de artesanato, licores, socol (embutido 

elaborado de carne de porco), antepasto, doces, biscoitos, pães, 

cafés, queijaria; vinícola, plantio e produção de derivados de mo-

rango, sítio de lazer, orquidário, restaurantes e hospedagem. Dentre 

os produtos, há projeto de Indicação Geográfica do Socol, embutido 

elaborado com carne de porco, que segue padrões típicos da re-

gião. Destaque para a parceria que produtores desenvolveram entre 

si, fomentando comercialização. Com bom atendimento, recebem 

visitantes, explicam, há degustação e vendas com valor agregado.

Outra forma de apoiar o produtor foi criar o “vale-feira”: servido-

res públicos municipais  recebem ticket com o vale-refeição para 

compras exclusivamente na feira do produtor. Há a Agrotur – As-

sociação Regional de Desenvolvimento do Agroturismo, com loja no 

centro da cidade.

Realiza a Festa da Polenta, Festa do Socol, Festa do Café, Festival 

da Feijoada, Festa de Rodeio, Festival da Pizza, além das festas 

religiosas e atividades de ecoturismo. Há também a Festa de Venda 

Nova do Imigrante, com enfoque cultural e turístico, com público de 

mais de 34 mil pessoas.

A elaboração de vinhos limita-se a um produtor, a família Tonole, 

que testa variedades de forma rústica e quer se aprimorar. Ba-

seia-se em vinhos de mesa e sucos. O atendimento é feito pelos 

proprietários, a venda ocorre na porta e através de parcerias com 

outros estabelecimentos. A elaboração é artesanal. Ressalta-se que 

em outros municípios, como Marechal Floriano, há agroindústrias 

de sucos, onde o foco é qualidade, e as vendas também ocorrem 

direto na porta. São produtos que se esgotam antes da metade 
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do ano, demonstrando o potencial regional para comercializar os 

sabores da terra.

Comentários gerais sobre a região

A região se benefi cia de uma localização muito privilegiada, com bela 

natureza e próxima de vários polos emissores, como Vitória e o esta-

do de Minas Gerais. Os preços praticados são adequados à qualidade 

oferecida e ao público-alvo, bem como ao produto turístico oferecido 

(o qual é excelente pela natureza, gentileza das pessoas e organi-

zação). Quanto à divulgação, ainda é moderada em nível de Brasil, 

porém fortemente realizada nos estados próximos.

A Pedra Azul possui inúmeras potencialidades, destacando-se a lo-

calização, o público de alto poder aquisitivo já frequentador, a auten-

ticidade, motivação dos produtores, bem como a estrutura do roteiro 

(estradas e hotelaria). O Espírito Santo apresenta forte crescimento, 

que impulsiona não só o turismo, mas o consumo de vinho e suco de 

uva. O clima não é adequado para o cultivo da videira, e os vinhos 

existentes são demasiados simples, além da confusão com vinho de 

jabuticaba – muito elaborado na região. Já há público consumidor, há 

que melhorar a qualidade do produto para melhor explorar este nicho, 

bem como planejar o crescimento para que ele não sobrecarregue a 

região nem deteriore os atrativos naturais.

O turismo associado ao vinho já acontece na região, fomentado pelos 

eventos, confrarias, festivais. Nestes casos, não abrangem vinhos 

elaborados no local, mas sim, principalmente, vinhos importados, de 

alta gama. Assim, a atividade do enoturismo, como zona produtiva, 

ainda é incipiente, devido ao fato de haver poucos produtores; porém, 

os mesmos apresentam altíssima potencialidade como complemento 

da atividade de turismo rural, principalmente com produção de sucos 

de uva, em função da já organizada cadeia de turismo rural, bem 

como pelo fl uxo de visitantes.

Vale de Caravaggio, Santa Teresa (ES)

Fundada em 1890, é manancial de natureza e patrimônio histórico. 

Com 21 mil habitantes, 60% na zona rural, dista 78 km de Vitória, 

está entre Minas Gerais e o litoral capixaba. É o primeiro registro da 

imigração italiana no Brasil, em 1875. O centro é a maior vila italiana 

autêntica da imigração em alvenaria no Brasil.

É a “Beija-fl or do Espírito Santo”, graças à abundância desta ave e 

por ser a terra do cientista Augusto Ruschi — pioneiro em pesquisas 

com beija-fl ores. Lá está a Reserva Biológica Augusto Ruschi, com 

aves raras, rica fl ora e orquídeas. A Mata Atlântica é referência, com 

vales incríveis de beleza cênica. O destaque fi ca com o Vale Carava-

ggio. Ideal para voo livre/parapente, há mirante para uma cadeia de 

pequenas colinas ainda virgens, com natureza preservada. O acesso 

a estes lugares se dá por estradas de chão e difi culta desenvolvi-

5.6.2 Santa Teresa
mento, mas colabora para preservação. Há projetos privados para 

construção de teleféricos, condomínios e exploração turística.

Outro lindo local é o Vale do Canaã, onde iniciou a colonização de 

Santa Teresa. Inspirou Graça Aranha a escrever o romance Canaã, 

em 1902, que descreve a convivência entre culturas diferentes, dian-

te de desafi os da colonização. Ressalta-se o Vale das Tabocas, im-

portante zona produtiva. Santa Teresa valoriza a produção artesanal, 

com treinamentos, diagnósticos, melhoria na rotulagem, folheteria. 

Há muita informalidade, porém os produtores vêm se preparando 

para legalização. 

Em setembro, realiza o Festival Cultural e Gastronômico de Santa Te-

resa, com apresentações culturais, ofi cinas gastronômicas, palestras 



e workshops de café, cachaça, leite e vinho; visitas e degustação 

de produtos completam a festa. Em agosto, há a Festa da Uva e 

do Vinho. A produção costuma ser quase totalmente comercializada 

neste evento. 

A estrutura do município é limitada perante seu potencial. Há Secre-

taria Municipal de Turismo e Cultura, mas projetos do vinho vincu-

lam-se à Secretaria da Agricultura. São 12 opções de hospedagem, 

além de 14 opções de gastronomia, modestas, com grande potencial 

Propriedade familiar em Santa Teresa (ES)

de melhoria. Há as associações turísticas: Aphost – Associação de 

Hotéis e Pousadas de Santa Teresa, Aproast – Associação de Pro-

dutores de Artesanato de Santa Teresa e a Apruvit – Associação de 

Produtores de Uva e Vinho Teresense, com 45 associados. 

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na contraca-

pa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro síntese 

do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise SWOT, instru-

mentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal do capítulo 2.

Petrolina

Casa Nova
Santa Maria da Boa Vista

Lagoa Grande

5.7 Bahia e Pernambuco: Vale do Rio São Francisco

Zonas de interesse enoturístico: eixo de Petrolina e cidades dos arredores.
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Vinhedos tropicais na propriedade ViniBrasil/Dão Sul (PE)

Planejada, é a “capital de desenvolvimento do São Francisco”. Está 

no sertão semiárido, riqueza construída pelo homem. Basta cruzar a 

ponte para chegar à Bahia. O desenvolvimento une estados, a uva é 

ícone. Fundada em 1893, Petrolina tem 276 mil habitantes. 

Nos anos 70, há uma transformação. Com irrigação, terras das mar-

gens do Rio São Francisco são tão produtivas quanto a “crescen-

te fértil do Rio Nilo” ou quanto as planícies de Israel. A caatinga é 

marrom e, com água, fi ca verde em poucos dias. Com pesquisas, 

implantou-se projeto, canais e tecnologia. Surge o “cinturão de pro-

dução”, transformando a paisagem e a vida local. 

Com clima estável, irrigação e manejo, uma planta de videira pode 

produzir até três safras por ano. Isto permite que fazendas se organi-

zem para colher uva todos os dias. Manga, melancia, coco, abacaxi, 

entre outras, transformam a região num oásis. Quebra de paradig-

mas: o que o mundo imagina por terroir, a região possui ao extremo. 

Quebram a lógica do repouso da videira. Manejo de poda e água, 

utilização de hormônios permitidos pelas legislações mundiais per-

mitem o controle do ciclo. Assim, vinícolas não fi cam ociosas; custos 

diminuem e há empregos. A uva é colhida todo o dia; há vinho em 

elaboração todo o tempo. Prefeituras e governo criaram políticas de 

incentivos fi scais a investidores. Fazendas são altamente produtivas. 

Petrolina é ponto de negócios/escoamento da produção.

Outra vantagem é a produção de uvas in natura. Com alto padrão 

de qualidade e seleção internacional, são exportadas via aérea. Os 

cachos são selecionados um a um. O excedente, as uvas não apro-

vadas ou bagas defeituosas, seguem para elaboração do vinho, prin-

5.7.1 Petrolina, o símbolo do desenvolvimento regional
cipalmente espumantes moscatéis. O baixo custo da matéria-prima 

é diferencial, agregando identidade ao produto e personalidade ao 

país, elogiado pela crítica internacional.

Está estruturada com aeroporto, sendo o segundo maior do Nordeste, 

atendido por quatro companhias aéreas para transporte de passagei-

ros e uma para carga. Nas proximidades há depósitos com câmaras 

frias, garantindo que frutas cheguem em ótimo estado ao seu consu-

midor fi nal. O despacho via aéreo permite que em oito horas as frutas 

cheguem à Europa. Hoje, o Vale do Rio São Francisco responde por 

90% de exportações nacionais de manga e uva. Também investem 

em suco de uva.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI assegurou selo 

de certifi cação da Indicação Geográfi ca da uva de mesa e da manga 

do Vale do São Francisco. Além de ter sede da Embrapa, agora tem 

também um Curso Superior de Enologia. O sistema de irrigação e a 

tecnologia agrícola fortalecem a tendência, curiosidade e interesse 

internacional: 30 a 40% dos turistas são estrangeiros. Com o grande 

impulso do turismo de negócios e técnico-científi co, é alto o índice de 

ocupação hoteleira em comparativo com a realidade brasileira. Todos 

os que visitam e conhecem a produção de uvas do sertão semiárido 

só têm opções de hospedagem e gastronomia em Petrolina. Devido a 

toda esta expansão ser recente e em progressão geométrica, Petroli-

na se sobrecarrega. As cidades no entorno não dispõem de estrutura. 

As vinícolas e grandes propriedades encontram-se nos municípios 

vizinhos, sendo eles Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista (Per-

nambuco) e Casa Nova (Bahia).
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A 40 km de Petrolina, surge em 1995 e tem atualmente 22.760 

habitantes. É capital da uva e do vinho do Nordeste, com sete viní-

colas. A cadeia gera 10 mil empregos, com 20,5 milhões de quilos 

de uvas e sete milhões de litros de vinho, exportados para outros 

estados e países. Amplos programas de incentivos fiscais foram 

instituídos para forçar desenvolvimento. A região atraiu investimen-

tos internacionais, como o grupo português Dão Sul, e empresas 

familiares como a Bianchetti, contrastando o perfil dos empresá-

rios. A uva é colhida todos os dias.

5.7.2 Lagoa Grande (PE)
Quanto ao turismo, Lagoa Grande tem paisagem do semiárido nor-

destino e o rio São Francisco. É região de passeios de barco, pesca 

esportiva, banhos. O enoturismo é alternativa de renda e marketing. 

Para valorizar e fortalecer atrativos, está sendo implantada a Enoteca, 

através de projeto de inúmeros órgãos. O ambicioso projeto será centro 

de capacitação, divulgação e preservação da história do vinho do rio São 

Francisco, com área para eventos, exposições, biblioteca, aberta a visi-

tantes e moradores, como base de capacitação profi ssional. A Vinhuva 

Fest - Feira do Vinho e da Uva do Nordeste ocorre em outubro a cada 

dois anos, comemorativa à safra e produção de vinhos do local.

Alta qualidade das uvas de mesa nas propriedades de Lagoa Grande (PE)

Sistema de irrigação, produção de manga e vinhedos na propriedade Dão Sul, Lagoa Grande (PE)

110



5.7.3 Santa Maria da Boa Vista (PE)
Criado em 1872, tem 39.435 habitantes. Está às margens do rio 

São Francisco e, com Petrolina, projeta-se pelos programas voltados 

para agroindústria e agricultura irrigada. A fazenda e vinícola Milano 

foi, no Nordeste, a pioneira no cultivo de uvas para exportação e hoje 

produz vinhos fi nos. 

É sede de diversas vinícolas importantes, como Botticelli. Foi cenário 

do documentário “Mondovino”, do cineasta Jonathan Nossiter, cujas 

cenas foram gravadas na propriedade de Izanete Bianchetti Tedesco, 

mostrando modo de vida local e produção de uvas. A Bianchetti é uma 

pequena propriedade onde o foco é elaboração de vinhos orgânicos.

5.7.4 Casa Nova (BA)
Dista 572 km de Salvador e 50 km de Petrolina, sendo importante 

polo do eixo produtivo do Vale do São Francisco. Em 1976, um acon-

tecimento marcante na história do Nordeste brasileiro foi o fato de o 

município ter mudado de lugar, a partir da construção da barragem 

de Sobradinho e inundação da área original da cidade. O lago forma-

do cobriu as cidades de Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Santo 

Sé. Assim, pelo Decreto-Lei 1316, de 1974, a área tornou-se de 

interesse da segurança nacional. A barragem é um dos maiores es-

pelhos d’água do mundo. É alternativa para geração de energia para 

o Nordeste. O uso turístico do lago é oportunidade, com passeios de 

barcos, praias e vistas panorâmicas. 

Casa Nova possui o maior rebanho de caprinos da Bahia. O queijo 

de cabra é produto cultural. Uma nova economia é o vinho. Lá está 

implantado o projeto Fazenda Ouro Verde, parceria da Miolo Wine 

Group com  o grupo espanhol Osborne, focado em vinhos, espuman-

tes e destilados. Uma referência em enoturismo na região, a vinícola 

está às margens do rio São Francisco. Através de parceria público/

privada, criou-se o “Vapor do Vinho”, passeio de barco com saída de 

Petrolina, eclusagem na Barragem, chegada a Fazenda de Frutas, 

fi nalizando na Ouro Verde. A Miolo realiza cursos de degustação da 

“Escola do Vinho Miolo”, estratégia que aplica em todas as regiões 

onde atua.

Na versão eletrônica deste diagnóstico, em cedê encartado na contraca-

pa desta publicação impressa, podem ser consultados o quadro síntese 

do diagnóstico enoturístico, a análise dos 4P’s e a análise SWOT, instru-

mentos anteriormente descritos na metodologia, ao fi nal do capítulo 2. 

Natureza no entorno do Rio São Francisco
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6. Dez projetos arquitetônicos em 
destinos de enoturismo no Brasil

Chateau Lacave

Caxias do Sul (RS)

Villa Francioni

São Joaquim (RS)

Villagio Grando

Caçador (SC)

Vinícola Almaúnica

Bento Gonçalves (RS)

Vinícola Don Guerino

Alto Feliz (RS)

Vinícola Laurentia

Barra do Ribeiro (RS)

Vinícola Luiz Argenta

Flores da Cunha (RS)

Vinícola Peterlongo

Garibaldi (RS)

Vinícola Salvador

Flores da Cunha (RS)

Vinícola Salton

Bento Gonçalves (RS)

Arquitetura moderna da vinícola Almaúnica, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

7. Dez cases expressivos/representativos de enoturismo
Casa Geraldo

Andradas (MG)

Chateau Lacave

Caxias do Sul (RS)

Complexo Casa Valduga

Vale dos Vinhedos

Bento Gonçalves (RS)

Don Giovanni

Pinto Bandeira (RS)

Vinhos Durigan

Santa Felicidade

Curitiba (SC)

Vinícola Aurora

Bento Gonçalves (RS)

Vinícola Goes

São Roque (SP)

Vinícola Jolimont

Canela (RS)

Vinícola Miolo

Vale dos Vinhedos

Bento Gonçalves (RS)

Vinícola Zanella

Pinheiro Preto (SC) 

Tradicional caminho das bandeiras entre antigas pipas da Vinícola Aurora, Bento Gonçalves (RS)
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Cantina Zanella

Pinheiro Preto (SC)

Casa Valduga

Vale dos Vinhedos

Bento Gonçalves (RS)

8. Dez benchmarkings referenciais de enoturismo
Don Giovanni

Pinto Bandeira (RS)

Família Brunholi

Jundiaí (SP)

Família Tonet

Caminhos da Colônia

Caxias do Sul (RS)

Vinhos Bettu

Garibaldi (RS)

Vinhos Don Laurindo

Vale dos Vinhedos

Garibaldi (RS)

Vinícola Jolimont

Canela (RS)

Vinícola Mazon

Urussanga (SC)

Vinícola Miolo

Vale dos Vinhedos

Bento Gonçalves (RS)

Família Brunholi, Jundiaí (SP)

9. Oportunidades de melhoria – planos de ação
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TÓPICO -  descritivo da sugestão de melhoria 

cuja fraqueza foi detectada durante a 

pesquisa.

CASES DE REFERÊNCIA 

- região onde a fraqueza 

foi solucionada,  tornou-

se uma força e pode ser 

referencial de aplicação 

nas demais.

ZONAS CRÍTICAS - 

indicação de cidades/

roteiros onde a fraqueza 

é presente.

LIDERANÇAS - órgãos/

entidades/empresas 

públicas ou privadas 

que podem ser agentes 

de mudanças nos 

processos/melhorias.

E
st

ra
d

a
s Melhoria geral nos acessos aos roteiros e 

empreendimentos. Não somente com recapeamento 

asfáltico ou asfaltamento, mas com estradas 

estruturadas para recepção de fl uxo.

- Vale dos Vinhedos

- Área rural de Garibaldi

- Vale do Rio do Peixe

- Interior do Vale dos Vinhedos

- Governo federal, estadual e 

municipal.

S
in

a
li

za
çã

o

Melhoria ou implantação de sinalização turística, 

indicando não apenas as vinícolas, mas também os 

demais empreendimentos (hotéis, restaurantes, etc.)

- Vale dos Vinhedos

- São Roque/Louveira

- Garibaldi

- Vale do Rio São Francisco (em 

melhoria)

- Caminhos Rurais – Porto 

Alegre

- Prefeitura, associações 

envolvidas.
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m

p
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a
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a
 c
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a

d
e

Além da preservação de paisagem, efeitos estéticos, 

como limpeza da cidade e ajardinamento são detalhes 

que fazem a diferença. A conscientização deve iniciar 

pelos moradores, proprietários, pela mudança de atitude, 

postura de zelo e cuidado em todas as ações.

- Gramado/Canela

- Piraquara

- Campanha Gaúcha

- Pedra Azul/

- Vale do Rio São Francisco

- Vale dos Vinhedos

- Vale do Rio do Peixe

- Prefeituras,  entidades.

Fo
rm

a
li

za
çã

o
 

d
o

 n
eg

ó
ci

o
 d

o
 

vi
n

h
o Formalização das empresas vinícolas, buscando 

adequação de normas e legalização das mesmas.

- Pequenas vinícolas da 

serra gaúcha – Farroupilha, 

Garibaldi, Flores da Cunha.

- Paraná

- Espírito Santo
- Empresariado, associações. 

M
el

h
o

ri
a

 d
a

 q
u

a
li

-

d
a

d
e 

d
o

 p
ro

d
u

to

Melhoria geral da qualidade do produto, sendo suco, 

vinho ou espumante. Explorar o melhor da região, 

cumprir as normas e apresentar aos clientes um produto 

de qualidade. Assim, formar o inconsciente coletivo de 

que o vinho brasileiro é bom.

- Flores da Cunha

- Garibaldi – Aviga

- Paraná

- Espírito Santo

- Jundiaí

- Nova Trento

- Vale do Rio do Peixe

- Empresariado, entidades.
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o

te
m

a
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a
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u
g
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tã

o
TÓPICO -  descritivo da sugestão de melhoria cuja 

fraqueza foi detectada durante a pesquisa.

CASES DE REFERÊNCIA 

- região onde a fraqueza 

foi solucionada,  tornou-

se uma força e pode ser 

referencial de aplicação 

nas demais.

ZONAS CRÍTICAS - 

indicação de cidades/

roteiros onde a 

fraqueza é presente.

LIDERANÇAS - 

órgãos/entidades/

empresas públicas 

ou privadas que 

podem ser agentes 

de mudanças nos 

processos/melhorias.

M
el

h
o

ri
a

 n
a

s 

in
fo

rm
a

çõ
es

 r
ep

a
ss

a
d

a
s 

a
o

s 
vi

si
ta

n
te

s

Treinar melhor os atendentes do turismo para que as 

informações sejam técnicas, históricas, turísticas, corretas 

e condizentes com a realidade local. Diferenciar vinho de 

sangria, coolers, etc. Os termos devem ser pronunciados 

corretamente. O turismo é importante formador de opinião 

e estas informações serão não somente tomadas como 

verdadeiras, mas também repassadas.

- Pinto Bandeira

- Vale dos Vinhedos

- Estrada do Sabor

- Nova Trento

- Espírito Santo

- Colônia Mergulhão/

Colombo

- Vale do Rio do Peixe

- Prefeituras, entidades, 

empresariado. 

P
a

is
a

g
is

m
o

/b
el

ez
a

 d
a

s 

em
p

re
sa

s 
e 

ro
te

ir
o

s

Com pequenos detalhes, como melhoria dos jardins, pinturas 

externas e decoração de bom gosto, ambientar os roteiros de 

forma a encantarem ainda mais os visitantes. A melhoria deve 

se aplicar através de conscientização turística dos moradores, 

trabalhadores das vinícolas e empresários.

- Vale dos Vinhedos

- Flores da Cunha

- Gramado/Canela

- Garibaldi – eixo urbano

- Vale do Rio São Francisco

- Marialva

- Santa Teresa (cidade e 

alguns empreendimentos)

- Vale do Rio do Peixe

- Prefeituras, entidades, 

empresariado.

P
ro

fi 
ss

io
n

a
li

za
çã

o
 d

o
 

se
to

r 
tu

rí
st

ic
o

Demonstrar aos empresários a importância de o turismo ser 

visto como importante estratégia de visibilidade e renda. 

Instruir sobre passos que compõem a cadeia do turismo 

(agências, guias, formas de divulgação e aproximação). 

Fomentar a participação dos roteiros/empresas em 

feiras e eventos do setor, além da publicação de guias e 

desenvolvimento de marketing/estratégias específi cas.

- Vinícola Aurora, Vinícola 

Miolo, Vinícola Salton

- Vinícola Zanella (Pinheiro 

Preto)

- Vinícola Goes 

- Extravinícolas – varejo da 

Tramontina (Carlos Barbosa) e 

Centros de Malhas (Farroupilha)

- Todas, exceto vinícolas com 

turismo profi ssionalizado, 

como Goes e parte do Vale 

dos Vinhedos.

- Prefeituras, entidades, 

empresariado, governo 

estadual e federal.

Fl
u

ên
ci

a
 e

m
 i

n
g

lê
s 

e 

es
p

a
n

h
o

l Em virtude da Copa e grandes eventos que o Brasil receberá, a 

fl uência em idiomas é fundamental. Há enorme carência neste 

setor, sendo raras as empresas com atendimento em outras 

línguas.

- Vinícolas específi cas do Vale 

dos Vinhedos
Todas

- Prefeituras, entidades, 

empresariado.

T
Ó

P
IC

O
 

te
m

a
 d

a
 s

u
g

es
tã

o

te
m

a
 d

a
 s

u
g

es
tã

o

TÓPICO -  descritivo da sugestão de 

melhoria cuja fraqueza foi detectada 

durante a pesquisa.

CASES DE REFERÊNCIA - região 

onde a fraqueza foi solucionada,  

tornou-se uma força e pode ser 

referencial de aplicação nas 

demais.

ZONAS CRÍTICAS - 

indicação de cidades/

roteiros onde a 

fraqueza é presente.

LIDERANÇAS - 

órgãos/entidades/

empresas públicas 

ou privadas que 

podem ser agentes 

de mudanças nos 

processos/melhorias.

In
fr

a
es

tr
u

tu
ra

 d
e 

re
ce

p
çã

o
 

e 
a

p
o

io
 a

o
 t

u
ri

st
a

Manter estética e paisagismo, desenvolver espaços 

específi cos para atendimento aos visitantes. 

Delimitar áreas de caminho da visita, montagem de 

espaço para degustação/sala de vendas, otimizando 

áreas e estruturas já existentes. Preparar a 

empresa para os visitantes, com banheiros, 

pessoas treinadas, áreas de estacionamento, 

taças, enfi m, todos os detalhes para que a imagem 

se construa. Melhoria e modernização das já 

existentes.

- Vale dos Vinhedos – Cases Miolo, 

Don Laurindo, Pizzato, AlmaUnica, Casa 

Valduga

- São Roque

- Case Casa Perini – Farroupilha

- Vale do Rio São Francisco

- Vales da Uva Goethe

- Bituruna e Marialva

- Rota das Cantinas / Aviga 

– Garibaldi

- Farroupilha

- Espírito Santo

- Prefeituras, entidades, 

empresariado.

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
d

e 
ca

rg
a

Estudo da capacidade de carga dos roteiros, 

adequando preços, horários, além de treinamento 

de pessoas. Aplicação de projetos que visem à 

qualidade tanto da visitação quanto da vida dos 

moradores das regiões enoturísticas.

- projetos iniciados nos Caminhos de Pedra

- Modelo de gestão de vilarejos medievais 

no interior da França e Itália – controle por 

acesso de ônibus, credenciamento, etc.

- Vale dos Vinhedos

- Santa Felicidade

- Gramado/Canela

- São Roque

- Jundiaí

- Governos em todas as 

instâncias, empresariado, 

entidades.

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

d
e 

p
o

te
n

ci
a

li
d

a
d

es
 

en
o

g
a

st
ro

n
ô

m
ic

a
s 

in
te

rn
a

s/
o

ti
m

iz
a

çã
o

 d
e 

á
re

a
s

Incentivo ao empreendedorismo através 

de prestação de serviços como criação de 

restaurantes, cafeterias, wineshop, espaços de 

eventos. Assim não somente são supridas as 

carências de infraestrutura dos roteiros, como 

também são geradas novas oportunidades de 

receita.

- Vale dos Vinhedos – Casa Valduga

- São Roque

- Estrada do Sabor

- Urussanga (Case Vinícola Mazon)

- Don Guerino – Alto Feliz 

- Pinto Bandeira (Case Don Giovanni)

- Faria Lemos – Bento Gonçalves – Cases 

Dal Pizzol e Cristófoli

- Vale do Rio São Francisco

- Bituruna

- Flores da Cunha e 

arredores

- Farroupilha

- Espírito Santo

- Campanha Gaúcha

- Empresariado, 

entidades, prefeituras.
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o
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TÓPICO -  descritivo da sugestão de melhoria cuja 

fraqueza foi detectada durante a pesquisa.

CASES DE REFERÊNCIA 

- região onde a fraqueza 

foi solucionada,  tornou-

se uma força e pode ser 

referencial de aplicação 

nas demais.

ZONAS CRÍTICAS - 

indicação de cidades/

roteiros onde a 

fraqueza é presente.

LIDERANÇAS - 

órgãos/entidades/

empresas públicas 

ou privadas que 

podem ser agentes 

de mudanças nos 

processos/melhorias.

P
re

se
rv

a
çã

o
 

d
a

 p
a

is
a

g
em

 

e 
es

p
ec

u
la

çã
o

 

im
o

b
il

iá
ri

a Revisão, estabelecimento e aplicação de leis, incluindo plano 

diretor, que preservem paisagens e entornos das áreas 

vitivinícolas. Conscientização dos proprietários de terras 

sobre a importância da paisagem e vinhedos. Fomento ao 

empreendedorismo e valorização através da atividade turística.

- Piraquara (leis ambientais)

- Case internacional: projeto 

de tombamento pela Unesco 

da paisagem do Alto Douro, 

Portugal.

- Vale dos Vinhedos

- Faria Lemos

- Pinto Bandeira

- Jundiaí e Louveira

- Governos em todas as 

instâncias, associações 

empresariais; grupos de 

moradores.

C
ri

a
çã

o
 d

e 
ev

en
to

s 

en
o

g
a

st
ro

n
ô

m
ic

o
s

Criar eventos de médio e pequeno porte, seja nas vinícolas, 

restaurantes ou outros locais, com a fi nalidade de ter 

opções de entretenimento aos visitantes. Assim, há também 

valorização do produto, educação para cultura do vinho e 

divulgação dos produtos, além de nova oportunidade de renda.

- Vale dos Vinhedos Todas as demais
- Empresariado, 

entidades.

R
ev

it
a

li
za

çã
o

 d
a

s 

fe
st

a
s 

re
g

io
n

a
is

Buscar os históricos das festas realizadas, os objetivos iniciais. 

Assim, faz-se uma análise de linha do tempo. Pesquisa dos 

interesses e expectativas do público participante e empresas 

envolvidas. Análise de calendário e propósitos. Viabilidade 

comercial e importância sociocultural. 

- Fenachamp/Garibaldi Todas as demais

- Prefeituras, comissões 

organizadoras e 

empresariado.

A
tr

a
ti

vo
s 

in
fa

n
ti

s

Fomento à criação de atrativos, mesmo que simples, voltados 

à criança. Miniparquinhos, folhas para colorir, degustação 

de sucos de uva em copos diferentes, rodas de aromas, são 

opções fáceis de implantar.

São Roque Todos os roteiros Empresariado, entidades.

M
el

h
o

ri
a

 n
a

 

fo
lh

et
er

ia

A maioria dos folders recolhidos é similar, poluída, não 

remetendo ao posicionamento adequado aos roteiros visitados 

e ao produto oferecido.

- Vinícolas específi cas de Bento 

Gonçalves, Garibaldi e Caxias 

do Sul.

- Vales da Uva Goethe

Todas as regiões vinícolas
- Prefeituras, associações, 

entidades.

T
Ó

P
IC

O
 

te
m

a
 d

a
 s

u
g

es
tã

o

te
m

a
 d

a
 s

u
g

es
tã

o

TÓPICO -  descritivo da sugestão de 

melhoria cuja fraqueza foi detectada 

durante a pesquisa.

CASES DE REFERÊNCIA - região onde 

a fraqueza foi solucionada,  tornou-se 

uma força e pode ser referencial de 

aplicação nas demais.

ZONAS CRÍTICAS - 

indicação de cidades/

roteiros onde a 

fraqueza é presente.

LIDERANÇAS - 

órgãos/entidades/

empresas públicas 

ou privadas que 

podem ser agentes 

de mudanças nos 

processos/melhorias.

M
el

h
o

ri
a

 n
a

 d
iv

u
lg

a
çã

o
 

a
tr

a
vé

s 
d

a
 i

n
te

rn
et

Ainda é modesta e carente a relação do 

enoturismo com mídia virtual, incluindo sites, 

redes sociais, tanto das empresas quanto dos 

roteiros. Muitas empresas familiares visitadas 

sequer possuem site. Busca constante de 

melhoria e atualização.

- Vale dos Vinhedos

- Portal Atuaserra

- Nova Trento

- Vale do Rio São Francisco

- Paraná

- Espírito Santo

- Prefeituras, entidades, 

empresariado.

C
ri

a
ti

vi
d

a
d

e 
n

o
s 

ro
te

ir
o

s 

 d
e 

vi
si

ta
çã

o Os roteiros de visitação internos são muito 

similares, focando a ordem técnica de 

elaboração. Criar novos atrativos, novos 

pacotes e projetos é uma das formas de se 

diferenciar e criar expectativa de retorno dos 

visitantes.

- Vale do São Francisco – com passeio de barco

- Bettu – Garibaldi

- Goes – São Roque

- Bella Aurora

- Estudo de benchmarking internacional: 

Torres e Freixenet (Espanha); Família Zuccardi 

(Mendoza, Argentina); 

Clos Apalta e Casa Silva (Chile).

- Vale dos Vinhedos

- Todas as demais regiões

- Prefeituras, entidades, 

empresariado.

P
ro

fi 
ss

io
n

a
-i

za
çã

o
 

d
a

 m
ã

o
 d

e 
o

b
ra

Incentivar a implantação de cursos de mão de 

obra básica e treinamento para as diferentes 

áreas de prestação de serviço na cadeia 

turística.

Bento Gonçalves;

Garibaldi (Fisul)

Flores da Cunha (ICIF)

Todas as regiões

- Prefeituras, entidades, 

empresariado, governos 

estadual e federal e 

entidades de ensino. 

121120



10. Considerações fi nais
O vinho é o mais forte legado que a colonização italiana inseriu na 

cultura brasileira. E este traço cultural fez com que cidades e muita 

riqueza fossem construídas e conquistadas. Tornar o vinho e o ho-

mem do campo ainda mais valorizados é um desafi o. O êxodo rural e 

a carência de mão de obra em todas as áreas são parte do preço de 

um país que cresce. 

Registrar toda esta potencialidade e sugerir inovações e melhorias 

foram objetivos deste trabalho. A riqueza de informações e roteiros 

superou a expectativa do Ibravin e de nós, autoras, pois havia muito 

mais regiões a serem visitadas do que o inicialmente previsto. Fomos 

descobrindo roteiros, personalidades, diferenciais. E, como as regi-

ões careciam de dados e registros sobre turismo, o trabalho foi se 

tornando muito amplo, com mais visitas, mais entrevistas, garantindo 

consistência de conteúdos, agora organizados e disponíveis a todos 

os interessados.

Um traço em comum a todos os roteiros torna-se a assinatura do 

Enoturismo Brasileiro: o bem-receber. Nossas vinícolas são acolhe-

doras, têm suas portas abertas aos visitantes e muito orgulho em 

mostrar o seu trabalho. Nas empresas familiares isto é ainda mais 

presente; o atendimento é feito pelos proprietários e, em muitas, não 

há limitações de horários de trabalho nem em fi ns de semana. Em 

longo prazo, porém, esta sobrecarga de trabalho torna-se um fator 

desgastante e desmotivante.

Trabalhar de forma integrada os roteiros e cidades apresentados é 

importante quesito não apenas de divulgação, mas consolidação e 

enriquecimento cultural de muitas destas rotas. Assim como a Bahia 

já trabalha integrada a Pernambuco, no Vale do Rio São Francisco, 

roteiros como a Serra Catarinense e a região de Vacaria (Rio Grande 

do Sul), Campanha Gaúcha e Serra do Sudeste, aliadas aos vizinhos 

uruguaios, os pequenos produtores próximos a Porto Alegre e arre-

dores, podem se tornar referência internacional.

O turismo é uma das mais sadias formas de divulgar o vinho brasi-

leiro, agregar valor, gerar renda e diferenciação nas pequenas co-

munidades. É moda beber vinho, é moda saber de vinho. As opor-

tunidades são incalculáveis: a natureza das regiões de enoturismo é 

fantástica, o brasileiro está viajando mais, além de estar mais aberto 

para aprender.

Da mesma forma, é hora de preservar a paisagem, elemento funda-

mental nos roteiros. A urbanização desenfreada de nichos como Vale 

dos Vinhedos tende a modifi car o que o Vale tem de mais autêntico 

e atrativo: o verde, os vinhedos, as “colchas de retalhos” formadas 

pelas pequenas parcelas de vinhas, plátanos e mata nativa. É im-

portante a atenção de todos os envolvidos, poder público e privado, 

neste tema, evitando a descaracterização e perda de identidade.

Vinho faz bem à saúde, faz bem à natureza. E o turismo traz bem-es-

tar a quem viaja e a quem recebe. A hora é esta, de divulgar nossos 

roteiros, trabalhar e aprimorar ainda mais a prestação de serviços, 

focando no turista interno (o próprio povo brasileiro), que assim como 

as regiões vitivinícolas, está com o coração aberto para provar e des-

cobrir as muitas informações e encantamentos que o vinho daqui tem 

a oferecer.  Nosso anseio é que este diagnóstico seja fonte de ideias, 

renovação, um verdadeiro incentivo aos produtores brasileiros.

Cave de envelhecimento da Vinícola Ametista, em antiga mina de extra-
ção de pedras preciosas, em Ametista do Sul (RS)

Vista do Vale Aurora, interior de Bento Gonçalves (RS)
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