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vinhos catarinenses são 
destaque na qualidade

Regiões do roteiro
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Q
uando se pensa em bebi-
das de inverno, o vinho é 
uma unanimidade. Seja 
branco, tinto ou rosé, sua-

ve ou seco, não importa. Ao gosto de 
cada um, o que vale é ter a bebida 
pra brindar os dias frios.

Quem visita Santa Catarina tem 
a oportunidade de experimentar 
um dos melhores vinhos produ-
zidos no país e algumas versões 
eleitas como destaque da América 
Latina. São dezenas de vinícolas 
espalhadas pelas terras catarinen-
ses, onde é possível visitar desde os 
parreirais, conhecer a produção e 
degustar a bebida ali mesmo, dire-
tamente dos barris de carvalho.

Uma das regiões mais 
valorizadas no setor de 
vinícolas é a Serra Catari-
nense, onde as condições 
favoráveis do tempo aju-
dam a produzir uvas de 
alta qualidade. A região 
se firmou como uma das 
mais promissoras do Brasil para vi-
nhos de alto padrão, com destaque 
para a cidade de São Joaquim.

Na Serra são produzidas uvas com 
grande potencial de cor e açúcar, 
com o desenvolvimento de aromas 
mais finos e delicados. Isso acontece 
porque as uvas ficam maduras va-
garosamente, resultado das baixas 
temperaturas. 

Outra região que se destaca da 
vinicultura é a Meio-Oeste, onde há 
forte produção em ao menos seis 
municípios. A atividade é tão inten-
sa nessas cidades que ficou conhe-
cida como Vale da Uva e do Vinho. 
Completa a Rota do Vinho em Santa 
Catarina a cidade de Urussanga, no 
Sul do Estado. 

A maioria das vinícolas cata-
rinenses investe no enoturismo. 
Os turistas podem presenciar o 
processo de cultivo dos vinhedos, 
acompanhar a produção, participar 
de sessões de degustação acompa-
nhada de gastronomia italiana, e 
dependendo da época, presenciar 
a colheita da uva.

Brinde

Confira a lista 
das vinícolas e 
informações sobre o 
roteiro do vinho em: 
www.destinosc.com.br

SERRA 
• São Joaquim - uma ótima 
pedida é fazer uma parada nas 
vinícolas Quinta de santa Maria, 
sanjo-cooperativa agrícola de são 
Joaquim, villa Francioni (cujo vinho 
sauvignon Blanc é considerado 
como um dos melhores da américa 
latina), santo emílio, Quinta da 
neve, villaggio Bassetti, cave pericó 
e villaggio Bassetti. Informações: 
www.saojoaquim.sc.gov.br

MEIO-OESTE
• Pinheiro Preto – a aconchegante 
cidade carrega o título de capital 
catarinense do vinho. e não é para 
menos, afinal, são 22 fábricas da 
bebida e quatro indústrias de suco. 
as vinícolas que mais recebem 
visitantes são a da serra e a casal.
Informações: www.pinheiropreto.
sc.gov.br.

• Tangará – Maior produtora de 
uva de santa catarina, a cidade tem 
boa parte do seu turismo voltado 
ao vinho. uma das principais 
atrações é a visitação às vinícolas, 
aliada ao delicioso sabor da 
gastronomia típica italiana, alemã 
e campeira. os visitantes de longe 

também pode curtir o aconchego 
das pousadas. a cidade oferece 
ainda o Museu da vitivinicultura 
catarinense, observação e colheita 
de frutas em pomares e vinhedos.
Informações: www.tangara.sc.gov.
br.

• Videira – entre um dos principais 
atrativos está o Museu do vinho 
Mario pellegrin, onde se conhece 
a história de como a bebida era 
produzida artesanalmente na 
época da colonização. no local 
há um acervo de equipamentos 
utilizados pelos primeiros 
moradores da cidade para a 
fabricação da bebida.
Informações: www.videira.sc.gov.
br.

• Treze Tílias - com um turismo 
bastante explorado, tem entre os 
atrativos o projeto da família Kranz, 
cujos vinhos modernos e bons 
espumantes têm surpreendido os 
consumidores. 
informações: www.trezetilias.
sc.gov.br.

• Água Doce – um dos destaques 
é o projeto villaggio grando, que 
valoriza a natureza. destaque 

para os vinhos da variedade 
chardonnay. Informações: www.
aguadoce.sc.gov.br.

• Salto Veloso -  a cidade oferece 
aos turistas um passeio na 
indústria de vinhos, onde é possível 
conhecer a todas as etapas de 
fabricação do vinho tinto, rosado, 
niágara bordô, branco e cabernet 
sauvignon. os visitantes podem 
leva-los para casa, afinal, todos são 
comercializados no local.
Informações: www.saltoveloso.
sc.gov.br.

SUL
• Urussanga – cidade catarinense 
pioneira da produção de vinhos 
tem nos brancos e nos espumantes 
da variedade goethe a base da 
produção. instalada na antiga 
estação ferroviária, junto com o 
centro de informações turísticas, 
a progoethe (associação dos 
produtores de uva e do vinho 
goethe) organiza passeios pelas 
vinícolas e cantinas tradicionais 
da região. as vinícolas mais 
famosas são Mazon e a vitivinícola 
urussanga, do vinho casa del 
nonno. Informações: www.
urussanga.sc.gov.br.
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