
         

	 Trezentos	expositores	de	17	diferentes	países.	Pre-

sença	marcante	tanto	de	pesos-pesados	no	mundo	do	

vinho,	como	França	e	Portugal,	que	neste	ano	dobra-

ram	seu	espaço	na	feira,	como	de	novos	postulantes,	

como	as	“estreantes”	Sérvia	e	Bolívia,	sem	nenhuma	

tradição	vinícola,	e	Grécia,	produtor	tradicional	mas	

ainda	pouco	presente	no	Brasil.	Sem	contar	a	parti-

cipação	recorde	de	vinícolas	brasileiras:	45,	no	total.	

Mais:	20	mil	rótulos	degustados,	de	tintos	a	brancos	

e	rosados,	de	doces	a	espumantes,	entre	nacionais	e	

estrangeiros.	Público?	Quinze	mil	pessoas,	entre	pro-

fissionais	 e	 consumidores,	 segundo	 a	Exponor	Bra-

sil,	empresa	responsável	pela	organização	do	evento.	

Não	é	pouca	coisa.	Porém,	mais	que	os	números	su-

perlativos	da	Expovinis	2010,	a	14ª	edição	da	maior	

e	 mais	 importante	 feira	 do	 setor	 na	 América	 Lati-

na,	realizada	pela	primeira	vez	no	pavilhão	do	Expo	

Center	Norte,	 na	 capital	 paulista,	mostrou	o	que	o	

consumidor	brasileiro	tem	ao	alcance	das	mãos	–		e	

dos	copos	–		em	matéria	de	oferta	de	vinhos.	Melhor:	

quem	perambulou	de	 taça	em	punho	pelos	 estandes,	

assistiu	a	palestras	e	participou	de	degustações	realiza-

das	ao	longo	dos	três	movimentados	dias	da	feira,	teve	

acesso	a	um	painel	bastante	variado	e	 representativo	

de	o	que	há	hoje	disponível	no	mercado,	inclusive	ró-

tulos	inéditos,	oferecidos	por	produtores	e	importado-

res.	Dentre	as	várias	degustações	promovidas	durante	

o	evento	pelos	organizadores	e	importadores,	o	ponto	

alto	foi	a	vertical	do	Cabernet Sauvignon Mas La 

Plana,	um	ícone	espanhol,	conduzida	pelo	tarimbado	

enólogo	Joan	Pujol,	das	Bodegas	Miguel	Torres,	à	qual	

WS	esteve	presente	(ver	quadro).		

	 Atentas	à		boa	fase	da	economia	no	país	e	ao	cres-

cente	 interesse	 do	 consumidor	 brasileiro	 por	 vinhos,	

vários	países	aterrissaram	na	feira	deste	ano	na	tentati-

va	de	conquistar	um	espaço	maior	para	seus	produtos,	

com	novos	 rótulos	ou	buscando	melhorar	ou	manter	

sua	representatividade	no	aquecido	mercado	interno.	

EVENTO

DiversiDaDe 
serviDa em taça 

Com partiCipação reCorde de  expositores e  presença
de países sem tradição viníCola Como sérvia  e  Bolívia ,

a  expovinis  2010  exiBiu  um painel  de  o  que há de  mais 
representativo hoje no aqueCido merCado Brasileiro
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Caso	da	França	que,	após	o	sucesso	obtido	em	2009,	

dobrou	de	250	para	500m2	o	seu	estande.	Colocou-se,	

ainda,	 estrategicamente	 bem	 no	 “coração”	 da	 feira,	

visando	mostrar	 suas	garrafas,	provenientes	de	prati-

camente	todas	as	regiões	gaulesas:	Alsácia,	Bordeaux,	

Borgonha,	Champagne,	Córsega,	Languedoc,	Proven-

ce,	Sud	de	France	e	vales	do	Rhône	e	Loire.	Mas	não	

apenas	ela.	De	olho	em	novos	negócios,	outros	países	

também	 ampliaram	 significativamente	 sua	 participa-

ção.	 Portugal,	 por	 exemplo,	 reuniu	 uma	 comitiva	 de	

peso	representada	pela	ViniPortugal,	associação	inter-

profissional	 privada	 dedicada	 à	 promoção	de	 rótulos	

lusos,	 que	 trouxe	neste	 ano	26	produtores,	 incluindo	

os	 da	 Ilha	 da	 Madeira.	 Reforçaram	 ainda	 o	 bloco	

luso,	os	já	veteranos	AEP	(Associação	Empresarial	de	

Portugal),	Fenadegas	(Federação	Nacional	das	Adegas	

Corporativas	 em	Portugal)	 e	a	Comissão	Vitivinícola	

da	Região	do	Alentejo,	Dão	e	Lisboa.	Ainda	do	Velho	

Mundo,	18	bodegas	das	 regiões	de	Castilla-La	Man-

cha	 e	 de	 Aragón	 fizeram	 seu	 début,	 empunhando	 a	

bandeira	amarelo-rubra	da	Espanha.	Já	a	 tricolor	da	

Itália	 foi	 representada	por	 11	produtores	 das	 regiões	

da	Lazio,	Toscana,	Vêneto,	Friuli,	Umbria	e	Abruzzo.	

	 Da	 vizinha	 Argentina,	 a	 Fundação	 Pró-Mendoza	

desta	 vez	 ganhou	 o	 importante	 reforço	 da	 dinâmica	

Wines	of 	Argentina.	A	participação	de	 seu	vizinho	e	

eterno	 rival	 no	 mercado	 brasileiro,	 o	 Chile,	 incluiu,	

neste	 ano,	 dentre	 outros	 destaques,	 a	 presença	 do	

grande	produtor	e	enólogo	Pablo	Morandé,	cujo	Gran 

Reserva Syrah 2005	 foi	um	dos	destaques	da	 feira.	

E	mais:	 do	 presidente	 da	 associação	Vinos	 de	Chile,	

René	Merino,	 que	 comandou	 várias	 degustações	 de	

rótulos	da	importadora	Del	Maipo	e	do	produtor	Ale-

jandro	Orueta	La	Ronciere,	 da	 bodega	 que	 leva	 seu	

sobrenome,	e	cujos	vinhedos	estão	localizados	em	Col-

chagua	e	Cachapoal,	no	antigo	vale	do	Rapel.	Além	

do	enólogo	francês	Jean-François	Hébrard,	da	Quinta	

de	La	Quietud,	 situada	na	região	de	Toro,	no	entor-

no	de	Ribera	del	Duero	e	Rueda,	 e	de	 Juan	Manuel	

Burgos,	produtor-enólogo	dos	vinhos	de	terroir	Avan,	

Ao lado das precursoras Marquês de 
Riscal e Vega Sicilia, que iniciaram o 
cultivo da Cabernet Sauvignon em solo 
espanhol ainda no século 19, a tradicio-
nal Bodegas Miguel Torres, atualmente 
presente em várias regiões espanholas, 
Califórnia e Chile, foi quem levou, nos 
anos 60, à região do Penedés, na Catalu-
nha, a mais conhecida e globalizada das 
cepas francesas, ao lado de outras cas-
tas internacionais. Desde então, seu va-
rietal elaborado desde os anos 70 sob o 
nome de mas la plana (“mas”, em cata-
lão, quer dizer “casa do agricultor”, e “la 
plana”, terreno plano; nome da segunda 
finca do grupo, adquirida em 1966), só 
fez aumentar o prestígio da vinícola de 
Miguel Torres, dos vinhos catalães e da 
própria Espanha no cenário mundial. Ca-
pitaneada pelo experiente enólogo Joan 
Pujol, a vertical incluiu seis safras – des-
de a rara (e inencontrável) 1970 às dos 
anos 1981, 1996, 1997, 2001 e 2006. Cada 
qual com estilo e personalidade distin-
tas, o painel exibiu a perfeita evolução 
desses reputados rótulos. De acordo 
com Pujol, tais “mudanças” são fruto 
das condições climáticas e do desen-
volvimento dos métodos de vinificação 
empregados pela bodega, ao longo das 
últimas quatro décadas. “Nos anos 70, 
elaborávamos um vinho com uvas de vi-
deiras mais altas, de maturação menos 
avançada. Nos anos 80, colhíamos as 
uvas mais tarde e promovemos a redu-
ção da produção e uma maceração mais 
longa. Já nos 90, introduzimos a fermen-
tação malolática e melhoramos a quali-
dade dos barris. A partir daí, passamos 

a selecionar anualmente as tanoarias, 
adquirindo maior conhecimento da inte-
ração vinho-madeira”, sintetizou. 
Eleito o melhor Cabernet Sauvignon do 
mundo, em 1979, na Olímpiada de Paris, or-
ganizada pelo criterioso guia Gault-Millau, 

na qual desbancou renomados châteuax 
franceses como o Latour, o Gran Coro-
nas 1970 (nome original do mas la pla-
na) confirmou ao primeiro gole a fama de 
ser a “joia da coroa” da família Torres. 
Curiosamente, até 1976, o mais premia-
do monocasta da bodega catalã era na 
verdade um assemblage de Cabernet 
Sauvignon (70%, em média) Tempranillo 
(20%) e Monastrell (10%). De cor atijola-
da, característica dos vinhos evoluídos, 
apresentou-se íntegro, mas sem nenhum 
traço de oxidação. No nariz, aromas 
herbáceos, de alcaçuz e pimentões e 
notas de torrefação. Na boca, boa aci-
dez, persistência suave e ausência de 
taninos. Sem a presença destes, mas 

com acidez mais viva e paladar avelu-
dado, o de 1981 exibiu notas animais e 
vegetais (piracina), marmelada, cacau, 
toques de torrefação, com final de boca 
muito equilibrado e integrado em seus 
13,50 de álcool. Com o mesmo teor, mas 
com taninos e álcool marcantes, o 1996 
apresentou cor violácea e, no nariz, a 
onipresente nota de alcaçuz, além de 
frutas negras maduras e toques minerais 
tanto no nariz quanto em boca. Já o 1997, 
por conta de um ano chuvoso, como in-
formou Pujol, mostrou-se fechado no na-
riz, com notas herbáceas sutis. Na boca, 
taninos potentes e vigorosos e paladar 
de carne animal. O 2001, por sua vez, en-
cantou pela complexidade e elegância. 
Elaborado em ano excepcional, estagiou 
18 meses em barricas novas francesas 
especiais, provenientes das regiões de 
Tronçais e Nevers. Nariz de frutos ma-
duros, alcaçuz, torrefação e cacau. Em 
que pesem seus 140 de álcool, exibiu na 
boca taninos macios, boa acidez e gran-
de persistência. Com 14,70 (maior teor al-
coólico dentre as garrafas degustadas, 
já denunciado pelo nariz), o 2006 (engar-
rafado em 2009), foi o que apresentou 
maior potencial de guarda. Nariz potente 
de notas vegetais (piracina) e alcaçuz. 
Na boca, no entanto, apresentou taninos 
elegantes e bom equilíbrio entre acidez 
e álcool, com final marcante. (MM) 

Os vinhos Miguel Torres são importados 
pela Reloco – www.reloco.com.br 
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também	 localizada	nesta	 última	 região	 espanhola	 de	

denominação	de	origem.	

	

ovelhas anãs para aparar
a Grama dos vinhedos 

África	do	Sul,	Austrália	e	Nova	Zelândia	também	dis-

putaram	a	atenção	do	público.	Desta	última	fronteira	

vinícola	do	Novo	Mundo,	brilhou	a	estreante	Yealan-

ds	Estates	(www.yealands.co.nz),	com	seu	Sauvignon 

Blanc 2008,	outro	destaque	da	 feira.	De	ótima	rela-

ção	 custo/benefício,	 este	 branco	 mostrou	 rica	 pale-

ta	 aromática	 de	 frutos	maduros	 (abacaxi,	maracujá),	

mel,	toque	mineral	e	ótimo	equilíbrio,	frescor	e	acidez	

em	boca.	Presente	à	feira,	o	simpático	produtor,	Peter	

“Crocodilo	 Dundee”	 Yealands,	 contou	 que	 fornecia	

uvas	 para	 vinícolas	 da	 região	 de	Marlborough	 e	 de-

cidiu	virar	produtor	na	última	década,	apostando	em	

seus	próprios	rótulos	e	em	um	modelo	sustentável	de	

produção.	Detentora	do	 selo	CarbonZero,	 a	 vinícola	

familiar	dos	Yealands	propõe,	dentre	outros	métodos	

naturais,	o	engenhoso	uso	de	ovelhas	anãs	para	aparar	a	

grama,	sem	que	essas	alcancem	as	uvas	na	videira.	(Em	

tempo:	embora	ainda	não	tenha	importador,	esta	viní-

cola	neozelandesa	fornece	desde	2009	a	linha	Yealands	

Way,	de	vinhos	básicos,	para	o	grupo	Pão	de	Açúcar).	

	 Também	 chamaram	 a	 atenção	 –	 mais	 pela	

curiosidade	do	que	pela	excelência	das	garrafas	–	as	

pouco	conhecidas	Sérvia	e	Bolívia,	países	com	pouca	

ou	nenhuma	tradição	vinícola.	A	pátria	de	Evo	Mo-

rales	 esteve	 representada	 por	 três	 das	 mais	 impor-

tantes	bodegas	do	país:	Casa	Grande,	Kohlberg	e	La	

Concepción.	Ainda	 sem	 importadores	 no	 país,	 esta	

trinca	 de	 vinícolas	 fica	 localizada	 no	 sul	 boliviano,	

nos	vales	de	Cintis	e	Central	de	Tarija.	A	bodega	La	

Concepción,	 por	 exemplo,	 mostrou	 o	 Singani,	 um	

destilado	 de	 vinho	 típico	 daquele	 país,	 produzido	

com	a	cepa	Moscatel.		

	 Na	esteira	do	aumento	da	vendas	de	vinhos	nacio-

nais	em	2009,	que	bateu	em	12%,	o	Brasil	foi	um	dos	

grandes	destaques	da	Expovinis	2010	(ver	reportagem	

sobre	a	participação	brasileira	na	feira).	Reunidas	no	

espaço	do	 Instituto	Brasileiro	do	Vinho	 (Ibravin),	 40	

vinícolas	nacionais,	vindas	de	todas	as	regiões	do	país	

–	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 Pernambuco,	 Bahia	 e	 Santa	

Catarina	–,	integraram	a	maior	delegação	do	evento.	

Dentre	 elas,	 a	 gaúcha	Wine	 Park	 foi	 uma	 das	 gran-

des	 surpresas	do	evento	por	 conta	de	 seu	espumante	

Grand Legado Brut.	Pertencente	ao	grupo	gaúcho	

Suvalan-Tecnovin	 (produtor	de	suco	de	uva),	esta	 jo-

vem	vinícola	do	Sul	herdou	os	vinhedos	anteriormen-

te	 utilizados	 pela	 Forestier/Mumm,	 em	Garibaldi,	 e	

a	 filosofia	 francesa	daquela	 empresa	na	produção	de	

vinho,	 além	de	boa	parte	 de	 seus	 enólogos	 e	 antigos	

profissionais.	Elaborado	com	as	uvas	Chardonnay	(70%)	

e	Pinot Noir	 (30%),	em	uma	mescla	de	vinhos	de	dife-

rentes	safras	 (2006,	2007	e	2008,	com	predominância	

da	 segunda),	 este	 espumante	 produzido	 pelo	método	

champenoise	passa	18	meses	em	contato	com	leveduras	

especiais,	que	lhe	emprestam	personalidade	diferencia-

da.	De	cor	âmbar,	seu	nariz	apresenta	aromas	de	frutos	

maduros,	cítricos	e	 toques	elegantes	de	 leveduras.	Na	

boca,	um	perfeito	equilíbrio	entre	acidez	e	álcool.

	 As	grandes	vinícolas	nacionais,	por	sua	vez,	marca-

ram	presença	com	vários	lançamentos.	No	ano	de	seu	

centenário,	a	vinícola	Salton,	onipresente	em	todas	as	

edições	 da	 feira,	 fez	 o	 pré-lançamento	 do	 tinto	 e	 do	

espumante	que	marcam	essa	data	histórica	(ver	notícia	

em	Wine	Style	nº	27).	O	primeiro	é	um	corte	bordalês	

(50%	Cabernet,	40%	Merlot	e	10%	Cabernet Franc,	prove-

nientes	 de	 vinhedos	 próprios	 na	 Serra	Gaúcha,	 com	

passagem	 de	 16	meses	 em	 barricas	 francesas	 novas).	

Elaborado	 pelo	 método	 champenoise,	 o	 espumante	

por	 sua	 vez	 inclui	 os	 cortes	 Pinot Noir (70%)	 e	Char-

donnay	 (30%),	 estágio	 de	 36	meses	 em	 garrafa.	 Com	

tiragem	 limitada	a	13	mil	garrafas	cada	qual,	ambos	

chegam	ao	mercado	dia	25	agosto	 (data	de	aniversá-

rio	da	vinícola).	A	venda	será	feita	exclusivamente	por	

algumas	lojas	ou	pelo	site	da	vinícola.	Já	a	Miolo	lan-

çou	o	tinto	Merlot	de	sua	linha	superpremium	Rar,	o	

novo	Chardonnay Cuvée Giuseppe 2009,	 que	 se	

integra	à	elite	dos	vinhos	nacionais	dessa	casta,	além	

de	dois	vinhos	 frutos	de	sua	parceria	com	o	conheci-

do	narrador	 esportivo	Galvão	Bueno	 (ver	 nota	nesta	

edição).	A	 vinícola	 também	 foi	 destaque	pelo	 excep-

cional	Sesmarias 2008,	apontado	com	justiça	como	

o	melhor	tinto	nacional	do	evento.	Já	a	gaúcha	Lídio	

Carraro	apresentou	sete	 lançamentos	de	sua	“produ-

ção	 butique”,	 dentre	 eles,	 o	Singular Teroldego	 e	

o	 corte	 inédito	 Elos Touriga Nacional-Tannat.	

Merece	menção	 especial,	 também,	 o	 lançamento	 do	

Pizzato DNA 99 Merlot 2005.	 O	 vinho,	 que	 me-

receu	 rasgados	 elogios	 do	 produtor	 chileno,	 nascido	

em	Bordeaux,	Patrick	Valette,	marca	uma	espécie	de	

volta	 às	 origens,	 já	 que	 foi	 produzido	 (com	 baixíssi-

mo	rendimento)	com	uvas	do	mesmo	vinhedo	que	ori-

ginou	 o	Merlot 1999,	 considerado	 até	 hoje	 um	 dos	

melhores	vinhos	tintos	 já	produzidos	no	Brasil.	Tam-

bém	merece	destaque	o	excelente	Anima Vitis 2005,	

da	Boscato	Vinhos	Finos,	um	corte	das	uvas	Cabernet 

Sauvignon,	 Ancellotta,	 Merlot,	 Refosco	 e	 Alicante Bouschet,	

com	amadurecimento	em	barricas	de	carvalho	por		13	

meses	 e	 nada	menos	 que	 28	meses	 em	garrafa	 antes	

da	 comercialização.	 O	 resultado	 foi	 um	 vinho	 mui-

to	 interessante,	 com	boa	 fruta	 e	 excelente	 expressão.
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	 A	 14ª	 edição	 da	 Expovinis	 terminou	 com	 saldo	

amplamente	positivo	para	o	vinho	brasileiro,	tanto	no	

que	se	refere	ao	interesse	despertado	junto	ao	grande	

público	como	às	novidades	que	vieram	à	tona	ao	lon-

go	dos	três	dias	de	evento.	Merece	destaque	o	fato	de	

que	o	maior	estande	da	Expovinis	foi	o	dos	Vinhos	do	

Brasil,	 montado	 pelo	 IBRAVIN	 (Instituto	 Brasileiro	

do	Vinho).	O	estande	reuniu	40	vinícolas	brasileiras,	

segmentadas	por	região	produtora,	o	que	representou	

grande	avanço	em	relação	a	2008	e	2009,	com	11	e	

25	vinícolas,	respectivamente.	A	este	número	somam-

se	 ainda	as	 vinícolas	que	participaram	da	 feira	 com	

estandes	próprios,	como	Miolo,	Salton,	Cave	Geisse	e	

Valduga.	A	grande	participação	do	vinho	e	das	viní-

colas	brasileiras	na	Expovinis	coincidiu	com	a	divul-

gação,	pelo	Ibravin,	dos	resultados	de	venda	no	pri-

meiro	 trimestre	de	2010,	que	mostram	crescimentos	

alentadores	no	consumo	do	vinho	brasileiro.	O	dado	

mais	expressivo	foi,	sem	dúvida,	o	aumento	na	venda	

de	 espumantes,	 que	 dobrou	nos	 últimos	 cinco	 anos,	

na	contramão	do	mercado	mundial.

	 Igualmente	 digna	 de	 nota	 foi	 a	 divulgação,	 por	

ocasião	do	evento,	de	que	deverá	ser	aprovada,	ainda	

em	2010,	a	transformação	da	Indicação	de	Procedên-

cia	(IP)	Vale	dos	Vinhedos	em	Denominação	de	Ori-

gem	(DO)	Vale	dos	Vinhedos.	Segundo	Ademir	Bran-

delli,	diretor	do	Conselho	Regulador	do	Vale	dos	Vi-

nhedos,	setembro	deste	ano	é	o	prazo	esperado	para	

a	mudança.	O	projeto,	que	conta	com	o	 importante	

apoio	 da	 Embrapa	 (Empresa	 Brasileira	 de	 Pesquisa	

Agropecuária),	 tramita	 atualmente	 no	 INPI	 (Insti-

tuto	Nacional	 da	 Propriedade	 Industrial)	 e	 aguarda	

o	 levantamento	do	 solo	e	as	 imagens	de	 satélite.	Há	

consenso	entre	os	enólogos	de	que	as	uvas	mais	adap-

tadas	à	região	para	a	produção	de	vinhos	tranquilos	

são	Merlot	 e	Chardonnay.	 Já	 para	 espumantes,	 o	 foco	

por 	BRUNO	VIANNA

Brasil
Boa presença
e noviDaDes

Criação da primeira d.o. (denominação de oriGem)

Brasileira ainda neste ano promete ser importante marCo

na história da vitiviniCultura naCional

é	no	 trio	Chardonnay,	Pinot Noir	 e	Riesling Itálico.	Para	

ostentar	no	rótulo	a	DO Vale dos Vinhedos	serão	

exigidos	 requisitos	 muito	 mais	 rigorosos	 do	 que	 os	

previstos	pela	atual	IP:

•	100%	das	uvas	devem	provir	de	vinhedos

	 cadastrados	no	Vale	dos	Vinhedos;

•	cultivo	100%	em	espaldeira;

•	brancos	e	tintos	com	rendimento	máximo

	 de	10	ton/ha	e	espumantes	12	ton/ha;

•	álcool	natural	mínimo	de	120	(tintos)

	 e	110	(brancos);

•	não	será	permitida	a	chaptalização	(adição

	 de	açúcar	ao	mosto),	a	não	ser	em	safras	atípicas

	 e	com	autorização	do	Conselho;

•	varietais:	os	tintos	deverão	ter	um	mínimo

	 de	85%	de	Merlot;	os	15%	restantes	poderão

	 ser	completados	com	Cabernet Franc,	Cabernet

 Sauvignon	e	Tannat.	No	caso	dos	brancos,	valerá

	 a	exigência	de	um	mínimo	de	85%	de	Chardonay,

	 sendo	o	restante	eventualmente	completado

	 por	Riesling Itálico.	É	bom	lembrar	que,	hoje,

	 a	legislação	nacional	para	varietais	é	muito

	 branda,	pois	basta	que	uma	cepa	participe	com

	 apenas	60%	do	corte	para	que	um	vinho	seja

	 rotulado	como	tal,	o	que	não	ocorre	em	outros

	 países.	Uma	alteração	em	curso	deve	elevar

	 este	número	para	80%;

•	vinhos	de	corte	(assemblage)	-	é	necessário

	 pelo	menos	60%	de	Merlot	(tintos)

	 ou	Chardonnay	(brancos);

•	espumantes:	mínimo	de	60%	de	Chardonnay

	 e/ou	Pinot Noir,	restante	Riesling Itálico.

	 A	espumatização	será	apenas	pelo	método

	 tradicional	com	estágio	mínimo	de	nove	meses

	 sobre	leveduras	(autólise).



vinhos da Campanha
pode ser nova ip (indiCação
de proCedênCia)
	 Para	 se	 ter	 uma	 ideia	 de	 o	 que	 mudará	 com	

a	 implantação	 da	 DO,	 basta	 mencionar	 que	 a	

atual	 IP Vale dos Vinhedos	 permite	 12	 varie-

dades	 tintas,	 10	 brancas	 e	 15%	 de	 uvas	 de	 fora	

do	próprio	Vale.	As	 avaliações	 dos	 primeiros	 vi-

nhos	começaram	em	2009	e	constam	de	três	pas-

sos	 eliminatórios:	 comprovação	 de	 procedência	

da	uva;	 análise	 química	 e	 análise	 organoléptica,	

por	 degustação	 às	 cegas.	 Esse	 trabalho	 pioneiro	

abriu	 caminho	para	outras	 regiões,	 que	 também	

buscam	 a	 IP,	 como	 Pinto	 Bandeira,	Monte	 Belo	

do	Sul,	Farroupilha	e	Campanha	Gaúcha.	Os	vi-

nhos	de	Santa	Catarina	optaram	por	utilizar	uma	

espécie	de	marca	 comum,	“Vinhos	de	Altitude”,	

devido	às	diferenças	entre	suas	sub-regiões.

	 O	dia	28	de	abril	foi	marcado	pelo	lançamento	da	

Associação	dos	Produtores	de	Vinhos	Finos	da	Cam-

panha	Gaúcha,	com	o	mote:	“Vinhos	da	Campanha	

–	o	sabor	de	uma	nova	fronteira”.	Num	momento	de	

forte	expansão	dos	 investimentos	em	novas	vinícolas	

na	região,	a	entidade	já	nasce	reunindo	13	das	15	vi-

nícolas	 com	 produtos	 no	mercado,	 das	 quais	 7	 têm	

planta	de	vinificação.	A	Campanha	Gaúcha	responde	

hoje	por	15%	da	produção	de	uvas	para	vinhos	finos	

do	 Brasil,	 contando	 com	 150	 produtores	 de	 uvas	 e	

1.255	 hectares	 plantados.	 A	 nova	 entidade	 tem	 por	

objetivo	organizar	a	cadeia	vitivinícola,	que	abrange	

nove	municípios	gaúchos,	e	obter	a	oficialização	da	IP	

“Vinhos	da	Campanha	Gaúcha”.
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