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 Quando a palavra terroir mal entrava no dicioná-

rio do vinho brasileiro, a vinícola Almadén apostou no 

que hoje é uma das mais promissoras regiões de tintos 

no Brasil. Tudo começou em 1973, quando a Univer-

sidade Davis, da Califórnia, localizou terras na região 

da Campanha Gaúcha, fronteira com o Uruguai. Em 

1976, a National Destillers fundou a empresa e, em 

1982, lançou sua primeira safra. Não demorou mui-

to para que a Almadén — fincada em Santana do Li-

vramento —, se tornasse líder de mercado. Depois de 

adquiridas pela Seagram e, posteriormente, pela Per-

nod Ricard, em 2009 as terras descorti-

nadas nos anos 1970 foram tranferidas 

para as mãos da Miolo Wine Group.

 Com a aquisição, o grupo Miolo pas-

sou a concentrar a maior área de vinhedos plantados 

no país (1.200 hectares). Metade deles está na Almadén, 

passando por melhorias que estão sendo implantadas 

desde 2009. A safra 2011contou com a estreia da má-

quina francesa Pellenc, que fez a colheita mecânica de 

cerca de 1/3 dos vinhedos. A colheitadeira é única na 

América Latina, e pode ser aproveitada em boa parte 

A novA fAse dA AlmAdén, do grupo miolo,
chAmA AindA mAis Atenção pArA A promissorA 
região dA cAmpAnhA gAúchA, que, Assim como
o vAle do são frAncisco, vê no enoturismo mAis
um AtrAtivo pArA quem quer conhecer seus vinhos

à 
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Abaixo, Adriano Miolo
(à dir.) e Fabricio Domingues, 
agrônomo responsável 
pelos vinhedos da Almadén



março, a família lançou a pedra de fundação da viní-

cola. Prevista para ficar pronta em 2012, a moderna 

sede, construída em 3 mil m2 e três níveis, vai apostar, 

também, no enoturismo da região.

 O turismo relacionado ao vinho vem sendo há al-

gum tempo uma atividade importante do grupo Miolo. 

A investida mais recente chama-se “Vapor do Vinho”. 

O projeto, uma ação conjunta do grupo e da Bahiatursa 

(empresa de turismo da Bahia), prevê um roteiro eno-

turístico através do rio São Francisco, rumo à Fazenda 

Ouro Verde, que faz os vinhos Terranova.

 A viagem inaugural aconteceu em abril, e con-

tou com a presença do governador da Bahia, Jac-

ques Wagner, e três prefeitos. Um dos pontos altos 

do percurso, que dura duas horas até a vinícola, é 

a passagem pela eclusa, uma espécie de elevador de 

água que transporta o barco até o lago de Sobra-

dinho. É uma experiência como poucas. “Poucos 

lugares no mundo fazem roteiros enofluviais”, lem-

bra Adriano, referindo-se aos passeios a vinícolas 

pelos rios Douro e Reno. Para lapidar o projeto, 

Adriano quer fazer degustação durante o trajeto. 

 Assim, os turistas poderão acompanhar o projeto 

no Vale do S. Francisco, região que dá até 2,5 colheitas 

por ano. Na Fazenda Ouro Verde, com seus 200 hec-

tares irrigados (através de canais e por gravidade) pe-

las águas do Velho Chico, é possível ver as vinhas em 

diversos estágios de maturação. “Aqui, a maturação 

fenólica e a fisiológica ocorrem em momentos diferen-

tes”, explica Marcelo Petroli, enólogo de viticultura. 

“Agora, colhemos quando a uva atinge um bom nível 

de açúcar e domamos os taninos na cantina”, completa. 

 Com essas características, a uva que brilha ali 

é a Moscatel, que dá origem aos espumantes mais 

vendidos do grupo, em número e volume. A outra 

casta promissora é a Shiraz (a Ouro Verde prepara, 

para 2012, o lançamento de um Shiraz fermentado 

integralmente na barrica). O pessoal da vinícola 

explica aos visitantes como este e outros vinhos – 

além do brandy Osborne – são elaborados e, no final, 

oferece um minicurso de degustação. Em 2008, quando 

começaram as visitas guiadas, a vinícola recebia 100 

pessoas por mês. Hoje, são 1.300 visitantes, e esse 

volume deve aumentar com a entrada do Vapor do 

Vinho. “Acho que estamos lançando o melhor roteiro 

enoturístico do Brasil”, aposta Eurico Benedetti, 

diretor e sócio da Ouro Verde. “O Vapor do Vinho 

inaugura uma nova via de acesso à vinícola e já é, em 

si, um atrativo”, lembra o secretário de Turismo da 

Bahia, Domingos Leonelli. É o enoturismo no meio 

da caatinga ou nos pampas do Brasil, para satisfazer 

enófilos de norte a sul.
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   na Caatinga

Na página ao lado, visão aérea da Almadén e Gabriela Pötter,
enóloga da Guatambu. Nesta página, o Vapor do Vinho, que navega
o rio São Francisco em direção à Fazenda Ouro Verde; (acima) máquina 
francesa Pellenc, que faz a colheita mecânica nos vinhedos da Almadén

das parcelas do terreno, de solo levemente ondulado.

 Além deste e de outros equipamentos, como uma 

máquina de poda em verde, boa parte dos investimen-

tos se deteve nos vinhedos. Muitas parcelas contaram 

com seu sistema de sustentação revitalizado. Uma 

delas — 13 hectares, plantados na década de 1970 

— será verticalizada. “Temos os vinhedos de uvas vi-

níferas mais antigos do Brasil”, orgulha-se o diretor 

de enologia da empresa, Adriano Miolo. Mais de 100 

hectares são de vinhas plantadas entre 1977 e 1982.

 Atualmente, os vinhedos da Almadén incluem 

11 variedades brancas, como Sauvignon Blanc, 

Gewürztraminer, Chenin Blanc e Riesling Renano – este, 

responsável pelo melhor branco da linha básica da 

vinícola — e 11 tintas, como a Tannat, a grande 

estrela da região. Outras mudanças também foram 

feitas na cantina, como a aquisição de uma prensa 

pneumática contínua — que melhora a extração 

dos aromas —, de uma usina de nitrogênio (que faz 

sua captação da natureza) e de um filtro a vácuo. 

Além, claro, do novo visual dos rótulos e da garra-

fa, agora mais leve e com tampa de rosca. Este ano, 

serão produzidas 4,5 milhões delas.

 Os grandes diferenciais, entretanto, são as vi-

nhas antigas e as condições climáticas da região, 

melhores do que as da Serra Gaúcha, especialmen-

te para tintos. “Aqui, o índice pluviométrico fica 

entre 1.200 e 1.400 milímetros ao ano, concentra-

dos no inverno. Na Serra Gaúcha, esse índice é 

de 1.800”, explica Adriano. Para aproveitá-los ao 

máximo, a Almadén pretende lançar, em 2012, seu 

primeiro vinho ícone, feito com Tannat provenien-

te das vinhas mais antigas, com mais de 30 anos.

 Na esteira da Almadén, que até a virada do sé-

culo era uma estrela solitária na Campanha, outras 

empresas, como a Salton, passaram a interessar-

-se pela região. A vinícola uruguaia Juan Carrau 

também vai elaborar vinhos em 2011 nos 50 hec-

tares que mantém no lado brasileiro da fronteira, e 

a Cordilheira de Sant’Ana fixou-se por lá em 1999. 

Tanto que, há pouco mais de um ano, formou-se 

uma associação de produtores locais, que já con-

ta com 15 vinícolas, como a jovem Dunamis, que 

colocou seus vinhos no mercado em 2010. A Coo-

perativa Aliança também elabora vinhos por lá. 

 Empresários de outros ramos também apostam no 

caráter vitivinícola da Campanha. Um exemplo é a 

Guatambu, de Hermann Pötter, empresário do ramo 

da ovinocultura e produtor de grãos. No município 

de Dom Pedrito, ele plantou as primeiras mudas há 

oito anos e faz vinhos com a consultoria do enólo-

go uruguaio Alejandro Cardoso e da Embrapa. Sua 

filha, Gabriela Pötter, é a enóloga. Assim como a Al-

madén, a Guatambu não mediu investimentos. Nos 

20 hectares de vinhedos — com Tannat, Merlot, Caber-

net Sauvignon e Sauvignon Blanc, entre outras castas —, 

a nova máquina Lazo TPC faz o controle térmico de 

pragas a partir de jatos de calor sobre as plantas. Em 

a regiao
 da Campanha


