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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo principal apresentar as características do enoturismo no Vale dos 
Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS) e da região do Alentejo, em Portugal e, a partir desta 
comparação avaliar se existe a possibilidade do Vale, assim como o Alentejo, ser considerado 
um dos maiores e/ou melhores destinos de enoturismo no mundo. Em um primeiro momento 
conceitos de turismo e de enoturismo são discutidos. Após, apresenta-se a realidade deste setor 
na região do Alentejo, em Portugal e, em seguida, no Vale dos Vinhedos, no Brasil. Ao final 
todos os dados são confrontados para que o leitor possa conhecer a realidade desses destinos e 
perceber as potencialidades e o que pode ser feito em prol do destino estudado. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar as características do enoturismo no Vale 

dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS) e da região do Alentejo, em Portugal e, a partir desta 

comparação avaliar se existe a possibilidade do Vale, assim como o Alentejo, ser considerado 

um dos maiores e/ou melhores destinos de enoturismo no mundo. 
O enoturismo compreende uma série de elementos que podem ser pesquisados, 

como as políticas públicas, as grandes vinícolas, o pequeno produtor e toda a cadeia 

produtiva, os enólogos, a análise sensorial, o enoturista, seu perfil, suas motivações, 

suas expectativas. Pode ser considerado um agente de mudanças sociais, econômicas, 

ambientais e culturais, tornando-se um fenômeno social ímpar.  

Enoturismo pode ser caracterizado como turismo cultural, o que Barreto (2000) 

define como turismo em que o principal atrativo não é a natureza, mas algum aspecto da 

cultura humana. Goeldner (2002) acrescenta que turismo cultural é viajar para 

                                                
1 Trabalho apresentado no I Simpósio Internacional de Gestão da Comunicação, Cultura e Turismo 
(SINCULT 2015), realizado em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24 e 25 de julho de 2015. 
2 Mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural, Especialista em Gestão de Eventos e Hotelaria, 
Bacharel em Turismo, Professora do Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal de 
Pelotas. 



  
 

experimentar e, em alguns casos, participar de um estilo de vida em comunidades 

tradicionais, o que bem define o enoturismo. 

De acordo com Costa (2009), o enoturismo encontra-se inserido, geralmente, em 

áreas onde se praticam o turismo rural, o turismo de natureza e o turismo cultural. Tal 

conceito é reforçado quando se observa que não apenas o vinho origina o deslocamento, 

mas a paisagem rural que as regiões vinícolas sugerem, também motiva a escolha de um 

destino turístico (NOVAIS e ANTUNES, 2009). 

Analisado através do viés econômico, o turismo constituiu-se em uma das 

principais atividades da economia mundial (BENI, 2003). De acordo com a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), movimenta a cada ano cerca de 670 milhões 

de pessoas e prevê-se que até o ano de 2020, 1,6 bilhões de pessoas viajem anualmente, 

mostrando-nos que o turismo está em plena expansão (SANCHO, 2001).  

Em contrapartida, o turismo tornou-se agente de mudança para regiões, cidades e 

países, em especial após a década de 1950, devido à evolução técnica e científica. 

Segundo Krippendorf (2001), o habitat humano foi modificado. Investimentos 

desordenados ocasionam problemas, como descaracterização cultural, especulação 

imobiliária, mudanças na paisagem e nos aspectos arquitetônicos e poluição ambiental. 

Porém, algumas regiões, cidades e países, percebendo a dinâmica e a dimensão 

do turismo, aproveitaram suas características culturais e investiram em estrutura e 

infraestrutura, a fim de tornarem-se mais competitivas no cenário internacional, 

tornando o turismo um de seus pilares.  

Com a vinculação da produção de vinhos, espumantes, e de outros produtos a 

determinados territórios e com a criação de marcas regionais e certificações de origem 

devido à competitividade, algumas regiões se organizaram em pequenos arranjos 

produtivos com especialidades produtivas (BARQUERO, 2001). As marcas regionais, 

aliadas a outras características, tornaram-se atrativos turísticos. Com isso, muitas 

pessoas buscaram conhecer os produtos em sua origem, o que favoreceu os 

deslocamentos e mudou as características dos destinos.  



  
 

No Brasil, a primeira região certificada foi o Vale dos Vinhedos, que está 

distribuído por três municípios: Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, na 

Serra gaúcha, que se tornou um dos principais destinos enoturísticos da América. 

 

 

 

 

 

SOBRE ENOTURISMO 

 

O enoturismo é conhecido como o turismo do vinho. É uma viagem que tem 

como motivo principal a visita a vinhedos e vinícolas, festivais e feiras de vinho. Porém, 

pode ser motivado ainda pela particularidade da paisagem dos vinhedos ou pela busca 

de lazer e recreação, não estando estes diretamente associados ao consumo do vinho 

(HALL, 2000).  

Segundo Valduga (2007), enoturismo é um segmento do fenômeno turístico que 

pressupõe o deslocamento de pessoas motivadas pelas propriedades organolépticas, 

assim como pelo contexto cultural de degustação de vinhos, como a apreciação das 

tradições culturais, gastronomia e paisagem de regiões produtoras de uvas e vinhos, 

propiciando o contato com o produtor dos vinhos. Trata-se, assim, de uma demanda 

turística relacionada à cultura e técnica de elaboração de vinhos, à história e à 

degustação da bebida, que se vê indissociavelmente ligada aos sujeitos responsáveis 

pela produção da bebida e, assim, pelos saberes implícitos e valores simbólicos a ela 

agregados. 

Enoturismo é um segmento na qual a procedência da bebida e as particularidades 

da região em que é elaborada aumenta a expectativa por cultura, para conhecer mais 

sobre a história e a geografia das regiões vinícolas, suas origens e relações com 

movimentos étnicos. 

O enoturismo é um exemplo de segmento turístico não massivo que oportuniza 

não somente a degustação e conhecimento dos processos de plantio, colheita e 

elaboração de vinhos, mas também possibilita conhecer a riqueza dos patrimônios 



  
 

naturais e culturais das regiões onde são produzidos, além de contribuir para a 

promoção do desenvolvimento regional numa perspectiva econômica, social, cultural e 

ambiental. 

O enoturismo é um segmento da atividade turística que se fundamenta na 

viagem motivada pela apreciação do aroma e sabor dos vinhos, da gastronomia e, da 

cultura e demais valores locais, o que induz a um forte elemento impulsionador do 

desenvolvimento. De acordo com Ibañez Rodriguez (2007), o enoturismo deve crear 

una oferta vitivinícola atractiva para el consumidor enoturístico, fomentar la adaptación 

de la oferta vitivinícola vinculada al desarrollo enoturístico a las necesidades y 

exigencias de los públicos objetivo, en todos los campos: acceso, recepción, equipos e 

instalaciones, servicios, personal de atención al cliente, cata, compra de productos.  

Segundo Cordeiro e Menegazzi (2013), o enoturismo ainda é um conceito em 

construção e existe uma clara tendência a defini-lo como parte do turismo rural. Tal 

afirmação é corroborada por O’Neill e Chartes (2000) que percebem o enoturismo como 

turismo em espaço rural ligado ao vinho e à vinha, além de o apontarem como uma área 

forte e de grande crescimento dentro do turismo. Apesar de ser um setor relativamente 

jovem, é um setor que tem grandes hipóteses de crescimento e que permite a médio e 

longo prazo ter sustentabilidade e rentabilidade (MACIONIS, 1998).  

Cambourne (1998) acrescenta que o enoturismo substitui o ecoturismo como um 

nicho de mercado novo e importante de grande potencial de crescimento e, por 

acontecer fora das áreas urbanas, assume-se como sendo um importante componente de 

desenvolvimento local, gerando emprego e renda. 

Tais afirmações vêm ao encontro de Getz (2000) que o caracterizou a partir de 

três componentes interligadas: turismo baseado na atração de uma região vinícola e dos 

seus produtos; forma de marketing e desenvolvimento de um destino ou região; e 

oportunidade de marketing e vendas diretas por parte dos produtores de vinho. 

O enoturismo é baseado na criação de rotas de vinhos. Para que essas rotas 

sejam organizadas, articuladas, integradas e sustentáveis, o planejamento é ferramenta 

indispensável, em face da necessidade de parceria e integração entre os atores 

envolvidos. É um segmento diferenciado voltado para um público exigente, sofisticado 

e altamente sensível. Não basta investimento em equipamentos turísticos sem que haja 



  
 

profissionais qualificados para satisfazer as necessidades desses turistas. Como 

acreditam Costa e Kastenholz (2009), o vinho sozinho não é suficiente para alavancar o 

progresso da região, faz-se necessário que a população local receba bem os turistas.  

Assim, o enoturismo se apresenta como um importante e inovador produto 

turístico, pois, como afirma Ibañez Rodriguez (2007), el turismo del vino, por su parte, 

le ofrece al enoturista una experiencia sensorial completa: puede experimentar el placer 

del sabor, del olor, del gusto del vino, puede ejercitar todos sus sentidos. Esto se 

complementa con otras actividades que realiza durante su viaje. 

 

 

 

 

ENOTURISMO NO ALENTEJO 

 

A história do vinho em Portugal começou no século VII a.C., com a chegada dos 

gregos, que plantaram as primeiras vinhas na península Ibérica.  

Portugal é um país rico em regiões vitivinícolas de norte a sul e com fortes 

tradições de consumo de vinho, sendo o sector vitivinícola de grande importância para a 

economia nacional. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 3 , 

relativamente à produção das principais culturas, a vitivinicultura ocupa a maior área 

em termos absolutos, com uma superfície de 255.153 hectares, o que corresponde a 

aproximadamente 5% da superfície total plantada. Por outro lado e segundo dados da 

União Européia (UE), o setor do turismo é atualmente o maior da EU, contribuindo com 

5,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) comunitário, 6% do emprego e 30% do 

comércio de serviços da União Européia (DGT, 2002). 

Com exceção da península de Setúbal, o sul de Portugal não é uma terra de 

vinhas, mas lá se produzem ótimos vinhos, como os tintos do Alentejo. Das grandes 

regiões de Portugal, o Alentejo talvez tenha sido uma das últimas a despertar para a 

produção de vinhos, mas, quando o fez, foi em busca da qualidade (LAROUSSE, 2007). 

                                                
3 Disponível em: www.ine.pt 
 



  
 

O Alentejo constitui-se em uma vasta região plana, e algumas colinas 

localizadas no centro-sul de Portugal (PINTO, 2008), na divisa com a Espanha. Maior 

província de Portugal, a agricultura é vasta e há muito tempo a rolha é um dos produtos 

mais importantes da região. 

Está dividido em oito sub-regiões classificadas como DOC4 para a produção de 

vinhos: Portalegre, Borba, Redondo, Évora, Reguengos, Granja Amareleja, Moura e 

Vidigueira (LAROUSSE, 2007). Em cerca de 13 mil hectares de vinhedos são 

cultivadas cerca de 20 variedades de uva (GIL, 2009) e mais de 250 produtores 

certificados. Cada uma tem o direito de engarrafar o seu vinho com seu nome precedido 

por “Alentejo”. 

 Com isso, pode-se afirmar que a vitivinicultura no Alentejo é um caso sério de 

sucesso, isto porque, nos últimos 25 anos, a atividade vitivinícola ganhou um fantástico 

desenvolvimento tecnológico associado à instituição de normas rígidas de produção 

desde no atendimento à viticultura como na produção do vinho propriamente dito, 

principalmente após o reconhecimento da região como DOC em 1998 (PINTO, 2008). 

Tais afirmações podem ser confirmadas através da fala de Larousse (2007), afinal, no 

período autoritário de Antonio de Oliveira Salazar (1932-1968) vários parreirais foram 

arrancador para se plantar trigo e outros grãos, mas no inicio dos anos 1970 voltou-se a 

investir nos vinhedos e na modernização das adegas, que trouxe tanques de inox, 

controle de temperatura e uma higiene muito maior. 

Atualmente o vinho do Alentejo desfruta de grande prestígio internacional, 

reconhecido como o “vinho da moda” pelo seu caráter sedoso, jovial e pronto para o 

consumo, sem necessitar de grandes períodos de guarda, de um modo geral (PINTO, 

2008). Dos frescos e aromáticos brancos aos encorpados tintos de cor rubi, o que os 

torna tão distintos é a combinação perfeita entre as castas utilizadas e os vários tipos de 

solo, as longas horas de exposição solar, o bom trato da vinha e uma bem sucedida 

combinação de métodos vínicos tradicionais e modernos. Os melhores tintos do 

Alentejo são produzidos no norte da região. Destacam-se os produtores Esporão, nos 

vinhos brancos, e José Maria da Fonseca e J.P. Vinhos, nos tintos (GIL, 2009). 

                                                
4 DOC (Denominação de Origem Controlada): essa categoria abriga os melhores vinhos portugueses, 
provenientes de várias regiões demarcadas (SANTOS, 2006). 



  
 

Dentre as mais conhecidas vinícolas do Alentejo estão Cortes de Cima, uma das 

principais vinícolas dessa região, foi fundada no fim dos anos 1980. Herdade da 

Cartuxa, responsável por produzir o vinho pera Manca, um dos mais famosos vinhos 

dessa região. Herdade do Mouchão, propriedade pertencente a mesma família desde 

meados do século XIX, é muito conhecida pelo vinho que produz e Herdade do esporão 

que foi a primeira a pôr o Alentejo no mapa da vinicultura. 

           De acordo com Inácio (2007), o enoturismo na Europa permanece uma pratica de 

turismo cultural, sobretudo individual, em que seguir uma rota de vinho, descobrir uma 

adega ou cave onde provar um bom vinho são atos isolados e autônomos [...] baseia-se 

essencialmente num conjunto considerável de pequenos produtores e num conjunto 

muito reduzido de grandes produtores, conferindo-lhe assim uma natureza ligeiramente 

distinta da atividade vitivinícola deste continente. 

As grandes potências produtoras de vinho na Europa já utilizam a algum tempo 

o enoturismo como nicho mercadológico de grande rentabilidade (COSTA, 2009). O 

destaque para o enoturismo é tanto que há até data comemorativa: 14 de novembro é 

considerado o dia europeu do enoturismo. 

Segundo Gil (2009), em Portugal, o enoturismo está se desenvolvendo com 

força, pois seguindo as rotas dos vinhos portugueses pode-se conhecer muito bem o 

país, ao mesmo tempo em que se visitam regiões onde são cultivados vinhos a mais de 2 

mil anos. Entre as rotas podem ser admiradas as planícies do Alentejo, de terras fortes e 

muito ensolaradas. No Alentejo, os anos de 1990 e 1995 tiveram safras excepcionais. 

Percebe-se, então, que os principais objetivos da criação das Rotas do Vinho são 

o desenvolvimento do potencial turístico das diferentes regiões em diversas áreas tais 

como: cultura vitivinícola e da produção de vinhos de qualidade. Este turismo 

vitivinícola associa à volta do vinho as vertentes ambientais, culturais e gastronômicas 

das regiões vitivinícolas, bem como as pequenas produções ambientais. Como disse 

recentemente Costa (2001), autenticidade, tradição e patrimônio cultural e natural, são 

valores que caracterizam e diferenciam os nossos produtos turísticos, indo ao encontro 

de uma clientela cada vez mais diversificada e exigente. 

Dada a elevada riqueza histórica em termos paisagísticos, arquitetônicos, 

vitivinícola e a grande diversidade gastronômica existente em Portugal as Rotas do 



  
 

Vinho assume um papel cada vez mais importante e primordial na economia 

portuguesa, sendo um pólo de atração turística, devendo por isso ser devidamente 

promovidas e comercializadas juntamente com outros destinos turísticos nacionais. 

Assim não é de estranhar que atualmente existam em Portugal 11 Rotas do Vinho, que 

na sua totalidade possuem 30 percursos (CALVÃO, 2000). 

De acordo com Costa (2001) a Rota de Vinho do Alentejo, é da responsabilidade 

da Comissão Vitivinícola do Alentejo. Presentemente conta com 27 aderentes, 

distribuídos por 4 percursos alternativos: Caminho de S. Mamede, Tesouro Histórico e 

Nas Margens do Guadiana. 

 A essência do vinho no Alentejo o enoturismo já é uma referência. Há longos 

campos de vinhedos e uma rota onde o vinho e a gastronomia local comandam. É a 

região ideal para degustar e saber mais sobre o vinho e quatro locais são os principais 

para se praticar enoturismo: 

Casa de Santa Vitória. (um clube de campo centrado no vinho): Local onde o 

turismo e o vinho andam a compasso. Hotel rural, restaurante, SPA e piscina partilham 

espaço com a adega. Os turistas podem acompanhar toda a produção e provar os vinhos. 

A idéia é proporcionar aos turistas a possibilidade de usufruir da vida do campo, numa 

unidade hoteleira com todo o conforto. O enoturismo tem lugar de destaque, havendo 

uma série de atividades que permitem saber mais sobre vinho. Para além das visitas 

grátis – repetidas diariamente – Que incluem um “Briefing” sobre viticultura, a 

passagem de um filme sobre o processo de vinificação e explicações sobre todos os 

procedimentos, visita à adega e sala de barricas, podem ser efetuadas provas dos vinhos 

da casa. Privilegia as mais avançadas tecnologias de vinificação, mas também preserva 

a tradição.  Os turistas podem acompanhar a produção, visitar as vinhas, a adega e a 

cave. As visitas podem ser feitas a qualquer momento, e devem ser previamente 

agendada apenas para grupos. São oferecidos cursos de vinhos de cozinha e percursos 

pela vinha, adega e a possibilidade de participar nas vindimas e também passeios de 

jipe, cavalo e charrete. Atividades oferecidas: canoagem, viagem de balão e motoquatro. 

A idéia é que cada hóspede se sinta no campo, com vista para as vinhas ou para a 

barragem da janela dos quartos. O resort possui ainda um SPA de vinoterapia, piscina, 

uma parque com lamas, animais que as famílias podem alimentar e uma praça de touros. 



  
 

Todos os menus servidos no restaurante são harmonizados com os vinhos da Casa Santa 

Vitória. 

Monte da Cal (enogastronomia em ambiente islâmico): O enoturista é recebido 

por um guia que lhe oferece vinho. Esse guia  tenta conhecer o enoturista através da 

conversa para saber o que lhe oferecer. As visitas são direcionadas de acordo com o 

grau de interesse dos turistas. As visitas incluem o percurso pelas vinhas, a cave e a loja, 

onde ocorre uma degustação paga, o preço varia de acordo com a quantidade de vinho a 

ser degustado. Existem também cursos de vinho e cozinha. Não há necessidade de 

marcação prévia, exceto para grupos maiores. Existe a possibilidade de almoçar ou 

jantar no restaurante, onde os menus são confeccionados pensando na harmonização 

com os vinhos.  Pode-se fazer passeio de balão, de jipe ou pescar e também participar 

das atividades agrícolas. 

Herdade dos Grous (vinhos de referência e turismo ecológico): Os vinhos são 

uma referência do Alentejo. Esse local é visitado por quem quer saber mais sobre 

vinhos e também por quem quer descansar. O lema é: saborear, passear e relaxar. As 

visitas duram cerca de uma hora e só necessitam serem marcadas se for para grupos.  As 

visitas iniciam-se na adega e seguem para uma prova de vinho que varia de preço, de 

acordo com o tipo de vinho. Tem-se também a opção de cursos de cozinha. Os turistas 

podem usufruir de piqueniques, participar da vindima, percorrer as vinhas a pé, de 

bicicleta, a cavalo, de trator e de jipe. O conceito é conciliar a tradição com o moderno. 

O enoturista pode participar de todo o projeto de vinificação. É oferecido hospedagem, 

banho de piscina, de barragem, passeios de balão e motoquatro e também escalada. 

Outras opções são: jantares românticos, canoagem e windsurf. A uma espécie de quinta 

ecológica, com criação de animais e plantação. 

Herdade do Sobroso (sonho tornado realidade) Pode-se saborear o melhor da 

gastronomia local. O hóspede pode participar de mini-cursos de vinho, provas 

comentadas, visitas à propriedade e a adega. A Herdade possui piscina, possibilidade de 

desportos náuticos, passeios de bicicletas, caíques e ainda uma pequena loja de produtos 

locais. Tem-se ainda a opção de caça, pesca, passeio de canoa e ainda um safári 

fotográfico entre outros jogos e passeio como piqueniques. 

 



  
 

ENOTURISMO NO VALE DOS VINHEDOS 

 

A vitivinicultura brasileira, embora recente se comparada com a européia, tem 

avançado tanto em produtos elaborados como na produção de uvas para consumo in 

natura.  

Em 2004 foram produzidas 1.281.802 t de uvas, representando aumento de 

21,51% em relação ao ano anterior. O Rio Grande do Sul, maior produtor, produziu 

696.557 t, 42,44% superior ao ano anterior.  

A área de uvas no Brasil em 2004, segundo IBGE (Instituto Brasileiro de 

geografia e estatística), foi de 70.531 hectares. O Rio Grande do Sul possui área de 

40.351 hectares, ou seja, 57,21% da área total do País. Os últimos anos caracterizam-se 

por grandes investimentos na viticultura, notadamente em regiões não tradicionais do 

País, dada a característica da cultura, geradora de empregos e renda, especialmente para 

a pequena propriedade. 

O Estado do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de uva e vinho, conta 

com aproximadamente 40 mil ha de videiras. As atividades vinícolas são desenvolvidas 

por cerca de 490 estabelecimentos, na sua maioria pequenas e médias empresas e 

cooperativas. Esses são dados do cadastro Vitícola que completa 10 anos.. 

A viticultura está difundida em 24 microrregiões (MR) no estado do Rio Grande 

do Sul. A tradicional região produtora, MR 016, localizada na Serra Gaúcha ocupa 

84,30% da área vitícola do Estado. Essa região apresentou acréscimo da área com 

videiras de 3,18% ao ano. Compõe esta região os municípios de Antônio Prado, Bento 

Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, 

Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Nova 

Pádua, Nova Roma do Sul, Santa Tereza, São Marcos, Veranópolis e Vila Flores. 

No que se refere ao enoturismo e à produção vinícola nacional, apesar de sua 

relativamente recente entrada no mundo de produção vinícola (tendo em vista outros 

países como Itália, Portugal e França) e do baixo consumo da bebida, o Rio Grande do 

Sul e, especificamente a Serra Gaúcha, dentro da qual se localiza o Vale dos Vinhedos 

despontam no setor, responsável pela produção de 90% do vinho brasileiro (FALCADE 

e MANDELLI, 1999). O cultivo de uvas é realizada por cerca de 16 mil produtores, e 



  
 

aproximadamente 400 estabelecimentos encontram-se ligados à atividade vitivinicola, 

compreendendo em grande parte pequenas e médias empresas e cooperativas 

(FALCADE, 2005). 

A região denominada Vale dos Vinhedos localiza-se na região nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, e abrange uma área de 81.123km2, sendo 26% desta 

ocupada por vinhedos. Dista 120 km da capital regional, Porto Alegre, e envolve três 

municípios: Bento Gonçalves (onde se encontra a maior parte de sua área), Garibaldi e 

Monte Belo do Sul.   

Bento Gonçalves, cidade que envolve a maior parte do Vale dos Vinhedos, 

atualmente figura como a Capital Nacional do Vinho, além da importância de outras 

cidades da região nordeste do Estado que também tiveram uma grande participação na 

vitivinicultura rio-grandense.  

A evolução da viticultura no Estado do Rio Grande do Sul constitui, 

simultaneamente, um repositório das experiências importadas pelos viticultores das suas 

regiões de origem, a expressão de sua capacidade de adaptação a condições particulares 

e, no presente, uma tomada de consciência da necessidade de um avanço qualitativo e 

de organização da produção, tendo em vista o mercado e a defesa de seus interesses.  

A região destaca-se como a primeira no Brasil, a obter o selo de Indicação de 

Procedência em seus vinhos e espumantes pelo Instituto de Propriedade Industrial 

(INPI), em 2001, assemelhando-se a outras regiões vinícolas (LAVANDOWSKI, 2008). 

Na Indicação de Procedência considera-se o nome geográfico que tenha se tornado 

conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 

de prestação de determinado serviço. 

A experiência da criação da Indicação Geográfica para vinhos do Vale dos 

Vinhedos é um bom exemplo de que, os acordos entre os diferentes atores dentro de um 

território favorecem o desenvolvimento local. A criação da Indicação Geográfica 

específica para vinhos permitiu que outras atividades econômicas, como hospedagem e 

restauração, pequenas agroindústrias, turismo, entre outras, se implantassem e 

crescessem na região (TONIETTO, 2003). 

As Indicações Geográficas tem o significado de criar valor local e são uma 

ferramenta de desenvolvimento e promoção regional (KAKUTA, 2006). Nesse sentido, 



  
 

de acordo com Valduga (2007) o Vale criou sua marca regional com esse processo de 

especialização produtiva e com um caráter de exclusividade, pois apenas podem usar 

em seus rótulos o nome Vale dos Vinhedos, os produtos oriundos dessa região e que 

passaram pela aprovação do conselho regulador da IPVV.  

Em fevereiro de 2007, a IPVV foi reconhecida pela União Européia, e a partir 

disso, os produtos certificados passarão a ter livre acesso, podendo apresentar nos 

rótulos à safra, variedade de uva e a procedência. Essa e uma conquista importante que 

poderá mudar todo o cenário da vitivinicultura brasileira e, por consequência, do 

enoturismo. Segundo Valduga (2007), o principal motivo de atração descrito pelos 

empreendedores e entidades, quanto a instalação de novos empreendimentos, foi a 

existência de marca regional, nesse caso Vale dos Vinhedos, seguido pela perspectiva 

de futuro e pela existência de outros atrativos na região. 

Apesar de tudo isso, nem sempre o cenário foi favorável. Algumas mudas de 

videiras teriam sido trazidas da Itália pelos imigrantes, porém as mesmas não tiveram o 

resultado esperado, pelas características locais, o que levou a procura das castas 

viníferas híbridas, formadas pelas castas viníferas européias enxertadas em bacelos de 

vides americanas, as quais foram conseguidas junto aos colonos alemães do vale do rio 

Caí (GIRON, 1987). 

Polita (2006) afirma que o processo de desenvolvimento do Vale dos Vinhedos 

estão associados às atividades vitivinícola desempenhadas pelos diferentes tipos de 

agricultores e cantineiros, associados ou não a Aprovale. Cita também que esse processo 

de desenvolvimento esta relacionado à ação do estado e de diferentes instituições, quer 

sejam elas de pesquisa, de qualificação da mão-de-obra, de representação de 

trabalhadores e do setor vinícola, como também aquelas estabelecidas pelos costumes e 

tradições, influentes no comportamento dos atores locais. 

Criada em 1995, a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos 

Vinhedos (APROVALE) representa os interesses de 70 entidades envolvidas com a uva 

e o vinho. O Vale distribui-se por três municípios, Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte 

Belo do Sul. 



  
 

De acordo com COSTA (2009) a Rota Enoturística do Vale dos Vinhedos 

oferece um variado roteiro turístico que inclui visita pelas vinícolas, degustação de 

vinhos e sucos e gastronomia italiana, e contato com a natureza. 

Segundo Valduga (2007): o principal elemento de atrações que o Vale reserva 

aos seus visitantes ainda é o vinho, além de outros tantos, como a paisagem, o 

artesanato e as festas ligadas à uva e ao vinho. Contudo, o principal coadjuvante é a 

gastronomia típica. Constituída por pratos criados no dia a dia da labuta dos vinhos, 

elaborados com ingredientes regionais e servidos em abundância, típica dos 

descendentes dos italianos que povoaram a região no século XIX. 

Holleben, Figueiredo, Buhler, Teixeira e Dall’Agnol afirmam que com relação 

ao enoturismo, esse é um segmento da atividade turística que se fundamenta na viagem 

motivada pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos, das tradições e tipicidade das 

localidades que produzem esta bebida. Ao descobrir-se o vinho no seu meio natural, 

compreende-se que este não é uma bebida qualquer, mas sim um produto tradicional, 

cheio de história e arte. O Vale dos Vinhedos é uma forte região vitivinícola pelo que o 

enoturismo representa e é um veículo às pessoas que visitam o roteiro para descobrir, 

através do vinho, todos os aspectos culturais do Vale. 

Os primeiros indícios do enoturismo no Vale dos Vinhedos surgiram nas 

décadas de 70 e 80, quando algumas empresas familiares, como a atual Casa Valduga e 

a extinta Vinícola Fontanive, que produziam vinhos comuns elaborados com uvas 

americanas ou hibridas, decidiram plantar mudas de parreiras vitis viníferas, de origem 

européia, e iniciaram a produção de vinhos finos. Mas Foi na década de 90, no entanto, 

que o enoturismo se consolidou no Vale. A década de 90, no Vale dos Vinhedos, foi 

marcada pelo fortalecimento de vinícolas familiares. Muitas famílias produtoras de uvas 

deixaram de vender sua produção para as grandes vinícolas e passaram a utilizá-las para 

fazer seu próprio vinho e comercializá-lo. 

Tal afirmação vai ao encontro de Valduga (2007) quando diz que: o Vale dos 

Vinhedos pela ótica da hospitalidade, do vinho e do enoturismo, isto é, a hipótese 

sugerida foi a de que a hospitalidade local se da, principalmente, por meio do vinho. 

Cita que, para a maioria dos turistas que participaram de sua pesquisa, mais do que o 

vinho, só pelo fato de estar em um local rodeado de verde e cheio de gente simples e 



  
 

cortes, que gosta de falar de sua cultura, a localidade já estava se apresentando como 

hospitaleira. 

Todas estas ideias ganham força com os dados apresentados por Zanini (2010): o 

número de enoturistas na região cresce significativamente, em 2003, foram 

contabilizados 80 mil visitantes; dois anos depois este número subiu para 114 mil. Estes 

números continuam a crescer, demonstrando o potencial da região para o turismo, nas 

palavras de Valduga (2006), o Vale se tornou o principal destino enoturístico do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O enoturismo é diferente em cada país, mas há valores singulares, por isso pode-

se comparar. Pensando em tal afirmação, criou-se o objetivo desta pesquisa. 

O desenvolvimento do enoturismo resulta de um aumento do interesse sobre o 

vinho, manifesto no florescimento de vinícolas particulares, na atenção da mídia e na 

curiosidade do consumidor em conhecer a origem e o produtor, assim como a 

possibilidade de adquirir raridades a preços acessíveis. 

Comparando-se a região do Alentejo em Portugal, com a do Vale dos Vinhedos 

na Serra Gaúcha percebemos que o enoturismo está diretamente ligado a construção de 

imagem, construção da marca e divulgação. Que incentiva as viagens, incentiva cultura, 

cria o hábito de consumo e apresenta recursos complementares, como gastronomia, 

cantinas, sinalização, espaços de vendas, festas, hospitalidade 

Outra semelhança entre as duas regiões é o fato da prática enoturística pode ser 

considerada um modelo cultural, afinal, dá maior importância a cultura regional, as 

tradições, ao produtor. Percebe-se que o enoturismo não está focado apenas na venda do 

vinho, mas provoca o desenvolvimento local de preferência sustentável. 

Destaca-se aqui, o fato de ambos destinos possuírem Denominação de Origem 

Controlada, o que, definitivamente torna-se m diferencial para quem produz, quem 

investe e quem consome os vinhos dessas regiões. Salienta-se outra similaridade: ambas 

iniciaram tardiamente o plantio das videiras e, mesmo assim, tornaram-se ícones. 

O Vale dos Vinhedos tem condições de chegar a ser um dos melhores e mais 

conceituados locais enoturísticos do mundo, devido as mais variadas atrações que 



  
 

oferece, mas como não é auto-sustentável e o turista antes de pensar em Vale dos 

Vinhedos pensa em Brasil, esse potencial pode ficar afetado, devido a imagem 

destorcidade que o “velho Mundo” tem do nosso país. 

Percebido o potencial e todos os investimentos que estão sendo feitos através das 

associações e representantes de vinho do nosso país – APROVALE, IBRAVIN e 

Vinhos do Brasil - vê-se apenas uma lacuna, o marketing falho do vinho brasileiro. É 

necessário para divulgar os vinhos dessa região no mudo todo e também dentro do 

próprio país novas estratégias para que não mais o Vale seja comparado a outros, e sim, 

outras regiões tenham o Vale dos Vinhedos como “meta”. 
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