
Vale dos Vinhedos todas as estações

Case de sucesso em turismo rural e agronegócios



Indicação Geográfica -  Vinho e sua Procedência
Localizado na Serra Gaúcha e inserido no encontro dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do 

Sul, em uma área de 72,45 km2, o Vale dos Vinhedos representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado 

pelos imigrantes italianos que chegaram à região em 1875. Atualmente, o Vale é uma espaço em perfeita harmonia 

com as modernas tecnologias para produção de uva e vinhos finos e infraestrutura turística de alta qualidade. 

Vídeo -  Memórias do Vale dos Vinhedos 

O Vale dos Vinhedos obteve em 2002 o reconhecimento como Indicação Geográfica, podendo conceder aos vinhos 

que estão dentro dos padrões do selo de Indicação de Procedência (IP). Ou seja, os produtos precisam obedecer a 

regras específicas em relação à produção da uva e à elaboração do vinho. 

O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica reconhecida do Brasil. Em 2002 obteve do INPI o registro de 

Indicação de Procedência (IP) e, em 2012, foi reconhecida a Denominação de Origem – a primeira DO de vinhos do 

Brasil. O que determina requisitos específicos para de cultivo dos vinhedos, produtividade e qualidade das uvas para 

vinificação;

Os espumantes finos são elaborados exclusivamente pelo “Método Tradicional” (segunda fermentação na garrafa), 

nas classificações Nature, Extra-brut ou Brut; para este produto as uvas Chardonnay e/ou Pinot Noir são de uso 

obrigatório;  Nos vinhos finos brancos, a uva Chardonnay é de uso obrigatório, podendo ter corte com a Riesling 

Itálico.



Indicação de Procedência
 O pedido de reconhecimento geográfico encaminhado ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI) em 2000 foi alcançado somente em 2002.   A gestão, manutenção e preservação 

da indicação geográfica regulamentada passou a ser responsabilidade do Conselho Regulador, 

criado em 2001. A partir daí, foi criado um autorregulamento, aprovado pelos associados, que 

representa a garantia de origem e qualidade dos vinhos do Vale dos Vinhedos ao consumidor.

 Surgiu, então, o Selo de Controle Vale dos Vinhedos, outorgado pelo Conselho Regulador, 

exclusivamente, para os vinhos e espumantes elaborados a partir de uvas provenientes do Vale 

dos Vinhedos e engarrafados na sua origem, além de terem que ser aprovados em rigorosos 

testes realizados por um grupo de especialistas composto por técnicos da Embrapa Uva e Vinho. 

  Este título trouxe enormes vantagens para o viticultor e vinicultor, especialmente para os 

consumidores e visitantes do Vale.

.



Denominação de Origem
O Vale dos Vinhedos foi a primeira região com classificação de Denominação de Origem (DO) de vinhos no país. Sua norma estabelece 

que toda a produção de uvas e o processamento da bebida seja realizada na região delimitada do Vale dos Vinhedos. A DO também 

apresenta regras de cultivo e de processamento mais restritas que as estabelecidas para a Indicação de Procedência (IP).

Produtos autorizados:  Os produtos permitidos com denominação de origem: vinhos tranquilos e espumantes: Vinho Fino Tinto Seco, 

Vinho Fino Branco Seco  e Vinho Espumante Fino. 

Rastreabilidade: Um Conselho Regulador é responsável pelo regulamento da Indicação Geográfica do Vale dos Vinhedos. Cabe a este 

conselho fazer o controle e fiscalização dos padrões exigidos pela normativa da I.P. e da D.O. Para controle da certificação são utilizadas 

as declarações de colheita de uva e de produtos elaborados, a partir das quais retira as amostras para análises físico-químicas, 

organolépticas e testemunhais. Estas amostras são lacradas e codificadas. Essa sistemática permite a rastreabilidade dos produtos. 

( Vídeo entrevista do presidente da CNA e do Presidente do Sindicato Rural, Elson)

Padrões de identidade: Os produtos somente recebem o certificado após comprovada a origem da matéria-prima. 100% da uva deve 

ser procedente da área demarcada. Também precisam ser aprovados nas análises físico-químicas e na avaliação sensorial. 



Vale dos Vinhedos supera 415 mil visitantes em 2017

 Segundo levantamento da Aprovale (Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos) 

em 2017, foram no total 415.957 visitantes, um aumento de 2% comparando com 2016 (410 mil 

visitantes) passaram no roteiro enoturístico em 2017. 

 O perfil: a maioria casais ou famílias, provenientes na maior parte de cidades do Rio Grande do Sul, 

seguido de cidades dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Visitantes 

estrangeiros, assumem a lista os argentinos e uruguaios.

 Os meses de inverno (junho, julho e agosto) são os mais movimentados do ano. Somente neste período 

o Vale dos Vinhedos recebe aproximadamente 137 mil visitantes. Em seguida vem o período de Vindima, 

que recebeu cerca de 80 mil visitantes. 

 Para 2018, seguem em pauta a Ciclovia Vale dos Vinhedos, a Zona Franca Vale dos Vinhedos para Vinhos 

Brasileiros, a padronização da sinalização turística com colocação de novas placas, o pórtico de acesso ao 

roteiro, dentre outros.



Contato

Sindicato Rural da Serra Gaúcha – Bento Gonçalves/RS – Rua Getúlio Vargas, 36, Cidade Alta

Fone: (54) 3702 2217

Email: sindruralbg@hotmail.com

facebook.com/sindicatoruralserragaucha/


	Slide 1
	Indicação Geográfica - Vinho e sua Procedência
	Indicação de Procedência
	Denominação de Origem
	Vale dos Vinhedos supera 415 mil visitantes em 2017
	Contato

