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O Brasil do futuro é agora: a vida melhorando, o mercado crescendo, 
novos produtos chegando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E com 
isto quem ganha são os consumidores, que passaram a ter um poder e 
tanto, que é o de escolher e exigir o melhor.
No momento da escolha, surgem as mais variadas exigências. E as 
empresas que não atenderem a estas expectativas, não há dúvida, 
estarão fora do mercado.
Neste mundo globalizado e competitivo, também é necessário proteger a 
identidade, a forma como se pensa e se vive em uma região. O vinho é 
um orgulho da nossa terra, junto com a cultura da nossa gente.
Assim, no mundo inteiro, uma das formas de proteger e assegurar 
a qualidade de um produto é a formalização de uma Indicação 
Geográfica (IG). Estas duas palavrinhas são de extrema importância e 
de muita responsabilidade: é a partir delas que se protege um produto, 
normatizando a forma de elaborar e de controlar o processo. É um jeito 
bastante antigo de destacar uma identidade: na Europa, principalmente, 
são milhares as indicações que protegem queijos, vinhos, destilados, 
cafés e outras delícias. 
E, como caso de sucesso e referência mundial, a região da Serra Gaúcha 
tem a honra de ter a primeira Indicação Geográfica brasileira – o Vale 
dos Vinhedos! Contemplando as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Monte Belo do Sul, é muito mais do que um avanço profissional: é algo 
que valoriza ainda mais a nossa região. Além de atender às exigências 
do novo perfil dos consumidores, fomenta o turismo, atrai a atenção 
da mídia...
Uma Indicação Geográfica, que iremos chamar de IG, representa mais 
do que apenas uma norma. Ela eleva os produtos trazendo geração de 
empregos, renda e riqueza para toda a região. Esta é uma conquista de 
todos nós!
Mas, para que possamos aproveitar todos os benefícios desta trabalhosa 
conquista, não só temos que nos orgulhar, mas também conhecer o 
que significa ter uma IG. Abra um bom vinho, relaxe e venha conosco 
conhecer mais sobre o Vale dos Vinhedos.

Uma conquista A victory
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Brazil of the future is now: life is improving, markets are growing and 
new products are arriving – all at the same time. And, as a result, who 
wins out are consumers, who now have considerable clout, in terms of 
choosing and demanding the best.
When choices are made, a wide variety of requirements come into play. 
And companies that fail to meet these expectations are undeniably left 
out of the market.
In this globalized and competitive world, it is also necessary to protect 
the identity of each region – the way in which people think and live. Wine 
is a source of pride in our land, together with the culture of our people.
So, around the world, one of the ways to protect and ensure the quality 
of a product is to obtain a Geographical Indication (GI). These two words 
are extremely important and entail much responsibility: on their basis 
a product is protected, by standardizing the way in which the process 
is formulated and controlled. It is a very old way of distinguishing an 
identity: In Europe, mainly, there are thousands of indications that protect 
cheeses, wines, alcoholic beverages, coffees and other delicacies. 
And the Gaucho Highlands region – a success case and international 
benchmark – has the honor of being the first region in Brazil to receive a 
Geographical Indication – Vale dos Vinhedos! Comprised of the cities of 
Bento Gonçalves, Garibaldi and Monte Belo do Sul, it is much more than 
a professional step forward: it is something that further enhances the 
value of our region. Besides meeting the requirements of the new profile 
of consumers, it promotes tourism, attracts the attention of the media...
A Geographical Indication, which we will refer to as a GI, represents 
more than just a standard. It raises the status of products and generates 
jobs, income and wealth for the entire region. It is a victory for all of us!
However, to reap all the benefits of this arduous victory, we must not 
only take pride, but also find out what it means to have a GI. Open a 
good bottle of wine, relax and come learn with us more about Vale dos 
Vinhedos.



1. O que é uma Indicação Geográfica? What is a Geographical Indication?

2. Quando um produto merece ter uma IG? When does a product merit having a GI?

3. Como nasceu a IG Vale dos Vinhedos? How did the Vale dos Vinhedos GI emerge?

4. Quem autoriza o registro desta IG? Who authorized the registration of this GI?

5. Se uma IG serve para proteger e valorizar a identidade de um produto, qual é a identidade dos vinhos da IG Vale dos Vinhedos?
    If a GI serves to recognize and protect the identity of a product, what is the identity of the wines from the Vale dos Vinhedos GI?

6. Quais as diferenças entre Indicação de Procedência e Denominação de Origem? 
    What are the differences between Indication of Origin and Designation of Origin? 

7. Quais são as regras da D.O. Vale dos Vinhedos? / What are the rules for the Vale dos Vinhedos DO?
 - As uvas / Grapes
 - Os vinhos / Wines
 - Resumo das regras / Summary of the rules

8. Como posso saber que um vinho pertence ou não à IG Vale dos Vinhedos?
    How can I know whether a wine belongs or not to the Vale dos Vinhedos GI?

9. Quem irá controlar esta classificação? Who will control this classification?

10. Quanto mais específico... mais caro? Does more specific mean... more expensive?

11. E lá fora, já reconhecem? Is it recognized abroad?

12. Tá bom, e o que a região ganha com a IG Vale dos Vinhedos? 
      And how does the region benefit from the Vale dos Vinhedos GI?

Conclusão / Conclusion

Parceiros / Partners

Glossário / Glossary
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É uma indicação que demonstra que um produto é patrimônio regional, onde normas e regras específicas já estão organizadas para preservar esta identidade. É 
critério básico que ele já seja parte da cultura do povo, tenha uma história de vínculo com as pessoas e esteja dentro de uma determinada área demarcada. Este 
conceito é muito antigo, foi surgindo aos poucos e sendo necessário para proteção do patrimônio cultural ao longo do tempo. Uma das mais antigas indicações 
é a do Vinho do Porto, em Portugal, e uma das mais famosas, Champagne, na França.
Por exemplo: quem não adora um Chocolate Belga? Se não existissem normas que o protegessem, cada empresa da Bélgica poderia fazer de qualquer maneira! 
Sem dúvida, teríamos uma perda da identidade, uma tremenda confusão e a não continuidade de um trabalho que já dura séculos e o assegura como um dos 
melhores do mundo! Mas isto só teve sucesso devido à proteção que os empresários buscaram, protegendo todo este patrimônio cultural. Sem esta proteção, 
em qualquer lugar do mundo, qualquer empresa poderia colocar no seu rótulo “Chocolate Belga” (só que elaborado na China, Bangladesh ou qualquer outro lugar 
do planeta!). Cadê o respeito? 

It is an indication which demonstrates that a product is a regional heritage, where specific standards and rules are already in place to preserve this identity. The 
basic criteria are that it already be part of the culture of the people from the region, have a history linked to the people and be within a defined geographical area. 
This is a very old concept, which gradually arose in response to the need to protect a cultural heritage throughout time. One of the oldest indications is the Port 
Wine region, in Portugal, and one of the most famous is Champagne, in France.
For example: who doesn’t love Belgian Chocolate? If standards did not exist to protect it, every Belgian chocolate company could do as it pleases! No doubt, there 
would be a loss of identity, tremendous confusion and a lack of continuity in a work that has spanned centuries and makes it one of the best in the world! But it 
was only successful because of the protection sought after by entrepreneurs, thereby protecting this whole cultural heritage. Without this protection, any company, 
anywhere in the world, could slap “Belgian Chocolate” on its label (produced, however, in China, Bangladesh or anywhere else on the planet!). Where’s the respect? 

1. O que é uma Indicação Geográfica?
What is a Geographical Indication?
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A IG não surge, ela já existe, já é conhecida e possui renome. É uma forma de reconhecer e oficializar o que já 
é valorizado, por ser um produto único, regional, relacionado à natureza do lugar e do homem que lá mora. No 
nosso Vale dos Vinhedos, o vinho é a identidade, o cenário, o hábito alimentar: apenas buscou-se conhecer as 
uvas que melhor se adaptaram (e resultaram em vinhos que ganham prêmios no mundo inteiro) e os critérios 
de cultivo e elaboração que mostrem o melhor sabor da nossa terra!

A GI does not emerge, but already exists, is already known and is renowned. It is a way of recognizing and 
making official something that is already valued for being a unique, regional product, related to the nature of 
the location and the people living there. In Vale dos Vinhedos, wine is the identity, backdrop, culinary habit: 
every effort was made to find out which grapes would adapt the best (resulting in wines that win awards 
worldwide), as well as the criteria for cultivation and production that highlight the essence of our land!

2. Quando um produto merece ter uma IG?
When does a product merit receiving a GI?
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O Vale dos Vinhedos nasceu com a chegada dos imigrantes italianos à Serra 
Gaúcha, em meados de 1875. A uva foi trazida não só na mala, mas nos 
corações: ela era o gostinho da Itália, um pouquinho da alma de cada família, 
um alimento rico para aguentar a jornada do dia. Um a um, os vinhedos foram 
surgindo. Vinícolas foram construídas, as famílias foram aumentando e a 
história do vinho brasileiro, acontecendo. Mais do que um alimento, o vinho 
se tornou negócio, se qualificou e se espalhou pelo Brasil e Exterior. Foi este 
trabalho que fez o vinho do Vale dos Vinhedos ficar conhecido e motivou o seu 
aprimoramento a cada dia. É esta identidade e esta paixão que a Indicação 
Geográfica quer valorizar e proteger.

Vale dos Vinhedos was born with the arrival of Italian immigrants to the Gaucho 
Highlands, in mid 1875. They carried grapes not only in their suitcases, but 
also in their hearts: it was the flavor of Italy, a little of the heart and soul 
of each family, a delicious food to be able to endure the workday. One by 
one, vineyards started popping up. Wineries were built, families grew and the 
history of Brazilian wine was launched. More than a food item, wine became 
big business. It enhanced its qualifications and spread throughout Brazil and 
abroad. It was this work which made the wine from Vale dos Vinhedos famous 
and spurred on its improvement with every passing day. It is this identity and 
passion that the Geographical Indication seeks to enhance and protect.

3. Como nasceu a IG Vale dos Vinhedos?
How did the Vale dos Vinhedos GI emerge?
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As normas para se definir a IG foram determinadas e constituídas pela APROVALE - 
Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, junto a assessores 
técnicos e jurídicos especializados, além das parcerias com unidades da Embrapa, 
com a Universidade de Caxias do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, entre outros. É como uma autorregulamentação, a própria entidade e parceiros 
criaram as regras e as fazem cumprir. Após a conscientização das empresas, 
definições, padronização e aprovação, a IG seguiu para registro no INPI – Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial. É a valorização e proteção da nossa história, 
sabedoria e cultura!

The standards for defining the GI were determined and established by APROVALE 
(Association of Fine Wine Producers from Vale dos Vinhedos), along with specialized 
technical and legal advisors, in addition to partnerships with Embrapa units, the 
University of Caxias do Sul and the Federal University of Rio Grande do Sul, among 
others. It is like a form of self-regulation, where the entity and partners themselves 
create the rules and enforce them. After raising awareness among companies and 
establishing definitions, followed by standardization and approval, the GI was sent to 
be registered with the INPI (National Industrial Property Institute). This represents the 
recognition and protection of our history, knowledge and culture!

4. Quem autoriza o registro desta IG?
Who authorized the registration of this GI?

A identidade está nas variedades de uvas permitidas, nas 
maneiras de elaborar o vinho. Está nos aromas, no paladar 
de cada garrafa que os consumidores abrirem: ela tem que 
expressar as melhores características da nossa terra. Os 
vinhos do Vale dos Vinhedos vão exaltar, em especial, toda 
a delicadeza e potencialidade da uva Merlot, os perfumes 
típicos de um bom Chardonnay, além das borbulhas, 
equilíbrio e qualidade dos espumantes brasileiros.

This identity lies in the permitted grape varieties and the 
ways in which wine is made. In every bottle consumers open, 
it lies in the aromas, in the savor: it must express the best 
traits of our land. The wines from Vale dos Vinhedos will 
showcase, in particular, all the delicacy and potential of the 
Merlot grape, the typical fragrances of a good Chardonnay, 
in addition to the bubbles, evenness and quality of Brazilian 
sparkling wines.

5. Se uma IG serve para 
proteger e valorizar a 
identidade de um produto, 
qual é a identidade dos 
vinhos da IG Vale dos 
Vinhedos?
If a GI serves to recognize and 
protect the identity of a product, 
what is the identity of the wines 
from the Vale dos Vinhedos GI?
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Tanto a Indicação de Procedência quanto a Denominação de Origem são classificações que pertencem a uma 
Indicação Geográfica.
A Indicação de Procedência se relaciona com o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade, 
conhecido por elaborar ou produzir um determinado bem ou serviço. Já a Denominação de Origem vai além: 
quando é reconhecida, torna-se o “nome” deste produto, e a sua qualidade ou as características são devidas à 
terra, ao clima, às pessoas e a história da região. Na Denominação de Origem (DO), as normas e controles ficam 
muito mais específicos, como não só o tipo de uvas, mas as quantidades máximas que podem ser colhidas 
(quanto menos um vinhedo produzir, melhor será a qualidade da uva), assim como detalhes do processo de 
elaboração do vinho.
É bom ressaltar que todas as garrafas elaboradas dentro do território da IG Vale dos Vinhedos, independente de 
terem ou não a DO, trazem em si, o sabor e a autenticidade do terroir do Vale dos Vinhedos.

Both Indication of Origin and Designation of Origin are classifications that belong to a Geographical Indication.
Indication of Origin is related to the geographic name of the country, city, region or locality, known for making 
or producing a certain good or service. However, Designation of Origin goes further: when it is recognized, it 
becomes the “name” of the product, and its quality or traits are due to the land, climate, people and history of the 
region. In the Designation of Origin (DO), the standards and controls are much more specific, not only in regard 
to the type of grapes, but also the maximum quantities that can be harvested (the less a vineyard produces, the 
better the quality of the grape will be), as well as the details of the winemaking process.
It bears noting that every bottle produced in the Vale dos Vinhedos GI region, regardless of whether it has the 
DO or not, contains the flavor and authenticity of the terroir of Vale dos Vinhedos.

6. Quais as diferenças entre Indicação de  
Procedência e Denominação de Origem?
What are the differences between Indication of Origin and 
Designation of Origin? 
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Para estar dentro das normas da IG Vale dos Vinhedos, as empresas devem elaborar vinhos 
finos tintos, brancos e espumantes, com requisitos específicos, detalhados pelos associados 
da Aprovale, gerenciados pelo Conselho Regulador da Indicação Geográfica, através de um 
Regulamento de Uso e suas Normas de Controle.
Estas regras tratam da quantidade máxima de uvas que poderão ser cultivadas, dos tipos de uvas 
e a forma como devem ser processadas na hora da elaboração dos vinhos, além de questões 
de rotulagem.

Estas são as regras básicas:
• As uvas

Para a DO. podem ser cultivadas apenas alguns tipos, também chamadas de variedades, 
de uvas “Vitis Vinifera” (aquelas destinadas a processamento para vinhos finos). No Vale 
dos Vinhedos, a variedade tinta que ao longo dos anos mostrou melhores resultados nos 
vinhos foi a Merlot. Então, foi eleita para ser a representante da identidade da nossa 
D.O. Entretanto, também se pode utilizar Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat.
No caso das uvas brancas, a D.O. estabelece como representativas a Chardonnay e a 
Riesling Itálico. Para espumantes, vale também a Pinot Noir, que na verdade é uma uva 
tinta, mas da qual se extrai um vinho base branco, que traz muita elegância.
Em todos os rótulos da DO, 100% das uvas devem ser cultivadas nas áreas dentro 
dos limites do Vale dos Vinhedos. As videiras têm que ser plantadas exclusivamente em 
espaldeira (similar a uma cerca). E, de uma forma geral, não se pode produzir mais 
do que 10 toneladas da uva por hectare para vinhos e 12 toneladas por hectare para 
espumantes.
E tudo isto deverá ser provado e reconhecido!

To fit within the standards of the Vale dos Vinhedos GI, companies must develop fine wines, such 
as red, white and sparkling wines, according to specific requirements, established by Aprovale 
and its partners, through the Geographical Indication Regulatory Council. 
These rules deal with the maximum amount of grapes that can be grown, the types of grapes 
and how they should be processed at the time the wine is made, in addition to labeling matters. 

Following are the basic rules:
• Grapes
For DO, only certain types, also called varieties, of Vitis vinifera grapes (those that will be processed 
for making fine wines) can be grown. In Vale dos Vinhedos, the red variety that has shown the 
best results in wines has been Merlot. Therefore, it was chosen to be the representative for the 
identity of our DO. However, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Tannat may also be used.
In the case of white wines, the DO established Chardonnay and Riesling Italico as the 
representatives. For sparkling wines, Pinot Noir – actually a red grape – is also an excellent option, 
from which a white wine base is extracted, giving the product a very elegant taste.
For all the DO labels, all the grapes must be grown in areas within the limits of Vale dos Vinhedos. 
The grapevines must be planted exclusively on trellises (similar to a fence). Generally, no more 
than ten tons of grapes can be produced per hectare for wines and 12 tons per hectare for 
sparkling wines.
And all of this needs to be proven and recognized!

7. Quais são as regras da D.O. Vale dos Vinhedos?
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What are the rules for the Vale dos Vinhedos DO?



• Os vinhos
Os vinhos da D.O poderão ser varietais, aqueles 
elaborados praticamente com só um tipo de uva e que 
exige um mínimo de 85% da variedade principal. Para os 
tintos, a DO Vale dos Vinhedos elegeu o varietal Merlot. 
Já no caso dos brancos, o vinho varietal é o Chardonnay.
Mas a DO também aceita os assemblages (são os vinhos 
elaborados a partir de “cortes”) com outras uvas. No caso 
dos tintos, no mínimo 60% do vinho deve ser Merlot, 
podendo ser complementado com vinhos de outras três 
uvas tintas especificadas nas regras da D.O: Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat.
Para os vinhos brancos do tipo assemblage, pelo menos 
60% deve ser de Chardonnay e o restante pode ser de 
Riesling Itálico. Para espumantes, o vinho deve ser de base 
Chardonnay e/ou Pinot Noir, pelo menos em 60% de sua 
composição. O restante poderá ser complementado por 
Riesling Itálico. Só podem ser elaborados pelo chamado 
método tradicional (que na França é conhecido como 
champenoise), com surgimento das “borbulhas” em 
processo natural, através da fermentação na própria garrafa. 

• Wines
The DO wines can be varietals – those made from 
virtually one type of grape – and a minimum of 85% of 
the main varietal is required. For red wines, the Vale dos 
Vinhedos DO selected the Merlot varietal. In the case of 
white wines, the varietal is Chardonnay.
However, the DO also accepts assemblages (wines made 
using a blend) of other grapes. In the case of red wines, 
at least 60% of the wine must be Merlot, but it may be 
complemented with wines from another three red grapes 
specified in the DO rules: Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc and Tannat.
For white assemblage wines, at least 60% must be 
Chardonnay and the rest may be Riesling Italico. For 
sparkling wines, they must have a Chardonnay and/
or Pinot Noir base, representing at least 60% of its 
composition. The rest may be complemented with 
Riesling Italico. They can only be produced using 
the traditional method (which in France is known as 
champenoise), with the formation of “bubbles” in a 
natural process, through fermentation in the bottle itself.

Resumo das regras:
- Uvas permitidas:
Tintas: a Merlot, além da Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Tannat e Pinot Noir
Brancas: a Chardonnay, além da Riesling Itálico

- Vinhos elaborados com a D.O.:
Tintos: varietal Merlot (mínimo de 85%) e o 
assemblage com 60% de Merlot + Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat
Brancos: varietal Chardonnay (mínimo de 85%) e o 
assemblage com 60% Chardonnay + Riesling Itálico
Espumantes: base mínima de 60% Chardonnay 
e/ou Pinot Noir, podendo ser complementada com 
Riesling Itálico

Summary of the rules:
- Permitted grapes:
Red Wines: Merlot, in addition to Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Tannat and Pinot Noir
White Wines: Chardonnay, in addition to Riesling Italico

- Wines produced with the DO:
Red Wines:  Merlot varietal (minimum of 85%) 
and the assemblage with 60% Merlot + Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat
White Wines:  Chardonnay varietal (minimum of 
85%) and the assemblage with 60% Chardonnay 
+ Riesling Italico
Sparkling wines:  minimum base of 60% 
Chardonnay and/or Pinot Noir, which may be 
complemented with Riesling Italico
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8. Como posso saber que um vinho pertence ou não à IG Vale dos Vinhedos?

Os vinhos classificados como Denominação de Origem (DO) trazem impressos 
em seus rótulos uma identificação tanto na parte da frente quanto no 
contrarrótulo da garrafa.
Além disto, estas garrafas são numeradas.
Estes números funcionam como códigos para que as entidades envolvidas 
com o controle da DO possam identificar a origem daquele vinho que está 
sendo vendido.  Assim, cada garrafa é única!

Identificação impressa no rótulo frontal
Identification printed on the front label

Identificação de controle impressa no contrarrótulo
Control identification printed on the back label
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How can I know whether a wine belongs or not to the Vale dos Vinhedos GI?

Wines classified as Designation of Origin (DO) have an identification printed on both 
the front and back labels of the bottle. Apart from this, these bottles are numbered.
These numbers serve as codes so that the organizations involved in controlling 
the DO can identify the origin of the particular wine that is being sold.  Thus, every 
bottle is unique!



Quem faz o controle da IG Vale dos Vinhedos é a Aprovale, através do Conselho Regulador da 
Indicação Geográfica. Ele é formado por representantes das vinícolas associadas, órgãos de 
pesquisa e ensino, além de consumidores. 
A cada safra as vinícolas associadas enviam à Aprovale uma solicitação para que o Conselho 
avalie os produtos que elas desejam que sejam identificados com a DO. Estas solicitações passam 
por análises da documentação para verificar a procedência da uva, seus padrões de cultivo e 
da elaboração dos vinhos, identificando se estão de acordo com as normas estabelecidas. São 
coletadas amostras que serão analisadas em laboratórios especializados e, por fim, passarão 
por uma degustação feita “as cegas”, por um grupo de especialistas, composto de técnicos da 
Embrapa, da Aprovale e da Associação Brasileira de Enologia.
Os vinhos classificados com a DO devem ser aprovados em todas estas etapas. Isto significa que 
foram atendidas a todas as regras e padrões estabelecidos. Ou seja, isso não é para qualquer um. 
Somente os melhores são aprovados!

Aprovale performs the control of the Vale dos Vinhedos GI, through the Geographical Indication 
Regulatory Council. It is comprised of representatives from the member wineries, research and 
teaching bodies and consumers. 
Every harvest, the member wineries send a request to Aprovale for the Council to evaluate 
the products they would like to have identified as DO. These requests undergo documentation 
analyses to check the origin of the grapes, cultivation standards and wine production, in order to 
determine whether they comply with the established standards. Samples are collected that will be 
analyzed in specialized laboratories, and lastly, they will undergo a degustation “blindly” performed 
by a group of experts, composed of technicians from Embrapa, Aprovale and the Brazilian Enology 
Association.
Wines which receive the DO classification must be approved in all of these stages. This means 
they adhered to all the established rules and standards. In other words, it’s not for just any wine. 
Only the best are approved!

9. Quem irá controlar esta classificação?
Who will control this classification?
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Mais valorizado! As vinícolas que entrarem na IG Vale dos Vinhedos têm que 
seguir as normas e cuidar de cada detalhe da uva e do vinho. E, para fazer um 
bom produto e manter a qualidade, há necessidades de investimentos. E os 
consumidores valorizam muito mais um produto certificado e exclusivo, pois 
eles percebem no paladar toda esta qualidade!  E o valor agregado se espalha 
por toda a região, que também precisa se preparar para tratar os clientes com 
a mesma dedicação e cuidado que eles exigem!

Greater value! The wineries that join the Vale dos Vinhedos GI must follow the 
rules and attend to every detail involving the grapes and wine. And, to produce 
a good product and maintain quality, it is necessary to make investments. 
However, consumers assign greater value to a certified and exclusive product, 
since they can perceive all this quality when they taste it! And the added value 
spreads throughout the region, which also needs to prepare itself to handle 
customers with the same dedication and care that they demand.

10. Quanto mais específico... mais caro?
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Does more specific mean... more expensive?



Yes! Um dos grandes méritos da IG Vale dos Vinhedos foi 
o reconhecimento da União Européia. Ou seja, hoje nossos 
vinhos possuem marca e prestígio para competir e crescer em 
qualquer lugar do mundo. 
Fora do Velho Continente, somente o Vale dos Vinhedos e o Napa 
Valley, nos Estados Unidos, possuem este reconhecimento. 
É mais credibilidade e respeito para nosso país e nossos 
produtores!

Yes! One of the big benefits of the Vale dos Vinhedos GI was 
recognition by the European Union. In other words, our wines 
have brand status and prestige to compete and expand in any 
part of the world. 
Besides the Old Continent, only Vale dos Vinhedos and Napa 
Valley, in the United States, have received this distinction. This 
translates into more credibility and respect for our country and 
our producers.

11. E lá fora, já reconhecem?
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Muita coisa! Somos agora referência mundial. Além do Vale ter sua 
história protegida, ganhamos em divulgação, turismo, mais empregos 
em restaurantes, prestação de serviços! Mais pessoas ficam no campo, 
nas suas propriedades! Facilita muito mais na hora de exportar, traz 
satisfação e orgulho a todos os envolvidos!

A lot! We are now a worldwide reference. Apart from protecting the history 
of Vale dos Vinhedos, we gain publicity, tourism, more jobs in restaurants 
and provision of services! More people remain in the countryside, on their 
properties! It becomes much easier when it’s time to export, and is a 
source of satisfaction and pride for all those involved.

12. Tá bom, e o que a região ganha com a IG Vale dos Vinhedos?
And how does the region benefit from the Vale dos Vinhedos GI?
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É uma nova fase para o Vinho do Brasil. Um produto nosso, já 
elaborado com amor, ganha agora mais qualidade e controle. O 
Brasil entra na lista dos produtores mundiais de vinho, não só pela 
quantidade elaborada, mas pela seriedade e profissionalismo com 
que trata o setor. O número de visitantes já triplicou; as exportações 
já acontecem. A crítica mundial já fala nos vinhos brasileiros. Todos 
querem conhecer o Vale dos Vinhedos. É hora de se orgulhar ainda 
mais dos nossos produtores, proteger nossa paisagem. E divulgar 
para todo mundo esta conquista com um belo brinde! Saúde.

It’s a new era for Brazilian Wine. Our product, already made with 
love, now has more quality and control. Brazil has joined the list of 
international winemakers, not only for the quantity it produces, but 
for the seriousness and professionalism displayed by the sector. The 
number of visitors has tripled and exports are already taking place. 
Critics worldwide now talk about Brazilian wines. Everyone wants to 
get to know Vale dos Vinhedos. It’s time to take even greater pride in 
our producers and protect our region. And to announce this victory 
to the world with a toast! Cheers!

Conclusão Conclusion
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Embrapa Uva e Vinho 
Embrapa Clima Temperado 
Embrapa Florestas 
IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho 
ABE – Associação Brasileira de Enologia 
UCS – Universidade de Caxias do Sul 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
FAPERGS – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do RGS 
FINEP - Financiadora de Projetos

Embrapa Uva e Vinho (“Embrapa Grape and Wine”) 
Embrapa Clima Temperado (“Embrapa Temperate Climate”) 
Embrapa Florestas (“Embrapa Forests”) 
IBRAVIN (Brazilian Wine Institute) 
ABE (Brazilian Enology Association) 
UCS (University of Caxias do Sul) 
UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul) 
SEBRAE (Brazilian Support Service for Micro and Small Enterprises)
FAPERGS (Research Support Foundation for the State of Rio Grande do Sul) 
FINEP (Financier of Studies and Projects)

Parceiros na conquista da 
D.O. Vale dos Vinhedos

Partners in obtaining the Vale dos Vinhedos DO:
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Glossário Glossary

APROVALE - Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
Assemblage ou corte – é a arte de misturar ou casar dois ou mais vinhos 
em uma garrafa a fim de criar um único vinho, com características espefícicas. 
Alguns dos grandes vinhos do mundo são assemblages como os famosos 
Bordeaux, por exemplo.
Espaldeira – sistema de conduzir a planta que imita uma “cerca”. Assim 
garante melhor exposição ao sol e ventilação aos cachos, garantindo uma 
melhor maturação.
Método Tradicional ou Champenoise – processo de elaboração de 
espumantes cuja tomada de espuma ocorre dentro da própria garrafa.
Terroir – Expressão francesa utilizada para designar o conjunto de características 
geográficas como solo, clima e topografia somados ao manejo, às variedades 
de uva e à cultura local. A palavra não tem tradução para outros idiomas, mas é 
usada em todos os países como elemento determinante da identidade do vinho 
que uma região produz. 
Variedade – tipo de uva.
Varietal - vinhos elaborados praticamente com só um tipo de uva.
Vinho Base – vinho branco utilizado para elaboração de espumantes. É como 
um vinho branco, porém com maior acidez e menos álcool que a média.
Vitis Vinifera – nomenclatura de classificação botânica da videira, incluindo 
neste grupo as variedades consideradas ideais para vinhos finos, como Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Tannat, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viogner, etc.

Responsável pelo Projeto: Janine Basso Lisboa - Sebrae/RS
Produção dos textos: Maria Amélia Duarte Flores
Revisão: Martha Caus e Jaime Milan – Aprovale

APROVALE – Association of Fine Wine Producers from Vale dos Vinhedos
Assemblage or blend – is the art of mixing or blending two or more wines in a 
bottle in order to create a unique wine with specific characteristics. Some of the 
world’s great wines are assemblages, such as the French Bordeaux, for example.
Trellis – system for guiding the plant, which is similar to a fence. It provides 
better exposure to the sun and ventilation for the clusters, thereby ensuring a 
better maturation.
Traditional or Champenoise Method – process for making sparkling wines 
where the second fermentation takes place inside the bottle itself.
Terroir – French term used to denote the set of physical characteristics, such as 
soil, climate and topography, combined with handling, grape varieties and local 
cultivation. The word does not have a translation in other languages, but is used 
in every country as a determining factor of the identity of the wine produced in 
a region. 
Variety – type of grape
Varietal – wines made with virtually only one type of grape
Base Wine – white wine used for making sparkling wines. It is like a white wine, 
but with more acidity and less alcohol than normal.
Vitis Vinifera – nomenclature for botanical classification of grapevines, including 
in this group the varieties considered ideal for fine wines, such as Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Tannat, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viogner, etc.

Person Responsible for the Project: Janine Basso Lisboa - Sebrae/RS
Text production: Maria Amélia Duarte Flores
Revision: Martha Caus and Jaime Milan – Aprovale
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Aprovale
Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
RS 444, Km 14.85 – Estrada do Vinho – Bairro Vinosul
CP 2572 – 95700-000 – Bento Gonçalves – RS – Fone/Fax: (54) 3451.9601
aprovale@valedosvinhedos.com.br – www.valedosvinhedos.com.br


