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por Karina Sérgio Gomes

Despontando como uma das principais 
produtoras, a região explora o enoturismo

Vinho do sertão

Vale do rio são francisco
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nas águas do Velho chico

Em parceria com a Miolo, depois da visita à viní-
cola, o visitante pode fazer um passeio pelo rio 
São Francisco, na região de Sobradinho, perto de 
uma das maiores barragens do mundo. O barco 
Vapor do Vinho faz uma parada próxima a um 
banco de areia onde se forma uma praia de água 
doce, e os turistas são convidados a se refrescar. 

R$ 160, com almoço. vapordosaofrancisco.com

Onde o sol bate forte o ano inteiro e a paisagem seca da caa-
tinga predomina, um campo verdejante desponta na região 
de divisa entre a Bahia e Pernambuco. Perto das margens do 
rio São Francisco, a produtora de vinho Miolo encontrou um 
solo fértil para cultivar uvas e produzir espumantes, vinhos 
brancos e tintos de ótima qualidade na vinícola Terranova. 
O tempo seco e estável aliado ao sistema de irrigação de go-
tejamento garantem duas safras de uva ao ano. Esse tipo de 
produção, chamada de viticultura tropical, é praticado em 
poucos lugares do mundo além do Brasil, como na Tailândia 
e na Índia. Mas o superintendente da Miolo, Adriano Miolo, 
garante: “Os vinhedos do vale do rio São Francisco possuem a 
mais avançada viticultura tropical do mundo”. Atenta ao po-
tencial da região, a empresa comprou, há 17 anos, a fazenda 
Ouro Verde, onde havia um parreiral, para ampliar sua produ-
ção. E, desde 2011, abre suas portas para quem quiser conhe-
cer a plantação, a área de fabricação e degustar alguns dos 
melhores rótulos da casa – que também podem ser provados 
na Classe GOL Premium dos voos internacionais da GOL.

R$ 15. miolo.com.br
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POR Alana Della Nina

Conheça vinícolas do Sul do país que, além de bons vinhos, 
oferecem passeios, refeições fartas e paisagens inesquecíveis 

Mais uMa taça

sERRa gaúcha
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QuasE cEntEnáRia

Para chegar à vinícola Cainelli (1), no Vale 
do Rio das Antas, é possível ir andando, 
mas é mais divertido de WineTuc. O passa-
geiro contempla o cenário e aprende sobre 
terroir, viticultura e a história da vinícola 
de 1929, que se mistura à da imigração 
italiana. Com oito rótulos, a Cainelli ainda 
promove degustações e harmonizações, 
além da Vindima, a festa da colheita da 
uva, que acontece entre janeiro e março. 

de R$ 30 a R$ 60. vinicolacainelli.com

santa taça

Em um pasto onde acontecem atividades 
como pastoreio e viticultura na Vila Flo-
res, frades fundaram a Pousada dos Ca-
puchinhos (2). Dos vinhedos saem rótulos 
variados, incluindo espumantes e o vinho 
licoroso usado em missas. Além de relaxar 
em piscinas térmicas, o visitante pode co-
nhecer as adegas da pousada, degustar os 
vinhos e passear pelo Bosque Paz e Bem, 
cuja trilha leva às vinhas.

diária a partir de R$ 160. bit.ly/golcapu

VinhO cOM idEntidadE

Os vinhos da Pizzato (3) são concentrados 
e amadurecem bem, como explica a enó-
loga e coordenadora de turismo Ana Paula 
Testa. A vinícola fica no vale dos Vinhedos, 
primeira região a receber o selo Denomina-
ção de Origem no Brasil para as uvas Mer-
lot e Chardonnay – só vinhos desta área 
têm a certificação. Oferece passeio guiado 
pelo vinhedo, com degustação de vinhos e 
espumantes e harmonizações com queijos.

de R$ 20 a R$ 300. pizzato.net
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