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A EXPANSÃO DO ENOTURISMO NO BRASIL: O CRESCIMENTO DA 
VITIVINICULTURA NO NOROESTE PAULISTA   

 

 

Juliana Agulhão de Souza Turchiari  

 

RESUMO 
 

Este artigo trata da temática do enoturismo no Brasil, tendo como objetivo sondar a viabilidade 
da implantação de uma vinícola na cidade de Jales-SP, a fim de embasar a elaboração de um 
projeto arquitetônico para ela. Para tanto, traz definições relativas ao vinho e aos processos de 
vinicultura e vitivinicultura, contemplando um breve histórico do vinho no mundo e no Brasil, e 
abordando as dinâmicas de novas regiões produtoras de uvas e vinhos no país, com enfoque no 
Estado de São Paulo. Também aborda a conceituação de enoturismo e de seus recentes 
desdobramentos no país. Volta-se, ainda, para a relação entre arquitetura e vinho, apresentando 
referências de vinícolas com forte apelo arquitetônico. Por fim, conclui sobre a viabilidade da 
execução de uma vinícola no município de Jales-SP, a fim de se incrementar o fenômeno do 
enoturismo naquela região. 
 
Palavras-chave: Vinho. Enoturismo. Vinícola. 
 
 
 

THE EXPANSION OF WINE TOURISM IN BRAZIL: THE GROWTH OF 
VITIVINICULTURE IN SÃO PAULO’S NORTHWEST 

 
ABSTRACT 
 
This article is related to wine tourism in Brazil, in order to discuss the aviability of an winery 
architectural project in Jales-SP. It provides definitions for wine and winemaking processes, 
considering a brief history of wine worldwide, and addressing the dynamics of new grape and 
wine producing regions in the country, focusing on the State of São Paulo . Furthermore, it is 
discussed the concept of enotourism, its recent developments in this country, and the relationship 
between architecture and wine, using existing wineries’ projects with marked architectural 
appeal. Finally, it is concluded the viability for a construction of a winery in Jales-SP, in order to 
increase the phenomenon of wine tourism in that region. 
 
Keywords: Wine; Wine Turism; Winery. 



4 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Certo dia, um vinho lhe chama a atenção. Você leva a taça próxima ao nariz 
e percebe um aroma qualquer e identifica uma fruta, uma flor, algo que atiça 
sua curiosidade. Ou então, um gole lhe dá uma imensa satisfação e o sabor 
do vinho permanece em sua memória gustativa. A primeira providência é 
anotar o nome. Em seguida, procurar mais informações: o tipo de uva, o país 
de origem, a região onde foi produzido. A razão? Simples. Você quer sentir 
aquela sensação prazerosa outra vez. E, para isso, procurar entender um 
pouco mais sobre o tema. Não tem volta. Você foi definitivamente fisgado 
pelo “mundo do vinho” (VIANNA JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 2015, p. 
13).  

O enoturismo, fenômeno caracterizado pelo turismo em regiões produtoras de vinhos, 

embora recente no Brasil, tem ganhado destaque e relevância, sobretudo, nas regiões 

produtoras de vinhos no Sul do país. Entretanto, novas regiões têm despontado com êxito na 

produção de uvas e vinhos – como no caso da região Noroeste do estado de São Paulo, 

incluído aí o município de Jales-SP. 

Partindo desta premissa, o presente trabalho tem como objetivo sondar a viabilidade 

da implantação de uma vinícola na cidade de Jales-SP, a fim de embasar a elaboração de um 

projeto arquitetônico para ela, sendo este o tema escolhido pela presente autora para o 

trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de 

Maringá - UniCesumar. Conforme dito, o relevante crescimento do enoturismo, que é 

caracterizado pelo deslocamento de pessoas a locais que possuem tradição na cultura da uva e 

na produção do vinho, bem como a crescente produção de uva em regiões pouco tradicionais, 

motivaram o tema e a pesquisa deste trabalho. O estudo foi realizado por meio de pesquisa em 

livros, artigos, periódicos e embasado em dados fornecidos por instituições que visam a 

geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira.  

Assim, este artigo está organizado em seis partes: esta introdução apresenta a 

conceituação do tema e lança o objetivo da pesquisa; o tópico “O Vinho” contemplará 

definições sobre o produto, a metodologia do processo produtivo, e narrará um breve histórico 

do vinho – nacional e internacionalmente; o tópico “Crescimento da Viticultura e 

Vitivinicultura no Brasil” apresentará dados estatísticos sobre a produção de uvas e vinhos no 

país; no tópico “O Enoturismo” discutir-se-á a conceituação do termo e suas repercussões; o 

tópico “A Arquitetura e o Vinho” se voltará para a arquitetura de vinícolas, apresentando 

exemplos de obras de destaque; por fim, na conclusão deste artigo apresentar-se-ão as 

considerações finais sobre a discussão proposta. 
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2 O VINHO   

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir da Lei nº 7.678 de 08 

de novembro de 1998, Artigo 3º, define o vinho como “a bebida obtida pela fermentação 

alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca ou madura” (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 1988 apud BORTOLETTO et al., 

2015, p. 11), vedando o uso do termo para produtos obtidos de quaisquer outras matérias-

primas. A mesma legislação define que o “mosto simples de uva é o produto obtido pelo 

esmagamento ou prensagem da uva sã, fresca e madura” (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 1988 apud BORTOLETTO et al., 

2015, p. 11). 

O vinho é uma bebida natural decorrente da fermentação alcoólica natural do açúcar 

das uvas, onde um micro-organismo que se forma na pele da uva, denominado levedura, 

transforma o açúcar da uva em álcool etílico e gás carbônico (CO2). Denomina-se 

“vinificação” o conjunto de operações necessárias para a elaboração de um vinho (VIANNA 

JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 2015).  

O processo de produção do vinho é direcionado de acordo com o produto final a ser 

obtido, considerando a grande variedade de uvas disponíveis (BORTOLETTO et al., 2015). A 

figura, a seguir representa, de modo geral, as etapas da vinificação de vinhos tintos, podendo 

variar dependendo do produtor, da região e do estilo do vinho. 
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2.1 A HISTÓRIA DO VINHO  

 

O vinho remonta a datas antes de Cristo, e antes mesmo do aparecimento da escrita, 

sendo umas das bebidas mais antigas da humanidade. Historiadores e arqueólogos acreditam 

que o vinho foi descoberto por acaso, muito provavelmente quando uvas frescas guardadas 

Figura 1 - Processo de vinificação de vinhos tintos  

Fonte: Vianna Junior, Santos e Lucki (2015) 
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em uma jarra perderam a doçura – elas haviam fermentado e se transformado em uma bebida 

alcóolica (BORTOLETTO et al., 2015). Outra lenda atribui a descoberta do vinho a uma 

donzela do harém do rei Jamshid da Pérsia, que sofria de muitas dores e decidiu acabar com a 

própria vida bebendo o líquido de um dos jarros onde eram guardadas as uvas. Esses 

vasilhames apresentavam aromas estranhos e foram separados por ser algo que poderia conter 

um líquido venenoso. Os efeitos foram euforia, alívio e sono profundo, e assim a notícia da 

bebida milagrosa foi se espalhando por todo o reino (VIANNA JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 

2015). 

Àquelas épocas, o vinho servia como elixir, às vezes como remédio, como um tônico 

natural para aliviar o cansaço do dia a dia, proporcionando alegria, alívio e ajudando a 

esquecer as dificuldades da vida (VIANNA JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 2015). Ao decorrer 

da história, a bebida revelou grande importância econômica, e também esteve associada a 

rituais religiosos e pagãos. A simbologia do vinho sempre se misturou à sua importância 

enquanto mercadoria, e talvez por isso nenhuma outra bebida hoje tenha a sua imagem tão 

associada à tradição quanto esta (ROESE, 2008). 

Foi apenas na idade moderna que surgiram as garrafas de vidro e as rolhas de cortiças, 

melhores materiais para embalar e conservar a bebida. O mercado do vinho cresceu, mas em 

1860, uma praga, a Phylloxera vastatrix, destruiu quase todos os vinhedos da Europa. 

Somente após muitos anos de pesquisa desenvolveu-se a técnica de “enxertia” ou “porta-

enxerto americano”, onde uma videira americana recebe um corte no seu caule, e neste corte 

enxerta-se uma vara com a videira europeia, tornando-se assim uma videira com raiz 

resistente a pragas e fruto com características europeias. Hoje, quase toda uva que se cultiva 

no mundo está enxertada sobre um pé de videira americana (VIANNA JUNIOR; SANTOS; 

LUCKI, 2015). 

 

 

2.2 A HISTÓRIA DO VINHO NO BRASIL 

 

Segundo o IBRAVIN, Instituto Brasileiro do Vinho, as primeiras videiras foram 

trazidas por Martim Afonso de Souza e plantadas na província de São Vicente, porém o solo e 

o clima do litoral paulista não foram adequados para o cultivo da uva. Brás Cubas transferiu 

suas plantações para o Planalto, onde se localiza hoje o centro da cidade de São Paulo, e 

conseguiu, a partir das uvas cultivadas no local, elaborar o primeiro vinho brasileiro 

(HISTÓRIA..., s.d.). 
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Padre Roque Gonzalez, da ordem jesuíta, foi responsável pela introdução de videiras 

no Rio Grande do Sul, e com a ajuda dos índios elaborou o vinho para as celebrações 

religiosas. Mais tarde, imigrantes portugueses trouxeram mudas das ilhas dos Açores e da 

Madeira. A Corte Portuguesa, em 1789, percebendo o crescimento da vinicultura no Brasil, 

proibiu o cultivo de uva no país, a fim de proteger sua própria produção. Em 1808, com a 

transferência da Coroa Portuguesa para o Brasil, foi derrubada a proibição ao cultivo da uva e 

incentivada a incorporação da bebida em refeições, reuniões e festividades religiosas 

(HISTÓRIA..., s.d.). 

Somente em 1875, com a chegada dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, 

trazendo de sua terra natal o conhecimento técnico necessário para elevar a qualidade da 

bebida, ocorreu o grande salto na produção nacional de vinhos (HISTÓRIA..., s.d.). Mais 

tarde, entre as décadas de 1930 e 1940, as “cantinas”, denominação dadas às vinícolas na 

época, assumiram maiores dimensões, melhores tecnologias, aumentaram a produção e 

passaram a comercializar o vinho em barris de 100 litros e em garrafões. A partir desse 

crescimento, surgiram as primeiras cooperativas vinícolas do país (VIANNA JUNIOR; 

SANTOS; LUCKI, 2015). 

 

 

3 CRESCIMENTO DA VITICULTURA1 E VITIVINICULTURA2 NO BRASIL 

 

O surgimento recente de novas áreas de plantio de uvas no país indica uma tendência 

de expansão da cultura do vinho no país (PROTAS et al., 2006 apud CAMARGO; MAIA; 

RITSCHEL, 2010). Esta evolução produtiva vem contribuindo para o estabelecimento da 

vitivinicultura como uma atividade economicamente rentável no país, cenário atrelado ao 

desenvolvimento e à adoção de novas tecnologias (CAMARGO; MAIA; RITSCHEL, 2010). 

Atualmente, a viticultura brasileira ocupa uma área de, aproximadamente, 78 mil 

hectares, com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país, até regiões situadas muito 

próximas  a linha do equador (Figura 2). A Embrapa explica que existem três tipos de polos 

de viticultura, em função da diversidade ambiental do país: polos com viticultura 

característica de regiões temperadas, com um período de repouso hibernal; polos em áreas 

                                                             
1 Viticultura: o termo se refere ao cultivo de vinhas (uvas) (MICHAELIS, 2019). 

2 Vitivinicultura: o termo se refere ao cultivo de vinhas e ao processo de fabricação de vinhos (MICHAELIS, 
2019). 
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subtropicais, onde a videira é cultivada com dois ciclos anuais, definidos em função de um 

período de temperaturas mais baixas, no qual há risco de geadas; polos de viticultura tropical, 

onde é possível a realização de podas sucessivas, com a realização de dois e meio a três ciclos 

vegetativos por ano (INTELIGÊNCIA..., s.d.). No total, são mais de 1,1 mil vinícolas 

espalhadas pelo país, a maioria instalada em pequenas propriedades, com média de 2 hectares 

de vinhedos por família (HISTÓRIA..., s.d.). Ao todo, estima-se uma produção nacional de 

1,5 milhões de toneladas por ano (INTELIGÊNCIA..., s.d.). 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Produção de uva por município brasileiro  

Fonte: Inteligência... (s.d., on-line) 
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Em 2017 ocorreu a maior safra vitícola registrada no país, quando a produção nacional 

de uvas destinadas ao processamento (vinho, suco e derivados) foi de 818.783 milhões de 

quilos, representando apenas 48,74% da produção nacional de uvas. O restante da produção 

(51,26%) foi destinado ao consumo in natura (MELLO, 2018). 

 

Tabela 1 - Produção de uvas para processamento e para consumo in natura no 

Brasil, em toneladas, 2014/17 

Discriminação/ano 2014 2015 2016 2017 

Processamento 673.422 781.412 345.623 818.783 

Consumo in natura 762.652 748.023 641.436 861.237 

Total 1.436.074 1.499.353 987.059 1.680.020 

 

 

 

Figura 3 - Histórico da produção de uva no Brasil  

Fonte: Inteligência... (s.d., on-line) 

Fonte: Mello (2018) 
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3.1 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS REGIÕES PRODUTORAS DE VINHO NO 

BRASIL 

 

O encanto que o vinho exerce nos consumidores e a mística que envolve seus 

produtores e as regiões de produção pode explicar o fenômeno da globalização do mercado 

vinícola, que não se dá pela expansão pura e simples do consumo e da oferta, mas pela criação 

de uma demanda global por produtos de alta qualidade, com alto valor agregado e com 

características específicas de uma determinada região (ROESE, 2008). 

Em verdade, o vinho tradicionalmente está associado à sua origem, a uma região com 

reputação e tradição na produção de bons vinhos (ROESE, 2008). Porém, o que mudou foi 

que se acredita agora que não somente regiões tradicionais produzem bons vinhos, mas que 

novas regiões produtoras podem conquistar seu espaço com a incorporação de tecnologia 

vitícola e enológica, investimentos em infraestrutura, formação de técnicos e gestores e 

expansão para novas regiões (ROESE, 2008; VIANNA JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 2015). 

A figura do enólogo com formação técnica cada vez mais sofisticada contribuiu para a 

expansão da produção em novas regiões, pois passa a ocupar uma posição de destaque no 

processo produtivo, difundindo práticas produtivas padronizadas e formalizadas que podem 

ser objeto de aprendizagem, transmitidas em escolas, deixando de ser monopólio e segredo 

guardado a sete chaves, passado de pai para filho, pelos vinhateiros3 tradicionais. Esses 

acusam os enólogos de tornar a vinificação um processo exclusivamente técnico, um conjunto 

de conhecimentos sem segredos, que qualquer um pode aprender e aplicar. Para os vinhateiros 

tradicionais, o vinho tem “aura”, associando a produção do vinho a um processo quase 

mágico, com conhecimento milenar (ROESE, 2008). 

O vinho de alta qualidade precisa ser produzido e engarrafado na mesma região de 

produção e cultivo das uvas, criando uma marca. É o caso do Vale dos Vinhedos, no Rio 

Grande do Sul. Isso favorece o controle da qualidade da matéria-prima pelo produtor do 

vinho, criando uma identidade entre as características e a qualidade do vinho e a região de 

produção (ROESE, 2008). Kakuta (2006 apud VALDUGA, 2007) comenta que a adoção do 

local de origem nos rótulos dos vinhos não é um fenômeno recente, existindo relatos que 

remontam ao século 4 a.C., na Grécia. 

                                                             
3 Vinhateiro: o termo se refere ao indivíduo que se ocupa da cultura de vinhas; viticultor; que produz vinho 
(MICHAELIS, 2019). 
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Para Caldas (2003, p. 23 apud VALDUGA, 2007, p. 53), “as denominações de origem 

são um meio eficaz para identificar e assegurar a qualidade de um produto”. Estas 

denominações de origem e indicações geográficas são regulamentadas no Brasil pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que estabelece estas condições mediante a Lei nº 

9.279 de 1996 (VALDUGA, 2007). 

O melhoramento genético tem contribuído para o avanço e desenvolvimento do setor 

vitivinícola nacional em novas regiões, por meio da obtenção de cultivares resistentes a 

doenças e pragas, adaptadas ao clima, que apresentam elevada fertilidade natural, qualidade 

compatível com as exigências de mercado e que sejam menos exigentes de mão de obra 

especializadas (CAMARGO; MAIA; RITSCHEL, 2010). Investimentos em tecnologia e na 

capacitação de produtores podem acarretar na produção de vinhos de qualidade similar aos 

produzidos nas regiões tradicionais (ROESE, 2008). 

O Rio Grande do Sul, que sempre concentrou a maior parte da produção brasileira, já 

divide espaço com novas regiões, como: Santa Catarina, Vale do São Francisco (entre 

Pernambuco e Bahia), Oeste Paranaense, Minas Gerais e estado de São Paulo, onde destacam-

se Campinas, Campos de Jordão, Ilha Solteira e Jales (BORTOLETTO et al., 2015; VIANNA 

JUNIOR; SANTOS; LUCKI, 2015). 

 

 

4 O ENOTURISMO 

 

Um fenômeno recente que envolve a mágica do vinho é o turismo em regiões de 

vinícolas. Para tanto, há o termo “enoturismo”, derivado do termo “eno” (do grego, vinho) 

com o termo “turismo”. Turismo e vinho representam, em diversas regiões, forças de 

desenvolvimento econômico e social. Muito embora o vinho tenha atraído atenções para as 

regiões produtoras ao longo do tempo, foi somente nas últimas duas décadas que o cultivo da 

uva e a produção dos vinhos se traduziram mundialmente enquanto atrativos turísticos 

(ZANINI; ROCHA, 2010). 

Para Hall (2004, p. 3 apud VALDUGA, 2007, p. 42), “o enoturismo pode ser definido 

como visitações a vinhedos, vinícolas, festivais de vinhos e vivenciar na prática as 

características de uma região de uvas e vinhos.” Para Johnson (1998 apud HALL et al., 

2004a, p. 4 apud ZANINI; ROCHA, 2010, p. 71), “a motivação do enoturismo não está 

diretamente relacionada ao consumo de vinho e sim à paisagem das videiras que por ser uma 

paisagem rural, também proporciona o contato com a natureza”. 
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De acordo com Valduga (2007, p. 43),  

 

[...] poder-se-ia definir o enoturismo como um segmento do fenômeno 
turístico, que pressupõe deslocamento de pessoas, motivadas pelas 
propriedades organolépticas e por todo o contexto da degustação e 
elaboração de vinhos, bem como a apreciação das tradições, de cultura, 
gastronomia, das paisagens e tipicidades das regiões produtoras de uvas e 
vinhos. É um fenômeno dotado de subjetividade, em que a principal 
substância que o configura de fato é o encontro com quem produz uvas e 
vinhos. 

Junto ao fenômeno no enoturismo decorrem demandas por infraestruturas, conforme 

salienta Locks e Tonini (2005, p. 158):  

No momento em que um indivíduo se afasta temporariamente de sua 
residência fixa, apresenta a necessidade de um conjunto que satisfaça suas 
carências como alimentação, abrigo, higiene e lazer, entre outras. Dessa 
forma, no entorno das localidades enoturísticas desenvolve-se uma rede de 
hospedagem, de gastronomia, de lazer e de artesanato associada a uma 
infraestrutura essencial, constituindo um produto turístico. O motivo 
principal do enoturista concentra-se na degustação de vinhos e nas visitações 
as cantinas, podendo conhecer e até mesmo participar da elaboração de 
vinhos. 

O Censo Vinícola elaborado pelo Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) aponta que 

pelo menos 25% das vinícolas gaúchas apostam no enoturismo. Trata-se de uma forma de 

aumentar os lucros e de agregar reconhecimento aos produtos. O mesmo censo apontou que, 

dentre as vinícolas que ainda não aderiram ao enoturismo, 42% tinham a intenção de fazê-lo 

em breve (DESENVOLVIMENTO..., 2017). 

 

4.1 O ENOTURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O Estado de São Paulo é o terceiro maior produtor de uvas no país (AMARANTE, 

2015). Em 2017 foram produzidas 133.261 toneladas de uva no estado (INTELIGÊNCIA..., 

s.d.). Os municípios mais representativos são: Jundiaí, São Miguel Arcanjo, Jarinu, Capão 

Bonito, Pilar do Sul, Indaiatuba, Louveira, Itupeva, Porto Feliz e Jales (AMARANTE, 2015). 

A região Sudeste do Brasil já foi reconhecida historicamente como o local dos piores 

vinhos do Brasil: vinhos tintos de mesa adocicados e para paladares menos exigentes. Porém, 

esta região vem revolucionando a produção do vinho com algumas vinícolas que seguem à 

risca o velho ditado que diz: “o vinho começa no vinhedo”. A partir dessa máxima, adotaram 
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uma nova técnica de manejo dos vinhedos, a dupla poda (cortes realizados em agosto e 

janeiro). Com ela, ocorre a inversão da colheita: em vez de se colher a uva no verão, como 

acontece normalmente no país, o período de colheita passa para os meses de julho e agosto, 

possibilitando uma maturação ideal da uva, pois o crescimento ocorrerá em dias ensolarados, 

noites mais frias e pouca chuva. Em testes realizados, as uvas Syrah, Cabernet Sauvignon e 

Sauvignon Blanc foram as que mais se adaptaram (KATO; AMORIM, 2019). 

Há no Estado de São Paulo o “Roteiro do Vinho”, uma rota composta pela Estrada do 

Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima. A rota também contempla, além 

das adegas e das vinícolas, restaurantes, hotéis, pousadas e centros de lazer e entretenimento 

junto à natureza (ROTEIRO DO VINHO, 2019). 

 

 

 

 

A região correspondente ao município de Jales é uma microrregião situada no 

Noroeste Paulista. Destaca-se ali a produção de uvas finas de mesa (Vitis vinifera), 

principalmente as do grupo Itália (Itália, Rubi, Benitaka e Brasil) (CONCEIÇÃO; 

TONIETTO, 2012). 

Tradicionalmente, a colheita das uvas em outras regiões vitícolas do estado, 
como Jundiaí, São Miguel Arcanjo e Indaiatuba, acontece entre os meses de 
novembro e março. Já na região de Jales, a colheita ocorre, normalmente, 

Figura 4 - Roteiro do Vinho no Estado de São Paulo 

Fonte: Roteiro... (2019, on-line)  
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entre os meses de julho e outubro, a entressafra das outras regiões. Assim, os 
produtos alcançam, muitas vezes, preços superiores aos obtidos nas demais 
regiões. Essa inversão no período de colheita das uvas é possível graças às 
condições climáticas do noroeste paulista, que apresenta um período de 
outono/inverno com temperaturas amenas e baixo risco de geadas, o que 
permite o desenvolvimento vegetativo das videiras também nesse período do 
ano (CONCEIÇÃO; TONIETTO, 2012, pp. 10-11). 

 

Portanto, a região de Jales apresenta condições térmicas para viticultura em qualquer 

época do ano (CONCEIÇÃO; TONIETTO, 2012). 

 

 

 

 

De acordo com o Plano Diretor de Turismo de Jales: 

 

O Município de Jales pretende avançar muito com a escolha da atividade 
turística como mais uma de suas atividades econômicas. A indústria do 
turismo tem a capacidade de gerar trabalho, ocupação e renda. Quando bem 
planejada, contribui para a conservação do meio ambiente, a valorização da 
cultura, a melhoria da qualidade de vida dos moradores e principalmente 
para os turistas que desfrutam de tais contribuições. [...] O Município de 
Jales possui uma enorme oferta de atrativos turísticos nas áreas de cultura, 
religião, saúde, esportes, rural, estudos e intercâmbio, ecoturismo, negócios e 
eventos. A agropecuária, o comércio e a prestação de serviços são as 
principais forças do desenvolvimento local e regional. O município se 
destaca nacionalmente pelo cultivo da fruticultura, tendo como destaque a 

Figura 5 - Mapa da microrregião de Jales (SP)  

Fonte: Conceição e Tonietto (2012)  
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produção de uvas finas (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - 
COMTUR DE JALES, 2017, pp. 5 e 11). 

 

A cidade tem o desenvolvimento agrícola como uma característica significativa, 

sobretudo, pela produção de uvas e laranjas de vastas variedades, comercializadas em âmbitos 

regional e internacional. A qualidade das uvas produzidas na região atraiu atenções inclusive 

do Senador do Parlamento Italiano, Sr. Fausto Longo, que destacou a importância de se 

agregar valor a este produto (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR DE 

JALES, 2017). 

 

 

5 A ARQUITETURA E O VINHO 

 

A arquitetura e o vinho têm um longo caminho já percorrido. A produção de vinho é 

uma indústria que combina forte atividade econômica com um importante legado cultural, 

ressonando na arquitetura das vinícolas. 

A arquitetura vitivinícola envolve os contextos local e global, expressando a relação 

entre a produção do vinho e o mundo. Foi a partir do século XX que os locais de produção de 

vinho se revelaram, pouco a pouco, em locais de alto potencial atrativo, com espaços que 

mesclam a tecnologia e racionalidade do processo produtivo com as experiências de 

degustação e contemplação do sítio. Função e vivência passaram a ser consideradas em 

conjunto. Assim, o lugar passou a ser tratado com a mesma dedicação despendida no processo 

produtivo dos próprios vinhos (SANSÃO; ESPÓSITO-GALARCE, 2019). 

Hoje as vinícolas contam com complexos programas em que os espaços 
tradicionais de produção se misturam aos locais pensados para o visitante, 
como lugares de permanência, percursos entre vinhedos e barricas, 
complementados por restaurante, cafés e até mesmo hotéis. Tudo inserido 
em um contexto que relaciona interior e exterior enquanto experiência 
sensorial integral, ao mesmo tempo defendendo a ideia de uma racionalidade 
e funcionalidade onde a beleza não está só no edificado, mas também no 
vivenciado nesse processo verdadeiro e não tematizado (SANSÃO; 
ESPÓSITO-GALARCE, 2019, on-line). 

 

A escolha dos materiais se torna um ponto de extrema importância: os materiais 

industrializados (aço inox, concreto, vidro) dividem espaço com os materiais naturais e locais 
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(pedra, barro, madeira, água, vegetação), criando atmosferas singulares (SANSÃO; 

ESPÓSITO-GALARCE, 2019). 

Visitar uma vinícola significava entrar num local escuro e 
embolorado porque isso fazia parte da “magia” do vinho. Com o passar dos 
anos passou-se a incentivar o lado estético, coisa que a nós, amantes do 
vinho e do belo, agrada bastante. E assim nasceram vinícolas que são obras 
de arte, com arquitetura moderna e arrojada, capazes de nos projetar numa 
dimensão de puro prazer do belo e de uma aura mística. Até porque fazer 
vinho é algo sagrado (ARQUITETURA..., 2019, on-line). 

 

As Figuras 6 a 10 mostram exemplos de vinícolas com forte apelo arquitetônico, 

representativas do cenário exposto, aqui ilustradas como referências. 

 

 

 
 

 

 

Figura 6 - Vinícola Antinori, Florença, Itália.  Arquiteto: Escritório Archea 
Associati. 

Fonte: Acervo Pessoal  
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Figura 7 - Adega Tramim, Termeno, Itália. Arquiteto Werner Tscholl 

Fonte: Arquitetura... (2019)  

 

Figura 8 - Marques de Riscal Rioja, Espanha. Arquiteto Frank Gehry  

Fonte: Vinho... (2015) 
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Figura 10 - Luiz Argenta, Flores da Cunha, Brasil. Arquiteta Vanja 
Hertcert  

Fonte: Vinho... (2015) 

 

Figura 9 - YSIOS, Rioja, Espanha. Arquiteto Santiago Calatrava 

Fonte: Vinho... (2015) 
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6 CONCLUSÃO 

 

O vinho deixou de ser somente um produto agroindustrial e passou a fazer parte do 

estilo de vida de muitas pessoas, pois o desejo de conhecer, experimentar, degustar, aflorar 

todos os sentidos motiva a cada dia mais os apreciadores, entendedores e futuros entendidos 

da bebida, a se deslocarem quilômetros dentro e fora dos seus países, para vivenciarem esta 

fantástica experiência do mundo do vinho. Assim, o enoturismo no Brasil, embora seja um 

fenômeno recente, já é um fato consolidado, principalmente na região Sul do país. Os 

benefícios gerados nas regiões produtoras são indiscutíveis tanto nas questões econômicas, 

pois contribui significativamente com o turismo, quanto nas questões sociais e culturais. 

Conforme dados apresentados que identificam um grande crescimento da vitivinicultura no 

Noroeste paulista, com o investimento em novas tecnologias de produção da uva e com o 

forte incentivo por parte dos governantes do município de Jales-SP, instituído no plano diretor 

de turismo do município, é possível concluir que a implantação de uma vinícola com 

potencial arquitetônico, contemporânea, que não abandona a importância do local, mas que 

atenda todo o processo produtivo vitivinícola, com degustação in loco e contemplando a 

beleza natural do entorno, é viável e tende a incentivar e incrementar o fenômeno no 

enoturismo no Noroeste Paulista, com repercussões econômicas, sociais e culturais prósperas, 

pois segundo Ernest Hemingway (on-line): 

 

O vinho é uma das coisas mais civilizadas do mundo e uma das coisas mais 
naturais do mundo que alcançou a maior perfeição. Oferece uma gama maior 
para o prazer e apreciação do que possivelmente qualquer outra coisa 
puramente sensorial. 
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A arquitetura vitivinícola envolve os contextos local e global, expressando a 
relação entre a produção do vinho e o mundo. Foi a partir do século XX que os 
locais de produção de vinho se revelaram, pouco a pouco, em locais de alto 
potencial atrativo, com espaços que mesclam a tecnologia e racionalidade do 
processo produtivo com as experiências de degustação e contemplação do sítio. 

Função e vivência são consideradas em conjunto, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento do enoturismo  da região. 

O dimensionamento foi realizado  de 
acordo com a capacidade de produção da 
vinícola.   Foi estipulado que a produção anual 
seria de 140.000 garrafas de vinho/ano, sendo 
necessário 14 tanques de fermentação  de inox 
com capacidade de 8000 litros (cada), 15 
tanques de fermentação de carvalho com 
capacidadecapacidade de 5000 litros (cada) e 180 barricas 
pequenas com capacidade de 250 litros (cada).

Curiosidades:

É necesário 1 kg de uva para a 
produção de  uma garrafa de 750 ml de vinho;

Cada videira produz aproximadamente 
1 quilo de uva; 

São necessários 6 m² por videira;

Para 100.000 quilos de uva são 
necessários 25 alqueires de videiras plantadas;

O fluxo do processo de produção do vinho é um grande delimitador  no 
processo de criação do projeto arquitetônico, a escolha dos materiais se torna um 
ponto de extrema importância, o uso dos materiais industrializados (aço inox, 
concreto, vidro) dividem espaço com os materiais naturais e locais (pedra, barro, 
madeira, água, vegetação), criando atmosferas singulares, respeitando a 
topografia, que não abandona a importância do local, mas que atenda todo o 
processo produtivo vitivinícola, com degustação in loco (espaços pensados e 
planejadosplanejados para tal atividade) e contemplando a beleza natural do entorno, através 
do uso de  vidros para o interior interagir com o exterior e uso de telhados verdes 
para trazer a natureza o mais próximo possível do edifício.

O vinho deixou de ser somente um produto 
agroindustrial e passou a fazer parte do estilo de vida de 
muitas pessoas, pois o desejo de conhecer, 
experimentar, degustar, aflorar todos os sentidos motiva 
a cada dia mais os apreciadores, entendedores e futuros 
entendidos da bebida, a se deslocarem quilômetros 
dentro e fora dos seus países, para vivenciarem esta 
fantásticafantástica experiência do mundo do vinho. Assim, o 
enoturismo no Brasil, embora seja um fenômeno 
recente, já é um fato consolidado, principalmente na 
região Sul do país. Os benefícios gerados nas regiões 
produtoras são indiscutíveis tanto nas questões 
econômicas, pois contribui significativamente com o 
turismo, quanto nas questões sociais e culturais. 

Conforme dados previamente estudados que 
identificam um grande crescimento da vitivinicultura no 
Noroeste paulista, com o investimento em novas 
tecnologias de produção da uva e com o forte incentivo 
por parte dos governantes do município de Jales-SP, 
instituído no plano diretor de turismo do município, 
proponho a implantação de um equipamento agrícola de 
beneficiamentobeneficiamento da uva,  ou seja, uma vinícola,  através 
de um projeto arquitetônico que não abandona a 
importância do local, mas que atenda todo o processo 
produtivo vitivinícola, com degustação in loco e 
contemplando a beleza natural do entorno, a fim de  
incentivar e incrementar o fenômeno no enoturismo no 
Noroeste Paulista, com repercussões econômicas, 
sociais e culturais prósperas.  sociais e culturais prósperas.  

A arquitetura e o vinho têm um longo caminho já 
percorrido. A produção de vinho é uma indústria que 
combina forte atividade econômica com um importante 
legado cultural, a arquitetura vitivinícola envolve os 
contextos local e global, expressando a relação entre a 
produção do vinho e o mundo.
Da união dessas duas paixões, a Arquitetura e o 

Vinho,  nasce a Cave de Theódoros (onde cave significa 
porão, adega e Theódoros é formado pela união dos 
elementos théos “Deus” e dôron “dom, dádiva”), 
embasada no desejo de elaborar produtos nos quais se 
expressa o amor e o carinho pela videiras e arte de 
elaborar vinhos com alegria e prazer.

JALES  - 15 KM

Fonte: Google Earth - Imagem adaptada pela aluna.

MAPA ESTADO DE SÃO PAULO.

A propriedade está localizada a 15 km 
na área rural da cidade de Jales, na região 
Noroeste do estado de São Paulo. Área 
total:137.681,52 m²  aproximadamente 5,68 
alqueires. 

Imagem Produção de uva na propriedade;
Fonte: Acervo pessoal.

Indicação do Norte e Vento dominante
Fonte: Embrapa

Imagem Aérea  da Propriedade. 
Fonte: Acervo pessoal.

Vista Aérea do Empreendimento. 
Sem Escala

JALES - SP

Imagem Aérea  da Propriedade. 
Fonte: Acervo pessoal.
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Correlato, estudo de imagens e plantas;
Endereço: Kelowna, 
Colúmbia Britânica, Canadá
Arquiteto: Olson Kundig
Área Total: 3234,51 m²
Ano de Projeto: 2016
ProduçãoProdução Anual: 150.000 garrafas

Perspectiva Fachada Oeste. Fonte: https://olsonkundig.com/projects/martins-lane-winery/

fonte : https://www.archdaily.com.br/br/912744/vinicola-martins-lane-olson-kundig

Análise Crítica

É uma vinícola relativamente pequena, mas que atende todo o processso de fabricação do vinho e também desenvolve 
atividades relacionadas ao enoturismo. Concebida como uma forma retangular com uma divisão central, onde de um lado  
fica o setor de produção que acompanha a declividade do terreno, utilizando a inclinação para o processo de fluxo por 
gravidade. A outra metade, acompanha a linha do horizonte e abriga a área de visitantes, com fechamento em vidro, que 
se estende sobre os vinhedos, servindo de mirante.

Inspiração para o meu projeto:Inspiração para o meu projeto:

- Dimensionamento devido a quantidade de Produção semelhante;     - Setor de Serviços;
- Sala de  Barricas;                                                                                 - Materiais;
- Fluxo de produção;                                                                               - Área de recebimento da uva;

O Fluxo e a Setorização foi definida baseado no processo de produçao do vinho. Assim como na vinícola Antinori   
e a vinícola Martin’s Lane, segue o caminho produtivo descendente ( por gravidade) das uvas, ou seja o início do 
processo (chegada da uva) se dá pela parte superior, passando para as cubas de fermentação até as barricas de 
carvalho. Já para os visitantes a ordem é inversa, pois a recepção se encontra no subsolo e o restaurante no 
pavimento superior, ou seja, fluxo ascendente. 

Correlato, estudo de imagens 
e plantas;
Endereço: Le Vigne,203 
Palazzone  Siena, Itália
Arquiteto: Alvisi Kirimoto
 + Partners (Massimo + Partners (Massimo Alvisi, Junko 
Kirimoto)
Área Total: 4.500 m²
Ano de Projeto: 2009-2013
Produção Anual: 130.000 garrafas

Perspectiva Fachada  
Fonte: https://www.alvisikirimoto.it/en/project/podernuovo-bulgari

Entrada Visistantes , Área de Serviços e Vista Interna
https://www.alvisikirimoto.it/en/project/podernuovo-bulgari

Esquema de Vinificação de vinho tinto.
Existem variações dependendo do produtor, da região e do estilo do Vinho.
fonte: Livro  Conheça Vinhos  - Dirceu Viana, Santos e Lucki pag. 94.

Análise Crítica:
Uma vinícola pequena, que visa maximizar a funcionalidade e otimizar a produção. Foi concebida como extensão da 
paisagem, fazendo uso de materiais que se assemelham com a cor do entorno afim de mitigar o impacto visual e o uso 
do telhado verde abraçando a edificação. 
A linha de produção é linear, no entanto o início da producão não se dá por gravidade ( utiliza-se bombas). A Planta é re-
tangular, onde a área de produção é separada da área de apoio por um grande corredor. 

Inspiração para o meu projeto:     
-Telhado Verde;                              - Pátio de Serviços;
- Sala de Degustação;                    - Fluxo de Visitantes;
- Fluxo de Produção;                      - Dimensionamento;

Fonte: Archdaily, adaptada pela aluna;

Sala de Degustação 

Acesso

Telhado VerdeEnvase

Escada
Circ. Vertical

Passarela 
circ. Horizontal

Restaurante

Sala Fermentação
Sala de Barricas

Terraço Panorâmico

Vinícola Antinori nel Chianti Classico 
Correlato com visita Técnica em abril/2019.
Endereço: Via Cassia per Siena, 133
Florença, Itália
Arquiteto: Archea Associati
Área Total: 49.000  m²
Ano de Projeto: 2007-2012Ano de Projeto: 2007-2012
Produção Anual: 1.500.000 garrafas

Vista Superior. Fonte: Site Archea Associati

Inspiração para o meu projeto:
- Sala de Barricas; 
- Sala de Degustação;
- Telhado Verde;

- Fluxo de Produção;
- Fluxo de circulação visitantes;
- Materiais;

02/07

Fonte: Acervo Pessoal

- Terraço Panorâmico e Acesso a Recepção

Sala de Fermentação, Sala de Degustação Suspensa sobre a Sala de Barricas, Sala de Tonéis médios e Telhado Verde



Os usos de estações de tratamento de esgoto compactas são ideais 
para condomínios horizontais, conjuntos habitacionais, estabelecimentos 
comerciais e industriais. Seu formato construtivo permite que a 
implantação seja feita em módulos, facilitando a ampliação do sistema. O 
processo de tratamento proposto é o de lodos ativados, que garante maior 
eficiência perante aos demais existentes e funciona de forma contínua, 
atentendo as normativas:

ABNABNT 12209/2011, 13969/97, 7229/93
RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011
RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005

Um parque solar, com 500 painéis fotovoltaicos, será capaz de suprir 
100% da demanda energética do empreendimento. A estimativa de gasto  
energético* mensal para essa vinícola é de 25000 KWH/mês , 
necessitando assim de 500 painéis de 350 W, pois cada painel de 350W 
gera 51.5 kWH/mês. A potência máxima instalada será de 175 KWp. 
Conforme dados do Atlas Solarimétrico do Brasil, a região de Jales – SP é 
uma área de grande potencial solar, com média anual de radiação solar 
globalglobal diária é de 18 MJ/m² e média anual de 6 a 7 horas de insolação 
diária, justificando a eficácia do projeto.

*gasto energético baseado em informações fornecidas por outras vinícolas com produção 
semelhante.

A conscientização de que a maioria dos recursos, sejam eles energéticos ou não, são finitos, tem aberto espaço para tentar equacionar a relação do homem 
com a natureza em termos de uma melhor e mais harmônica convivência. Desta maneira a vinícola conta com uma usina de produção de energia solar e estação 
de tratamento de esgoto, além do sistema de captação de água da chuva que será utilizado para o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio e para a 
irrigação dos jardins  e plantanções do empreendimento. 

Imagem Produção de uva na propriedade;
Fonte: Acervo pessoal.

A escolha da implantação dos acessos principal e de serviços através 
da Rodovia Henrique Riso se deu após análise de dados estatisticos de 
tráfego do DER  que demonstra se tratar de uma rodovia de menor fluxo.  O 
desenho e dimensões dos acessos seguem  diretrizes do  Manual de normas 
de acessos de estradas, entrada e saída de veículos na rodovia, assim como 
a obediencia a lei de Área não edificante -  15 metros;

Fonte: DER

Imagem Ilustrativa Placa Solares
Fonte: Google.

Imagem Ilustrativa  - Estação de 
Tratamento de Esgoto
Fonte: Google.

Mapa Média Anual de Insolaçao diária
Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil.

JALES - SP Mapa Média Anual de Radiação Solar
Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil.

JALES - SP
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FOSSO

CORTE DD - VER
DETALHAMENTO
FOSSO DE LUZ

 PLANTA ESQUEMÁTICA DE 
LOCALIZAÇÃO DO CORTE AA

 PLANTA ESQUEMÁTICA DE 
LOCALIZAÇÃO DO CORTE BB

 PLANTA ESQUEMÁTICA DE 
LOCALIZAÇÃO DO CORTE CC

 PLANTA ESQUEMÁTICA DE 
LOCALIZAÇÃO DO CORTE DD
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/

GRADE SOBRE
POÇO DE LUZ

Fonte:   OLDROYD. Green Roof. Disponível em <http://www.oldroyd.no> 
- adaptado pela aluna     

Sistema  Parede Verde Wallgreen 
Fonte:    https://www.wallgreen.com.br
- adaptado pela aluna     
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As Estruturas Mistas apostam na harmonia entre o aço e o concreto para proporcionar soluções  completas e 
eficientes. O sistema construtivo misto permite o uso inteligente das duas soluções  para garantir ganhos 
estruturais como alta durabilidade, economia e harmonia estética. Parte do projeto foi desenvolvido no sistema 
de concreto armado e parte em estrutura metálica. Todos os pilares no subsolo  são em concreto armado, no 
entanto alguns pilares passam a ser metálicos a partir do nível térreo. O mesmo ocorre com as lajes que 
dependendo dos vãos podem ser de concreto armado ou lajes mistas,  onde aço do steel deck é utilizado como 
suportesuporte para o concreto antes da cura e da atuação das cargas de utilização. Após a cura do concreto, a fôrma 
de aço e o concreto solidarizam-se estruturalmente, formando o sistema misto. O steel deck funciona como 
armadura positiva da laje, eliminando a necessidade de armaduras em vergalhão adicional. O sistema 
dispensa, ainda, a necessidade de fôrmas e escoramentos.
A estrutura de cobertura será metálica para vencer os vãos pretendidos no  projeto arquitetônico.
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