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RESUMO 
 
 

LOSSO, Flavia Baratieri. A produção de vinhos finos de altitude na região 
vitivinícola de São Joaquim (SC): uma alternativa para o turismo? Balneário 
Camboriú: UNIVALI, 2010. 206 p. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Turismo e Hotelaria da UNIVALI. 
 
 
O presente trabalho analisa a introdução do cultivo da uva e o desenvolvimento da 
produção de vinho na região vitivinícola de São Joaquim (SC), como alternativa para a 
prática do enoturismo. O Planalto Catarinense detém uma expectativa altamente 
positiva no que se refere à vitivinicultura no estado e, apesar de diversos municípios 
produzirem uva e vinhos finos, a pesquisa concentrou-se na região vitivinícola de São 
Joaquim, constituída particularmente pelos municípios de Bom Retiro, São Joaquim, 
Urubici e Urupema, onde existem empresas vitivinícolas produtoras de vinhos finos de 
altitude lançados no mercado, a exemplo da Villa Francioni e da Quinta da Neve. A área 
objeto da pesquisa inclui também o território dos municípios de Bom Jardim da Serra e 
Lages, tendo em vista o seu significado para o desenvolvimento de atividades ligadas 
ao turismo nessa região. A operacionalização da pesquisa impôs a definição de um 
referencial teórico capaz de permitir a sua caracterização desde as suas origens até a 
atualidade, identificando os principais condicionantes naturais e humanos que, ao longo 
do tempo, foram responsáveis pela evolução sócio-econômica regional, na qual vem se 
destacando, nos últimos anos, a produção de vinhos finos de altitude e a prática do 
enoturismo. Como base teórica fundamental para o estudo foi utilizada a categoria de 
Formação Sócio-Espacial, formulada por Milton Santos (1977), aliada às idéias de A. 
Cholley (1964) que sugerem considerar, na análise do espaço geográfico, o modo como 
se combinam, ao longo do tempo, os elementos físicos, biológicos e humanos, o que 
permitiu apreender as múltiplas determinações definidoras da área enfocada, 
representada pela região vitivinícola de São Joaquim (SC). O interesse pela 
vitivinicultura de altitude, suas origens, sua evolução e o seu panorama atual em Santa 
Catarina, justifica-se enquanto um novo potencial a ser explorado pelo turismo, tendo 
em vista as características paisagísticas singulares das áreas produtoras, bem como os 
novos parâmetros de articulação dos recursos disponíveis e as estratégias de 
competitividade que tem afetado o mercado global e nacional de vinhos, no que se 
refere à produção, comercialização e ao consumo, o que poderá favorecer a inserção 
de novos produtos e de novas regiões produtoras. Nesse cenário, a vitivinicultura da 
região de São Joaquim desponta como uma atividade promissora que, aliada ao 
desenvolvimento do enoturismo, poderá representar uma nova alternativa econômica 
para a região. 
  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Sócio-Espacial; Combinações Geográficas; Região de 
São Joaquim; Vitivinicultura de Altitude; Enoturismo. 
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ABSTRACT 
 
 

LOSSO, Flavia Baratieri. The production of fine wines from the wine growing region 
of São Joaquim (SC): an alternative for tourism? Balneário Camboriú: UNIVALI, 
2010. 206 p. Master‟s Degree Program in Tourism and Hospitality UNIVALI. 
 
 
This study analyses the introduction of grape cultivation and the development of 
viniculture in the wine growing region of São Joaquim, in the Brazilian State of Santa 
Catarina, as an alternative for the practice of wine tourism. Southern Brazil has highly 
positive expectations related to wine growing in the state, and although various 
municipalities produce grapes and fine wines, this research focuses on the wine growing 
region of São Joaquim, which is made up of the municipalities of Bom Retiro, São 
Joaquim, Urubici and Urupema, and which has wine companies that produce fine, high-
altitude wines, sold on the market, such as Villa Francioni and Quinta da Neve. The 
study area also includes the municipalities of Bom Jardim da Serra and Lages, due to 
their significance for the development of tourism activities in the region. The 
implementation of the research required the definition of a theoretical framework that 
would enable an understanding of its characterization, from its origins through to the 
present, identifying the main factors, both natural and human, that over time, have led to 
the social and economic development of the region, in which the production of fine high-
altitude wines and the practice of wine tourism have become major industries in recent 
years. As a fundamental theoretical basis for the study, the category of Socio-Spatial 
Training formulated by Milton Santos (1977) was used, together with the ideas of A. 
Cholley (1964), which suggest considering, in the analysis of geographical space, the 
way in which the physical, biological and human elements combine over time, enabling 
the multiple factors that led to the target area represented by the wine region of São 
Joaquim (SC) to be determined. The interest in high-altitude wine growing, its origins, its 
development, and the current panorama in the State of Santa Catarina, is justified as a 
new potential to be explored by tourism, bearing in mind the unique features of the 
natural landscapes in the wine growing  regions, and the new parameters for 
coordinating the available resources and strategies of competitiveness that have 
affected the global and national wine market in the areas of production, marketing and 
consumption, which may favor the inclusion of new products and new wine growing 
regions. In this scenario, the viniculture region of San Joaquin is emerging as a 
promising activity which, together with the development of wine tourism, offers a new 
economic alternative for the region. 
 
 
Key words: Socio-Spatial Formation; Geographic Combinations; Region of São 
Joaquim; Altitude Viniculture; Wine Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo analisou a introdução do cultivo da uva e o desenvolvimento da 

produção de vinho na região vitivinícola de São Joaquim (SC) como alternativa para a 

prática do enoturismo. Para atingir este objetivo, o presente trabalho enfatizou a 

formação sócio-espacial regional, sua origem e evolução, visando à caracterização das 

determinações naturais e humanas responsáveis por sua configuração, no passado e 

presente.  

A área objeto da pesquisa é compreendida pelos municípios de São Joaquim, 

Urubici, Bom Retiro, Urupema, Bom Jardim da Serra e Lages, cuja organização 

espacial tem passado, nas últimas décadas, por um processo de transformação, 

decorrente do desenvolvimento de novas atividades, dentre as quais se destaca a 

vitivinicultura, pela ainda recente produção de vinhos finos de altitude, bem como pelo 

afluxo de turistas à região atraídos pelas características naturais e sociais deste 

território, tais como o clima, a configuração do relevo e a cultura tropeira. 

Assim, o foco principal da pesquisa é o setor de vitivinicultura de altitude, suas 

origens, sua evolução e o seu panorama atual, visto como um novo potencial a ser 

explorado pelo turismo, tendo em vista as características paisagísticas singulares das 

regiões produtoras, bem como as sensíveis modificações que tem afetado o mercado 

global e nacional de vinhos, no que se refere à produção, comercialização e ao 

consumo, o que tem favorecido a inserção de novos produtos e de novas regiões 

produtoras. 

A vitivinicultura brasileira é uma atividade identificada, principalmente, em nove 

regiões do país. As zonas de clima temperado representam 88% das áreas de vinhedos 

e mais de 98% da uva utilizada para processamento (vinhos, sucos e outros derivados) 

do país. Abrangem o Estado do Rio Grande do Sul (regiões da Fronteira, Serra do 

Sudeste, Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Centro e Norte do Estado); o 

Estado de Santa Catarina (regiões do Vale do Rio do Peixe, Planalto Serrano e Planalto 

Norte e Carbonífera); região Sudeste do Estado de São Paulo e a região Sul do Estado 

de Minas Gerais. A região Norte do Paraná é tipicamente subtropical e as regiões 

Noroeste do Estado de São Paulo, Norte do Estado de Minas Gerais e Vale do Sub-
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Médio São Francisco (Pernambuco e Bahia), caracterizam-se como zonas tropicais, 

com sistemas de manejo adaptado às suas condições ambientais específicas 

(IBRAVIN, 2010). 

Cabe destacar, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN (2010), que da 

totalidade dos produtos industrializados derivados da uva, 77% são vinhos de mesa e 

9% são sucos de uva, ambos elaborados a partir de uvas de origem americana (Vitis 

labrusca, Vitis bourquina e híbridos). Aproximadamente 13% são vinhos finos, 

elaborados com castas de Vitis vinifera1, e 1% do total representam outros derivados da 

uva e do vinho. A maior parte da produção brasileira de uvas e derivados da uva e do 

vinho é destinada ao mercado interno, e menos de 1% dos vinhos produzidos são 

comercializados fora do país. 

 A Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIV apresenta dados 

comparativos entre os qüinqüênios 86/90 e 2001/05 referentes ao market share 

(participação no mercado) global de vinhos onde se verificou que os países produtores 

de vinhos do Novo Mundo (Argentina, Chile, África do Sul, Austrália/Nova Zelândia e 

Estados Unidos) demonstraram crescimento de 3,1% para 23,4%, enquanto que os 

cinco principais países europeus tradicionais produtores (Alemanha, Espanha, Itália, 

França e Portugal) apresentaram perda de 78,8% para 64,6%. Estes dados indicam 

que está ocorrendo um deslocamento na produção e no consumo mundial para vinhos 

do novo mundo (SATO, 2009). 

 A reconfiguração da vitivinicultura mundial vem ocorrendo desde a década de 

1980, motivada por uma série de transformações no processo produtivo, na 

comercialização e no consumo do vinho marcado por aspectos socioambientais, a partir 

da segunda metade do século XX, tais como as mudanças nos hábitos alimentares 

contemporâneos, a introdução de outras bebidas alcoólicas e não-alcoólicas à mesa de 

fiéis consumidores de vinhos, as campanhas antialcoolismo e também, o descrédito 

quanto à idoneidade de algumas produções vitivinícolas (AGUIAR, 2008).  

 Vale ressaltar que  

 

“os novos admiradores da bebida distinguem-se de um comum bebedor de 

                                                 
1
 Vitis vinífera é a casta mais nobre de uvas européias tradicionalmente utilizadas para a vinificação e 

responsável pelos vinhos mais creditados em qualidade (AGUIAR, 2008, p. 23, apud AMARANTE, 1986). 
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vinhos [...] Não chega a ser um membro da elite que sempre consumiu produtos 
de nobre berço vitivinicultor europeu; entretanto, preocupa-se cada vez mais em 
conhecer e saber apreciar as novidades, aspirando de certo modo à elevação 
do seu poder aquisitivo” (AGUIAR, 2008, p. 29). 
 

Dados da União Brasileira de Vitivinicultura - Uvibra indicam que o consumo 

médio de vinho no Brasil é de 2 litros „per capita‟, o que ainda é muito baixo se 

comparado a países produtores como a França, que é de 56 litros/per capita/ano ou 

com a Argentina que é de 36 litros/per capita/ano, segundo dados da Australian Wine 

Brand Corporation - AWBC (2005). Apesar das estatísticas do Brasil sobre o consumo 

do vinho apresentarem uma grande carência de detalhamento, pressupõe-se que nos 

grandes centros urbanos do Sul e Sudeste o consumo seja mais elevado devido ao 

maior poder aquisitivo e ao estilo de vida (SATO, 2009), além da constatação de que 

estes estados tradicionalmente concentram a produção de vinhos do país.  

No Brasil, devido às limitações de terroir2, algumas vinícolas estão explorando 

também outras regiões, e neste contexto, destacamos a produção de vinhos finos de 

altitude do Estado de Santa Catarina, que apesar de não situar-se nas zonas de clima 

temperado entre os paralelos 30˚ e 50˚ de latitude norte e sul3, surpreendeu 

especialmente os pesquisadores da Epagri e os empreendedores vitivinícolas por 

apresentar no cultivo das uvas da variedade Vitis vinífera, condições de clima e solo 

favoráveis à produção do vinho fino de alta qualidade.  

A altitude da região vitivinícola de São Joaquim proporciona elevada amplitude 

térmica com temperaturas noturnas amenas. Essas baixas temperaturas influenciam no 

metabolismo da videira, retardando o amadurecimento dos frutos, reduzindo o 

crescimento das plantas e permitindo a maturação fenólica mais completa. Os estudos 

                                                 
2
 “Originário da França, terroir é um amplo conceito e reúne um conjunto de fatores que influenciam a 

qualidade do vinho. Solo e subsolo, clima geral e local (macro, meso e micro clima), exposição ao sol, 
altitude e inclinação do terreno, variedade e idade das cepas, sistemas de condução das parreiras, enfim, 
a intervenção do homem no plantio dos vinhedos e na elaboração do vinho, além de aspectos 
socioeconômicos e culturais somam características que vão expressar o caráter do vinho, sua 
personalidade e qualidade” (LAROUSSE DO VINHO, 2007, p. 84). 
3
 “As zonas temperadas podem ser encontradas na Europa, na Ásia e na América do Norte, no 

Hemisfério Norte; a na América do Sul, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia, no Hemisfério 
Sul. Essas regiões oferecem equilíbrio necessário entre chuva, temperatura e exposição ao sol. Nos 
países vitícolas clássicos, as zonas elevadas são excluídas porque suas latitudes a altitude modifica as 
condições climáticas: as temperaturas tornam-se muito frias e os ventos, muito fortes. Por outro lado, os 
planaltos são regiões favoráveis na Austrália, no Sul da Itália e os verões são quentes. Os vinhedos 
desses lugares se beneficiam do frescor da altitude e de um melhor equilíbrio climático”(LAROUSSE DO 
VINHO, 2007, p. 82). 
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realizados para a análise do comportamento da uva Cabernet sauvignon em São 

Joaquim indicaram que as condições climáticas do Planalto Serrano Catarinense, 

únicas em todo o território nacional, possibilitam a elaboração de vinhos com coloração 

e aromas intensos, mais encorpados que a maioria das bebidas produzidas no Brasil 

(ROSIER et al., 2004).  

A produção de vinhos finos de altitude em Santa Catarina é constituída por três 

regiões produtoras (Campos Novos, Caçador e São Joaquim) que integram a 

Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude - ACAVITIS. As 

normas da ACAVITIS fixam alguns parâmetros para a produção do vinho fino de 

altitude, como a altitude acima de 900 metros em relação ao nível do mar, a produção 

máxima de 6 (seis) mil litros de vinho por hectare de uvas, além da proibição da 

chaptalização (adição de açúcar ao mosto no intuito de elevar o teor alcoólico dos 

vinhos tranqüilos). 

Dentre as três regiões produtoras, já é possível destacar a expressividade da 

região de São Joaquim através do percentual de área plantada por município, com base 

em dados obtidos pela Epagri/Ciram (2009), os quais demonstram que São Joaquim 

responde por 51,5% da produção, Urupema com 6,1% e Urubici com 0,5%. Nesse 

espaço, incluindo o município de Urupema, encontram-se instalados atualmente 8 (oito) 

vinhedos com vinhos lançados no mercado a partir do ano de 2005, o que demonstra o 

recente dinamismo desta atividade nessa porção do território catarinense. 

O andamento da pesquisa demonstrou que o surgimento da atividade de 

vitivinicultura de altitude está intimamente relacionado às condições geo-climáticas da 

região, às diferentes fases de seu crescimento e à diversificação da economia local.  

 Portanto, para a análise do espaço geográfico foi fundamental considerar as 

categorias de espaço e tempo, visando à compreensão do processo de 

desenvolvimento da região vitivinícola de São Joaquim, desde as suas origens, 

atentando para a relação entre as características geográficas (naturais e humanas) e 

sua evolução histórica. 

O quadro natural foi um dos elementos determinantes no processo de conquista 

do continente americano pelo europeu e a formação sócio-espacial catarinense não 

foge à regra (PEREIRA; VIEIRA, 1997). No caso específico de Santa Catarina, a 
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ocupação do território foi lenta e marcada, desde a sua gênese, por uma distinção entre 

o litoral e as encostas da fachada atlântica, com seus numerosos vales e o planalto. 

As primeiras povoações foram fundadas pelos vicentistas no litoral, no século 

XVII, enquanto que na região do planalto, os primeiros núcleos de povoamento tiveram 

sua origem ligada ao tropeirismo, relacionado ao deslocamento de tropas do Rio 

Grande do Sul para São Paulo, facilitado pela presença de manchas de campo natural 

no Planalto Meridional brasileiro. 

A área objeto de estudo integra a microrregião dos Campos de Lages (mapa 1) 

que representa uma parcela do território catarinense marcada pela altitude, manchas de 

campos e florestas de araucária, além da presença de grandes cânions, sendo 

considerada a região mais fria do Brasil. Ela constitui uma das poucas áreas brasileiras 

onde há precipitação de neve.  

A criação e o comércio de gado marcaram o primeiro ciclo econômico da região 

dos Campos de Lages, passando pela exploração da araucária a partir da década de 

1940 e mais recentemente, pelo domínio da indústria de papel e celulose que 

juntamente com o avanço e incremento da agricultura, além do desenvolvimento da 

fruticultura e da atividade turística propiciaram, nas últimas décadas, uma diversificação 

de sua economia. 

Os acidentes geográficos impostos pela Serra Geral e do Mar dificultaram a 

ligação entre o litoral e o planalto de Santa Catarina, onde a movimentação das tropas, 

o comércio de carnes e outros derivados de bovinos constituíram as bases do seu 

desenvolvimento e mantiveram a região praticamente isolada das atividades litorâneas. 

A barreira representada pelas encostas das serras só foi rompida com a construção das 

novas rodovias, entre as quais a BR 282, já no final do século XX. 

Campos de Lages é uma das microrregiões do Estado de Santa Catarina que 

pertence à mesorregião Serrana. Sua população foi estimada pelo IBGE em 2006 em 

299.571 habitantes e está dividida em 18 (dezoito) municípios. Possui uma área total de 

15.726,010 km², sendo a maior em extensão territorial do estado. Possui as cidades 

mais frias do Brasil, como é o caso de São Joaquim, Urupema e Urubici, onde é comum 

ocorrer a precipitação de neve e a formação de geadas intensas. Durante o inverno a 

temperatura chega com facilidade a níveis negativos, mas no verão passa dos 30ºC 
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(SANTA CATARINA, 1991).  

 O levantamento realizado pela Florenzano Marketing para o Atlas do Mercado 

Brasileiro da Gazeta Mercantil (2008) revelou que Lages é o quarto município mais 

dinâmico4 do Estado de Santa Catarina, porém o município não consta entre os 20 

melhores Índices Firjan de Desenvolvimento Municipal 2005 - IFDM. Dentre os 

indicadores socioeconômicos apresentados pela Federação Catarinense de Municípios 

- FECAM (2009/2010), destaca-se o índice de desenvolvimento humano - IDH de Lages 

de 0, 813 e o valor do produto interno bruto - PIB de R$ 1.975.183,00. Já o município 

de São Joaquim apresentou um IDH de 0, 766 e PIB de R$ 233.277,00.   

O município de Lages foi pioneiro no planalto catarinense e sua origem remonta 

às atividades dos vicentistas, que se deslocaram da Capitania de São Paulo para as 

terras localizadas no extremo-sul do Brasil Meridional, deflagrando a sua ocupação num 

passado anterior à constituição da província de Santa Catarina.  

 

Pelos Caminhos de Lages foram se fixando povoações em direção ao Rio 
Grande do Sul e, em 1770, Lages emancipava-se da Capitania de São Paulo, 
anexando-se à Capitania de Santa Catarina. [...] A vinda de imigrantes 
europeus para colonizar terras de Santa Catarina contribuiu para a expansão 
dos povoados e conseqüente aumento da população. [...] em 1982, 
emanciparam-se de Lages, os municípios de Otacílio Costa e de Correia Pinto 
(SANTA CATARINA, 1991). 
 

 A origem dos municípios que pertencem à região vitivinícola de São Joaquim 

está intimamente relacionada à gênese do planalto catarinense e à sua ocupação. É 

possível, entretanto, identificar aspectos distintos e particulares em cada um dos 

municípios hoje emancipados, tanto no quadro natural quanto no quadro humano. Estes 

elementos diferenciados certamente contribuíram para a definição dos novos rumos da 

organização social e econômica destes municípios.   

  O Planalto Catarinense detém uma expectativa altamente positiva no que se 

refere à vitivinicultura do estado e, muito embora apresente diversos municípios 

produtores de uva e de vinhos finos, destaca-se a região vitivinícola de São Joaquim, 

formada especificamente pelos municípios de São Joaquim, Urubici, Bom Retiro e 

                                                 
4
 O Indicador de Dinamismo foi construído utilizando como parâmetros o Índice de Potencial de Consumo 

(IPC), a renda, a abertura de empresas, o licenciamento de veículos, as operações bancárias por 
habitante e os gastos sociais com saúde, educação, habitação, saneamento, ciência e tecnologia. 
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Urupema, onde há empresas vitivinícolas instaladas produzindo vinhos finos de altitude 

lançados no mercado.  

 A realidade atual, face às condições geo-climáticas, possibilitou o incremento de 

atividades ligadas à fruticultura de clima temperado (maçã e uva, por exemplo), além da 

implementação de uma alternativa econômica viabilizada pela oferta turística. O 

turismo, como atividade econômica reflexo da evolução da sociedade capitalista, talvez 

permita à região dos Campos de Lages manter sua identidade de origem, valorizando 

os hábitos e costumes oriundos de sua herança marcada pelo tropeirismo e pela 

pecuária.  

A apreensão dos múltiplos fatores que levaram a associação das atividades de 

vitivinicultura e de turismo permitiu avaliar o surgimento do enoturismo5 no planalto 

catarinense, partindo da identificação das principais características da atividade turística 

nos municípios estudados, apontando suas origens e perspectivas no contexto da 

economia regional.  

A atividade turística no Brasil manteve, em 2008, a primeira posição no setor de 

serviços da balança comercial e deteve o quinto lugar na pauta de exportações 

brasileiras. Ainda no mesmo período, a atividade empregou mais de 2 milhões de 

trabalhadores que somados aos trabalhadores informais e incluindo também o setor de 

bares e restaurantes, atinge a cifra de 6,3 milhões de empregos (INFO COMÉRCIO, 

2010).  

De acordo com o relatório do Conselho Mundial de Viagem e Turismo – WTTC 

(2008), o Estado de Santa Catarina atraiu aproximadamente 21 milhões de visitantes, 

sendo 19,8 milhões (95%) oriundos do turismo doméstico, ou seja, visitantes de outros 

estados brasileiros.  

 

Na alta temporada, Santa Catarina recebe 4 milhões de turistas, segundo 
pesquisa da Universidade de Oxford entregue ao governo estadual em 2009. 
Segundo o estudo, a movimentação econômica em torno desta atividade atinge 
R$ 6,4 bilhões/ano, que representa 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

                                                 
5
 A definição epistemológica do enoturismo ainda é bastante recente, com base nas leituras dos 

trabalhos de Hall (2004) e Falcade (2001), ousou-se apresentar uma breve definição do enoturismo como 
a atividade representada pelo deslocamento das pessoas à regiões produtoras de uva e vinho, sendo 
evidenciada através das visitações aos vinhedos, às vinícolas, aos festivais e festas da uva e do vinho, 
no intuito de vivenciar na prática as características de uma região que apresente em sua economia a 
atividade vitivinícola. 
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Estado. A perspectiva de crescimento da demanda é de 4,5% ao ano, 
chegando a US$ 12,8 bilhões até 2019 (13,3% do PIB catarinense) (INFO 
COMÉRCIO, p. 14, 2010). 
 

 O crescente interesse pelo desenvolvimento deste setor vem evidenciando o 

potencial turístico ainda pouco explorado na região da Serra Catarinense, apesar do 

seu pioneirismo na exploração do turismo rural no Brasil ser reconhecido pela 

implantação da atividade turística na região dos Campos de Lages em meados da 

década de 1980.  

 Segundo a pesquisa mercadológica de estudo da demanda turística realizada 

pela SANTUR (2008) entre os meses de janeiro e fevereiro para o município de São 

Joaquim, 100% dos turistas são domésticos, com predomínio de visitantes oriundos de 

São Paulo, apresentam um tempo de permanência médio de 1,39 dias em todos os 

meios de hospedagem, com um gasto médio de US$ 43,86, gerando uma receita de 

US$ 445.133,06. Quanto ao município de Urubici, não há grandes diferenças. Convém 

destacar que apesar dos turistas serem 100% nacionais, a maioria é proveniente de 

Santa Catarina. 

 Tradicionalmente, o Estado de Santa Catarina é conhecido pela prática do 

turismo de sol e mar6, porém, nos últimos anos, diversas ações do governo do estado 

de Santa Catarina, como o Programa de Ação Conjunta de Revitalização e 

Desenvolvimento (ACORDE) da região de São Joaquim e o Plano de Marketing 

Turístico do Estado de Santa Catarina (Plano Catarina), demonstram que o destino 

turístico “Serra Catarinense” pode ser mais procurado, tornando mais expressiva a 

necessidade de investimentos que permitam o incremento da oferta turística. 

 No estudo realizado pelo Ministério do Turismo, os esforços da esfera técnico 

institucional do setor de turismo da região de São Joaquim, como o Programa de 

Desenvolvimento Turístico Integrado e Sustentável (PDTIS) e a criação em 2002, do 

Convention & Visitors Bureau da Serra Catarinense, resultaram no reconhecimento 

nacional das possibilidades e potencialidades da área.  

 A região de São Joaquim integra o conjunto de 65 destinos turísticos escolhidos 

para serem estimulados ao alcance de padrão internacional de qualidade, onde a 

distribuição de recursos e a execução de projetos de regionalização do setor serão 

                                                 
6
 Atividade turística reconhecida pelo lazer junto ao litoral. 
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prioridade para as cidades que compõem as regiões indutoras, permitindo o 

planejamento de toda a cadeia produtiva no intuito de desenvolver o turismo regional. 

 No processo de reconfiguração do campo do vinho na contemporaneidade7, o 

grande desafio da vitivinicultura é estar aberta ao novo, absorvendo novas tendências e 

ajustando-se aos novos conceitos e padrões de vinhos estabelecidos pelo crescente 

mercado consumidor, sem perder sua autenticidade, seu caráter de regionalidade, 

expressão maior da evolução e experiências acumuladas através da história desta 

bebida que permanecem ajustadas à geografia, valores e cultura da região produtora. 

 
“Essa nova geração de vinhos e de empresários reunida em São Joaquim 
simboliza perfeitamente a revolução experimentada pela vitivinicultura 
catarinense, que se modernizou e se situou em um novo patamar de mercado 
na virada para o século XXI. Mas é importante reconhecer que isso só foi 
possível graças às bases lançadas pelos imigrantes italianos, que 
sedimentaram e consolidaram, com muito trabalho e perseverança, a atividade 
vitivinícola em Santa Catarina” (LOMBARDO, 2009, p. 13). 
 

 O cultivo da uva e a produção de vinho podem se tornar atrativos turísticos de 

grande significância através da organização de rotas ou roteiros da uva e do vinho, a 

exemplo do que já existe no vizinho Estado do Rio Grande do Sul8, onde a paisagem 

vitícola, os métodos de cultivo da videira, os vinhos de cada empresa produtora, 

associados aos demais recursos turísticos locais, podem ser apresentados como 

alternativa ao turismo massificado de sol e mar, além de incrementar a atividade 

turística já existente nos municípios da região vitivinícola de São Joaquim. 

 Considerando a relação que se estabelece entre as atividades de turismo e de 

                                                 
7
 “Tal processo teve início em países nos quais se verificava uma produção significativa, ainda que com 

pouca relevância mundial, caso dos EUA e da Austrália, em parte associados a famosos investidores da 
tradicional vitivinicultura européia. Posteriormente, alastrou-se para vários mercados mundiais, atingindo 
não apenas nações produtoras, mas também aquelas voltadas prioritariamente para o consumo, 
modificando o estado do mercado no que diz respeito à qualidade dos produtos, à forma de consumi-los 
e aos segmentos por ele abrangidos” (AGUIAR, 2008, p. 17). 
8
 O Vale dos Vinhedos faz parte das, ainda recentes, regiões enoturísticas do Brasil. Está localizado entre 

os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, estando a 120 km de Porto Alegre. A 
região foi marcada pela colonização italiana, e desde o século XIX apresenta o cultivo da uva e a 
fabricação do vinho entre seus hábitos, marcando a cultura do povo desta região.  “A denominação „Vale 
dos Vinhedos‟ possui duas identificações: uma política-administrativa – o Distrito do Vale dos Vinhedos 
pertencente ao município de Bento Gonçalves, e outra, devido à Indicação de Procedência Vale dos 
Vinhedos” (DALCIN, 2008, p. 16).  Na rota Vale dos Vinhedos, o turista encontra paisagens vitícolas, 
cantinas de vinho, centros de visitação ao enoturista, lojas de vinhos, de produtos coloniais e artesanais 
da região. As empresas ligadas ao cultivo da uva e fabricação do vinho estão organizadas para receber o 
turista e inserí-los na cultura da uva e do vinho através de atividades como, por exemplo, a participação 
na vindima (colheita anual da uva). 
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vitivinicultura, espera-se que um produto como o vinho fino de altitude da região de São 

Joaquim possa intervir na economia local agregando valor e influenciando, ainda mais, 

os fluxos turísticos regionais.   

 A percepção de que o vinho pode ser fator de permanência cultural, visto a partir 

de uma ideologia, como fator de expressão da identidade e dos hábitos alimentares de 

sua região produtora (ou de quem o produz), sustenta retratar o turismo do vinho ou 

enoturismo como facilitador do desenvolvimento regional por meio da “venda” do 

território turístico a partir de sua própria origem e identidade cultural.  

 Diante do exposto, alguns questionamentos podem ser levantados: Quem são os 

responsáveis pelos investimentos no setor vitivinícola e o que esperam da população e 

do poder público local? Há uma relação entre os empresários do setor vitivinícola e os 

do setor de turismo? O poder público regional está preparado para apoiar o 

desenvolvimento dos setores ligados à vitivinicultura e ao turismo? Estes 

questionamentos, por sua vez, remetem a seguinte questão problema: O 

desenvolvimento da atividade de vitivinicultura na região de São Joaquim (SC) poderá 

vir a ser um estímulo à prática do enoturismo nos municípios de São Joaquim, Urubici, 

Bom Retiro, Urupema, Bom Jardim da Serra e Lages?  

Para analisar a realidade sócio-espacial da área objeto deste estudo, utilizou-se 

como referencial teórico-metodológico o paradigma de Formação Sócio-Espacial 

proposto por Milton Santos e aplicado, sobretudo pelo geógrafo Armen Mamigonian, na 

análise da realidade brasileira e, especialmente do Sul do Brasil. Aliado a esta categoria 

chave, o trabalho se apoiará também nas idéias difundidas por A. Cholley que sugere 

considerar, na análise da organização espacial, a combinação de elementos físicos, 

biológicos e humanos responsáveis pela sua configuração ao longo do tempo.  

Este entendimento, por sua vez, se identifica à preocupação de estudos 

marxistas com o caráter totalizante da realidade investigada, que só poderá ser captada 

a partir da consideração das “múltiplas determinações”.  Assim sendo, na aplicação do 

paradigma da Formação Sócio-Espacial faz-se necessário considerar os aspectos 

físicos (naturais) do espaço onde se constituíram os municípios que compõem a região 

a ser estudada, bem como a evolução da sociedade que ali se estabeleceu, das suas 

origens até a atualidade.  



23 

 

Milton Santos propôs pioneiramente a aplicação do paradigma da Formação 

Sócio-Espacial para estudos na área da geografia, por entender que a noção de 

formação econômica e social de origem marxista era a categoria de análise mais 

apropriada para explicar o desenvolvimento de diferentes sociedades nas mais variadas 

escalas e o único capaz de assegurar um estudo de caráter mais totalizante. Esta 

categoria reúne uma multiplicidade de determinações analíticas, de ordem natural e 

humana, que combinadas permitem um maior conhecimento da realidade empírica, 

partindo do entendimento do modo como evoluem as forças produtivas e as relações de 

produção. 

Na verdade, M. Santos, conforme destaca Mamigonian (1996) em seu texto “A 

formação sócio-espacial como teoria e como método”, publicado originalmente em 

1977, discute o conceito de formação econômica e social, alertando para a ausência da 

categoria espaço, razão pela qual propõe o paradigma de formação econômica, social e 

espacial, partindo do entendimento de que “a história não se escreve fora do espaço e 

não há sociedade a-espacial” (SANTOS, 1982, p. 10). Assim, se o espaço é uma 

construção social, é necessário que o estudo de qualquer região leve em conta 

aspectos geográficos e históricos, partindo da esfera da produção.  

Por outro lado, uma análise espacial ampla, torna fundamental considerar as 

combinações resultantes da totalidade dos elementos que atuam sobre o espaço em 

questão. Assim, “quando procuramos reduzir a realidade geográfica a seus elementos 

mais simples, chegamos à noção de combinação de complexo, expresso, 

essencialmente, por fenômenos de convergência” (CHOLLEY, 1964, p. 139), sejam 

eles físicos, biológicos ou humanos. 

Assim, pois, se conforme Santos (1997), o espaço constitui uma realidade 

objetiva, um produto social em permanente processo de transformação. Para analisar 

as características sócio-econômicas atuais de qualquer formação faz-se necessário 

buscar a gênese desta formação, procurando identificar as determinações responsáveis 

por sua evolução, o que torna imprescindível analisar a dialética entre a natureza e a 

sociedade. Sendo mais preciso, o espaço9 tem um papel decisivo na determinação da 

                                                 
9
 “Assim sendo, torna-se relevante insistir no conceito de estrutura espaço-temporal em uma análise do 

espaço geográfico ou espaço concreto. A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o 
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vida do grupo social que nele se instala. Mas, por outro lado, as relações que os 

membros deste grupo estabelecem entre si irão definir a sua própria relação com a 

natureza. 

Os referenciais adotados permitem, assim, uma abordagem dialética da 

realidade, propiciando uma análise que pressupõe iniciar o estudo partindo do mais 

complexo, mesmo sendo abstrato, para o mais simples e concreto, voltando ao 

complexo que pode ser apreendido de maneira concreta. Desta forma, tem-se uma 

situação que avalia o todo e as partes, não sendo, porém, possível pensar o primeiro (o 

todo) sem as últimas, isto é, sem as partes e vice-versa. Tal postura exige verificar tanto 

o que une as partes entre si com o todo, bem como as contradições entre eles, visto 

que a “totalidade é a realidade em sua integridade” (SANTOS, 1997, p. 94); constitui um 

todo estruturado do qual é preciso descobrir as leis e as estruturas internas. Na difícil 

tarefa de entender a totalidade é preciso considerar que “o conhecimento pressupõe a 

divisão” (id. ib.), razão pela qual conhecer a totalidade pressupõe a sua divisão. 

Ao aproximar o paradigma da formação sócio-espacial da noção de combinação 

de complexo de A. Cholley (1964), o estudo tentará identificar a convergência dos 

fenômenos ocorridos, tornando a combinação destes, parte da investigação. 

A interpretação da realidade da região vitivinícola de São Joaquim, na qual a 

expansão da vitivinicultura pode ser entendida como incentivo ao desenvolvimento 

regional e possibilidade de incremento da atividade turística, procurará determinar os 

caracteres das combinações existentes e as razões da convergência dos elementos 

que a compõem, seguindo a perspectiva teórica sugerida por A. Cholley (1964). 

Reconhecer que “este espaço já tinha uma história antes do primeiro impacto 

das forças externas elaboradas a níveis espaciais mais elevados, incluindo o nível 

mundial” (SANTOS, 1997, p. 50), permite fixarmos a análise não somente no âmbito 

local e regional, mas verificar os contextos nacionais e internacionais e sua escala de 

influência sobre os elementos próprios deste espaço em diferentes momentos. 

 Dessa forma, considera-se que “seja qual for a ação, entre as variáveis ou dentro 

delas, não se pode perder de vista o conjunto, o contexto. As ações entre as diversas 

                                                                                                                                                              
espaço é o resultado da produção, uma decorrência de sua história – mais precisamente, da história dos 
processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade” (SANTOS, 1997, p. 49). 
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variáveis estão subordinadas ao todo e aos seus movimentos” (SANTOS, 1997, p. 15). 

Supõe-se que na medida em que o processo de povoamento e urbanização evolui, a 

região (vitivinícola) de São Joaquim acompanhará as transformações por que passam o 

próprio estado e a microrregião dos Campos de Lages, promovendo modificações nas 

relações entre os componentes desta sociedade. 

 A evolução histórica regional provocou desmembramentos de porções deste 

espaço conhecido como a grande região dos Campos de Lages (antes território único 

do município de Lages), dando origem a novos municípios, em decorrência das 

significativas transformações sócio-econômicas que impulsionaram novas funções às 

formas ou objetos do passado. Algumas características da sociedade anterior, 

entretanto, permanecem, sob a forma de herança cultural (patrimônio material ou 

imaterial). Diante do avanço das relações capitalistas de produção no Brasil e, em 

particular, em Santa Catarina, a economia regional passa por profundas alterações que 

acabam levando à introdução do cultivo de frutas de clima temperado, como é o caso 

da maçã e, mais recentemente, das uvas viníferas, e à emersão de atividades ligadas 

ao turismo, praticadas nos antigos latifúndios, a partir da oferta de serviços dos hotéis 

fazenda, os quais passam a ter no turismo rural uma nova opção de renda, permitindo o 

incremento da economia.  

No que tange as técnicas e métodos de pesquisa, este trabalho desenvolveu-se 

através de pesquisa qualitativa, por sua utilidade como suporte para o pesquisador na 

apreensão da complexidade do tema investigado, permitindo assim, “compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar, em maior nível 

de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos” (RICHARDSON, 1999, p. 43).  

Para Dencker (2000), a pesquisa qualitativa permite a obtenção de um 

conhecimento mais profundo de casos específicos, sendo a mais utilizada nas ciências 

sociais. Oliveira (1999) destaca ainda, que as pesquisas com abordagem qualitativa 

permitem apreender a complexidade de determinada hipótese ou problema, o que 

demonstra sua propriedade para interpretar as especificidades da região de São 

Joaquim. Esta perspectiva favorece o entendimento de que o individual e o geral estão 

interligados e que para a apreensão de uma dada realidade é preciso sair da aparência 
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que “é a parte superficial, mutável de um fenômeno ou da realidade objetiva” 

(RICHARDSON, 1999, p. 52), para ir à essência que é a parte mais profunda, “oculta 

debaixo da superfície das aparências” (id. ib.). 

Desta forma, para atingir com êxito os propósitos deste estudo, optou-se pela 

realização de uma pesquisa histórica e exploratória, de abordagem qualitativa.  

   Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. O seu 

planejamento é muito flexível, o que possibilita a consideração dos mais variados 

aspectos relacionados ao fato estudado.     

O caráter histórico desta investigação exigiu o levantamento de dados referentes 

a distintos períodos históricos, desde a gênese até os fatos e fatores da atualidade, 

justificando e destacando os elementos naturais e humanos responsáveis pela 

formação sócio-espacial da região. 

 O recorte espacial desta pesquisa é representado pela microrregião dos Campos 

de Lages10 e, dentro dela, a área de referência foi estabelecida pelo território dos 

municípios de São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, Urupema, Bom Jardim da Serra e 

Lages.  

O mapa 1, que pode ser visualizado a seguir, apresenta a microrregião dos 

Campos de Lages, destacando suas regiões limítrofes, os municípios área de 

referência deste estudo e os municípios que já possuem vinhedos com vinhos finos de 

altitude lançados no mercado. Os municípios de Lages e Bom Jardim da Serra se 

mantêm na área de referência por sua significativa importância no desenvolvimento do 

turismo regional da Serra Catarinense. Já os municípios de São Joaquim, Urubici, 

Urupema e Bom Retiro concentram atualmente as empresas vitivinícolas que 

apresentam vinhos comercializados no mercado nacional desde 2004. 

                                                 
10

 A microrregião dos Campos de Lages pertence à mesorregião Serrana e está dividida em 18 
municípios que são Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do 
Sul, Capão Alto, Celso Ramos, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Rio 
Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.  
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Mapa 1: Representação geográfica da Microrregião dos Campos de Lages. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010).  
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 A delimitação da microrregião dos Campos de Lages deve-se ao fato da gênese 

da formação sócio-espacial do planalto catarinense estar intimamente relacionada à 

combinação de características naturais e humanas desta porção do território 

catarinense, cuja evolução desemboca, em meados do século passado, na introdução 

do cultivo de frutas de clima temperado e, mais recentemente no cultivo da uva e na 

produção de vinho.   

 A região vitivinícola de São Joaquim é assim denominada por apresentar 

características geo-climáticas adequadas ao cultivo de uvas da variedade Vitis vinífera 

para a produção de vinhos finos de altitude de Santa Catarina. As pesquisas realizadas 

pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - 

EPAGRI, na década de 1990, evidenciaram o potencial vitivinícola deste território, 

porém a área apropriada pelos atuais investimentos (desde 1999) ainda não apresenta 

uma delimitação conclusiva como região vitivinícola. 

  O estudo exigiu inicialmente uma revisão bibliográfica sobre a região do planalto 

catarinense, bem como a caracterização dos elementos físicos e humanos 

responsáveis pela configuração sócio-espacial desta área do território do Estado de 

Santa Catarina.  

Na fase exploratória da pesquisa, recorreu-se aos dados disponíveis nos órgãos 

públicos como, por exemplo, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - 

BRDE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Uva e Vinho, Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, Centro de Informação de Recursos 

Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina - CIRAM, Secretaria de 

Desenvolvimento Regional (SDR) de São Joaquim e Lages, assim como as Prefeituras 

Municipais.  

A busca dos dados encaminhou à consulta em dissertações, teses e revistas 

científicas, assim como, no acervo da Biblioteca da Universidade do Vale do Itajaí - 

UNIVALI, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e Instituto Federal de Santa 

Catarina - IFSC. 

 A investigação exigiu a articulação de diferentes métodos que podem ser 

visualizados conforme a figura 1: 
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Figura 1: Esquema metodológico da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora, (2010). 

 

A fim de contemplar as temáticas de turismo e enoturismo e aprofundar os 

conhecimentos acerca da vitivinicultura em Santa Catarina, a coleta de dados se 

estendeu aos órgãos e entidades ligados a estas atividades, tais como Secretaria de 

Planejamento do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 

Esporte - SOL, Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR, Convention & Visitors Bureau 
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Serra Catarinense, Secretarias Municipais de Turismo e Associação Catarinense de 

Produtores de Vinhos Finos de Altitude - ACAVITIS. 

 Após esta etapa preliminar, o estudo desenvolveu-se em duas novas fases 

pautadas na pesquisa qualitativa, com base no estudo de caso: a imersão do 

pesquisador e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Através do uso de 

entrevistas semi-estruturadas direcionadas ao setor vitivinícola (empresas produtoras, 

SEBRAE SC e ACAVITIS) foi possível obter maiores informações sobre a atividade de 

vitivinicultura da região.   

 No intuito de avaliar de forma ampla e complexa os possíveis impactos da 

atividade de vitivinicultura na organização da atividade turística dos municípios 

estudados, um momento paralelo ao da coleta de dados foi marcado pela realização de 

entrevistas semi-estruturadas direcionadas aos atores envolvidos diretamente com o 

setor de turismo da região da Serra Catarinense. No total, foram realizadas 20 

entrevistas envolvendo atores ligados à vitivinicultura e ao turismo na região. 

 A imersão do pesquisador deu-se por meio de visitas técnicas de 

reconhecimento da área onde se concentram as propriedades vitivinícolas e as 

estruturas de vinificação, tanto em espaços urbanos como rurais dos municípios 

estudados e pela participação em eventos regionais. 

 A estrutura do presente trabalho é constituída por três capítulos, sendo que o 

primeiro capítulo apresenta uma análise geral da formação sócio-espacial dos Campos 

de Lages, abordando desde a gênese de seu povoamento marcado pelo „caminho das 

tropas‟, o desenvolvimento da atividade pecuária e a consolidação do latifúndio pastoril 

e as transformações socioeconômicas desencadeadas pela indústria madeireira e pela 

introdução e desenvolvimento da fruticultura de clima temperado. 

 O segundo capítulo aborda o desenvolvimento histórico da vitivinicultura no 

Brasil e em Santa Catarina, no intuito de identificar as iniciativas pioneiras de cultivo da 

uva e produção de vinhos finos de altitude na região de São Joaquim e a configuração 

do setor no espaço rural e urbano das cidades nas quais estão instaladas empresas 

ligadas a vitivinicultura. 

 O terceiro e último capítulo enfoca a evolução da atividade de turismo no Estado 

de Santa Catarina e especificamente na região estudada, discorrendo sobre a origem 
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do turismo rural na região de Lages e apontando a expansão do turismo na “Serra 

Catarinense” e sua segmentação para o enoturismo.  
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1 A GÊNESE E A EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DO PLANALTO 

CATARINENSE 

 

1.1 Origens do povoamento e o ciclo da pecuária 

 

Conforme Santos (1997, p. 83), “paisagem e espaço não são sinônimos”, visto 

que a paisagem corresponde a um conjunto das formas enquanto o espaço apresenta 

formas identificadas pela vida, pela ação humana. Assim, pois, para se interpretar 

corretamente o espaço é preciso deixar de interpretar diretamente a paisagem nos seus 

movimentos e considerar além dos elementos que a compõem.  

 

Em realidade, a paisagem compreende dois elementos: 1. Os objetos naturais, 
que não são obra do homem nem jamais foram tocados por ele. 2. Os objetos 
sociais, testemunhas do trabalho humano no passado, como no presente 
(SANTOS, 1986, p. 37). 

 

De acordo com o pensamento de Cholley (1964, p. 140), as combinações 

geográficas permitem desvendar se estas contribuem 

  

... para criar, no próprio local em que se produz, um meio particular que sirva de 
quadro às manifestações da vida, particularmente àquelas que exprimem as 
atividades dos grupos humanos. 
 

Portanto, para entender as origens e a evolução da ocupação do Planalto 

Catarinense faz-se necessário considerar as características do seu quadro natural, 

recorrer às origens do povoamento do Sul do Brasil e, em especial, do Estado de Santa 

Catarina, cujo relevo apresenta duas seções distintas: o litoral e o planalto (PELUSO 

JÚNIOR, 1952) que caracterizam o território catarinense por apresentar um altiplano 

levemente inclinado para oeste e uma área que se desenvolve da borda do planalto até 

o mar (figura 3). 

 

[...] em Santa Catarina, o planalto está afastado do litoral e diversas bacias de 
rios importantes têm início na borda do altiplano e se lançam, diretamente, no 
Oceano Atlântico. A Serra do Mar, continuando o seu desenvolvimento para o 
SuI, limita-se, em Santa Catarina, a reduzido trecho, fazendo com que o limite 
do altiplano, em sua maior parte, seja a Serra Geral [...] (PELUSO JUNIOR, 
1986). 
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O estudo do planalto11 requer uma leitura particular a qual exige, por sua vez, o 

reconhecimento de combinações de elementos que compõem o quadro natural, bem 

como os que definem o quadro humano, responsáveis pelos rumos do processo de 

desenvolvimento desta área do território catarinense, que “respondem a medidas bem 

determinadas com relação ao espaço e o tempo” (CHOLLEY, 1964, p. 140) e que, na 

verdade, devem ser analisadas na sua complexidade e totalidade, sob os diversos 

ângulos. Isto porque, 

 

A totalidade, que supõe um movimento comum da estrutura, da função e da 
forma, é dialética e concreta. Para estudá-la, é preciso levar-se em 
consideração todas as estruturas que a formam e que em conjunto ou 
isoladamente, a reproduzem. Essas estruturas, bem como a totalidade, não são 
fixas, pois evoluem no tempo (SANTOS, 1986, p. 39). 

 

 

Figura 2: Apresentação do planalto e litoral de Santa Catarina. 

Fonte: Peluso Júnior, (1952).  

                                                 
11

 A região do Planalto Catarinense é drenada, no norte, por rios da bacia do Iguaçu, e no sul, por águas 
do rio Uruguai. A bacia do rio Uruguai (formada pelos rios Pelotas e Canoas) em Santa Catarina, com 
exceção da área em torno da cidade de Lages, é de natureza basáltica. O rio Pelotas nasce no Morro da 
Igreja (1808m) e o rio Canoas nasce no Campo dos Padres (1800m). A altitude da Serra Geral baixa para 
1400m acima do nível do mar ao Sul do Morro da Igreja e com a altitude de 1200m prossegue para o Sul 
quando penetra no Estado do Rio Grande do Sul. Há sucessões de patamares através de todo o planalto 
(PELUSO JÚNIOR, 1986). 
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Para Pereira e Vieira (2007), compreender a constituição do povoamento do 

Brasil passa inicialmente pela identificação do clima dominante e da cobertura vegetal 

como fatores naturais determinantes na formação de dois meios geográficos 

diferenciados: o do latifúndio pastoril e o de pequena produção mercantil.  

O Planalto Meridional Brasileiro está isolado, pela escarpa da Serra do Mar, da 

faixa litorânea, onde surgiram os primeiros núcleos de povoamento nos primórdios da 

colonização do território colonial português. Somente quando os primeiros vicentistas 

conseguiram ultrapassar esta verdadeira muralha representada pelo relevo é que 

atingiram as áreas de campo do planalto.  

Isto ocorre já em meados do século XVI quando, na altura de São Paulo, na 

latitude 24˚ Sul, a colonização litorânea que dera origem à Vila de São Vicente, 

ascende o planalto e inicia a penetração para o interior. São Paulo torna-se, de acordo 

com Prado Júnior (1957), o primeiro centro do planalto que, constituído por terras altas 

e saudáveis, de clima temperado apresenta condições naturais extremamente 

favoráveis no povoamento. Assim, pois, desde o início da colonização paulista há um 

nítido deslocamento de seu centro, do litoral, onde teve começo, para o planalto. Este 

fato terá uma influência decisiva para o povoamento e colonização de todo o Planalto 

Meridional brasileiro.  

 
“As áreas de campo estão na gênese da formação do Sul do Brasil, delas 
resultando a constituição dos modos de produção dominantes, como a 
escravidão das charqueadas e o feudalismo, dos campos pastoris, que 
responderão pela sua estruturação econômico-social e política” (PEREIRA; 
VIEIRA, 2009, p. 164). 

 
Conforme Mamigonian (1998), as formações sociais que foram surgindo na 

América em decorrência da expansão européia apresentam uma combinação entre 

relações de propriedades feudais com relações de trabalho específicas às 

determinações naturais e sociais existentes.  Assim, pois, no Brasil, no que tange às 

relações com a metrópole portuguesa, os capitães donatários eram súditos do Rei de 

Portugal, enquanto no plano interno para dar início à produção, foram se estabelecendo 

relações escravistas de produção.  

No caso do Sul do Brasil, a ocupação do território foi tardia em conseqüência, 
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sobretudo, do clima subtropical dominante em toda a região12. Quanto à ocupação do 

território que hoje corresponde ao Estado de Santa Catarina, há que se considerar uma 

variedade de elementos que foram, ao longo da história, dando configuração particular 

a todo este processo13. 

Depreende-se, pois, que a ocupação da região do Planalto Catarinense não 

pode ser analisada de forma isolada, visto que ela se insere em uma dinâmica sócio-

espacial mais ampla, determinada pelas características naturais e pelo contexto sócio-

econômico do Brasil Colonial, vinculado às determinações emanadas da metrópole 

portuguesa.  

 
“A origem modesta e desvinculada do lucrativo comércio colonial agro-
exportador imprimiu um caráter singular à formação sócio-espacial do Brasil 
Meridional, onde a conquista da faixa Atlântica representou o primeiro momento 
da ocupação e constituiu um passo fundamental para alcançar as terras do 
planalto, assegurando o domínio português sobre uma vasta área do território 
sul-americano disputado pelas Coroas Ibéricas” (PEREIRA; OLIVEIRA, 2002, 
p.63). 

 
A ocupação do território brasileiro se deu por iniciativa da Coroa Portuguesa, a 

partir da faixa litorânea. Num primeiro momento, havia a preocupação em assegurar a 

posse da terra que passou a ser alvo da cobiça de outros povos europeus. A disputa do 

território com os espanhóis foi bastante acirrada, sobretudo na porção mais meridional 

do atual território brasileiro, onde houve confronto direto entre os dois reinos ibéricos: 

Portugal e Espanha. Logo a seguir, Portugal implementou uma política expansionista 

que assegurou a posse de vastas áreas do território sul-americano que originalmente 

pertenciam à Espanha. 

                                                 
12

 Como o clima da região Sul é distinto do clima tropical, dominante na maior parte do território brasileiro, 
as terras situadas ao Sul do Trópico de Capricórnio não foram muito valorizadas nos primórdios da 
conquista portuguesa. É que os interesses da metrópole estavam voltados à produção de produtos 
tropicais, com destaque para o açúcar que era muito valorizado no mercado europeu. Isto explica, em 
grande parte, a importância econômica que teve o Nordeste brasileiro. “Esta diferenciação climática, 
associada ao quadro relativo à cobertura vegetal, no que se refere à distribuição das áreas de campo e 
de matas (de araucária, subtropical e costeira), representará um papel determinante na estrutura 
produtiva do Sul do Brasil” (PEREIRA; VIEIRA, 2009, p.164). 
13

 “A primeira grande distinção que podemos fazer entre áreas temperadas coloniais, daquelas tropicais, 
é que as economias nelas organizadas, não respondem de forma hegemônica pela produção de 
mercadorias, que atendam ao circuito comercial de principal interesse das metrópoles temperadas 
européias (especiarias, ouro, prata, açúcar, tabaco, etc) logo, são economias que se estruturam com uma 
expressiva importância nos mercados coloniais” (PEREIRA; VIEIRA, 1996, p. 455). 
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A faixa litorânea do atual território brasileiro era habitada por índios guaranis14, 

identificados igualmente como primeiros habitantes do território correspondente ao 

litoral catarinense. Os indígenas que habitavam o território catarinense, no momento da 

chegada dos europeus, apresentavam diferentes hábitos de vida. Cada grupo foi 

integrado de maneira específica a partir da intervenção do colonizador (SANTOS, 

2004), cabendo ressaltar que os indígenas brasileiros já haviam adquirido alguns 

conhecimentos da domesticação e utilização de vários vegetais, além de conhecer a 

fauna e flora local, como também, os acidentes geográficos. “Todo esse conhecimento, 

que evidentemente variava em detalhes de grupo para grupo, foi oferecido aos 

europeus e logo utilizado para garantir a exploração da terra e o pronto alcance de 

riquezas” (SANTOS, 2004, p. 23). 

Em relação ao aspecto humano do território catarinense, podemos concluir que 

estes povos indígenas habitavam regiões de recursos naturais abundantes onde a 

densidade populacional era baixa (PEREIRA, 1998). Estes povos, que constituíam os 

mais primitivos habitantes do continente americano, não haviam chegado ao estágio 

sedentário e foi o processo de conquista do Brasil que impediu a continuidade do 

processo histórico destas populações ameríndias aqui existentes, conforme salientam 

Pereira e Vieira (2007). 

A ocupação tardia do território litorâneo meridional da colônia portuguesa 

apresentou-se com dificuldades de organização de um fluxo de povoamento mais 

dinâmico e efetivo, pois as condições naturais dificultavam este processo, devido, 

principalmente, às áreas de mata e à estrutura da Serra Geral e do Mar. “Os paulistas 

que vinham ao Sul caçar índios para vendê-los como escravos nos mercados de São 

Vicente e Bahia, aos poucos foram se fixando no litoral de Santa Catarina” (SANTOS, 

2004, p. 38), mas não de maneira significativa e regular. 

                                                 
14

 Denominados de Carijós pelos europeus que chegaram, no século XVI, as terras hoje brasileiras. Os 
nativos do litoral do território brasileiro chegaram a trabalhar junto às lavouras de cana nas áreas de clima 
tropical, mas nem sempre se adaptavam e as guerras entre o europeu e o indígena marcaram o processo 
de povoamento da colônia lusa.  “São inúmeros os casos conhecidos de destruição total dos nascentes 
núcleos [de colonização]; certos setores do litoral brasileiro sofreram tanto dos ataques indígenas que 
nunca chegaram a se organizar normalmente; e vegetaram na mediocridade, assistindo periodicamente à 
destruição de suas lavouras e povoações. Estão no caso o Sul do atual Estado da Bahia e o Espírito 
Santo” (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 35).  
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Em meados do século XVII, para garantir suas fronteiras meridionais, a Coroa 

Lusa incentiva, através da doação de sesmarias, o deslocamento vicentista para a 

porção ao Sul deste território.  

Foi a partir da capitania de São Vicente que a expansão do povoamento do litoral 

sul-brasileiro ocorreu, sendo que no século XVII já existiam três núcleos básicos de 

povoamento no território hoje conhecido como Santa Catarina: a atual cidade de São 

Francisco do Sul (Nossa Senhora do Rio São Francisco, 1658), a hoje capital do Estado 

Florianópolis (antiga Desterro, 1662) e a atual Laguna (Santo Antônio dos Anjos da 

Laguna, 1682), afirma Muraro (2003). 

Segundo Santos (2004, p. 17), o fato de o litoral catarinense oferecer portos 

excepcionais, como os de São Francisco e Ilha de Santa Catarina, tornou a região 

ponto de parada quase obrigatória para as embarcações que transitavam no Atlântico 

Sul. Como enfatiza Piazza (1994), o processo inicial de povoamento do território 

catarinense está intimamente ligado ao ciclo de descobrimentos marítimos e devido a 

este fato, reconhece-se esta região como importante área de atividade portuária, fato 

este que está na origem do desenvolvimento de cidades como Desterro (Florianópolis). 

Percebe-se, neste breve relato, que a política expansionista de Portugal 

incorporou o litoral de Santa Catarina à sua economia colonial, fazendo uso dos 

recursos naturais ali disponíveis, o que permitiu à região destacar-se no contexto 

litorâneo catarinense pelo importante papel desempenhado pelo capital comercial-

manufatureiro, sobretudo de Lisboa, interessado na exportação de óleo de baleia para a 

Europa, na segunda metade do século XVIII (MAMIGONIAN, 1998).  

Entretanto, foram os paulistas, como já foi destacado, que em meados do século 

XVIII, inicialmente interessados nos índios já domesticados para usá-los como 

escravos, que atravessaram o planalto meridional brasileiro no sentido norte-sul15. A 

partir daí é que se cria o caminho das tropas, tendo como rota o Rio Grande do Sul, 

principal pólo de abastecimento das minas nas rotas dos tropeiros, via Curitiba e São 

Paulo, passando pelo caminho dos Campos de Vacarias e de Lages (MURARO, 2003).  

                                                 
15

 Na verdade, os paulistas atravessam inicialmente o Planalto Meridional em busca de índios já 
domesticados nas missões jesuítas para vendê-los como escravos. Num segundo momento é que esta 
busca por índios vai ser substituída pelo comércio de gado, estimulado pelas feiras paulistas, como por 
exemplo, a feira de Sorocaba.  



38 

 

A exploração das minas de ouro em Minas Gerais provocou uma forte migração 

para estas terras, ocasionando a concentração de população nas áreas mineradoras e 

gerando a necessidade de abastecimento de alimentos e de animais de carga. As 

minas criaram então, um mercado de abastecimento que envolvia produção, transporte 

e comercialização. 

A região de Laguna teve um papel significativo no mercado de carne gerado nos 

pampas gaúchos16, onde existiam campos favoráveis à criação de gado. O abandono 

de rebanhos que ocorreu nos Sete Povos das Missões (século XVIII) quando os 

jesuítas e guaranis foram atacados pelas tropas de Portugal e Espanha gerou a 

reprodução livre destes animais, atraindo um número considerável de habitantes da 

região de Laguna e São Vicente para os campos do Sul. 

 

No ano de 1728, Francisco de Souza Faria conseguiu abrir uma picada que 
subia pelo rio Araranguá, atingia os campos de Lages, e seguia para Curitiba e 
São Paulo. Por esse novo caminho o gado aprisionado no Rio Grande passou a 
seguir diretamente para São Paulo (SANTOS, 2004, p. 44). 

 
 Uma nova forma de comércio intensificou-se e “com o tempo, os paulistas 

perceberam que o custo seria menor se evitassem os intermédios de Laguna e o 

transporte marítimo” (MURARO, 2003, p. 35).  

A abertura do caminho Sul17 leva grande número de tropeiros e estanceiros a se 

localizarem ao longo de sua trilha (PIAZZA, 1994, p. 77). O caminho que substituiu o 

“caminho do sul” atravessava os Campos de Vacaria e atingia os Campos de Lages. 

Aos poucos, os locais de pousos do planalto catarinense se transformaram em 

povoados.  

Segundo Peluso Júnior (1991), os campos de Lages já eram povoados por 

tropeiros antes da chegada de Correia Pinto. A estrada iniciada por ordem de Caldeira 

Pimentel, governador de São Paulo, em 1728, dos Conventos para o sertão de Curitiba, 

facilitou o surgimento de alguns povoados às suas margens.  

                                                 
16

 “Em fins do século XVIII, como alternativa promissora à venda de gado em pé, ou de courama (quando 
a carne é desperdiçada), estrutura-se a economia charqueadora-pecuarista, utilizando mão-de-obra 
escrava. O principal centro produtor e exportador de charque situava-se na região de Pelotas e Rio 
Grande (RS), de mais fácil acesso às áreas consumidoras, em particular aquelas ligadas à economia 
escravista exportadora (Rio de Janeiro e São Paulo)” (PEREIRA; VIEIRA, 2009, p.174). 
17

 Rota iniciada em 11 de fevereiro de 1728 por Francisco de Souza e Faria, abrindo a mata próxima à 
barra do rio Araranguá, no local chamado Conventos em direção a Curitiba e São Paulo. 
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Na figura 3, apresentada a seguir, observa-se o povoamento vicentista e os 

caminhos das tropas por eles utilizados: 

 

Figura 3: Povoamento Vicentista e Caminho das Tropas. 

Fonte: Santa Catarina, (1980). 

 

 A descoberta das rotas terrestres pelo caminho do Morro dos Conventos18 

(século XVIII) e mais tarde, através dos campos de Vacarias, possibilitou o crescimento 

da importância da região de Lages. Sob a determinação do governador da capitania de 

São Paulo, Antônio Correia Pinto seguiu para a região de Lages e instalou-se 

                                                 
18

 [...] com a descoberta do caminho do Morro dos Conventos, na segunda metade da década do séc. 
XVIII, que atingiu o Planalto de Lages, tornou-se possível e mais econômico o transporte do gado para 
São Paulo via terrestre. Laguna como entreposto, perdeu importância. A rota terrestre conduzia o gado 
aos campos de Curitiba e dali à feira de Sorocaba, em São Paulo, a qual persistiu até o séc. XIX (SANTA 
CATARINA, 1980, p. 52) 
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inicialmente em um lugar chamado Taipas, em 1766. Após trocar por mais de três 

vezes de localização, em 1771, Correia Pinto lavrou o termo de fundação de outro 

núcleo básico de povoamento catarinense, a cidade de Lages - Nossa Senhora dos 

Prazeres de Lages (SANTOS, 2004), abrindo definitivamente as possibilidades para a 

ocupação do planalto de Santa Catarina.  

 A fundação da vila de Lages tinha entre outros objetivos, o intuito de proteger o 

território da Coroa Portuguesa da invasão espanhola aumentando seu domínio, fortificar 

ao Sul do Rio Pelotas, natureza político militar, caráter social decorrente da situação 

dos latifúndios paulistas (facilidade em encontrar material humano para as bandeiras 

colonizadoras, desafogando os domínios rurais paulistas) e natureza econômica com 

base na criação de gado a partir do uso do Caminho das Tropas (PELUSO JÚNIOR, 

1991). 

A estrada das tropas foi a razão de existir da vila de Lages e de muitas outras em 

Santa Catarina e no Paraná, mas foi a partir da economia pastoril que o 

desenvolvimento ocorreu. Outros paulistas fixaram-se nos Campos de Lages, tornando 

a vila o centro irradiador da ocupação e do povoamento do planalto catarinense. Assim 

como os Campos de Lages, os Campos de Curitibanos e Campos Novos também foram 

sendo gradativamente ocupados por fazendas. 

 Do ponto de vista geoeconômico, verifica-se, portanto, que Lages se ligava mais 

facilmente às coxilhas gaúchas e aos Campos Gerais de Curitiba do que ao litoral, 

concretizando a cisão entre as áreas Planaltina e a Litorânea de Santa Catarina 

(SANTA CATARINA, 1980).  

 

A situação elevada do planalto, sua caracterização de pequenas montanhas e 
colinas, aliadas ao clima temperado e aos campos e florestas compostos de 
associações mistas em que domina a araucária, conferem ao planalto de Lages 
a individualidade de região natural, que coincide com a região histórica onde se 
processou o aproveitamento econômico do vasto quadro em que nasceu a 
cidade de Lages (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 34). 
 

 A identificação sócio-cultural do planalto de Lages com o Rio Grande é 

evidenciada pelos hábitos estabelecidos durante a atividade do tropeirismo, dando 

origem aos seus tipos humanos característicos como, por exemplo, o tropeiro, o 

vaqueiro e o fazendeiro. 
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 No início (começos do século XVIII), os viajantes (tropeiros) para chegar ao 

planalto serrano, uma extensa área de campos naturais, onde a altitude varia entre 

900m e 1.400m, com picos de quase 1.900m, tinham que atravessar a muralha natural 

representada pelas Serras Geral e do Mar. Este relevo segue com poucas interrupções 

desde Vacaria até São Paulo. 

As manchas de campo desta região possuíam em seu entorno a vegetação 

original coberta por matas, formada principalmente pela araucária (pinheiro-do-paraná) 

e pela imbuia, gerando mais tarde uma atividade complementar à de criação de gado, a 

exploração madeireira. É nesta região do planalto de Lages que se dá 

 

[...] o contato das matas costeiras com os pinhais, a produzir associações 
mistas, matas sub-xerófilas, chamadas faxinais. Os campos sem árvores - 
campinas - são raros, porque o campo, quase sempre, se apresenta como 
savanas de araucária, ou como “vassourais” que lembram os campos de 
cerrados, dos quais se destacam, tanto pelas espécies arbóreas que o formam, 
como pelo fato de sua destruição periódica pelo fogo e conseqüente retorno à 
campina (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 38). 

 
O relevo do planalto de Lages19 caracteriza-se, em quase toda a sua extensão, 

como um degrau entre os patamares do alto rio Itajaí e o planalto dos Campos Gerais, 

com exceção da área do rio Canoas. Seus principais rios integram as sub-bacias do rio 

Pelotas e do rio Canoas, fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Uruguai. Esta 

microrregião apresenta um clima que se caracteriza como superúmido na região de São 

Joaquim e úmido nas demais regiões (SANTA CATARINA, 1991).  

 No esquema a seguir, pode-se visualizar a evolução da divisão político-

administrativa da microrregião dos Campos de Lages, apresentando os atuais 

municípios que a compõem e destacando os municípios que representam a área de 

referência deste estudo: 

                                                 
19

 O planalto catarinense é dividido pelos geógrafos em três sub-regiões, uma das quais, chamada de 
“Campos de Lages”, separa-se da região do litoral pela muralha da Serra Geral, abrangendo áreas de 
características diversas que são zonas naturais dentro da sub-região em que se localizam (PELUSO 
JÚNIOR, 1991, p. 93). Florestas e campos que se sucedem através de montanhas médias e pequenas 
assentadas sobre o altiplano, eis a feição característica do planalto de Lages [...]. Seus limites destacam-
se afoitamente no relevo que, ao encontrar-se com a serra do Mirador, apresenta os vertiginosos taludes 
da Serra Geral, seu limite oriental. Ao sul e ao oeste, são as linhas que no planalto deixa a erosão das 
águas dos Rios Pelotas e Peixe que o delimitam. Dominam aí florestas, formadoras de barreiras que 
detiveram as correntes de povoamento (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 34). 
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Figura 4: Evolução da divisão político administrativa da microrregião dos Campos de Lages. 

Fonte: Santa Catarina, (1991); IBGE, (2010). Elaborado pela autora, (2010). 
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 Os aspectos naturais da região do planalto de Lages, que em 1820 é incorporada 

ao território de Santa Catarina pelo Rei de Portugal, determinaram as manifestações 

concretas decorridas da ação dos paulistas, que relacionadas às conjunturas sócio-

econômicas de diferentes períodos da história do país podem ser consideradas como 

co-responsáveis pela gênese e evolução desta formação regional, cujo povoamento foi 

iniciado por homens que se deslocaram de São Paulo para o Sul.  

Como já foi destacada, a ocupação do planalto teve como primeira motivação a 

captura de escravos (índios nativos), sendo que no século seguinte, os paulistas 

passaram a arrebanhar o gado missioneiro para comercializar em Sorocaba. Na rota 

das tropas foram surgindo sesmarias que se transformaram em estâncias a partir de 

pontos de parada e descanso para o gado.  

O resultado da ocupação na região do planalto catarinense parece reproduzir as 

questões econômicas brasileiras do período identificado, onde as particularidades da 

paisagem favoreceram processos específicos, que no caso catarinense caracteriza-se 

pelo desenvolvimento pastoril e evolui para as atividades pecuárias, e mais tarde para a 

exploração ervateira e madeireira.  

Percebe-se inicialmente o predomínio na região, de atividades baseadas no 

nomadismo, representado não somente pelos índios, mas igualmente, pela ocorrência 

de atividades pecuárias ligadas ao tropeirismo. Estas atividades se apresentam 

originalmente, como uma combinação bastante simples, onde prevalece o papel dos 

elementos biológicos (rebanhos e pastagens) e os elementos físicos (clima da savana, 

grandes extensões percorridas e campos naturais), que vão gradativamente se 

associando às formas de organização humana que assumem uma importância cada 

vez maior, dependendo da complexidade da estrutura social. 

A economia pastoril caracterizou a área de influência de Lages e o fato da 

população ter sido rarefeita20 por um longo período, está intimamente relacionado às 

atividades exigidas pelas fazendas, manifestadas pela pequena concentração de mão-

de-obra. 

                                                 
20

 Ao final da era colonial “a colonização ocupava então, de uma forma efetiva, apenas uma pequena 
parte do território que politicamente constituía o país. [...] para o sul, o povoamento quase desaparece no 
planalto interior para ir reaparecer no Extremo-Sul onde se localizam as estâncias de gado do Rio 
Grande” (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 102). 
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Durante o século XVIII, visando definir o território na parte meridional da colônia 
e aproveitar o gado vacum, os muares e os cavalos que andavam soltos pelos 
campos e coxilhas para abastecer as regiões das Minas, a Coroa Portuguesa 
investiu na abertura de longos caminhos que partiam do centro da Colônia até a 
região do Prata (GOULARTI FILHO, 2002, p. 105).   
 

Acredita-se que, durante o trajeto feito pelos bandeirantes vicentistas após a 

invasão das missões jesuítas, a transferência de grande quantidade de gado para os 

campos de Vacaria contribuiu para a formação de rebanhos nas matas do planalto 

catarinense, a partir de animais que iam se perdendo no caminho.  

Este gado, de origem ibérica, já havia sido introduzido nas capitanias tropicais ao 

Norte, ao Centro e ao Sul, na capitania de São Vicente. Ao se mesclar com o gado 

peruano, atravessou o Paraguai, Argentina e Uruguai sob a influência dos missionários 

jesuítas e foi reintroduzido no território da colônia portuguesa através do planalto 

meridional. Assim, encerra-se o ciclo do gado crioulo na América do Sul que deu origem 

à raça Crioula Lageana na região dos Campos de Lages (QUADROS; VEIGA, 2009). 

O estabelecimento de grandes fazendas no Sul do país, não está relacionado à 

produção para o mercado externo, mas, ao contrário, para o mercado interno 

estimulado pela mineração, o que explica, por exemplo, o fato de ter ocorrido 

inicialmente uma escravidão essencialmente doméstica, atrelada aos serviços da casa 

e a uma economia de subsistência. “Lages situava-se no caminho das tropas, sua vida 

comercial não dependia propriamente do mercado externo, mas sim do mercado 

paulista e mineiro, onde havia complexos rurais estruturados” (GOULARTI FILHO, 

2002, p. 107). O excedente produzido destinava-se, pois, ao abastecimento do mercado 

colonial brasileiro, como era o caso do próprio gado usado para o consumo de carne, 

bem como para o transporte de mercadorias. 

 

A base fundiária era a grande propriedade e a força de trabalho utilizada nos 
serviços domésticos era escrava, enquanto as atividades pastoris eram em 
geral desempenhadas pelos caboclos. No período do auge da economia 
aurífera, e que se estende até meados do século XIX, a região serrana viveu 
seu grande momento de prosperidade (GOULARTI FILHO, 2002, p. 106). 

 

O “Caminho das Tropas”, responsável pelo desenvolvimento das atividades 
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ligadas à pecuária21 e ao tropeirismo, marcou profundamente a região Sul a partir do 

século XVIII. Durante quase dois séculos, percebiam-se apenas as marcas destes 

fatores na ocupação e formação sócio-espacial dos Campos de Lages, onde a bandeira 

de Correia Pinto  

 

“ao cumprir a finalidade de fundar uma povoação para garantir a defesa da 
estrada de Viamão, dispunha da população irrequieta de que regorgitavam os 
latifúndios paulistas e contou, para radicar essa gente no lugar, com os lucros 
que auferissem na criação de gado” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 46-47). 

 
Esta forma de ocupação deu origem a núcleos agropastoris, determinados pelas 

características dos campos naturais, responsáveis pelo desenvolvimento da formação 

pastoril, que inicialmente impregnada pelo  

 

“espírito nômade, aos poucos se sedentariza, dando origem a estâncias, vilas e 
povoados e transformando o “meio de produção fundamental” de móvel – o 
gado, em fixo – a terra. O monopólio da terra forma a estância pastoril, “o 
precoce feudalismo” das áreas de campo do Brasil Meridional. É só a partir 
deste momento que podemos considerar concretizado o processo de conquista 
desta porção Sul do território brasileiro. Tal conquista caracteriza-se por 
estabelecer, através da concessão de sesmarias, o monopólio das terras de 
campo pelos estanceiros” (PEREIRA; VIEIRA, 2009, p. 174). 

 
Os condicionantes naturais definiram a formação das pastagens, mas o uso de 

taipas22 incrementou a atividade pastoril e resultou em uma paisagem típica da região 

de Lages, cortando o capim natural e formando corredores que se integram 

perfeitamente à paisagem regional. 

Somente a partir da fixação dos tropeiros no território do planalto de Lages, 

através da afirmação do sedentarismo da atividade pastoril, é que se tem o monopólio 

da terra, base para a constituição das estâncias pastoris, nos moldes do feudalismo, 

onde poucos obtinham o domínio de vastas áreas de terra23.   

                                                 
21

 A base econômica da colonização do Extremo-Sul será a pecuária, estimulada pelos campos imensos 
que tinham uma cobertura vegetal herbácea oferecendo boa forragem. “O gado multiplicar-se-á aí tão 
rapidamente que embora mais ou menos abandonado e sem trato especial algum, adquirirá uma 
densidade que não tem paralelo em outra região da colônia” (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 95). 
22

 Muros de pedras justapostas, que se estendem por quilômetros de distância. Servem para delimitar a 
área de pastagem, cercando o gado. 
23 O período de 1880-1930 marcou a economia brasileira pela acumulação agroexportadora e pelas 

relações entre latifúndios e minifúndios. Estes setores se fixaram num modelo de sociedade pré-
capitalista, localizada no campo, de base agrária, apresentando relações de produção tipo feudal ou 
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Segundo Peluso Júnior (1991), a Fazenda do Cedro, localizada no planalto de 

São Joaquim24, é expressão da intensa atividade econômica do latifúndio pastoril no 

planalto catarinense. Para este autor,  

 

“no planalto de São Joaquim é a Fazenda Rio do Cedro a maior propriedade 
pastoril. Em 1942, entre 1.859 fazendas de criação, somente 67 mediam mais 
de 1.000 hectares, ressaltando entre essas a Fazenda Rio do Cedro, com sua 
área superior a 7.000 hectares. [...] ela impõe-se como ponto de partida de 
qualquer estudo sobre a exploração pastoril da região. Conservada afastada 
das vias de comunicações, mantém, tanto quanto possível, a tradição dos 
primeiros povoadores do planalto. Os hábitos do fazendeiro abastado, em suas 
relações com os demais membros da família e com os subordinados são 
aproximadamente os mesmos. O Coronel Manoel Pinto de Arruda, atual 
proprietário da Fazenda Rio do Cedro, é a expressão genuína do fazendeiro 
tradicional: hospitaleiro, afável, enérgico, administra a propriedade 
continuamente preocupado com sorte de filhos, genros, agregados e rendeiros. 
Foi de fazendas desse tipo que se originaram as demais que se espalharam 
pelo planalto de São Joaquim” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 99). 

 
A partir da independência do Brasil, em 1822, dá-se mais ênfase à colonização 

das províncias mais meridionais, nas quais o governo brasileiro passa a incentivar a 

instalação de pequenos proprietários livres. O incentivo é dado para que sejam 

ocupadas as terras de mata com o auxílio das respectivas famílias dos colonos, sem 

interesse no trabalho escravo e nem na criação de gado (WAIBEL, 1958). 

 

 “A segunda fase da colonização do planalto lhe trouxe o desenvolvimento 
agrícola, limitado ainda às zonas cujas comunicações permitem o comércio. As 
populações originadas das fazendas pastoris vivem lado a lado das que provém 
das colônias” (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 55). 

 
Assim, na década de 1820 estabeleceram-se as primeiras colônias alemãs do 

Sul do Brasil, todas em lugares onde os caminhos de tropa e de gado entravam e 

saíam da selva (WAIBEL, 1958, p. 212).  

Durante este mesmo período (século XIX), imigrantes europeus, principalmente 

de origem alemã e italiana, passam a ocupar o vale do rio Tijucas, do rio Tubarão, do 

                                                                                                                                                              
semifeudal, cuja expressão típica seria o latifúndio e em paralelo, o capitalista e urbano, que teria dado 
origem à formação de uma burguesia industrial nos grandes centros (MULLER, 1989). 
24

 O planalto de São Joaquim apresenta notável paradoxo: está próximo do litoral e se mantém, ao 
mesmo tempo, afastado da vida litorânea. O acesso aos campos não é feito diretamente de leste para 
Oeste. Necessita-se alcançar primeiramente a área sedimentar de Lages para se entrar no planalto de 
São Joaquim em moderna estrada de rodagem, a menos que se galgue a Serra Geral pelos escabrosos 
caminhos abertos nos itaimbés pelos bandeirantes do século XVIII. Zona pastoril por excelência, é em 
parte agrícola, com algumas indústrias ligadas aos recursos naturais (PELUSO JÚNIOR, 1991, p. 93-95). 
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rio Itajaí-Açú, do rio Cachoeira, dentre outras regiões de Santa Catarina (PIAZZA, 

1994). Foi na faixa larga entre o litoral e o planalto que as primeiras colônias se 

estabeleceram.  

Com a definitiva incorporação do Oeste catarinense no século XX, a ocupação 

das terras localizadas a Oeste da região dos campos de Lages vai ser realizada por um 

fluxo de povoamento originário do Estado do Rio Grande do Sul, formado por colonos 

descendentes de imigrantes europeus. Esta corrente migratória interna é responsável 

pela presença de pessoas, muitos gaúchos, de origem alemã e italiana, em fazendas, 

inclusive como proprietários. 

  

A partir de então, durante todo o século XIX e também primeiras décadas do 
XX, já não mais motivados meramente pela segurança dos caminhos de tropas 
- fruto da gênese latifundiária pastoril da formação meridional - povoam-se as 
terras florestais do Brasil subtropical, com grupos de imigrantes, originalmente 
alemães, mas posteriormente também italianos, eslavos e inclusive japoneses 
(PEREIRA; VIEIRA, 2007, p. 14). 

 
 Na tabela a seguir, pode-se visualizar a origem do povoamento que se 

apresentaram nos municípios investigados: 

 

Tabela I: Origem do povoamento dos municípios investigados. 

 
MUNICÍPIO  ORIGEM DO POVOAMENTO  

BOM JARDIM DA SERRA Gaúcha, portugueses, italianos, alemães, 
espanhóis e poloneses  

BOM RETIRO  Italiana e alemã  

LAGES  Italiana, portuguesa, espanhola e alemã 

SÃO JOAQUIM  Gaúcha, paulista (portugueses e espanhóis), 
japonesa, africana, alemã e italiana  

URUBICI  Portugueses, italianos, alemães, africana, 
espanhóis e poloneses  

URUPEMA  Açoriana e italiana  

 

Fonte: site do governo do estado de Santa Catarina, (2010).  

 

Assim, a formação do latifúndio pastoril no planalto de Lages resulta de uma 
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ação singular, pautada na construção de uma classe dominante25, que articulada à 

estrutura política será responsável pela permanência do quadro socioeconômico da 

região até a pequena produção mercantil imprimir um novo dinamismo ao Brasil 

meridional.  

 

“O fim do tropeirismo não significou o fim das atividades pastoris na região de 
Lages, ao contrário, foi justamente entre o final do século XIX e os anos 20 que 
a pecuária apresentou melhoria de qualidade. Segundo Costa (1982), no final 
do século XIX em Lages a pecuária passou por uma etapa de prosperidade, em 
função do melhoramento genético, por meio da importação de reprodutores da 
raça zebu, valorizando o gado de corte” (GOULARTI FILHO, 2002, p. 108).  

 
A criação extensiva de gado foi a principal atividade econômica do planalto sul 

catarinense, estabelecendo-se a vida na fazenda e as relações sociais entre 

fazendeiros e vaqueiros. No principal município, Lages, a agropecuária era a única 

atividade valorizada em escala pelo povo que ali se instalou, deixando de lado a riqueza 

ainda escondida nas extensas matas de araucárias. 

 Os fazendeiros assumiram o crescimento e desenvolvimento da vila de Lages, 

sendo considerados os responsáveis pela comercialização, beneficiamento e venda da 

carne de gado. Como o comércio desta região antecedeu a própria constituição da vila, 

este possibilitou seu desenvolvimento no setor da pecuária e da indústria. Portanto, nas 

primeiras décadas, não se distingue o industrial do comerciante, pois a mesma pessoa 

atuava nos dois setores exercendo ambas as funções.  

 Somente na segunda metade do século XIX aconteceu a construção da estrada 

de rodagem Florianópolis - Lages (Estrada Nossa Senhora do Desterro - Lages: atual 

BR-282) levando os descendentes dos antigos imigrantes a transporem o planalto, 

                                                 
25

 Relatos de Paulo Setúbal, que viveu dois anos na cidade de Lages, participando ativamente na 
imprensa local, nos contam que em 1919 “havia em Lages [...] uma pequena aristocracia rural: eram os 
grandes proprietários, os donos de latifúndios, fazendeiros que geralmente tinham casa na cidade, para 
os dias de festa e os ócios da família. Muitos mandavam os filhos estudar em São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul, ou em Florianópolis, cidades em que havia os melhores colégios de jesuítas do sul do 
país. Era do seio dessas famílias que saíam os doutores, os jornalistas, os intelectuais, os líderes 
políticos da região, alguns com projeção nacional, como o senador Vidal Ramos (ex-governador do 
Estado) e o seu filho Nereu Ramos, que mais tarde chegaria à presidência da República, depois de ter 
sido Governador do Estado, deputado federal, senador e Ministro da Justiça no Governo de Juscelino 
Kubitschek. Quase todos os políticos dessa época eram majores ou coronéis, patentes que lhes foram 
conferidas pela antiga Guarda Nacional. Mas poucos eram esses coronéis que não tinham tradição de 
família, com serviços prestados ao seu município e ao Estado, no plano político-administrativo” 
(CORRÊA, 1978, p. 11). 
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chegando até o distrito de Bocaina e o vale do rio Pelotas (PELUSO JÚNIOR, 1991). 

Apesar do isolamento do planalto serrano ter marcado a dinâmica da região, junto à 

criação de gado no interior das fazendas, a indústria comercializava o charque para 

Laguna, o couro para o Paraná, além da contribuição da agricultura na venda do fumo 

para Itajaí, e do milho, feijão e batata para o litoral (COSTA, 1982; apud BASTOS, 

2009). 

 Para Costa (1982; apud BASTOS, 2009) e Goularti Filho (2002), as atividades 

comerciais e industriais na região serrana mantiveram-se modestas até as primeiras 

décadas de 1900, apresentando algumas casas de fazenda, armarinhos, secos e 

molhados e poucos armazéns. Entretanto, em 1918, a maior firma comercial do Estado, 

a Casa Carl Hoepcke (sediada em Florianópolis), abriu sua filial em Lages, dando um 

novo impulso ao comércio da região. Neste mesmo período, foi instalado o primeiro 

estabelecimento bancário, a agência do Banco Nacional do Comércio, de Porto Alegre, 

além de ter sido criada a primeira Associação Comercial e Industrial do município 

(BASTOS, 2009). 

 Na região de Lages, a pecuária, ao longo de seu ciclo, viveu etapas distintas, do 

latifúndio voltado para atividades comerciais, contribuiu para o surgimento da indústria 

madeireira, para o melhoramento de raças por meio de altos investimentos em 

engenharia genética, e mais recentemente, para a implantação do Turismo rural.  

 Segundo Rangel (1989, p. 216) a pecuária oportunizou inicialmente “o 

aparecimento de um feudalismo precoce nas relações de produção internas da 

unidade. Entre o fazendeiro e o vaqueiro, cedo surgiram relações que não podem ser 

classificadas senão como feudais”. Em paralelo ao latifúndio feudal, surge um “outro 

tipo de latifúndio que, em vez de distribuir terras e lotes entre os agregados, 

empreendeu, ele próprio, a atividade agrícola, a exemplo do que antes haviam feito os 

senhores de escravos, mas usando mão-de-obra assalariada e aplicando tecnologia 

moderna, com máquinas, insumos químicos e orientação agronômica avançada” 

(RANGEL, 1989, p. 223-224). 
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1.2 Extrativismo vegetal e Indústria da madeira 

 

Na microrregião dos Campos de Lages constata-se a combinação de aspectos 

naturais e sociais, como a subtropicalidade, o campo, o gado, a escassez populacional 

e a mineração, que se tornam responsáveis pela base da formação sócio-espacial 

desta região e igualmente, terão efeito sob o resultado do processo político-

administrativo demonstrado anteriormente. 

 

Em virtude dos limites florestais das manchas de campo, o planalto não foi 
conquistado apenas em função de campos e gado, mas pela presença da mata 
de araucária, que representa a maior formação original vegetal de Santa 
Catarina e do Paraná, estando também presente no Rio Grande do Sul 
(PEREIRA; VIEIRA, 2009, p. 176). 

 
No início do século XX, começam a se consolidar os setores que comandariam a 

economia catarinense até o início dos anos 60: o têxtil, o madeireiro e o alimentar 

(GOULARTI FILHO, 2002, p. 80). Nesta fase, a região de Lages não terá destaque em 

nenhum desses setores da economia catarinense, pois seu quadro natural é marcado 

por grandes extensões de campos de pasto nativos que se sucediam através de 

montanhas médias e pequenas colinas, o que lhe conferiu características adequadas à 

organização da atividade da pecuária. Peluso Júnior (1991, p. 38) salienta os detalhes 

das condições naturais desta região, onde 

 

“A floresta, em que surge o pinheiro associado à imbuia e, por vezes, à erva-
mate, além de outras espécies menos notáveis, ocupa avidamente, os vales 
dos rios e todos os pontos que denotam a existência de umidade. Forma as 
matas ciliares, que nas coxilhas marcam as nascentes dos ribeirões e os 
seguem em estreitas galerias, a confundirem-se com as massas florestais dos 
grandes vales onde aqueles ribeiros vão despejar suas águas”. 

 
No Estado de Santa Catarina, o extrativismo da erva-mate e da madeira se 

afirmava na região do Vale do Rio do Peixe, ao final do século XIX26, onde a base da 

                                                 
26

 Neste período “o crescimento e conseqüente adensamento da população, a partilha por sucessão 
hereditária, a desagregação do regime servil, as crises atravessadas pelo sistema da grande exploração 
e sua ruína em diferentes regiões do país, figuram entre as circunstâncias principais que favorecem a 
eclosão de uma nova economia de caráter camponês e fundada na pequena propriedade. Mas o fator 
imediato e mais importante que inicialmente condicionará o estabelecimento e progresso desse novo tipo 
de organização agrária, será a grande imigração européia do século passado, reforçada no atual pela 
asiática (japoneses)” (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 249). 
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extração livre deixava espaço para a extração em terras particulares (SANTA 

CATARINA, 1980). Na região do município de Lages, a extração da erva-mate não terá 

o mesmo destaque econômico que em outras áreas do planalto Sul do Brasil, 

permanecendo como uma atividade pontual e de consumo interno. 

 

A erva-mate, cuja exploração comercial já havia sido feita no período colonial 
pelos jesuítas espanhóis nas suas missões, a partir do século XIX vai se 
transformar em destacada atividade produtiva de exportação, em especial no 
Paraná e em Santa Catarina. Dela decorre o enriquecimento, em particular, dos 
seus grandes beneficiadores e comerciantes, principalmente a partir da 
reconstrução da Estrada da Graciosa (1873), no Paraná, assim como da 
inauguração da estrada Dona Francisca 1868), em Santa Catarina. Ambas 
ligando o planalto ao litoral (PEREIRA; VIEIRA, 2009, p. 176-177). 

 
No caso da madeira, segundo Silveira (2005), há relatos de 1885 sobre o 

estabelecimento de duas serrarias comercias na região de Lages, onde os proprietários 

eram o Sr. Antônio Waltrick e o Sr. Aureliano de Oliveira Ramos. Sabe-se, igualmente, 

que existiam serrarias rústicas caseiras, para atender às necessidades de uso 

doméstico, como a construção de um galpão, por exemplo. 

Como no planalto de Lages e seu entorno destaca-se a economia voltada para a 

criação extensiva de gado, pode-se especular que  

 

“o desenvolvimento da atividade madeireira, em termos de maior abrangência, 
era obstaculizado pelas próprias forças produtivas representadas pela 
disponibilidade de mão-de-obra, pelo estágio técnico até então alcançado” 
(PEREIRA; VIEIRA, 2009, p. 182). 

 
Na década de 1910, o mercado da madeira em Lages passa por alguns avanços 

tecnológicos, como uso da eletricidade identificado na serraria de Sr. Verner, na 

localidade conhecida como Chapada. O mercado da região era bem assistido pelas 

serrarias locais, mas não possuíam infra-estrutura suficiente para atender aos 

mercados externos. Ainda, na década de 1940, o crescimento no número de serrarias, 

o “abate” e a transformação dos pinheiros em tábuas era pouco significativo em relação 

ao período que se segue (SILVEIRA, 2005). 

A retificação da rodovia Lages-Florianópolis no Governo Nereu Ramos (1935-

1945) e a abertura da BR-2, depois BR-116, que serviu de ligação entre a área do Rio 

da Prata, passando pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e chegando ao 
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norte do país, foram fatores que contribuíram para que a madeira assumisse, em parte, 

o lugar da pecuária (BASTOS; BASTOS, 2009). 

O período de 1945 a 1962 contribuiu para a expansão dos setores tradicionais 

originários do período anterior. No caso do setor madeireiro houve expansão e 

diversificação para a produção de papel, papelão e pasta mecânica (GOULARTI FILHO, 

2002).  

 

De 1930 a 1950, a madeira comanda a pauta. Na década de 30, deve-se 
assinalar a industrialização do produto (compensados e laminados, bem como 
pasta mecânica e papel). Até então, o País era grande importador de madeira, 
sobretudo para mobiliário, além de derivados, que iam desde aduelas e arcos 
até móveis e pasta mecânica. A urbanização-industrialização ocorrida no eixo 
Rio-São Paulo, deve ter sido, também, fator estimulante, o que continuou na 2ª 
Guerra. Nesta, o movimento ascendente continuou, pois se tratava de produto 
de importância para o conflito; e a perda de alguns mercados, resultante da 
conflagração, foi compensada pela aquisição de outros (SANTA CATARINA, 
1980). 

 
A década de 1940, conforme Peluso Júnior (1991) foi o período em que a cidade 

de Lages passa a ser o centro fornecedor de bens e serviços para empresários e 

trabalhadores que desenvolviam suas atividades na expansão e diversificação da 

indústria madeireira. Quase 37% da população ativa da época eram de trabalhadores 

deste setor. Os anos de 1940 e 5027 trouxeram ao planalto catarinense o 

desenvolvimento da indústria madeireira, e solucionado o isolamento pela falta de 

estradas, será a precariedade da energia elétrica que limitará o crescimento da 

atividade.  

 

Assim, somado às necessidades internas de papel, derivado da madeira, e à 
valorização do pinheiro, juntamente com as mudanças no cenário nacional e 
internacional, desencadear-se-ia o processo econômico do “ciclo da madeira de 
araucária” (pinho) que se estenderia, numa visão linear, na Serra Catarinense, 
de 1940 a meados de 1970, o período mais intenso, com numerosas serrarias 
(SILVEIRA, 2005, p. 35-36).  

 
Conforme Brand, Hoff e Simioni (2006), as condições em Lages são favoráveis 

                                                 
27

 “No segundo pós-guerra, mais precisamente nas décadas de 50 e 60, o Brasil, como um todo, 
experimentou um período de prosperidade econômica amparado, basicamente, no processo de 
industrialização do país, o qual se estendeu até meados da década de 70. O período de prosperidade foi 
marcado pelas conquistas trabalhistas e pela abundância de emprego, a faltar mão-de-obra técnica 
especializada” (NASCIMENTO; SALEH, 2002, p. 41). 
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para o desenvolvimento das florestas de pinus28, sendo possível seu uso na indústria 

madeireira e moveleira. Devido a este fator natural, a partir de 1970 ocorreu um 

significativo crescimento de florestas de pinus, desenvolvendo-se, assim, indústrias de 

celulose e papel, de processamento mecânico da madeira (madeireiras), fábricas de 

móveis29 e indústrias de máquinas (metal-mecânica). A relação entre estes setores 

gerou um número importante de pequenas e médias empresas das áreas de transporte, 

manutenção industrial (máquinas e ferramentas) e prestadoras de serviços em geral. 

Na região de Lages, a exploração da madeira “teve um começo enfático na 

década de 40, uma depressão a partir dos anos 7030, e prossegue agora em ritmo 

eufórico, crescente e contínuo” (SILVEIRA, 2005, p. 37).  

A indústria madeireira começa a perder sua força devido ao esgotamento da 

matéria-prima provocado pelo intenso desmatamento, forçando a diminuição da 

extração e a conseqüente possibilidade de uso do pinheiro. Simultaneamente, houve 

um incremento do cultivo do pinus eliottis (PELUSO JÚNIOR, 1991), que se 

apresentava como uma alternativa para a manutenção, crescimento e diversificação 

deste setor. 

O resultado de investimentos de grupos nacionais e estrangeiros gerou o 

aumento do setor de papel e celulose em Santa Catarina. Em 1966, surgem a Papel e 

Celulose Catarinense Ltda e o grupo Klabin, ambas em Lages. O reflorestamento irá 

impulsionar este setor e em cidades como Otacílio Costa e Correia Pinto encontram o 

clima favorável e um solo adequado para o pinus. Na década de 1980, incentivos fiscais 

e recursos privados promoveram o plantio de pinus em 80% da área dedicada ao 

                                                 
28

 O pinus eliottis e o pinus taeda são “espécies típicas das regiões extremamente frias do hemisfério 
norte” (NASCIMENTO; SALEH, 2002, p. 50). Foram as espécies que melhor se adaptaram na região 
serrana, proporcionado taxas altas de produtividade. 
29

 “A indústria brasileira de móveis é formada por 13.500 pequenas e médias empresas de capital 
totalmente nacional. Localizadas predominantemente na região centro-sul do país, caracterizam-se pela 
grande absorção de mão-de-obra e agregação de pouco valor por unidade de trabalho. [...] Os dados da 
Abimóvel, de 1995, demonstram que Santa Catarina é o estado brasileiro que concentra a maior parte do 
faturamento com exportações (51, 6%)” (LEÃO; GONÇAVES, 2002, p. 66).  
30

 “A redução da atividade econômica na região serrana não se deu tão-somente pelo declínio do ciclo 
extrativista da madeira, mas também pela queda da atividade econômica do país como um todo. 
Independente dos motivos, no entanto, o fato é que o declínio da atividade econômica na região serrana, 
além de preocupar a todos, demanda soluções para resolver a situação de subdesenvolvimento em que 
se encontra, quer seja em relação ao Estado de Santa Catarina, quer seja em relação aos principais 
centros desenvolvidos do país” (NASCIMENTO; SALEH, 2002, p. 43). 
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reflorestamento (GOULARTI FILHO, 2002). 

Cabe ressaltar, que a indústria madeireira apesar de responsável pelo 

esgotamento de recursos naturais tais como a araucária e a imbuia, contribuiu para o 

desenvolvimento regional, possibilitando, na sua origem, muitas vezes, a ligação entre 

várias comunidades através de estradas transitáveis e da introdução de pontes. “A 

extração da floresta nativa de pinheiros provocou grandes mudanças na economia da 

região” (NASCIMENTO; SALEH, 2002, p. 42) e hoje, a atividade madeireira exerce um 

papel significativo na proliferação de indústrias de beneficiamento de madeira e, 

consequentemente, no desenvolvimento regional. 

O setor madeireiro presente na região serrana catarinense possuía, em 2006, 

2.900 indústrias e 44,7 mil trabalhadores, representando, portanto, 4,7% do Valor da 

Transformação Industrial e 8,4% das exportações de Santa Catarina. Em 2007, 

arrecadou US$ 620 milhões, tendo a participação de 0,5% do ICMS estadual (FIESC, 

2008).  

Em 2006, a indústria de papel e celulose instalada na Serra Catarinense era 

representada por 394 empresas e 16,5 mil trabalhadores, apresentando o Valor da 

Transformação Industrial de 5,57% e sendo responsável por 2,7% das exportações do 

Estado, agregando, em 2007, US$ 202 milhões à economia catarinense, o que 

representou 1,3% do ICMS estadual (FIESC, 2008). 

 

1.3 A fruticultura de clima temperado 

 

 A formação sócio-espacial regional assenta-se no latifúndio pastoril e num 

quadro natural marcado por singularidades climáticas, topográficas, de solo, etc, 

elementos aos quais se somaram a inserção de novas tecnologias, a capacidade 

empresarial interna e externa, dentre outros aspectos, que favoreceram o 

desenvolvimento da fruticultura de clima temperado na região, principalmente o cultivo 

de maçãs31 e, mais recentemente, o de uva das variedades vitis viníferas. Entretanto, 

                                                 
31

 “No Brasil, o cultivo da macieira é realizado por mais de 2,3 mil produtores que se concentram 
basicamente na Região Sul, predominantemente nos Estados de Santa Catarina (1.627 produtores) e do 
Rio Grande do Sul (cerca de 700 produtores). No Paraná atuam cerca de 100 produtores” (BRDE, 2005, 
p. 11). 
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acredita-se que a imigração japonesa (na década de 1970 com os investimentos 

ocorridos pela Cooperativa Agrícola de Cotia32 e a família Hiragami33) que ocorreu no 

planalto de São Joaquim e os incentivos governamentais (criação de programas de 

incentivo e institutos de pesquisa agropecuária) foram decisivos para o crescimento da 

atividade na região.  

 As condições climáticas encontradas em Santa Catarina, principalmente no 

planalto catarinense, são favoráveis ao cultivo da maçã. O inverno rigoroso com baixas 

temperaturas contribui para o melhor rendimento da macieira (SANTA CATARINA, 

1991, p. 56). A região de São Joaquim apresenta um clima mais frio e maior diferença 

de temperatura entre o dia e a noite, que constituem características favoráveis à cultura 

da maçã, proporcionando maior concentração de açúcares e frutas de coloração mais 

intensa. Entretanto, esta região apresenta solos com maior declividade e pedregosos, o 

que dificulta a mecanização dos pomares (BRDE, 2000).  

As atuais e importantes regiões produtoras de frutas de clima temperado, 

principalmente de maçãs, no Estado de Santa Catarina são Fraiburgo (meio-oeste) e 

São Joaquim (planalto serrano).  

 

“Segundo a Epagri (2003), atuavam em Santa Catarina, em 2003, 1.627 
produtores de maçã, com previsão de aumento para 1.738 pomicultores, em 
2004 [...] O cultivo da macieira em Santa Catarina, de acordo com o IBGE, está 
concentrado nas Mesorregiões Oeste e Serrana, as quais apresentam 
características distintas entre si, principalmente no que se refere à estrutura 
fundiária, ao clima, a estrutura produtiva e a distribuição das cultivares” (BRDE, 
2005, p. 11). 

 

                                                 
32

 A Cooperativa Agrícola de Cotia foi fundada em São Joaquim ao final da década de 1970 basicamente 
por imigrantes japoneses e beneficiou-se do intercâmbio tecnológico com o Governo Japonês. Esta 
cooperativa deu origem à Sanjo - Cooperativa Agrícola de São Joaquim que foi fundada em 1993 por 34 
fruticultores imigrantes e descendentes de japoneses. Atualmente, a Sanjo possui 76 cooperados e 
produz aproximadamente 33 mil toneladas de maçãs Fuji e Gala. Seu atual número de funcionários é de 
250, chegando a 300 funcionários nos últimos meses do ano. A cooperativa foi a primeira a lançar no 
mercado interno e externo as maçãs com o selo PIM - Produção Integrada da Maçã (SANJO, 2010). 
33

 A empresa Hiragami foi fundada em São Joaquim na década de 1970 pelos irmãos Hiragami, após 
saírem da Cooperativa Agrícola Cotia. Atualmente, a empresa possui 7 fazendas na região de São 
Joaquim, com uma área produtiva de aproximadamente 300 hectares. Hoje, a empresa cultiva e 
comercializa diversas variedades de maçãs: Fuji, Gala, Golden Delicious, Oregon, Granny Smith, 
Sekaiichi. Assim como outras frutas de clima temperado: pêssegos, nectarinas, ameixas, pêras e caqui 
(HIRAGAMI). 
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A partir dos anos de 196034, o planalto meridional brasileiro passa por 

significativa transformação com os grandes investimentos de capitais externos à região 

na fruticultura de clima temperado, com destaque para o cultivo da macieira, que se 

instala nas regiões mais altas, passando a despontar como uma grande oportunidade 

de lucros para os novos empresários e investidores, tanto nacionais quanto 

estrangeiros. 

 

“O processo de formação do setor macieiro no sul do Brasil não pode ser 
caracterizado ou explicado por um ou dois fatores, pois foi marcado por uma 
combinação formada por: empreendedorismo; apoio estatal; condições naturais; 
terras disponíveis; características já existentes nas regiões produtoras; e 
condições positivas ou não nas diferentes escalas de influência econômica, 
local, regional, estadual, nacional e mundial” (EMERIQUE, 2008, p. 40). 
 

Os primeiros investimentos em pomares de macieiras foram decisivos para o 

crescimento e sucesso do setor “devido à experiência obtida e as primeiras técnicas 

desenvolvidas” (EMERIQUE, 2008, p. 40). A primeira fase da formação do complexo 

macieiro de Santa Catarina foi marcada por estes primeiros investimentos. 

 

Em outubro de 1952, é assinado um acordo, entre os governos da União e 
Estado, para realização de trabalhos para o desenvolvimento da produção 
vitivinícola e de frutos de clima temperado, no território catarinense. Os 
trabalhos eram relacionados à orientação e assistência técnica; curiosamente, 
as atividades seriam desenvolvidas em Videira, na área da Estação 
experimental de Vitivinicultura e Plantas Frutícolas de Clima Temperado 
(EMERIQUE, 2008, p. 41).  

 
Entretanto, já em 1950, a União e a Prefeitura de São Joaquim haviam firmado 

convênio para o fomento da atividade de cultivo de frutas de clima temperado no 

município, com a liberação de recursos através do Ministério da Agricultura, 

possibilitando o início de uma política de divulgação deste novo produto através da 

criação da Festa da Maçã (EMERIQUE, 2008). Outras iniciativas e ações da Prefeitura 

municipal de São Joaquim em parceria com os produtores através do Posto da Maçã 

impulsionaram essa política de propaganda, que rendeu e garante até hoje seu título de 

Capital da Maçã. 

Foi nos anos de 1968 e 1969 que o pioneiro Rogério Campos plantou pés de 

                                                 
34

 Cabe destacar que o consumo e a produção da maçã demonstraram crescimento significativo ao final 
da década de 1960, que coincide com o período conhecido como “milagre econômico”. 
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macieiras das cultivares starkinson, introduzindo, assim, novas cultivares na região, 

adquiridas no Estado do Rio Grande do Sul (Farroupilha e Bento Gonçalves), as quais 

possibilitaram uma melhor aceitação da fruta no mercado consumidor nacional 

(EMERIQUE, 2008). 

“No início dos anos 70, a Secretaria de Agricultura do Estado criou o PROFIT 

(Programa de Fruticultura de Clima Temperado)35, gerenciado pela ACARESC36, para 

financiar e dar assistência técnica ao plantio da maçã” (GOULARTI FILHO, 2002, p. 

317), inclusive, na época, uma equipe do programa instalou-se no município de são 

Joaquim.  

 

A iniciativa de Rogério Campos foi tomada com o objetivo de se obter uma nova 
alternativa para a região, onde a atividade madeireira esgotava sua matéria-
prima (araucária). Ela se tornaria importante para o desenvolvimento da cultura 
na região pelo peso que recebeu nas negociações que levaram a instalação, 
em 1970, do escritório da ACARESC (com uma equipe do PROFIT) no mesmo 
município (EMERIQUE, 2008, p. 42). 

 
A origem da qualidade técnica empregada atualmente no cultivo da maçã está 

relacionada às experiências promovidas, a partir de 1963, pela SAFRA – Sociedade 

Agrícola de Fraiburgo, através da instalação de um campo experimental no município 

de Fraiburgo, com capital investido pelos Frey, Evrad e Mahler (OLIVEIRA, 1996; 

BRANDT, 2004). 

 Ainda em relação aos avanços técnicos promovidos pela SAFRA, segundo 
relatos de Bleicher (2002),  
 

[...] em julho de 1963, assume a direção técnica da SAFRA Roger M. G. Biau, 
agrônomo franco-argelino, especialista em fruticultura de clima temperado na 
França e, em 1965, foi convidado George Delbard, um dos maiores viveiristas 
da Europa e especialistas em fruticultura, para auxiliá-los. Somente em 1975, 
os especialistas da SAFRA chegaram a conclusões definitivas sobre a 
fruticultura de clima temperado no Sul do Brasil, apontando apenas três 
variedades para o cultivo comercial, quais sejam: Gala, Belgolden e Fuji sobre 
porta-enxertos EM7 e MM106 para uma altitude mínima de mil metros. Assim, a 
partir de 1976, a SAFRA intensifica a plantação de macieiras em grandes áreas, 

                                                 
35

 “Segundo relatório do PROFIT, de 1972, o valor financiado cobria entre 60% e 80% do total de 
despesas com a implementação de pomares e com a manutenção nos três primeiros anos. Para 
podermos avaliar a parcela de subsídios nos empréstimos, torna-se importante destacarmos as 
condições de financiamento para a fruticultura vigentes no período de execução do PROFIT: entre 1970 e 
1976, juros de 10% e 15% ao ano; e nos anos de 1977 e 1978, juros de 10% a 21% ao ano, dependendo 
do valor do financiamento” (EMERIQUE, 2008, p. 53). 
36

 ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural. 
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em moldes comerciais, semelhantes aos europeus (PEREIRA; SIMIONI; 
CÁRIO, 2006). 
 

O desenvolvimento da fruticultura brasileira e, em particular, da catarinense se 

divide em três períodos distintos: 1) a formação da estrutura de produção (até o final 

dos anos 1980), caracterizado pelo aumento significativo da área plantada e da 

produção; 2) a intensificação e consolidação (década de 1990), no qual os sucessivos 

aumentos de produção intensificaram e consolidaram a participação da maçã nacional 

no abastecimento do mercado interno abrindo caminhos para a exportação; e 3) a 

reestruturação da produção (no final da década de 1990) que consiste na 

implementação dos programas de produção integrada de maçãs buscando obter 

produtos mais limpos e sistemas de produção menos agressivos ao meio ambiente 

(PEREIRA; SIMIONI; CÁRIO, 2006). 

 

“No início dos anos 80, o Governo Estadual atende às reivindicações da 
associação catarinense e constrói armazéns frigoríficos, entregues à gerência 
das cooperativas. No entanto, com exceção da Cooperserra

37
, que recebia 

tratamento especial por estar na área prioritária de São Joaquim, as outras 
cooperativas do estado dispunham de pequena capacidade de armazenamento, 
o que obrigava a comercialização na safra reduzindo os ganhos dos pequenos 
fruticultores” (EMERIQUE, 2008, p. 84). 

 
“Entre os maiores produtores do Estado, destacam-se a Fischer, Agrícola 

Fraiburgo, Renar e Agropel, todas em Fraiburgo” (GOULARTI FILHO, 2002, p. 318). 

Conforme Emerique (2008), a região de São Joaquim apresenta como característica 

principal os pequenos e médios produtores, onde parte deles são associados em 

cooperativas38 no intuito de organização, classificação e venda da produção.  

                                                 
37

 A Cooperserra é a Cooperativa Regional Agropecuária Serrana e também foi fundada em 1977 em São 
Joaquim, contando com 138 associados produtores dos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da 
Serra e Urupema. A evolução histórica da Cooperserra deu-se tendo em vista a crescente produção de 
pomares de maçãs, implantados nas regiões de São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. Os 
fruticultores aliados à iniciativa de técnicos da ACARESC (atual EPAGRI) sentiram a necessidade de criar 
um órgão que padronizasse e comercializasse seus produtos agrícolas. Dispõe hoje de um quadro social 
de 183 cooperados, no setor de fruticultura e consumo das lojas agropecuárias (COOPERSERRA, 2010). 
38

 “As cooperativas em formação, em São Joaquim, são as seguintes: a) Cooperfrutas, com previsão de 
adesão de 40 sócios, dos quais 37 já definidos e com quotas integralizadas. Prevê um investimento de 
R$ 2,5 milhões em construção civil e R$ 1,8 milhão numa câmara fria com capacidade para duas mil 
toneladas; b) Frutas da Neve, com previsão de 30 associados; c) Cristal, com previsão de adesão de 21 
sócios;e)  Econeve, cooperativa de produtores que produzem inclusive maçã orgânica, com previsão de, 
no máximo, 15 associados, com projeto de armazenagem de 500 toneladas. Em Urupema, 32 produtores 
de maçã estão tentando fundar uma cooperativa, mas, desse total, apenas 17 têm condições de dar 
garantias” (BRDE, 2005, p. 21-22). 
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De acordo com a classificação da Associação Brasileira de Produtores de Maçã - 

ABPM, em São Joaquim, no ano de 2005, os maiores fruticultores eram a Sanjo 

(Cooperativa Agrícola São Joaquim Ltda.), com 78 cooperados, cultivando clones da 

cultivar Gala e 70% de clones Fuji,  a Cooperserra (Cooperativa Regional Serrana),  

com 107 cooperados, cultivando 417 hectares
 

dos quais 65% são de clones da cultivar 

Fuji e 35% de Gala, e a Hiragami, com 150 hectares de pomar, sendo 60% de clones 

da cultivar Fuji, 30% de Gala e 10% de outros (BRDE, 2005). 

A Tabela a seguir, demonstra o cultivo da macieira nos municípios da 

Mesorregião Serrana que participou com 51,5% da área cultivada com macieira no 

Estado e com 50% da produção, cujo valor foi de R$ 152,6 milhões, 51,4 do valor da 

produção do Estado (R$ 296.861) no ano de 2003 (BRDE, 2005): 

 

Tabela II: Produção de maçã na Mesorregião Serrana, em 2003. 

 

Município  Área cultivada (ha)  Produção (t)  Valor produção 
(R$ mil)  

São Joaquim  3.430  101.185  65.770  

Monte Carlos  1.004  36.144  25.301  

Bom Jardim da Serra  949  28.000  23.800  

Urubici  690  19.000  9.500  

Bom Retiro  600  12.000  6.000  

Urupema  315  7.560  3.780  

Lages  305  10.065  5.033  

Santa Cecília  302  7.550  5.285  

Correia Pinto  251  2.950  1.475  

Painel  175  4.200  2.100  

Rio Rufino  150  3.000  1.500  

Campo Belo do Sul  107  2.150  1.183  

São José do Cerrito  73  1.825  913  

Bocaina do Sul  37  925  463  

Capão Alto  18  360  180  

Frei Rogério  16  400  280  

Anita Garibaldi 2  50  25  

Total  8.424  237.364  152.588  

 

Fonte: IBGE, (2003). Elaboração: BRDE, (2005). 

 

 A cadeia de produção de maçã em Santa Catarina é a que detém melhor 
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desempenho no mercado. Dentre as principais vantagens, é possível destacar as que 

se referem à produtividade, às boas características das espécies cultivadas, à produção 

de frutas seguindo as normas do sistema de produção integrada e à tecnologia de 

classificação e de armazenamento da maçã. 

A região produtora de São Joaquim é caracterizada pelos pequenos e médios 

produtores, os quais até o final da década de 1980 tinham acesso à assistência técnica 

fornecida pelo Governo.  

 

“Atualmente, muitos deles não têm acesso a pesquisa, nem a assistência 
técnica, o que representa um sério problema, já que a macieira é muito sensível 
a pragas e a variações climáticas, além de exigir sofisticadas técnicas de 
condução (poda e arqueamento) e raleio (diminuição da quantidade de frutos 
por planta). Segundo a Epagri, apesar de a instituição atuar nesse setor, não 
consegue atingir a todos os pequenos produtores. Assim, muitos deles 
precisam recorrer à assistência técnica particular, o que ocasiona aumento de 
custo na produção” (BRDE, 2005, p. 19).  
 

Devido à elevada incidência de granizo, os produtores de maçã e outras frutas 

de clima temperado da região de São Joaquim precisam utilizar as telas antigranizo e 

efetuar seguro da produção (elevando os custos de produção) no intuito de se proteger 

dos efeitos danosos causados por esse fenômeno natural.  

Através do Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura - 

PROFRUTA, criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2000, 

R$ 22 milhões foram destinados para o biênio 2008/2010 para o desenvolvimento de 

pesquisas laboratoriais com o objetivo de melhoria de qualidade de espécies, para a 

compra de materiais, equipamentos e defensivos agrícolas (BASTOS, 2009). 

Há uma busca pela diversificação da produção entre os maiores produtores da 

região de São Joaquim e também, verifica-se que as pesquisas desenvolvidas pela 

Epagri, além de seu suporte técnico, servem de incentivo para esta diversidade no 

cultivo de frutas da região. Evidencia-se o cultivo de outras frutas de clima temperado, 

além das variedades de maçã, como o kiwi, a ameixa, a nectarina, o pêssego, a uva, o 

mirtillo39, a goiaba serrana40 e a pêra-rocha41.  

                                                 
39

 O Mirtilo ou Blueberry é originário da América do Norte. Seu cultivo foi introduzido no Brasil pela 
Embrapa em 1993 e a Sanjo foi pioneira em São Joaquim introduzindo sua produção em 2003 (SANJO, 
2010).  
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Segundo o relatório de Pesquisa Agropecuária da EPAGRI (2007), a Estação 

Experimental de São Joaquim dedica-se à fruticultura de clima temperado, horticultura e 

floricultura. Entre seus principais produtos destacam-se a maçã, a pêra, o pêssego, a 

goiaba serrana, as flores e as plantas bioativas, oriundas da pesquisa, da difusão de 

tecnologias e de parcerias como com a EMBRAPA. 

Dentre os principais resultados de 2007 listados pelo relatório, podemos destacar 

a criação e o lançamento das cultivares “Alcântara e Helena”, as primeiras cultivares 

brasileiras de goiaba serrana; o desenvolvimento de modelo informatizado de previsão 

da ocorrência da “Mancha da Gala” na macieira; e o aprimoramento de tecnologia de 

baixo custo para viabilizar a produção de uvas para elaboração de vinhos finos de 

altitude. Este último resultado merece destaque nesta investigação, pois evidencia o 

papel da EPAGRI na nova atividade de vitivinicultura que desponta na Serra 

Catarinense há aproximadamente 10 anos. 

De acordo com a Síntese da Agricultura de Santa Catarina 2008/2009, a maçã 

brasileira conseguiu conquistar espaço devido à organização dos segmentos produtivo 

e de comercialização, que investiram na geração de uma fruta com qualidade, tamanho, 

sabor e apresentação, tornando-a mais competitiva no mercado42. Ainda em 1999, a 

fruta era quase desconhecida nos principais centros consumidores nacionais e 

internacionais, porém, atualmente, além de ser consumida por uma parte expressiva da 

população brasileira, está presente em mais de 30 países, que continuam dando 

                                                                                                                                                              
40

 A Goiaba Serrana é uma fruta típica das áreas frias da América do Sul. Seu desenvolvimento comercial 
foi iniciado na Serra Catarinense pelo engenheiro agrônomo Shu Otani (cooperado Sanjo) há 20 anos. A 
fruta é comercializada desde 1998 pela Sanjo e sua colheita coincide com a da maçã Fuji (março e abril) 
em São Joaquim (SANJO, 2010).  
41 O empreendedor português da cidade de Lisboa, Fernando Castro, foi um dos precursores da cultura 

da pêra-rocha na Serra Catarinense e constituiu uma parceira para a concepção da empresa Vista Alegre 
Agro Comercial. O Brasil foi adotado como produtor da fruta para produzi-la no período de entressafra da 
Europa. As primeiras 40 mil mudas de pêra-rocha foram se multiplicando e hoje estão espalhadas em 
três fazendas em solo joaquinense, nas localidades de Pericó, São João do Pelotas e Chapada Bonita, 
correspondendo por 500 toneladas/ano do produto (CORREIO LAGEANO, 2009). 
42

 A evolução das importações brasileiras de maçãs apresentou queda significativa na medida em que o 
consumidor desenvolveu preferência pelo produto nacional, que, com exceção dos primeiros anos do 
Plano Real, gradativamente foi substituindo a maçã importada. Nos dois anos subseqüentes à 
implantação do Plano Real, houve aumento do consumo interno de maçã devido ao incremento do poder 
de compra do consumidor brasileiro. As importações representavam, em 1980, mais de 73% do consumo 
interno, reduzindo-se, em 1993, para cerca de 9% e caindo para menos de 5% em 2004 (PEREIRA; 
SIMIONI; CÁRIO, 2006). 
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preferência à maçã brasileira.  

Apesar do cenário positivo apresentado na evolução da fruticultura de clima 

temperado da região de São Joaquim, a crise da fruticultura se arrasta desde 200843 e 

a cada ano os produtores encontram maior dificuldade para renegociar suas dívidas 

junto aos bancos. Com o acúmulo das pendências, os produtores não conseguem 

efetuar a liberação de novo crédito para custeio. 

 No ano de 2008 ressalta-se que houve 
 
“em alguns municípios produtores da microrregião geográfica de Lages, a 
ocorrência de temperaturas baixas combinadas com um expressivo volume de 
chuva no período de florada [o que] contribuiu para ocorrência do vírus 
“russeting” - que tem a forma de anel e deixa marcas parecidas com ferrugens 
nos frutos. Sua presença acarretou perdas de qualidade do fruto, bem como 
diminuição do seu tamanho” (SÍNTESE ANUAL DA AGRICULTURA DE SANTA 
CATARINA 2008-2009, p. 102). 

 

Apresentando um custo de produção superior ao valor da fruta no mercado, 1800 

pequenos produtores da Serra Catarinense encontram-se em sérias dificuldades. 

Através de um manifesto dos prefeitos de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom 

Jardim da Serra e de entidades, como a Associação dos Produtores de Maçã e Pêra de 

Santa Catarina - AMAP, foi solicitado ao Ministério da Agricultura que todas as dívidas 

vencidas cujos contratos tivessem sido firmados até 31 de maio de 2010, relativas a 

custeio, investimento, linha especial de comercialização, pesa e securitização, se 

enquadrassem na proposta de moratória, não impedindo, porém, o acesso do produtor 

ao crédito agrícola para as safras futuras (CORREIO LAGEANO, 2010).  

 

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
informam que as vendas brasileiras durante o primeiro semestre de 2009 
totalizaram 93,3 mil toneladas, representando um montante financeiro de 53,8 
milhões de dólares - decrescendo 9,6% e 27,0%, respectivamente. A queda é 
resultado da desvalorização no preço médio de 19,6%, em comparação com 
igual período de 2008 (SÍNTESE ANUAL DA AGRICULTURA DE SANTA 
CATARINA 2008-2009, p. 102). 

 

O consultor em fruticultura Daniel Alfredo Pérsico adverte que a produção 

                                                 
43

 De acordo com a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2008-2009, na safra 2007/08 do 
Estado de Santa Catarina houve “a ocorrência de temperaturas baixas em pleno mês de novembro - fase 
de desenvolvimento do fruto - e a queda de granizo em alguns municípios produtores comprometeram a 
qualidade da maçã. De uma forma geral, a fruta colhida é de boa qualidade, mas de tamanho reduzido, 
principalmente a cultivar Gala, destinando uma quantidade maior de frutos para as agroindústrias 
processadoras que em alguns casos podem ter alcançado até 25% da produção” (2009, p. 99). 
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nacional de maçã está numa linha crescente e paralelamente, o consumo per capita 

não aumenta. Seria preciso melhorar ainda mais a qualidade para garantir uma maior 

oferta de exportação, entretanto, outros fatores desfavoráveis ao setor são identificados 

no momento, como a crise européia com um consumo retraído e o câmbio desfavorável 

ao exportador. Outro fator gerador da crise que o consultor evidencia é a grande 

quantidade de maçã destinada à indústria, vendida a um preço que não paga nem 

mesmo a mão-de-obra no pomar (PORTAL SERRASC, 2010). Hoje, a incerteza do 

futuro da fruticultura serrana especialmente dos produtores de maçã permanece em 

evidência, dificultando uma projeção de toda atividade econômica que dependa deste 

cultivo.  
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2 A ECONOMIA VITIVINÍCOLA NA REGIÃO DE SÃO JOAQUIM 

 

2.1 A Gênese da vitivinicultura brasileira e catarinense 

    
 Ao se considerar o tema central desta pesquisa a partir da discussão sobre o 

desenvolvimento da atividade de vitivinicultura no Brasil, é preciso inicialmente 

mencionar a expansão do povoamento do território do país através dos fluxos de 

imigração européia44, visto que a origem e o desenvolvimento desta atividade estão 

intimamente relacionados à cultura destes povos, principalmente dos colonizadores 

portugueses e dos colonos italianos. 

 

“A vitivinicultura brasileira inicia com a colonização portuguesa no século XVI, 
mas é com a imigração italiana, a partir da segunda metade do século XIX, que 
se configuram muitas das tradicionais regiões vitivinícolas atuais, como a Serra 
Gaúcha, o Alto Vale do Rio do Peixe, em Caldas/Andradas, entre outras” 
(FALCADE, 2003, p. 134). 
 

 Onde hoje é o município de São Vicente (Estado de São Paulo), Brás Cubas 

plantou, em 1532, as primeiras videiras em solo brasileiro. Logo percebeu que as 

condições climáticas do litoral não eram propícias ao cultivo da uva e com o plantio de 

videiras no planalto de Piratininga (atual cidade de São Paulo) obteve maior sucesso. O 

cultivo da uva (vitis vinífera) e o fabrico do vinho progrediram a ponto de atender suas 

necessidades particulares e ainda permitir um pequeno comércio local. Estes vinhedos 

cultivados no planalto de Piratininga foram sendo abandonados com as descobertas de 

ouro e o crescimento da exploração das minas (Minas Gerais), pois se tornou mais 

viável pagar pelo vinho importado do que produzi-lo (MELLO, 2004).  

 Conforme registros históricos, a chegada dos jesuítas a Pernambuco e Bahia, 

em 1549, introduziu vinhedos na região, que tinham como objetivo produzir vinho para o 

uso na celebração das missas. Apesar de o vinho ter sido tratado pelos jesuítas como 

símbolo de cristandade, despertou o interesse e a preferência desde os primórdios da 

                                                 
44

 “O fenômeno das migrações de populações européias para outros continentes, principalmente a 
América, faz parte, entretanto, de uma realidade bem mais ampla e complexa, onde as oportunidades de 
sucesso nas áreas novas, as forças de atração, portanto, e as de repulsão, ou seja, a pobreza, as 
dificuldades para sobreviver e a superpopulação nos países de origem, constituem apenas algumas das 
condicionantes” (PETRONE, 1990, p. 95).  
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colonização e foi exaltado como símbolo sagrado de riqueza, de prestígio e de hábito 

saudável, sendo incorporado aos hábitos dos bandeirantes (DALCIN, 2008).  

 

“No final do século XVIII até meados do século XIX, quando a mineração deu 
passagem à lavoura da cana, do algodão, do tabaco e, mais tarde, do café, os 
solos de São Paulo testemunharam os primeiros indícios da retomada do 
plantio de videiras e da elaboração do vinho, mas sem expressão comercial” 
(DALCIN, 2008, p. 47). 
 

 A videira, de origem espanhola e da espécie vitis vinífera, foi introduzida no Rio 

Grande do Sul em 1626, na região dos Sete Povos das Missões, pelo jesuíta Roque 

Gonzales de Santa Cruz. Mantendo o propósito do uso do vinho nas celebrações, 

iniciou-se de forma rudimentar a arte de fabricação do vinho. Estas primeiras videiras 

desapareceram com a destruição das missões jesuítas e uma segunda tentativa 

vitivinícola ocorreu na metade do século XVIII, com a imigração açoriana no litoral 

gaúcho. Novamente estas vinhas não vingaram devido às condições de baixa altitude e 

umidade excessiva da região que não eram propícias para este cultivo (DALCIN, 2008; 

VALDUGA, 2007). 

 Na primeira metade do século XVIII, com a chegada dos imigrantes açorianos 

que povoaram a Região Sul do Brasil, a vitivinicultura ressurge no cenário do período 

colonial. O cultivo de uvas e a produção de vinhos começaram a ser praticados no 

arquipélago dos Açores no início do século XVII, principalmente na ilha do Pico, e sabe-

se que estes também trouxeram suas videiras para o Brasil (MIELE; MIOLO, 2003; 

DALCIN, 2008). Entretanto, diante do lucrativo comércio das charqueadas, o cultivo da 

vinha praticado pelos açorianos no Rio Grande do Sul teve pouca expressão na 

economia do período (MELLO, 2004).  

 As uvas americanas45, especialmente a variedade Isabel, foram introduzidas no 

Brasil (Ilha dos Marinheiros, Rio Grande do Sul) no século XIX pelas mãos do gaúcho 

Marques Lisboa (diplomata brasileiro em Washington - EUA) e do comerciante alemão 

Thomas Messiter. A fértil variedade logo se expandiu para as regiões vizinhas, 

substituindo as uvas européias que resistiam às condições climáticas desfavoráveis ao 

seu cultivo. Sabe-se que em 1825, colonos alemães haviam introduzido um modesto 

                                                 
45

 As uvas americanas são frutas de videiras da espécie Vitis Labrusca, originária da América do Norte, 
como por exemplo, a Bordô, Concord, Isabel e Niágara. 
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vinhedo para consumo doméstico na região de São Leopoldo (AGUIAR, 2008).  

 Contudo, a vitivinicultura no país ficaria restrita a pequenas áreas em distintos 

pontos do território nacional até 1875, quando tem início, no Rio Grande do Sul, a 

instalação de imigrantes italianos46. Considera-se, então, como marco inicial da 

indústria vitivinícola brasileira, a chegada destes imigrantes italianos (século XIX) e sua 

instalação na Serra Gaúcha (CORDEIRO, 2006) que tiveram os colonos alemães como 

fornecedores de grande parte de suas videiras Isabel47 cultivadas no alto da região 

serrana (AGUIAR, 2008). 

 

O colono italiano desenvolveu de imediato uma agricultura diversificada que em 
grande parte era voltada para o autoconsumo. Porém, para superar dificuldades 
de concorrência com a região de colonização alemã do Estado do Rio Grande 
do Sul no comércio de produtos coloniais, a solução encontrada “foi a 
especialização na produção e comercialização do vinho. Na época, este 
produto era produzido pelos colonos na forma de um artesanato doméstico: 
após colher a uva, a família camponesa fabricava o vinho na cantina situada 
embaixo da casa de moradia. [...] Pronto o vinho, ele era vendido aos 
comerciantes que, já no início do século, o levavam para a cidade de Porto 
Alegre e São Paulo” (SANTOS, 1980, p. 139). 
 

 A atividade de vitivinicultura teve grande importância para a fixação da cultura 

italiana no Sul do Brasil e principalmente, para o desenvolvimento econômico da região 

da Serra Gaúcha, englobando os municípios de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, 

Garibaldi, Farroupilha, Caxias do Sul, entre outros (AGUIAR, 2008). O fato é que estes 

imigrantes italianos (provenientes em sua maioria do Norte da Itália) tinham experiência 

no cultivo da vinha e na produção do vinho e trouxeram consigo sua expressiva 

tradição, tornando-se um elemento facilitador para a transição de uma produção 

doméstica para o estabelecimento do comércio do vinho no país48.  

                                                 
46

 “[...] a formação de uma produção camponesa na região resultou de uma política de povoamento que 
visava a ocupar os espaços deixados vazios pela grande propriedade, interligando a região Sul com a 
região Sudeste. Promovida a partir de 1875, essa colonização ocorreu sob a instituição da propriedade 
privada da terra, obrigando os colonos a comprar os lotes, vendidos pelas Companhias de Colonização 
ou pelo Estado. A inversão em terras, juntamente com o dispêndio em adiantamentos de meios de 
produção e de subsistência, formaram a „dívida colonial‟, que inseriu, imediatamente, o colono italiano no 
mundo mercantil” (SANTOS, 1980, p. 137). 
47

 As condições geo-climáticas da Serra Gaúcha não eram as mais adequadas ao cultivo das videiras 

européias, portanto, mais uma vez as mudas de Vitis vinífera trazidas da Itália não sobreviveram, o que 
obrigou os colonos italianos a se dedicarem ao cultivo de variedades de uvas americanas, já cultivadas 
pelos colonos alemães (MELLO, 2004; CORDEIRO, 2006). 
48

 Não há registros se alguma autoridade do Sul mandou o vinho produzido pelos italianos à Suas 
Majestades, porém a família real conhecia o vinho produzido no Brasil. “A princesa Isabel estava 
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 Inicialmente os comerciantes exerciam uma superioridade econômica e social 

sobre os colonos italianos, pois o vinho era vendido a prazo ao comerciante e este 

pagava o agricultor com o resultado da venda. Nas duas primeiras décadas do século 

XX, os comerciantes já possuíam junto ao seu comércio, locais para a armazenagem e 

o refinamento do vinho (SANTOS, 1980). 

 

Quando os comerciantes passaram a ser também fabricantes, as oportunidades 
de ir ampliando o capital também cresceram, pois podiam imprimir maior 
volume e velocidade às operações, agilizando a acumulação através da 
diferença de preços entre o que compravam dos colonos e o que vendiam a 
eles, e entre o preço que pagavam pelo vinho e o que recebiam pela venda 
desse produto para o mercado regional, e, cada vez mais, para o mercado do 
Rio de Janeiro e de São Paulo (SANTOS, 1980, p. 140). 
 

Em 1890, a vitivinicultura da Serra Gaúcha abastecia plenamente o consumo 

colonial (AGUIAR, 2008) e o crescimento da sua produção gerou a necessidade de 

profissionalização deste setor. Já em 1891 foi criada, em Taquari, a Escola de 

Agricultura e Viticultura e, em 1899, o laboratório Enológico Rio-Grandense, que se 

tornou responsável pelo controle de qualidade dos vinhos produzidos no estado 

(MELLO, 2004). 

Em 1911, sob o patrocínio do governo Borges de Medeiros, foram criados 

laboratórios de análise e controle de qualidade em cidades da Serra Gaúcha. No 

mesmo período, o engenheiro agrônomo Manoel Mendes da Fonseca foi para a França 

especializar-se em viticultura e enologia e, posteriormente, implantou o serviço de 

fiscalização do vinho no Rio de Janeiro e em outros centros de consumo do país 

(AGUIAR, 2008). 

O crescente número de comerciantes-fabricantes de vinho impulsionou a 

concorrência, gerando, em 1927, o surgimento da Sociedade Vinícola Rio-Grandense 

Ltda que tinha como objetivo constituir a indústria capitalista na vitivinicultura. As 

medidas adotadas pela Sociedade Vinícola, integralização do capital, intervenção no 

comércio do vinho, fixação de preços por parte do Estado e regulamentação do vinho, 

implicaram, na década de 193049, na expropriação do artesanato doméstico do vinho, 

                                                                                                                                                              
habituada a seu gosto „amargo e resinoso‟. Além disso, encontramos registro de que Dom Pedro II levou 
vinho nacional na sua grande viagem de 1871 para a Europa e o Oriente” (CABRAL, 2004, p. 107). 
49

 Cabe destacar, citando PEREIRA (1998, p. 37) que a década de 1930 assinala “mais uma ruptura no 
pólo interno da formação social brasileira. Em resposta à recessão mundial, o Brasil implementou uma 
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convertendo os colonos em agricultores puros, produtores de alimentos e da uva para a 

indústria do vinho (SANTOS, 1980). 

O processo de institucionalização da vitivinicultura brasileira se inicia em 1937 

com a Lei federal n˚ 549 (Lei federal do Vinho) que resultou em inúmeros postos de 

análise de vinho em centros de consumo e portos e no Laboratório Central de Enologia 

no Rio. As primeiras Estações Experimentais de Viticultura e Enologia foram criadas em 

1938 e a de Bento Gonçalves seria absorvida pela Embrapa Uva e Vinho em 1975 

(AGUIAR, 2008).  

 Cabe destacar que a vitivinicultura brasileira atual é uma atividade identificada, 

principalmente, em nove regiões do país, dentre as quais a região da Serra Gaúcha 

(RS) e as regiões do Vale do Rio do Peixe e Planalto Norte e Carbonífera (SC) se 

destacam como regiões tradicionais. “Santa Catarina é o segundo maior fabricante 

nacional de vinhos e mosto, mesmo estando em 6º lugar na produção de uvas (colheu 

41.709 toneladas da fruta em 2003)” (BRDE, 2005, p. 28). 

As zonas de clima temperado representam 88% das áreas de vinhedos e mais 

de 98% da uva utilizada para processamento (vinhos, sucos e outros derivados) do 

país. Abrangem o estado do Rio Grande do Sul (regiões da Fronteira, Serra do 

Sudeste, Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Centro e Norte do Estado); o 

estado de Santa Catarina (regiões do Vale do Rio do Peixe, Planalto Serrano e Planalto 

Norte e Carbonífera); região Sudeste do Estado de São Paulo e a região Sul do Estado 

de Minas Gerais. A região Norte do Paraná é tipicamente subtropical e as regiões 

Noroeste do Estado de São Paulo, Norte do Estado de Minas Gerais e Vale do Sub-

Médio São Francisco (Pernambuco e Bahia), caracterizam-se como zonas tropicais, 

com sistemas de manejo adaptado às suas condições ambientais específicas 

(IBRAVIN, 2010).  

Em Santa Catarina, a evolução da vitivinicultura apresenta características 

semelhantes ao ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul. Com a vinda dos 

colonizadores açorianos no século XVIII, surgem as primeiras tentativas de produzir 

                                                                                                                                                              
substituição industrial de importação, tendo, em posição hegemônica, os latifundiários feudais associados 
aos industriais em ascensão, oriundos da pequena produção mercantil surgida especialmente nas áreas 
de imigração. Formou-se, a partir de então, uma nova coalizão de classes em que as oligarquias voltadas 
ao mercado interno aliaram-se aos representantes do capital industrial emergente”. 
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vinhos no Estado e neste período, por motivos variados, a atividade não progrediu na 

Província de Santa Catarina (CORDEIRO, 2006). Foram as primeiras mudas de uva 

plantadas pelos imigrantes italianos que chegaram, em 1878, na região onde seria 

fundada a cidade de Urussanga50, as responsáveis pelo início da vitivinicultura 

catarinense que conhecemos hoje51 (LOMBARDO, 2009). 

 “Os italianos trouxeram mudas e sementes de vitis viníferas, mas elas não se 

adaptaram à úmida região” (LOMBARDO, 2009, p. 49). A cultura da uva e o hábito do 

consumo do vinho faziam parte do patrimônio cultural acumulado dos imigrantes 

italianos oriundos, na sua maioria, da região do Trento e como estavam acostumados a 

ter o vinho no seu ritual à mesa, foram buscar videiras que se adaptassem às condições 

climáticas da região de Urussanga, mesmo que o vinho resultante se apresentasse 

diferente da bebida já consumida na Itália.  

 

“Recorreram então às variedades americanas e híbridas, como a Isabel, mais 
resistentes a pragas e ao clima tropical [...] As uvas não amadureciam bem e os 
vinhos gerados eram fracos em cor, álcool e muito ácidos. Para mudar isso, os 
italianos colocaram suas energias a favor de cultivar uvas de qualidade e 
produzir vinhos melhores” (ib. id.). 
 

 Os italianos também chegaram ao Vale do Rio Tijucas e se instalaram em 1875 

em Nova Trento, onde mantiveram a tradição da cultura da uva e do vinho que são 

elaborados igualmente com as uvas americanas, e hoje, esta atividade está sendo 

associada ao turismo religioso através das peregrinações ao Santuário de Santa 

Paulina (CORDEIRO, 2006). 

 

“Segundo Jean Pierre Rosier (enólogo e gerente regional da EPAGRI de 
Videira), a produção de vinhos em Santa Catarina pode ser dividida em três 
regiões, de acordo com suas características e a tradição da cultura: tradicional, 
nova e super nova. De acordo com essa classificação, a região definida como 
tradicional abrange o Vale do Rio do Peixe (municípios de Videira, Tangará, 
Pinheiro Preto, Salto Veloso, Rio das Antas, Iomerê, Fraiburgo e Caçador), que 

                                                 
50

 “Na década de 40 um fato novo desacelerou a vitivinicultura em Urussanga: a ascensão da atividade 

carbonífera atraiu agricultores, e como houve queda na produção a região precisou comprar uvas do Rio 
Grande do Sul para fazer vinhos” (LOMBARDO, 2009, p. 51). 
51

 
51

 “[...] na região Carbonífera há cerca de 120 produtores, que fabricam cerca de 3,5 milhões de litros 
de vinho. A região distingue-se por apresentar a produção de uma uva característica, a Goethe, que 
possui qualidades próprias que diferenciam o seu vinho das demais cultivadas no Brasil. É uma uva 
híbrida, com material genético de Vitis vinífera e Vitis labrusca, que apresenta aroma e paladar de frutas, 
e cuja tipicidade é um dos elementos que mais contribuem para a divulgação da bebida. Além da Goethe, 
a região produz outras variedades como a Niágara e a Bordô” (BRDE, 2005, p. 29). 
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apresenta maior porcentagem de bebida comum, e a Carbonífera (Urussanga, 
Pedras Grandes, Braço do Norte, Nova Veneza e Morro da Fumaça), cuja base 
histórica da produção são os vinhos coloniais. Há uma pequena fabricação de 
vinhos finos, que ainda apresenta crescimento. As cidades de Rodeio, Nova 
Trento e as que se localizam no Oeste, perto de Chapecó, compõem a 
chamada nova região, onde há pouca quantidade de bebidas finas, sendo mais 
freqüentes as comuns e coloniais. A chamada região super nova, ou de altitude, 
que compreende as cidades do planalto serrano, está investindo apenas na 
produção de vinhos finos” (BRDE, 2005, p. 28-29). 
 

 No Meio-oeste, às margens do Rio do Peixe, famílias italianas, oriundas da 

Lombardia, se instalaram em 1884, como é o caso da família de Giuseppe Panceri. “Os 

primeiros meses e anos foram difíceis. A exemplo de outros imigrantes italianos, 

Giuseppe formou uma lavoura de subsistência. Nela plantou também uvas” 

(LOMBARDO, 2009, p. 61).  

 “A „tera nova‟ permitiu que o camponês se reproduzisse socialmente, seja como 

posseiro, seja como proprietário, mantendo sempre a força de trabalho familiar e, por 

conseguinte, o processo de trabalho camponês” (SANTOS, 1978, p. 150). Atualmente a 

região do Meio-Oeste é a maior produtora de vinhos do Estado de Santa Catarina e foi 

na primeira metade do século XX que italianos que migraram do Rio Grande do Sul 

deram início à construção da mais expressiva cadeia vitivinícola de Santa Catarina. 

Esses italianos haviam implantado a vitivinicultura na Serra Gaúcha e tiveram como 

área central para o desenvolvimento da atividade no meio-oeste catarinense a região 

da cidade de Videira (CORDEIRO, 2006).  

 Em 1956, a família Frey começou o plantio, entre outras frutas de clima 

temperado como foi o caso da maçã, de parreiras, construindo uma cantina e iniciando 

a produção de vinho. Anos mais tarde, em 1961, na tentativa de aprimorar seu produto 

oriundo da videira, a empresa da família Frey se associou a um grupo de fruticultores 

franceses que elaboravam vinhos na Argélia. Essa parceria foi responsável pelo plantio 

das primeiras videiras de castas européias na região, que por falta de conhecimentos 

técnicos apropriados, resultou em uma experiência fracassada52 (DESPLOBINS, 2003).  

 Os imigrantes italianos mantiveram para si a tradição do cultivo da uva e a 

produção do vinho até o final dos anos de 1980, momento em que as empresas do 

ramo, e até mesmo aquelas que não participavam da cadeia produtiva do vinho, 

                                                 
52

 Tradução livre. 
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passaram a pesquisar novas regiões para o cultivo de uvas, principalmente as viníferas. 

Assim, novas regiões surgiram no Rio Grande do Sul, e até mesmo em regiões sem 

qualquer tradição anterior com o vinho, como é o caso do Médio Vale do São Francisco, 

na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco (CORDEIRO, 2006). 

  A produção da uva e do vinho no Meio-Oeste catarinense é constituída 

principalmente de uvas de origem americana e híbrida, assim como a do mercado 

brasileiro que é  

 

[...] representado em mais de 80% pelo vinho produzido com base em 
variedades de Vitis labrusca e o sistema de condução latada (as varas são 
atadas horizontalmente aos fios do sistema de sustentação do vinhedo) é a 
técnica tradicional de produção empregada. A alta produtividade dessas uvas e 
a diversidade de uso compensam o baixo preço repassado ao viticultor. Embora 
a qualidade deste vinho seja medíocre seu preço moderado assegura um 
mercado regular. Em vez disso, os vinhos finos feitos com as variedades Vitis 
viníferas trazem consigo uma imagem de qualidade. Acessível a uma minoria 
de consumidores, o seu mercado consumidor não é garantido. Os custos com o 
cultivo e o menor rendimento desta variedade nem sempre são garantidos no 
estabelecimento do preço mínimo repassado ao produtor. Nestas condições, o 
sistema Labrusca-Latada garante aos produtores um estabilidade econômica 
que contrasta com a decisão arriscada de cultivo da Vitis vinífera 
(DESPLOBINS, 2003, p. 41)

53
. 

 

O vinho comercializado no Brasil não sofreu modificações significativas durante 

muitos anos, contudo, em 1965 surge a preocupação com a melhoria de qualidade e 

das técnicas agrícolas sustentadas pelo Programa Plante Viníferas, desenvolvido pela 

Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul por meio do incentivo aos agricultores 

em replantarem seus vinhedos de castas européias por serem as mais adequadas ao 

fabrico do vinho de qualidade superior (AMARAL, 2005) e que resulta na nomenclatura 

vinho fino, conforme o Ministério da Agricultura, Lei Nº 7678, de 8 de novembro de 

1988. 

 Na década de 1970, com a criação em Santa Catarina do Projeto de Fruticultura 

de Clima Temperado - PROFIT houve um grande incentivo ao plantio de castas 

européias. O despreparo da indústria local em processar essa matéria-prima e a alta 

incidência de viroses acarretou na eliminação dos parreirais de uvas viníferas (EPAGRI, 

2004).  

 A evolução da vitivinicultura brasileira se confunde com o desenvolvimento desta 

                                                 
53

 Tradução livre. 



72 

 

atividade econômica no Rio Grande do Sul. Na figura apresentada a seguir pode-se 

observar os 4 períodos evolutivos da vitivinicultura brasileira: 

 

 

Figura 5: Períodos Evolutivos da Vitivinicultura Brasileira. 

Fonte: BRDE, (2005). Elaborado por Tonietto & Mello, (2001). 

 

 A partir da década de 1970, ocorreram investimentos de grandes empresas 

estrangeiras na produção de uvas e vinhos no Rio Grande do Sul, ocasionando um 

significativo aumento na área cultivada com uvas viníferas, destinadas à elaboração de 

vinhos finos. Ainda assim, a porcentagem atual de vinhos finos fabricados no Brasil em 

relação ao total do que é produzido é de cerca de 10% (BRDE, 2005).  

 A chegada de empresas estrangeiras, além da implantação de vinhedos com as 

uvas européias, impulsionou a indústria vitivinícola a realizar transformações 

importantes de modernização e investimentos, como o uso de caixas plásticas no 

transporte de uvas, a aquisição de novos equipamentos, a reestruturação das adegas e 

o emprego de novas tecnologias de vinificação (TONIETTO, 2003). 
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 As transformações ocorridas no 3˚ período evolutivo da vitivinicultura brasileira 

estabeleceram um novo referencial de qualidade para a produção de vinhos nacionais, 

correspondendo ao período de produção de vinhos finos com uma filosofia similar 

àquela dos países produtores do Novo Mundo, centrada nos vinhos varietais. Foi neste 

período que o vinho brasileiro veio a conquistar um bom conceito junto ao consumidor 

brasileiro (TONIETTO, 2010).  

 A reconfiguração da vitivinicultura mundial vem ocorrendo desde a década de 

1980, motivada por uma série de transformações no processo produtivo, na 

comercialização e no consumo do vinho marcado por aspectos socioambientais, a partir 

da segunda metade do século XX, tais como as mudanças nos hábitos alimentares 

contemporâneos, a introdução de outras bebidas alcoólicas e não-alcoólicas à mesa de 

fiéis consumidores de vinhos, as campanhas antialcoolismo e também, o descrédito 

quanto à idoneidade de algumas produções vitivinícolas (AGUIAR, 2008). 

 

“[...] olhando-se especificamente para a vitivinicultura mundial, pode-se dizer 
que desde o final da década de 80 este setor vem passando por uma série de 
modificações. A globalização econômica colocou em paridade de disputa por 
mercado, países tradicionais na produção de vinhos, como França, Itália, 
Portugal, Espanha e Alemanha, o nomeado „velho mundo‟ vitivinícola; com o 
„novo mundo‟ representado por países como Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Austrália e África do Sul. A guerra entre o vinho de Terroir (Europa) e o vinho 
varietal (Novo Mundo) tem oportunizado, para os consumidores, uma melhor 
qualidade do produto, bem como, preços mais acessíveis” (BLUME; HOFF; 
PEDROZO, 2007, p. 2). 
 

 Já em meados da década de 1980, as ainda pequenas vinícolas de origem 

italiana instaladas na Serra Gaúcha iniciaram o processo de aperfeiçoamento do plantio 

e do uso de tecnologia de elaboração de vinho. Houve também o incremento do 

sistema de plantio passando da condução „latada‟ para a „espaldeira‟54 (AMARAL, 

                                                 
54

 O sistema de condução espaldeira é um dos mais utilizados pelos viticultores nos principais países 
vitivinícolas. No Rio Grande do Sul, é adotado especialmente na Campanha e na Serra do Sudeste e por 
algumas vinícolas da Serra Gaúcha. As videiras conduzidas em espaldeira têm dossel vertical e a poda é 
mista ou em cordão esporonado. As varas são atadas horizontalmente aos fios da produção do sistema 
de sustentação do vinhedo. Se necessário, os ramos são despontados. Normalmente, deixam-se duas 
varas/planta quando a poda é mista; em cordão esporonado, há dois cordões/planta. A distância entre as 
fileiras varia de 2,00 a 2,50 m, mas se a altura do dossel vegetativo for de 1,00 m a captação da radiação 
solar é maximizada com fileiras distanciadas de 1,00 m. A distância entre plantas é de 1,20 a 2,00 m, 
conforme a variedade e a fertilidade do solo. A zona de produção geralmente situa-se entre 1,00 e 1,20 m 
do solo. Deixam-se de 65 mil a 80 mil gemas/ha, dependendo principalmente da variedade. A altura do 
sistema de sustentação do solo até a parte superior é de 2,00 a 2,20 m (MIELE; MANDELLI, 2003). 
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2005).  

 Particularmente, a abertura comercial do Brasil, a partir da década de 1990, 

estimulou o consumo de vinhos importados através do aumento de opções de produtos 

diferenciados em termos de marcas, variedades e denominações de origem 

(TONIETTO, 2003). Esta situação obriga o produto nacional, em fase de 

desenvolvimento de marcas e características organolépticas ainda recentes, à disputar 

o mercado interno de vinhos finos com marcas e produtos já consolidados e 

reconhecidos pelo consumidor brasileiro (BLUME; HOFF; PEDROZO, 2007). 

 Surge um novo cenário, no qual emergem consumidores mais exigentes, que 

busca conhecer mais sobre a qualidade, a procedência e a diversidade do vinho, 

tornando este mercado ainda mais competitivo para os vinhos produzidos no Brasil 

(TONIETTO, 2003). 

 
“os novos admiradores da bebida distinguem-se de um comum bebedor de 
vinhos [...] Não chega a ser um membro da elite que sempre consumiu produtos 
de nobre berço vitivinicultor europeu; entretanto, preocupa-se cada vez mais em 
conhecer e saber apreciar as novidades, aspirando de certo modo à elevação 
do seu poder aquisitivo” (AGUIAR, 2008, p. 29). 
 

Dados da União Brasileira de Vitivinicultura - UVIBRA indicam que o consumo 

médio de vinho no Brasil é de 2 litros „per capita‟, o que ainda é muito baixo se 

comparado a países produtores como a França, que é de 56 litros/per capita/ano ou 

com a Argentina que é de 36 litros/per capita/ano, segundo dados da Australian Wine 

Brand Corporation - AWBC (2005). Apesar das estatísticas do Brasil sobre o consumo 

do vinho apresentarem uma grande carência de detalhamento, pressupõe-se que nos 

grandes centros urbanos do Sul e Sudeste o consumo seja mais elevado devido ao 

maior poder aquisitivo e ao estilo de vida (SATO, 2009), além da constatação de que 

estes estados tradicionalmente concentram a produção de vinhos do país.  

Segundo diferentes institutos há uma estimativa de que o consumo de vinho no 

Brasil alcance, nos próximos 10 anos, o número de 10 litros per capita ao ano, o que 

significa prever que o atual mercado nacional do vinho aumentará em cinco vezes o seu 

tamanho (QUINTA DA NEVE, 2010). 

De acordo com a tabela abaixo, conforme os dados da União Brasileira de 

Vitivinicultura - UVIBRA (C.I.E.F. - M.F.), é possível observarmos que no período de 
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1993 - 2000 a participação dos vinhos importados no mercado brasileiro de vinhos finos 

passou de 19,4% para 46%. Isto se deve ao processo de abertura da economia 

brasileira ao exterior, que ocasionou no segmento de vinhos finos uma forte 

concorrência e o registro de taxas significativas de crescimento das importações de 

vinhos de mesa (PROTAS; CAMARGO; MELO, 2008).  

 

Tabela III: Participação das importações de vinhos de mesa em relação aos vinhos de 
viníferas comercializados no Brasil - 1993/2000 (em 1000 litros). 
 

Vinhos de viníferas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nacionais 49.916 46.542 40.195 40.696 40.442 32.456 37.096 34.196 

Importados 11.979 21.457 28.102 22.632 24.018 22.765 26.415 29.288 

Total 61.895 67.999 68.297 63.328 64.460 55.221 63.511 63.848 

Participação 

importações/total (%) 

 

19,35 

 

31,55 

 

41,15 

 

35,74 

 

37,26 

 

41,23 

 

41,59 

 

46,10 

 
Fonte: PROTAS et al., (2008). Elaborado pela Embrapa Uva e Vinho. 

  

 Para que a vitivinicultura brasileira ocupe uma posição de maior destaque entre 

os países do Novo Mundo será preciso que enfrente um desafio triplo, que consiste em 

promover a qualidade e a concorrência interna entre produtos similares, manter a sua 

posição estratégica no mercado nacional frente a forte concorrência gerada pela 

integração econômica do MERCOSUL e pela entrada, já mencionada anteriormente, 

dos vinhos europeus no mercado brasileiro e também, incrementar o espaço no 

mercado internacional para seus vinhos (BLUME; HOFF; PEDROZO, 2007). 

 Desde a abertura nacional para a importação de vinhos, os vitivinicultores do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina estão tendo mais problemas na concorrência com o 

vinho importado da Argentina. A compra de vinho do país vizinho passou de 1996 a 

2003, de 644 mil para 5,72 milhões de litros (segundo dados da UVIBRA). Foi 

principalmente a isenção de imposto de importação para os produtos do MERCOSUL e 

a crise que atingiu a Argentina em 2001 que impulsionaram o consumo destes produtos 

em solo nacional, o que acarretou numa baixa no preço da bebida argentina. O 

contrabando também alcança quantidades significativas. Estima-se que, apenas por 
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Puerto Iguazu (Paraguai) fronteira com Foz do Iguaçu entrem 7,2 milhões de garrafas 

ilegalmente no Brasil por ano (BRDE, 2005). 

 Conforme se verifica na tabela abaixo, no período 1997-2000, as estatísticas 

(dados UVIBRA) referentes à comercialização do vinho fino nacional apresentaram uma 

queda de 8,2% no volume absoluto comercializado.  

 

Tabela IV: Comercialização de vinhos, mosto e sucos de uva do RS por tipo, em litros - 
1997 e 2000. 
 

PRODUTOS/ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

VINHO COMUM 174.768.638 181.576.649 200.578.746 221.023.603 221.518.224 

Tinto 127.693.158 133.479.291 150.857.434 172.183.792 176.793.696 

Rosado 13.550.872 12.980.172 13.221.934 9.150.927 7.283.912 

Branco 33.524.608 35.117.186 36.499.378 39.688.884 37.440.616 

            

VINHO ESPECIAL 790.617 194.075 234.696 249.345 492.272 

Tinto 136.027 50.870 56.589 177.872 281.260 

Rosado 145.144 2.074 112.392 - 12.833 

Branco 509.446 141.131 65.715 71.473 198.179 

            

VINHO FINO 46.442.209 32.456.318 37.096.571 34.195.829 28.701.658 

Tinto 18.303.579 11.925.188 14.706.398 15.119.076 12.112.495 

Rosado 1.997.373 1.585.687 1.479.987 1.021.310 790.176 

Branco 26.141.257 18.945.443 20.910.186 18.055.443 15.798.987 

            

Espumantes 3.035.402 3.223.462 5.555.866 4.136.072 4.019.853 

Espumantes Moscatel 19.222 29.712 50.670 194.723 474.162 

Filtrado doce 11.506.197 14.457.195 11.065.803 10.253.296 11.400.130 

Frisantes 221.733 15.370 12.861 2.583 - 

Licorosos 756.557 165.5907 1.013.137 1.110.159 957.388 

Compostos 847.456 1.137.668 1.199.898 1.084.344 276.791 

Mistelas 420.127 108.555 27.060 - 6.619 

Jeropiga 78.504 49.339 71.800 66.197 66.824 

Suco de uvas 4.996.959 9.025.797 7.778.310 6.847.466 11.498.893 

Suco de uvas concentrado 16.724.519 13.944.137 16.261.806 15.315.971 14.704.091 

Mosto Sulfitado - - 88.000 180.900 369.070 

Mosto concentrado 124.870 - - - - 

Cooler 4.571.501 5.764.233 9.424.282 10.847.415 10.994.658 

Sangria - - - - 99.260 

TOTAL 265.198.444 260.687.419 293.850.898 306.320.410 304.433.059 

 
Fonte: PROTAS et al., (2008). Elaborado pela Embrapa Uva e Vinho. 

  

 Porém, fazendo uma análise otimista, percebe-se na mesma tabela o 

significativo incremento verificado na comercialização dos vinhos espumantes, 
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sobretudo no Moscatel, com um crescimento no volume comercializado de 2366,7%.  

Este é um segmento dentro da cadeia vitivinícola brasileira com maior potencial de 

expansão no mercado interno (já apresentando forte reconhecimento e identificação do 

consumidor brasileiro) e devido ao reconhecimento internacional quanto à qualidade 

dos espumantes brasileiros, poderão incrementar o mercado de exportações por meio 

de políticas específicas de apoio (PROTAS; CAMARGO; MELO, 2008). 

 

O caminho para melhorar os índices de competitividade do setor, segundo 
especialistas e técnicos da EMBRAPA, passa por avanços tecnológicos, maior 
organização do setor vitivinícola, política tributária mais adequada e elaboração 
de um plano estratégico que defina e oriente políticas de crédito, de marketing, 
de controle e fiscalização, de legislação e de relações internacionais, entre 
outras (BRDE, 2005, p. 28). 

 

 Cabe enfatizar, apesar dos dados descritos sobre o competitivo mercado interno 

existente no Brasil, que grande parte das vinícolas até hoje estabelecidas nas regiões 

tradicionais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tiveram origem no período das 

imigrações européias, principalmente, italiana. 

 A maior parte destas vinícolas da Serra Gaúcha apresenta uma grande 

renovação em seus aspectos produtivos técnicos e tecnológicos, porém, conservam os 

fortes traços de sua formação cultural italiana na manutenção de suas propriedades 

familiares e na permanência de elementos típicos regionais. Esta relação com suas 

origens evidencia a importância da vinha para o imigrante e descendente italiano, onde 

muitos dos sobrenomes tornaram-se marcas de vinhos brasileiros: Valduga, Miolo, 

Vallontano, Pizzol, Pizzato, Val de Miz e Don Laurindo (AGUIAR, 2008). 

 Em Santa Catarina, a vitivinicultura possui expressão econômica principalmente 

na Região do Vale do Rio do Peixe, localizada aos 27°de latitude Sul, 51°de longitude 

Oeste e apresentando uma altitude que varia de 600 a 800m. De acordo com o 

Cadastro Vitícola do Vale do Rio do Peixe - Santa Catarina (2000), a viticultura desta 

região apresenta grande similaridade com a da região da Serra Gaúcha quanto à 

estrutura fundiária, topografia e tipo de exploração vitícola. Para tal aproximação, 

ressaltamos que a atividade é baseada no uso da mão-de-obra familiar e volta-se à 

produção de uvas destinadas principalmente à elaboração de vinhos de consumo 
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corrente e suco de uva, sendo uma parte menor da produção destinada ao consumo in 

natura (PROTAS; CAMARGO; MELO, 2008). 

 Apesar de na década de 1990 ter ocorrido um decréscimo da área plantada com 

as uvas americanas e híbridas, devido ao alto custo de implantação dos vinhedos, um 

mercado próximo da saturação e problemas de morte e declínio de plantas (EPAGRI, 

2004), a vitivinicultura do Alto Vale do Rio do Peixe é responsável por cerca de 80% da 

produção de uva e vinho no Estado (BRDE, 2005), mantendo sua tradição atrelada às 

origens de seus habitantes, como ocorre na Serra Gaúcha. 

 O caso da família Panceri é bastante exemplar: através das iniciativas dos 

irmãos Celso e Luiz, houve um redirecionamento das atividades de vitivinicultura 

iniciadas em 1958 por seu pai Nilo na região de Tangará (Meio Oeste catarinense), neto 

do italiano Giuseppe Panceri, que chegou à região de Caxias do Sul em 1884. Os 

vinhedos de vitis viníferas começaram a ser implantados em 1999 e hoje, a Vinícola 

Panceri serve de exemplo por se tratar de uma empresa familiar, de origem italiana, 

instalada no município de Tangará desde o início da ocupação da região e por seu 

pioneirismo servir de referência para os novos empreendimentos que têm surgido na 

região, como a Vinícola Pisani (LOMBARDO, 2008; CORDEIRO, 2006). 

 No processo de reconfiguração do campo do vinho na contemporaneidade, o 

grande desafio da vitivinicultura é estar aberta ao novo, absorvendo novas tendências e 

ajustando-se aos novos conceitos e padrões de vinhos estabelecidos pelo crescente 

mercado consumidor, sem perder sua autenticidade, seu caráter de regionalidade, 

expressão maior da evolução e experiências acumuladas através da história desta 

bebida que permanecem ajustadas à geografia, valores e cultura da região produtora. 

 Como conseqüência dessa reconfiguração da vitivinicultura vem ocorrendo, 

desde o final da década de 1990, uma reversão das expectativas no plantio das 

variedades de castas européias, que resultou no surgimento de novos plantios, 

inclusive em áreas não-tradicionais para o cultivo da videira, como a região de elevada 

altitude (acima de 900 metros), no Planalto Serrano Catarinense, nos Campos de Água 

Doce, Caçador e Campos Novos, além das já tradicionais regiões como Tangará e 

Videira (KREUZ et. al., 2005). 

 
Desde o início da década de 2000, vem acontecendo uma revolução na 
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vitivinicultura do Meio-Oeste catarinense com o plantio em escala comercial de 
vinhedos de castas viníferas. Atualmente são trinta e três produtores, que até 
2005 tinham plantado aproximadamente 106 hectares. No futuro, certamente, 
essa região tornar-se-á um importante ícone na produção de vinhos finos em 
Santa Catarina. Esse quadro é o resultado das pesquisas desenvolvidas pela 
EPAGRI, para identificar as variedades de uvas viníferas que melhor se 
adaptam às condições edafoclimáticas desta região, gerando conhecimento 
importante para subsidiar os agricultores no cultivo das videiras e elaboração 
dos vinhos finos (CORDEIRO, 2006, p. 36). 
 

 Na região de São Joaquim, identifica-se a nova geração de vinhos e de 

empresários que simbolizam a revolução experimentada pela vitivinicultura catarinense, 

em busca de modernização para alcançar um novo patamar de mercado na virada para 

o século XXI. Entretanto, é importante reconhecer que as bases lançadas pelos 

imigrantes italianos sedimentaram e consolidaram a atividade vitivinícola em Santa 

Catarina (LOMBARDO, 2009). 

 O cultivo da uva e a produção de vinho podem se tornar atrativos turísticos de 

grande significância através da organização de rotas ou roteiros da uva e do vinho, a 

exemplo do que já existe no vizinho Estado do Rio Grande do Sul (Vale dos Vinhedos, 

Caminhos de Pedra, entre outros), onde a paisagem vitícola, os métodos de cultivo da 

videira, os vinhos de cada empresa produtora, associados aos demais recursos 

turísticos locais, podem ser apresentados como alternativa ao turismo massificado de 

sol e mar, além de incrementar a atividade turística já existente nos municípios da 

região vitivinícola de São Joaquim. 

 Atualmente, o Brasil é o 16˚ produtor mundial de vinhos e o 5˚ maior consumidor 

(VINHOS DO BRASIL, 2010) e o fato da produção de uvas viníferas apresentar um 

crescimento no Brasil nos últimos anos favorece ainda mais o potencial de consumo 

interno. A produção nacional de uvas (castas americanas, híbridas e européias) é da 

ordem de 1,2 milhões de toneladas/ano. Deste volume, 45% são destinados ao 

processamento, para a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados e 55% 

comercializado como uvas de mesa. No Rio Grande do Sul, estado que responde por 

cerca de 90% do vinho produzido no Brasil, o processamento de uvas de castas 

européias na safra 2009 foi de 72,10 milhões de quilos (IBRAVIN, 2010).  

 A viticultura no Brasil ocupa aproximadamente uma área de 77 mil hectares, com 

vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país, em latitude de 30º 56‟ 15‟‟S, até 

regiões situadas muito próximas ao equador, em latitude de 5º 11‟ 15‟‟S (IBRAVIN, 
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2010). Neste contexto, a região do Planalto Catarinense destaca-se como área 

emergente da vitivinicultura brasileira de clima temperado e está estruturada em três 

pólos produtores: São Joaquim, Campos Novos e Caçador que se situam entre as 

latitudes 26º e 28ºS e as longitudes 50º e 52ºW, com altitude variando entre 900m e 

1400m (IBRAVIN, 2010).  

 Esta região produtora está voltada exclusivamente para a produção de vinhos 

finos de altitude, portanto o cultivo de uvas Vitis vinifera tem sido priorizado. Os três 

pólos produtores de vinhos finos de altitude representam hoje aproximadamente 310 

hectares e estão distribuídos entre 32 associados da ACAVITIS, divididos em 

empreendimentos individuais e conjuntos, como cooperativas e empresas. As cepas 

que predominam nos vinhedos implantados são a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a 

Cabernet Franc, a Pinot Noir e a Sangiovese, entre as tintas e a Chardonnay e a 

Sauvignon Blanc, entre as brancas. A produção anual dos associados é de 500 mil 

garrafas, mas em três anos espera-se atingir 2 milhões de garrafas (ACAVITIS, 2010). 

 

2.2 Origens da vitivinicultura na região de São Joaquim 

 

Assim como para o desenvolvimento do setor macieiro, as condições geográficas 

da região do planalto catarinense tiveram um papel fundamental na introdução e 

desenvolvimento da produção de uvas, especialmente as da variedade vitis viníferas, 

visto que  

 
a região do planalto sul catarinense apresenta características climáticas com a 
predominância de invernos rigorosos, primavera e verão amenos, além de 
outono com alternância de temperaturas diurnas e noturnas e baixo índice 
pluviométrico na época de maturação e de colheita da uva (BONIN; 
BRIGHENTI, 2005).  
 

 Em função da diversidade ambiental brasileira, a viticultura destinada à 

agroindústria, é encontrada desde os 8° (Vale do Submédio São Francisco) até os 32° 

de latitude Sul (Serra do Sudeste no Estado do Rio Grande do Sul), localizada em 

latitudes baixas a médias. Esta situação difere bastante da viticultura desenvolvida em 

latitudes mais elevadas como nas regiões setentrionais da Europa e da América do 

Norte, onde a viticultura chega a ser praticada até os 52º de latitude Norte (AMARAL, 
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2005). 

 No Brasil, podemos encontrar pólos com viticultura característica de regiões 

temperadas, apresentando um período de repouso hibernal definido, pólos em áreas 

subtropicais onde normalmente a videira é cultivada com dois ciclos anuais que são 

definidos em função de um período de temperaturas mais baixas no qual há risco de 

geadas; e pólos de viticultura tropical onde é possível a realização de podas 

sucessivas, com dois e meio a três ciclos vegetativos por ano (PROTAS; CAMARGO; 

MELO, 2008). 

 O sistema de Classificação Climática Multicritério Geovitícola - Sistema CCM 

Geovitícola foi aplicado em São Joaquim como ferramenta para averiguar as 

características climáticas da região para a viticultura de uvas finas e classificou, 

segundo os estudos de Brighenti e Tonietto (2004), o clima vitícola de São Joaquim 

como “Frio, de Noites Frias e Úmido” (IH-2 IF+1 IS-2), apresentando o Índice 

Heliotérmico - IH de 1.714 - mínimo de 1.505, máximo de 1.890; o Índice de Frio 

Noturno - IF de 12,1º C - mínimo de 10,8º C, máximo de 14,8º C; e o Índice de Seca - IS 

de 200 mm - mínimo de 174 mm, máximo de 200 mm. Portanto, São Joaquim possui 

clima vitícola mais frio, apresentando noites mais frias em relação às demais regiões do 

Brasil produtoras de vinhos finos55 (BRDE, 2005). 

 Entretanto, é importante ressaltar que a região de São Joaquim apresenta 

diversas condições mesoclimáticas, onde as áreas de menor altitude em relação ao 

ponto estudado (1.415 m) deverão apresentar índices IH e IF um pouco mais elevados, 

condições estas que podem ser interessantes para a maturação de variedades de uvas 

mais tardias beneficiando a qualidade do vinho. Em razão do regime térmico, a duração 

do período que vai da brotação à colheita das uvas (b-c) é maior em São Joaquim 

                                                 
55

 Junto à base de dados do Sistema CCM Geovitícola, que conta com mais de 100 climas vitícolas 
mundiais catalogados, há climas vitícolas semelhantes ao de São Joaquim, que pelo renome de seus 
vinhos evidenciam a potencialidade das características da região de altitude de São Joaquim como 
favorável ao cultivo das uvas européias. É o caso de mesoclimas localizados no Pays de Bade 
(Alemanha), no Vale de Save (Eslovênia) e na região de Jura e Savoie (França). A diferença mais 
significativa destas regiões em relação a São Joaquim é que o excedente hídrico é menor em tais 
regiões. Ainda, do ponto de vista térmico, as regiões citadas da Europa apresentam uma amplitude 
térmica anual duas vezes maior (situada entre 15 e 20ºC), apresentando tendência a clima de tipo 
continental. Tendo em vista que tais regiões se localizam em latitudes mais elevadas, isto resulta também 
numa curva térmica distinta durante o ciclo vegetativo da videira (BRIGHENTI; TONIETTO, 2004). 
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quando comparado com outras regiões vitícolas brasileiras. Para exemplificar, o período 

b-c em São Joaquim dura em média 189 dias para a casta Cabernet Sauvignon (média 

das safras 1988 a 2001), enquanto que na Serra Gaúcha ele é de 152 dias 

(BRIGHENTI; TONIETTO, 2004). 

 

A influência climática dada à altitude elevada, na latitude de 28˚, proporciona 
um deslocamento de todo o ciclo produtivo da videira a qual, em algumas 
variedades, inicia suas atividades vegetativas somente na segunda quinzena do 
mês de outubro e finaliza sua maturação também na segunda quinzena do mês 
de abril. Este deslocamento propicia a ocorrência de condições climáticas 
diferenciadas em relação ao restante do país nas diferentes etapas do 
desenvolvimento das plantas. Nas regiões tradicionalmente produtoras no sul 
do país este ciclo tem início no mês de setembro e normalmente finda no mês 
de fevereiro, quando as condições climáticas, principalmente de altas 
temperaturas e pluviosidade, são tradicionalmente difíceis (ROSIER, 2003, p. 
137). 
 

Este deslocamento do ciclo da uva beneficiado pelas condições geo-climáticas 

da altitude catarinense, propiciam a elaboração de vinhos mais alcoólicos, com uma 

coloração intensa que vem sendo muito bem recebido pelos já consumidores de vinhos 

finos de altitude e pela área especializada, sommeliers, enólogos e enófilos. 

Cabe destacar que a produção de vinhos finos de altitude em Santa Catarina 

concentra-se em três regiões produtoras (Campos Novos, Caçador e São Joaquim) que 

integram a Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude – 

ACAVITIS, criada em 2005 com o intuito de promover uma marca de qualidade. As 

normas da ACAVITIS fixam alguns parâmetros para a produção que garantem o padrão 

e a qualidade dos vinhos finos de altitude da serra catarinense, como a altitude acima 

de 900 metros em relação ao nível do mar, a produção máxima de 6 (seis) mil litros de 

vinho por hectare de uvas, além da proibição da chaptalização (adição de açúcar ao 

mosto no intuito de elevar o teor alcoólico dos vinhos tranqüilos).  

Assim, pois, a altitude cria condições específicas de clima capazes de contribuir 

no cultivo da vinha. A cada 100 metros acima do nível do mar, o ar perde 1% de seu 

carbono, o que representa dizer que nas manchas de altitude da Serra Catarinense há 

em média 10% a menos desse elemento na sua atmosfera. As folhas são usinas de 

fotossíntese que extraem o carbono do CO e CO2 da atmosfera, retido e utilizado para 

o crescimento da planta. Devido à menor carga de carbono disponível, as videiras no 

planalto catarinense apresentam um processo vegetativo mais lento. A pressão 
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atmosférica menor e a maior proximidade do sol têm ação sobre a evaporação nas 

folhas, que eliminam mais água do que o normal, concentrando os nutrientes que vêm 

do solo e formando a seiva rica de alimentação das bagas de uva. A temperatura baixa 

durante a noite faz com que a respiração das folhas seja menor, economizando 

carbono (ACAVITIS, 2010). 

No mapa 2, observa-se que os três pólos produtores de vinhos finos de altitude 

concentram-se entre 900 e 1400m, como já foi destacado anteriormente: 

 

 

 

Mapa 2: Regiões de altitude de Santa Catarina. 

Fonte: SRTM
56

.  

 

 A altitude da região vitivinícola de São Joaquim proporciona elevada amplitude 

térmica com temperaturas noturnas amenas. Essas baixas temperaturas influenciam no 

                                                 
56

 Mapa obtido em slide de apresentação do palestrante Luiz Vianna (pesquisador da Epagri / Ciram) no 
IV Simpósio catarinense de vinhos finos de altitude, (2009). 
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metabolismo da videira, retardando o amadurecimento dos frutos, reduzindo o 

crescimento das plantas e permitindo a maturação fenólica mais completa. Os estudos 

realizados para a análise do comportamento da uva em São Joaquim indicaram que as 

condições climáticas do planalto serrano catarinense, únicas em todo o território 

nacional, possibilitam a fabricação de vinhos com coloração e aromas intensos, mais 

encorpados que a maioria das bebidas produzidas no Brasil (ROSIER et al., 2004) e de 

teor alcoólico elevado.  

 Os empresários do setor vitivinícola desta região, quando questionados em 

relação às especificidades da recente produção de vinhos finos de altitude e suas 

características, parecem ser unânimes em relação ao desempenho da variedade 

Cabernet sauvignon e apostam todos, em vinhos oriundos desta casta. Porém, é 

possível identificarmos em seus relatos e no posicionamento da ACAVITIS, a busca 

pela especificidade através do cultivo de castas menos comuns ao Brasil vitivinícola e 

ainda utilizadas em pequena escala na fabricação de vinhos finos brasileiros, como é o 

caso das castas portuguesas e italianas, em oposição às castas francesas. 

 A qualidade dos vinhos finos de altitude do Estado de Santa Catarina 

Catarinense passou a ser reconhecida pouco tempo depois do lançamento de seus 

primeiros vinhos. Na Expovinis57 2007, entre os 25 melhores vinhos nacionais 

selecionados pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), 4 vinhos eram 

provenientes de associados da Acavitis e classificaram-se entre os dez melhores, 

obtendo, inclusive, o primeiro lugar. Neste mesmo concurso, o Villa Francioni 

Chardonnay 2006 (produzido em São Joaquim) foi o único vinho branco brasileiro que 

se destacou entre grandes expoentes mundiais como os vinhos provenientes das 

regiões de Borgonha e Bordeaux, na França (BRDE, 2007).  

 O reconhecimento dos vinhos finos de São Joaquim vem ocorrendo no decorrer 

destes últimos anos e em 2010 as vinícolas Sanjo, Suzin, Quinta Santa Maria, Santo 

Emílio e Pericó foram premiadas no 7º Concurso Nacional de Vinhos Finos e 

Destilados, realizado no Rio do Rastro Eco Resort, em Bom Jardim da Serra 

(ACAVITIS, 2010).  

                                                 
57

 Maior feira de vinho da América Latina realizada em São Paulo, onde são apresentados os melhores 
vinhos nacionais e importados. 
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A vitivinicultura de altitude passa a ser desenvolvida no planalto catarinense a 

partir de estudos iniciados na década de 1990 pela EPAGRI, e atraiu investimentos de 

empresas de outras regiões já ao final desta década. Atualmente, a produção de vinhos 

finos de altitude está em expansão, porém, muitos vinhedos encontram-se em fase de 

implantação, motivados pelas características geo-climáticas adequadas à produção das 

castas européias e também pela possibilidade de empregar sofisticadas técnicas 

enológicas, utilizando modernas instalações produtivas, como vem ocorrendo nos 

primeiros investimentos (BRDE, 2007).  

 
“O evento que foi determinante para a atividade na região deu-se a partir de um 
experimento iniciado em 1991 quando o engenheiro agrônomo Cangussu 
Silveira Matos plantou uma coleção de nove variedades de uvas com três 
plantas cada na Estação Experimental de São Joaquim” (CORDEIRO, 2006, p. 
69). 
 

Contudo, estes experimentos foram deixados em segundo plano por alguns anos 

devido à descontinuidade no repasse dos recursos do CNPq e depois de um inverno 

especialmente rigoroso que praticamente dizimou os exemplares estudados. Em 1997 é 

que as videiras de Cabernet Sauvignon que sobreviveram voltaram a chamar a atenção 

de pesquisadores e em especial de Jean Pierre Ducroquet. O vinho elaborado a partir 

destas uvas surpreendeu os técnicos da Epagri de Videira e no ano seguinte (1998) as 

expectativas se confirmaram, São Joaquim mostrou a partir destas uvas que tinha um 

potencial para a vitivinicultura de altitude (CORDEIRO, 2006). 

 Em 2000, a Estação Experimental da Epagri São Joaquim lançou o Projeto 

Tecnologias para o Desenvolvimento da Vitivinicultura nos municípios de São Joaquim, 

Urupema, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel, Bom Retiro, Rio Rufino e Bocaina do 

Sul, com o objetivo de avaliar a adaptação de espécies de uvas finas nas condições 

ambientais da serra catarinense. Porém, as uvas não se adaptaram às condições 

climáticas específicas de Urupema e Bocaina do Sul (CORDEIRO, 2006). Estes 

vinhedos foram constituídos de vinte plantas de cada uma das variedades: brancas 

(Chardonnay e Sauvignon Blanc) e tintas (Cabernet Sauvignon, Merlort, Pinot Noir, 

Syrah, Tannat e Tempranillo). Foi empregado três porta-enxertos: 1.103 Paulsen, 101-

14 Mgt e o 3.309-Co, e a condução das videiras deu-se pelos métodos espaldeira e 
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manjedoura58, com e sem cobertura plástica para proteção contra o granizo (BRDE, 

2005), ocorrência natural que marca a paisagem vitícola da região devido às proteções 

utilizadas na maioria dos vinhedos. 

Na figura a seguir visualiza-se, como exemplo, a qualidade das instalações do 

setor de produção e armazenamento dos vinhos produzidos na vinícola Villa Francioni. 

A área de 4.478,57 m² foi construída com a capacidade de produzir 300 mil garrafas por 

ano. 

 

 

Figura 6: Instalações de produção da Villa Francioni, sede, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

 

Quando as regiões de altitude mostraram seu potencial para o cultivo de uvas 
vitis viníferas, elas funcionaram como uma espécie de despertador para a 
atividade que seguia um caminho tradicional no estado. Em regiões tradicionais, 
como no Sul, Médio Vale do Itajaí e no próprio Meio-Oeste, produtores e 
empresários começaram a se interessar e a se mover na direção da produção 
de uvas européias e/ou vinhos finos de qualidade. O trabalho de pesquisadores 
de órgãos como a Epagri, Embrapa e Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) foi vital para que a iniciativa ganhasse força e novos adeptos. Também 
o apoio de entidades como Udesc, Senai e Sebrae, entre outras, foi muito 
importante para o avanço da modernização (LOMBARDO, 2009, p. 15). 
 

                                                 
58

 O método Manjedoura é semelhante ao espaldeira, com a diferença que a videira é conduzida em dois 
cordões no formato de Y. 
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 Os vinhedos da vinícola Villa Francioni estão localizados na propriedade principal 

em São Joaquim (figura 7) e na propriedade de Bom Retiro, que possui como foco a 

produção de uvas viníferas de casta branca. Entre os dois vinhedos, a empresa totaliza 

50 hectares de área plantada e por se localizarem em área de incidência de granizo 

estão sempre cobertos com a proteção que pode ser visualizada na imagem. 

 

 

Figura 7: Vinhedo da Vinícola Villa Francioni, sede, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

 

Apesar da recente produção de vinhos finos na região, acredita-se que a história 

da vitivinicultura na serra catarinense tenha iniciado com o cultivo de parreiras e a 

fabricação de vinhos quando os descendentes de italianos que se estabeleceram na 

região sul do Estado de Santa Catarina migraram para o planalto (CORDEIRO, 2006). 

Há relatos de famílias de origem italiana, instaladas nos municípios de Urubici e São 

Joaquim, que ainda cultivam uvas das castas americanas, fabricando vinho colonial e 

suco de uva para consumo próprio.  

 As famílias de origem italiana que se instalaram na Serra Catarinense, migrando 

da região sul do Estado Catarinense ou do Estado do Rio Grande do Sul, ali chegaram 
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atraídas pelo extrativismo da madeira e pelo comércio. Algumas delas saídas de 

Urussanga dedicaram-se à agricultura, mas a dificuldade de escoamento da produção 

criava obstáculos ao comércio desses produtos, provocando o retorno à região de 

origem. Elas mantiveram o cultivo das uvas de variedade americana para a produção 

de vinho colonial destinado ao consumo próprio. O hábito de beber vinho, nessas 

famílias de origem italiana, está relacionado ao instinto de preservação da cultura, visto 

que o consumo permanece como um mecanismo de manutenção de suas origens, 

relacionado aos hábitos de seus antepassados.  

 Cordeiro (2006) registrou que, antes aos experimentos da EPAGRI, o Sr. Nerino 

Cechinel (originário de Urussanga) era um dos poucos a cultivar uvas americanas e a 

elaborar vinho colonial em São Joaquim, herança aprendida com seu pai e seu avô.  

 

“No início da década de 1970, mudou-se para São Joaquim, quando plantou 
algumas videiras de onde colhia uvas para consumo in natura e elaborava um 
pouco de vinho que era utilizado na propriedade. Em 1979 seus parentes de 
Urussanga forneceram-lhe mudas da variedade americana Bordô, que utilizou 
para implantar o vinhedo, iniciando a produção do vinho em 1982” (CORDEIRO, 
2006, p. 66). 
 

 De acordo com o depoimento do Sr. Jordelino Nezzi (conhecido como Tio Jarde), 

há muitas famílias de origem italiana que produzem vinho colonial em São Joaquim. Ele 

relata que uma de suas irmãs também produz vinho e que suas parreiras são 

separadas. Confirma que outras famílias instaladas em propriedades próximas à sua 

também fazem vinho „italiano‟, como a família do falecido Tio Máximo, o Francisco da 

Silva Matos e sua esposa Tia Nirse Cechinel (prima de Jordelino) e o irmão dela, Nerino 

Cechinel, que consegue comercializar sua pequena produção colonial. 

 O Sr. Jordelino afirma que é uma tradição familiar produzir o vinho e que mantém 

até hoje o vinhedo instalado pelo seu pai com o método de condução latada. Possui 

uma área de aproximadamente 50m² de uva plantada, com as variedades Niágara 

branca e rosada, Isabel e a Goethe. Produz uma média de 300 litros por ano e, neste 

ano de 2010 seu vinho está sendo produzido em Urussanga, pois seu amigo possui 

instalações mais adequadas para a vinificação.  

 Apesar de ter uma relação estreita com a cultura do vinho, a família de Jordelino 

Nezzi nunca trabalhou com o comércio da bebida; seu sustento hoje vem do cultivo da 
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maçã e da pecuária. O mais surpreendente é constatar que nunca tenha sequer 

provado os novos vinhos finos de altitude produzidos na região de São Joaquim e que 

ao ouvir o relato de seus familiares, que provaram os vinhos da família Suzin 

(pertencente ao grupo de novos investidores na vitivinicultura), estes declaram que 

“estes vinhos não têm gosto de uva”. Tal fato confirma a preferência nacional ainda 

existente pelo consumo de vinhos provenientes das uvas americanas e que mantém a 

maior parte da produção brasileira. 

 Além do importante papel dos órgãos de pesquisa, obviamente as linhas de 

crédito auxiliaram alguns empresários a implantarem seus vinhedos ou a adquirir 

equipamentos para o cultivo da uva européia, conforme entrevistas realizadas com 

Acari Amorim, Nazário Santos, Everson Suzin, dentre outros. 

 

O BRDE opera com as linhas de crédito instituídas pelo BNDES, entre elas o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF

59
 e o 

Programa de Desenvolvimento da Fruticultura - PRODEFRUTA
60

, com vistas a 
que tais investimentos proporcionem o incremento da produtividade e da 
produção, assim como as melhorias do padrão de qualidade e das condições 
de comercialização dos produtos frutícolas (BRDE, 2005, p. 53). 

 
 Cabe ressaltar que estas linhas de financiamento não foram estabelecidas 

especificamente à vitivinicultura e muitas vezes o prazo de carência precede 

significativamente ao tempo de retorno de tais investimentos, já que além de cultivar a 

uva, o vinho é produzido, e normalmente, as primeiras safras que serão aproveitadas 

para a comercialização e lançamento de um primeiro vinho ocorrem depois de 3 ou 4 

anos de vinhedo instalado. 

                                                 
59

 No âmbito do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar - PRONAF são beneficiários os 
produtores rurais que se enquadrem nos grupos C, D ou E especificados em seu regulamento. O 
PRONAF é repassado pelo BNDES (governo federal) à rede bancária nacional (BESC, Banco do Brasil, 
Bancos de Desenvolvimento) em que o governo concede crédito subsidiado a longo prazo e juros baixos. 
Os créditos podem ser concedidos de forma individual, coletiva ou grupal. As taxas de juros são: para os 
grupos C e D: 4,0% a.a.; para o grupo E: 7,25% a.a. nas operações das Linhas Convencional e PRONAF 
Mulher e 4,0% a.a. nas operações da Linha PRONAF Agroindústria. Os limites de crédito variam 
conforme enquadramento e o prazo de financiamento é de até 8 anos (BRDE, 2005). 
60

 Com relação ao PRODEFRUTA, seus beneficiários podem ser empresas de qualquer porte e 
cooperativas de produtores rurais, com efetiva atuação no segmento agropecuário. São financiáveis os 
investimentos fixos e semifixos relacionados com a implantação ou melhoramento de espécies de frutas e 
implantação ou reconversão de vinhedos. Atende também a implantação de planta agroindustrial para 
sucos, licores e vinagre. Os limites de financiamento são de R$ 200 por beneficiário ou até R$ 600 
quando investimento coletivo. A taxa de juros é de 8,75% a.a, e o prazo de financiamento é de até 8 
anos, com até 36  meses de carência (BRDE, 2005, p. 54), o que significa que durante o prazo de 
carência o tomador do empréstimo paga apenas o juros e a TJLP. 
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 Para a parte industrial existe a possibilidade de financiamentos para produção e 

aquisição de máquinas e novos equipamentos, de fabricação nacional e credenciados 

pelo BNDES. Os equipamentos poderão ser financiados de modo isolado ou integrado 

a um projeto de investimento na linha BNDES Automático, que, junto com a linha 

Finame (Financiadora Nacional de Máquinas e Equipamentos), financia os 

investimentos fixos necessários (exceto terreno) e o capital de giro associado, com 

participações entre 70 e 100% do investimento, encargos de TJLP61 + 5 a 8% de jutos 

ao ano, conforme o porte da empresa, e prazos médios de 5 anos, incluída carência de 

1 a 2 anos (BRDE, 2010). 

Em Santa Catarina, já é possível destacar a expressividade da região de São 

Joaquim através do percentual de área plantada por município, com base em dados 

obtidos pela Epagri/Ciram (2009)62, os quais demonstram que São Joaquim responde 

por 51,5% da produção, Urupema com 6,1% e Urubici com 0,5%.  

Nesse espaço, incluindo o município de Urupema, encontram-se instalados oito 

empresas vitivinícolas com vinhos lançados no mercado nacional a partir de 2005, o 

que demonstra o recente dinamismo desta atividade nessa porção do território 

catarinense.  Segundo Rosier (2005), o mercado de vinhos finos no Brasil apresenta-se 

receptivo aos vinhos que apresentam as características organolépticas geradas pela 

altitude, portanto, os consumidores de vinhos finos têm repartido suas aquisições entre 

vinhos finos nacionais de elevado valor e vinhos importados de valor mediano. Dentre 

outros fatores já mencionados, este fato incentiva mais e mais novos investidores a 

implementar negócios vitivinícolas de altitude em Santa Catarina. 

O mapa a seguir destaca o fluxo de investimentos nacionais ocorridos no setor 

de vitivinicultura nestes municípios nos últimos anos, o que nos permite averiguar a 

forte atuação de capital externo à região e oriundo de empresas que atuam em 

segmentos distintos ao setor de vinhos: 

                                                 
61

 TJLP significa Taxa de Juros a Longo Prazo. 
62

 Dados obtidos com o palestrante Luiz Vianna (pesquisador da Epagri / Ciram) no IV Simpósio 
catarinense de vinhos finos de altitude, (2009). 
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Mapa 3: Fluxo dos investimentos nacionais na Região Vitivinícola de São Joaquim. 

Fonte: Adaptado de BASTOS; BASTOS, (2009). Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010).



92 

 

A tendência das empresas vitivinícolas instaladas na região de São Joaquim é de 

produzir vinhos de excelente qualidade, direcionados a segmentos de maior exigência 

qualitativa e maior poder aquisitivo. Para tanto, estes produtores visam o mercado 

interno, mas também futuramente, o setor de exportações.  

 

“Contudo, tal empenho pressupõe que, para os vinhos de São Joaquim 
competirem em paridade com regiões consolidadas em nível nacional, bem 
como com o potencial dos vinhos importados, a produção joaquinense deve 
possuir ou desenvolver um conjunto de recursos e competências que lhe 
garantam tecer estratégias apropriadas com a competitividade necessária para 
este tipo de inserção” (BLUME; HOFF; PEDROZO, 2007, p. 3). 
 

Como entidade, a Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de 

Altitude (ACAVITIS) abrange todo o Estado de Santa Catarina, sendo representada por 

três regiões produtoras de vinhos de altitude: Região de São Joaquim, Região de 

Caçador e Região de Campos Novos. Essas regiões representam juntas 310 hectares 

implantados de uvas Vitis vinífera em altitudes que variam de 900 a 1400 metros, 

apresentando em geral, solo pedregoso e de excelente drenagem. Dentre os 32 

associados, divididos em empreendimentos individuais e conjuntos, como cooperativas 

e empresas, cerca de 20 estão instalados na região objeto deste estudo (ACAVITIS, 

2010). 

A ACAVITIS vem implementando seu processo normativo desde 2009, com o 

intuito de afirmar uma marca coletiva mantendo a posição já conquistada de “Novo 

referencial da vitivinicultura brasileira”. O projeto da marca coletiva (coordenado pelo 

pesquisador José Fernando da Silva Protas63) pressupõe a elaboração do regulamento 

do conselho regulador, o estabelecimento de procedimentos padrão de produção e as 

avaliações sensoriais dos vinhos.  

A seguir é possível visualizar um panorama inicial da vitivinicultura da região, 

pautado em algumas características das oito empresas que já lançaram seus vinhos 

finos de altitude no mercado nacional. A tabela 5 demonstra a cidade de localização 

dos vinhedos, a origem do capital investido, fontes de financiamento, assim como as 

características da produção de uvas e da fabricação dos vinhos. 

                                                 
63

 O projeto marca coletiva foi desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento dos Vinhos 
Finos de Santa Catarina, envolvendo a parceria da ACAVITIS, Sebrae/SC, Epagri e Embrapa Uva e 
Vinho. 
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Tabela V: Panorama das Vinícolas da região de São Joaquim, com vinhos lançados no mercado nacional. 

 

Vinícolas Villa Francioni Quinta da 
Neve 

Quinta Santa 
Maria 

Suzin Pericó Sanjo Santo Emílio Serra do Sol 

Origem do 
Capital 

Grupo Cecrisa 
(Família Dilor 

Freitas) 

 Acari Amorim, 
Robson 

Abdala, Adolar 
e Edson 
Hermann 

 Nazário 
Santos e 7 

sócios 
paulistas 

Agro Suzin 
(Família 
Suzin) 

Grupo Malwee 
(Wander 
Weege) 

Capital próprio 
de 23 

associados da 
Sanjo 

formaram e 
Sanvit 

Grupo Binotto 
(3 irmãos) 

Capital próprio 
(Marcus Zilli) 

Capital 
investido até 

2010 

Não informado R$ 3 milhões Não 
informado 

R$ 1 milhão Não 
informado 

R$ 3 milhões 
(na fase de 
constituição 
da cantina) 

Não 
informado 

R$ 200 mil 

Financiamentos 
realizados 

BRDE – capital 
de giro e 

equipamentos 

R$ 1 milhão R$ 150 mil 
BNDS 

BRDE 
Valor não 
informado 

Não houve Não houve Não houve Não houve 

Localização do 
vinhedo 

São Joaquim 
Bom Retiro 

São Joaquim São Joaquim São Joaquim São Joaquim São Joaquim Urupema Urubici 

Ano de 
fundação 

2001 1999 2004 2001 2007 2002 2004 2004 

Área plantada 50 
hectares 

15 hectares 
 

40 hectares 10,5 hectares 15 hectares 30 hectares 17 hectares 4 hectares 

Total de área de 
vinhedo 

pretendida 

Redução do 
vinhedo de Bom 

Retiro 

30 hectares - -  Ainda em 
estudo 

Ainda em 
estudo 

Ainda em 
estudo 

50 hectares 10 hectares 

Possui área de 
vinificação 

Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não 

Pretende 
construir área 
de vinificação 

- - - - - - Sem previsão Sim - - - - Sim 

Volume de 
Produção em 

2010 

Não especificado 
(redução desde 

2009) 

80.000 
garrafas 

- -  19.000 
garrafas 

- - 120 mil litros 
(em 2009) 

80 mil litros 
(em 2009) 

5.000 garrafas 

 

Fonte: Entrevistas, (2010). Elaborado pela autora, (2010). 
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Tabela V: Panorama das Vinícolas da região de São Joaquim, com vinhos lançados no mercado nacional (continuação). 

 
Vinícolas Villa Francioni Quinta da 

Neve 
Quinta Santa 

Maria 
Suzin Pericó Sanjo Santo Emílio Serra do Sol 

Principais 
Tipos de uva 

Cabernet 
Sauvignon, 
Cabernet 

Franc,Malbec, 
Syrah,  Merlot, 

Pinot Noir, 
Sangiovese,Petit 

Verdot, 
Chardonnay e 

Sauvignon Blanc 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, Pinot 
Noir, 

Sangiovese, 
Chardonnay e 

Sauvignon 
Blanc 

Touriga 
Nacional, 
Aragonez, 

Syrah, 
Cabernet, 

Merlot, Pinot 
Noir e 

Chardonnay 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot e Pinot 
Noir 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, Pinot 
Noir, 

Chardonnay e 
Sauvignon 

Blanc 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, 
Chardonnay e 

Sauvignon 
Blanc 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, 
Moscato Gialo 
e Sauvignon 

Blanc 

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, Pinot 
Noir, 

Chardonnay, 
Tannat, 

Tempranillo e 
Sauvignon 

Blan 

Principais 
Centros de 

Distribuição 

Nacional – RJ, 
SP, MG, RS, SC, 
PR, ES, BA, PE, 
PA, MA, DF, GO 

e RN 

Nacional - 
Florianópolis, 
São Paulo, 

São Joaquim, 
Blumenau, Rio 
de Janeiro e 

Brasília 

Regional - São 
Joaquim, 

Florianópolis e 
Gramado 

 
Nacional - 

compra on line 

Nacional - 
Florianópolis, 
São Joaquim, 
Correia Pinto, 

Videira, 
Criciúma, 

Porto Alegre, 
RJ e SP 

Nacional - SC, 
RS, PR, SP, 

RJ, ES, MG e 
MT 

Nacional - 
Florianópolis, 
Porto Alegre, 

Curitiba, 
Londrina, São 
Paulo, Vitória 

e Brasília 
 

Nacional - SC, 
SP, RJ, RS, 

MG, PR e DF  

Regional - 
Urubici, 

Florianópolis e 
Gaspar 

Vinhos 
lançados 

- Michelle 2005 
- Villa Francioni 

2005 
- Francesco 2005 
- Joaquim 2006 

- Sauvignon 
Blanc 2008 

- Chardonnay 
2008 

- Rosé 2008 
- Joaquim rosé 

2008 

- Pinot Noir 
- Cabernet 
Sauvignon 

- Chardonnay 

- Grand Utopia 
2008 

- Utopia Noir 
- Utopia 
Glamour 

- Utopia 2006 
- Utopia Lote 

Um 
- Utopia 

Mosaique 
- Portento 

(tinto e 
branco) 

- QSM Blend 

- Cabernet 
Sauvignon 

2007 
- Merlot 2007 
- Pinot Noir 

2009 
- Rosé 2008 

- Taipa Pericó 
- Cave Pericó 

brut rose 
- Cave Pericó 
(brut, demi-

sec) 
- Pericó 
Vigneto 

- Basaltino 
- Pericó 
Icewine 

 

- Maestrale 
Cabernet 

Sauvignon 
- Maestrale 

Integrus 
- Nobrese 
Cabernet 

Sauvignon 
- Núbio  

(branco, tinto, 
rose) 

- Leopoldo 
- Stellato brut 

rose 
- Cellebrato 

Moscatel 

- Serra do Sol 
2008 

 

Fonte: Entrevistas, (2010). Elaborado pela autora, (2010). 
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 Retomando os projetos conjuntos destes empreendimentos, conforme o 

pesquisador da Embrapa Uva e Vinho (Bento Gonçalves - RS) José Fernando da Silva 

Protas, a meta da ACAVITIS é ter os vinhos finos de altitude da safra 2011 já 

certificados. Através da marca coletiva será possível controlar e certificar a qualidade 

dos vinhos finos de altitude de Santa Catarina e assim, desenvolver ações de parcerias 

no âmbito de Rede de Centros de Inovação, com o intuito de construir uma base de 

conhecimento que possa viabilizar no futuro a criação das Denominações de Origem 

das três regiões contempladas pela associação (VINHO MAGAZINE, 2010). 

De acordo com o projeto marca coletiva, seus objetivos visam defender os 

interesses dos produtores de vinhos finos de altitude associados à ACAVITIS, 

fortalecendo a certificação do padrão de qualidade, o enquadramento na legislação 

(INPI) e as pesquisas para a organização das indicações geográficas64. Cabe destacar 

o posicionamento do pesquisador Protas ao afirmar que  

 

Como desdobramento da organização e implementação de mecanismos de 
controle e certificação, que garantem o padrão de qualidade aos vinhos finos de 
altitude de Santa Catarina, a criação da marca coletiva ACAVITIS deverá 
projetar uma imagem positiva, diferenciando e consolidando os produtos junto 
aos consumidores (VINHO MAGAZINE, 2010, p. 51). 
 

Para que estes projetos obtenham o sucesso desejado, o primeiro passo foi 

organizar o cadastro geo-referenciado das propriedades associadas, onde, em parceria 

com a Epagri-Ciram, foram cadastrados no total 42 estabelecimentos, 183 vinhedos em 

400 setores. Este projeto ainda encontra-se em fase de finalização e infelizmente os 

dados coletados junto aos associados da ACAVITIS até 2009 ainda não foram 

totalmente concluídos e analisados. 

 Ao se analisar os crescentes investimentos no setor vitivinícola da região de São 

Joaquim cabe, porém, destacar que o mercado nacional ainda está em busca de seu 

                                                 
64

 Em 2002, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, assinou o Registro de Indicação Geográfica n° IG 200002, reconhecendo a 
denominação "Vale dos Vinhedos" como Indicação Geográfica para vinhos tintos, brancos e espumantes, 
no Rio Grande do Sul. A IP Vale dos Vinhedos incorpora inovações como área geográfica de produção 
delimitada, conjunto de cultivares autorizadas, todas da espécie Vitis vinifera L., conjunto restritivo de 
produtos vinícolas autorizados, limite de produtividade máxima por hectare, padrões de identidade e 
qualidade química e sensorial mais restritivos, com aprovação obrigatória dos vinhos por um grupo de 
expertos em degustação, elaboração, envelhecimento e engarrafamento na área delimitada, sinal 
distintivo para o consumidor, através de normas específicas de rotulagem, Conselho Regulador de 
autocontrole, dentre outras (TONIETTO, 2003). 
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diferencial competitivo. Ainda constata-se a falta de programas de promoção dos 

produtos da cadeia vitivinícola e problemas com a política fiscal, não encontrados em 

outros países, (VINHO MAGAZINE, 2010) dentre os quais como exemplo os países 

produtores da Europa que consideram o vinho um alimento, logo o produto é taxado 

como tal. 

 Em seu depoimento, o empresário Francisco Brito65 enfatizou que o Estado de 

Santa Catarina possui a maior carga tributária do Sul do país sobre o vinho, 

apresentando a alíquota de 25% de ICMS. Inversamente à Europa, culturalmente no 

Brasil, o vinho possui o estigma da bebida alcoólica e não se enquadra em certos 

projetos como no chamado Pró-emprego, onde no caso de uma nova atividade, o 

investidor pode buscar apoio financeiro (ao menos para não recolher ICMS no primeiro 

momento). No caso da produção de vinhos, por ser bebida alcoólica, a empresa não 

pode se beneficiar deste incentivo.  

 O pesquisador Protas ressalta as deficiências apresentadas pelo setor vitivinícola 

brasileiro, como a carência de cadastros66 da vitivinicultura em nível nacional, as 

dificuldades para o controle de qualidade e genuinidade dos produtos, a falta de 

fiscalização, a necessidade de formulação de políticas setoriais, dentre outras (VINHO 

MAGAZINE, 2010). 

 Ao apresentar requisitos e pleito de extensão de prazo de carência da linha de 

financiamento BNDES Automático para os Projetos de vitivinicultura de altitude, os 

associados ACAVITIS afirmaram que para os próximos três anos (2009 a 2011) 

estavam previstos os seguintes projetos englobando suas três regiões de abrangência: 

1) expansão da área de vinhedos para a produção de vinhos finos de altitude para 500 

                                                 
65

 Francisco Brito é natural do Rio Grande do Norte e em 1977 mudou-se para Florianópolis e iniciou seu 
trabalho no Instituto Técnico de Economia e Planejamento. Finalizou a faculdade de economia em 1984 e 
no ano de 1985 passou a integrar o Instituto Cepa que foi incorporado pela Epagri em 2005. Foi neste 
momento que se mudou para São Joaquim passando a atuar na Epagri lá instalada. Foi sócio da Quinta 
da Neve e hoje instala seu próprio vinhedo na região de Vila Isabel / São Joaquim. Possui uma loja 
especializada na venda de vinhos, a De Vino. 
66

 A Embrapa Uva e Vinho em parceria com o IBRAVIN coordenam uma pesquisa para o Diagnóstico da 
Vitivinicultura Brasileira que integra o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Vinhos, 
Espumantes e Sucos de Uva (convênio IBRAVIN / SEBRAE) e o projeto Gestão da Rede de Centros de 
Inovação em Vitivinicultura (âmbito do Programa Sibratec – MCT / FINEP). Atualmente somente o 
cadastro do Rio Grande do Sul foi implementado e mesmo sabendo-se da necessidade deste 
instrumento para o desenvolvimento do setor, a totalidade deste diagnóstico apresenta-se longe de ser 
finalizado, o que dificulta enormemente a veracidade das análises realizadas sobre a vitivinicultura 
brasileira. 
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hectares67; 2) aumento da produção de vinhos finos de altitude dos atuais 600 mil litros 

para 1,5 milhões de litros; e 3) investimentos em expansão da estrutura produtiva 

(construção civil, equipamentos e barricas de carvalho), desconsiderando capital de 

giro, de aproximadamente R$ 70 milhões, envolvendo mais de 30 projetos de 

estruturação de vinícolas, com perspectiva de geração de cerca de 2 mil empregos 

diretos e geração de ICMS da ordem de R$ 7 milhões/ ano (BRDE, 2007).   

 Ao se estudar a vitivinicultura de altitude de São Joaquim, observa-se a 

existência de significativos acertos no processo de desenvolvimento do setor. A 

identificação de recursos naturais raros e diferenciados se apresenta como um fator 

capaz de gerar vantagens competitivas, estruturando a atividade produtiva com o foco 

na segmentação de mercado.  

 O suporte de instituições de pesquisa como mecanismo de desenvolvimento de 

todo o setor produtivo, a articulação entre os recursos disponíveis, os maiores 

investimentos em publicidade e propaganda e os projetos que visam o diferencial do 

produto afirmado pelas indicações geográficas tendem a chamar a atenção para as 

tipicidades que procedem dos vinhos finos de altitude, confirmando a criação de um 

produto diferenciado no país. 

 

2.3 Empreendimentos vitivinícolas pioneiros na região de São Joaquim 

 

O início dos experimentos da Epagri e o plantio de 50 plantas experimentais de 

uvas Cabernet Sauvignon realizado pela vinícola Monte Lemos que detém a marca Dal 

Pizzol foram o incentivo que faltava para que Acari Amorim68, Francisco Brito, Nelson 

                                                 
67

 O aumento de área plantada de 310 hectares para 500 hectares, previsto no projeto citado, já vem 
sendo condenado por alguns enólogos. No caso da vinícola Villa Francioni, o enólogo Orgalindo Bettú 
prevê para o ano de 2011 uma redução da área plantada de 50 hectares para aproximadamente 40 
hectares. As razões serão apresentadas na seqüência deste trabalho. 
68

 Acari Amorim é editor de revistas e livros, enófilo, integrante da Associação Brasileira dos Sommeliers - 
ABS do Rio e de São Paulo. Segundo seu depoimento, é jornalista profissional, se formou e trabalhou em 
Porto Alegre na editora Zero Hora. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou na revista Veja, no 
Globo (foi de repórter até editor). Veio para Santa Catarina para ser o primeiro editor do Diário 
Catarinense. Para Acari, durante todos os anos de trabalho como jornalista teve de viajar muito, o que 
possibilitou conhecer melhor o universo do vinho e visitar vinícolas, desenvolvendo seu gosto pela 
bebida.  
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Essenburg69 e adquirissem uma propriedade de 87 hectares no distrito de Lomba Seca, 

antiga Fazenda Bentinho, distante 30 km do centro de São Joaquim, no ano de 1999, 

dando início ao plantio de 3 hectares das variedades de Cabernet Sauvignon, Pinot Noir 

e Chardonnay em 2000 (LOMBARDO, 2009).  

 

 

Figura 8: Vinhedo da Vinícola Quinta da Neve, Lomba Seca, São Joaquim. 

Fonte: Quinta da Neve, (2010). 

 

Os investidores citados constituíram a Quinta da Neve e atualmente os 

empresários Adolar e Edson Hermann, proprietários da Decanter70, possuem a parte na 

sociedade que foi de Francisco Brito e Nelson Essenburg. Robson Abdala71 também 

integrou a sociedade posteriormente à sua implantação e hoje a participação dos sócios 

é 25% cada. A pesquisa obteve poucas informações sobre o vinhedo estabelecido pela 

                                                 
69

 O empresário Nelson Essenburg atua no setor de vinhos como representante da Decanter e com sua 
loja própria, a Essen Vinhos, na cidade de Florianópolis. 
70

 A Decanter foi fundada em Blumenau, em 1997 e está entre as quatro maiores importadoras de vinhos 
do país, sendo a primeira na região Sul do Brasil. A Decanter importa vinhos da Itália, França, Espanha, 
Portugal, Alemanha, Hungria, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Chile, Uruguai e Argentina, além 
de comercializar vinhos brasileiros. França e Itália são os países com o maior número de produtores. São 
73 vinícolas, além de 11 Grands Crus Classés de Bordeaux. Os rótulos totalizam 308. Só da Itália são 33 
produtores, entre eles nomes de peso, como Pio Cesare, Ferrari, Franz Haas, Elena Walch (do Alto 
Adige) e Giuseppe Mascarello (renomado produtor piemontês), sendo os dois últimos novos integrantes 
do portfólio 2009. Também outros novos produtores da Itália passaram a integrar o time da Decanter, 
entre eles, Tommaso Bussola, com seus distintos Amarones, e Boscarelli, com os Vinos Nobiles de 
Montepulciano (DECANTER, 2010). 
71

 O sócio da Quinta da Neve, Robson Abdalla, é engenheiro civil e empresário ligado à construção. 
Robson é enófilo e sua área profissional permitiu que supervisionasse desde o princípio a elaboração de 
todos os projetos da cantina, contando com a assessoria do enólogo português Anselmo Mendes. 
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vinícola Monte Lemos. Em conversas informais com o economista e empresário 

Francisco Brito soube-se que o inverno rigoroso do ano 2000 dizimou este vinhedo 

experimental e que o empresário Reinaldo Dal Pizzol não refez o investimento no local 

até o presente momento. 

 O empresário Acari Amorim, que esteve à frente do projeto de implantação da 

vinícola Quinta da Neve desde o princípio relatou que foi em uma visita a uma vinícola 

gaúcha que os três amigos (Nelson, Brito e ele) se questionaram sobre se tornarem 

eles também produtores de vinhos, já que compartilhavam esta paixão. Neste 

momento, Francisco Brito trouxe um estudo da Epagri, mostrando as condições 

favoráveis para a vitivinicultura na região de São Joaquim e em menos de 45 dias já 

haviam escolhido uma área para o empreendimento e posteriormente começaram o 

plantio das mudas de vitis viníferas.  

 Francisco Brito enfatizou a existência de micro-climas na região de São Joaquim, 

numa área total de 190 mil hectares, e faz a ressalva que a região de Lomba Seca 

(onde está localizado o vinhedo da Quinta da Neve) apresenta uma menor ocorrência 

de chuvas, conforme o próprio nome do distrito sugere. Segundo Brito, o solo de 

qualquer região produtora poderá ser corrigido, mas o clima torna-se um fator 

fundamental para o cultivo da vinha.  

 Porém, muitos autores defendem que o solo é parte fundamental do terroir e que 

sua composição química, profundidade e drenagem apresentam um efeito significativo 

sobre o desenvolvimento da videira e, consequentemente, sobre a qualidade do vinho. 

Na região de São Joaquim, de maneira geral, o solo é de origem basáltica, com rocha 

sedimentada. Este solo é classificado como profundo, de coloração vermelha intensa, 

argiloso e de boa drenagem, apresentando alta capacidade de retenção de água e 

ausência de pedras. 

 Um dos destaques aos investimentos vitivinícolas em São Joaquim e motivo de 

orgulho dos empresários é o plantio de áreas para servirem de experimentação. A 

Quinta da Neve, por exemplo, mantém uma área com 16 castas de uvas diferentes, 

aberta ao público e aos demais produtores. Estes frutos são enviados para a Embrapa 

Uva e Vinho para que através de uma avaliação dessas uvas, se possam obter 

informações sobre a adaptação, a resistência, a época de amadurecimento, enfim, todo 



100 

 

o comportamento destas variedades na localidade. Dentre as variedades estudadas 

Acari Amorim destaca as análises e os resultados satisfatórios obtidos com as brancas 

Chardonnay e Sauvignon Blanc, e as tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e 

especialmente, no caso da Quinta da Neve, a Pinot Noir. 

 Acari Amorim declarou que os sócios já investiram cerca de R$ 3 milhões e que 

com a construção da vinícola (com capacidade para 230 mil litros) os investimentos 

chegarão à R$ 4 milhões. As obras para compor a estrutura de vinificação da Quinta da 

Neve só foram finalizadas após a colheita de 2010, portanto para esta safra a 

vinificação ocorreu de forma terceirizada na estrutura da vinícola Santo Emílio (Lages) e 

na vinícola Amadeu (Bento Gonçalves). Nos anos anteriores o serviço de vinificação 

para a Quinta da Neve era efetuado pela Villa Francioni (São Joaquim). 

 Cerca de R$ 1 milhão de investimentos está financiado nos plantios e na 

aquisição de tratores. A Quinta da Neve adotou como estratégia de investir aos poucos. 

Somente agora, após 10 anos de investimentos, é que estão acelerando para aumentar 

a área das parreiras e começam a entrar em um fluxo de rentabilidade. 

 O primeiro vinho lançado pela Quinta da Neve foi em 2004, safra 2003, e 

atualmente já possui 3 vinhos no mercado, Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. 

Foi lançado em menor número de garrafas o vinho Pinot Noir e que rapidamente se 

esgotou no mercado de São Joaquim e Florianópolis, demonstrando o diferencial que o 

Terroir desta propriedade agrega a esta variedade. 

 Para 2011, Acari Amorim afirma que devem lançar um corte de Cabernet 

Sauvignon e Merlot e talvez um varietal de Sauvignon Blanc que já está no tanque. 

Nesse ano de 2010 produziram 80 mil garrafas com a última safra colhida nos cerca de 

20 hectares plantados e para atingir o objetivo total de 200 mil garrafas terão de ampliar 

o vinhedo para uma área de 30 hectares.  

Em 2000, o empresário Dilor de Freitas adquiriu uma propriedade no município 

de Bom Retiro, onde em 2001 iniciou o cultivo de 19 hectares de uvas finas das 

variedades Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon.  No mesmo ano (2002) em que 

adquiriu sua propriedade de São Joaquim localizada a 1260 metros de altitude, lançou 
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a construção de sua vinícola onde se localizaria a sede da Villa Francioni72 

(CORDEIRO, 2006; LOMBARDO, 2009). 

 

“Em 2005, foram lançados os três primeiros vinhos com rótulo da Villa 
Francioni: dois vinhos varietais, um elaborado com a uva Chardonnay, cultivada 
em Bom Retiro, e o outro com a uva Sauvignon Blanc dos vinhedos de São 
Joaquim. O terceiro vinho é um rosé resultante do corte de Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Malbec e Pinot Noir” (CORDEIRO, 2006, p. 73). 
 

 O enólogo Orgalindo Bettú73 atua desde novembro de 2003 na vinícola Villa 

Francioni e um dos motivos fundamentais de ter aceitado o convite do saudoso 

fundador Dilor de Freitas, foi a possibilidade de trabalhar na fabricação de vinhos de 

alta qualidade, bem como a autonomia para elaborar os vinhos e cuidar dos vinhedos, 

que para o enólogo são situações que não podem ser separadas. Quando Bettú chegou 

em 2003 à São Joaquim, o edifício da vinícola estava sendo construído. Não participou 

do projeto inicial, porém participou da conclusão da obra e da implantação dos 

vinhedos. 

 O projeto da vinícola reflete a qualidade pretendida pelo idealizador Dilor de 

Freitas. A construção apresenta-se em seis níveis para que possa aproveitar o fluxo 

gravitacional durante o processo de vinificação, evitando ao máximo o uso de 

transferências mecânicas.  

 Conforme visita realizada na Villa Francioni, foi possível constatar que no quarto 

piso vê-se o processo de fermentação do vinho que será levado aos andares inferiores 

por tubos de aço inoxidável. A cave dos tintos e brancos encontra-se à 4 metros abaixo 

do nível do solo e os espumantes são armazenados à 8 metros de profundidade. O 

                                                 
72

 A Villa Francioni foi fundada por Manoel Dilor de Freitas, empresário do sul do estado ligado à extração 
carbonífera e ao setor cerâmico. O conglomerado Cecrisa, controlado pelas famílias de Manoel Dilor de 
Freitas e Álvaro Roberto de Freitas Arns (tio e sobrinho), acumula negócios nas áreas de revestimentos 
cerâmicos, mineração, colorifício, transporte, comunicação, reflorestamento e construção civil. A maior e 
mais conhecida das firmas é a Cecrisa Revestimentos Cerâmicos, de capital aberto, composta por cinco 
fábricas no Brasil. A segunda maior, é a Colorminas, produtora de matérias primas (base e cobertura) 
para indústria cerâmica. Com o falecimento de Manoel Dilor de Freitas em 2004, seus filhos assumiram o 
sonho do pai e mantém a diretoria da Villa Francioni, hoje uma premiada vinícola de São Joaquim (SC).  
73

 Bettú, como é conhecido, vem de uma família de origem italiana da Serra Gaúcha que cultiva e produz 
vinho (hoje vinho de garagem). Trabalhar com este setor aconteceu naturalmente, pois iniciou 
trabalhando com a família para depois trabalhar na Aurora, em Bento Gonçalves. É formado IFRS 
Campus Bento Gonçalves no curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia com especialização na 
França. Sua formação resultou na busca por elaborar vinhos de estilo francês com cortes, saindo um 
pouco do que se faz no Novo Mundo através dos vinhos monovarietais.  
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processo de engarrafamento é todo mecanizado e em todos os ambientes do edifício é 

possível perceber a interação entre homem (cultura e trabalho), natureza (meio 

ambiente) e tecnologia (conhecimento). O empreendimento conta com equipamentos 

de vinificação italianos e alguns nacionais, tanques argentinos e chilenos e barricas de 

origem francesa. 

 

 
Figura 9: Fachada do edifício de visitação e da adega da Vinícola Villa Francioni, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

 

 A rica obra arquitetônica da Villa Francioni reafirma o modelo que a vitivinicultura 

do Novo Mundo vem aplicando, onde esta serve como elemento atrativo do enoturismo. 

Ao se considerar a arquitetura como uma expressão do momento, naturalmente esta 

acompanhará o processo de evolução tecnológica incorporado pelo universo da 

vitivinicultura, em que as construções projetadas para a elaboração de vinhos começam 

a romper padrões relacionados aos modelos culturais dos países tradicionais 

produtores de vinho, como por exemplo, os Châteaux da França74.   

 Em suma, pode-se considerar que esta inovação na arquitetura do vinho 

                                                 
74

 Palestra Prof. Luiz Vicente Elías Pastor, no Congresso Latino-Americano de Enoturismo, Bento 
Gonçalves - RS, Brasil, setembro de 2010. 
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expressa três fundamentos: a construção do vinho em si; a construção do ambiente em 

que o vinho é elaborado; e a psicologia inerente ao novo consumidor do vinho, já que 

este incorpora e expressa para o consumidor a imagem do ambiente em que ele é 

elaborado (CONFRARIA DO VINHO, 2010). 

Na figura a seguir pode-se observar o prédio da vinícola Villa Francioni e o 

aproveitamento que o projeto arquitetônico fez da geografia do terreno: 

 

 

Figura 10: Vista da Vinícola Villa Francioni, São Joaquim. 

Fonte: BRDE, (2007). Acervo da ACAVITIS. 

 

 Segundo o depoimento do enólogo Orgalindo Bettú, o capital investido na Villa 

Francioni se mantém no Grupo Cecrisa, “era uma Ltda que foi transformada numa S/A 

quando os 4 filhos herdaram os negócios com o falecimento do pai Dilor de Freitas”. 

Hoje, a administração do empreendimento vitivinícola é mantida em sistema de 

Conselho Administrativo onde há um rodízio entre os filhos para a ocupação do cargo 

de Presidente do Conselho, identificado como uma política familiar de promover a troca 

da presidência dos conselhos administrativos dos negócios do Grupo Cecrisa. 

“Primeiramente o cargo foi assumido pelo irmão João Paulo e agora pela Daniela”.  
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 Em relação aos demais projetos (estabelecimentos de hospedagem e 

gastronomia, empreendimentos de cultivo de oliveiras) idealizados pelo investidor Dilor 

de Freitas, a Villa Francioni garante que não foram abandonados, mas que no presente 

estão se concentrando no cultivo da uva e na produção e comercialização de seus 

vinhos. Houve boatos sobre a venda do empreendimento, porém o enólogo garante não 

haver esta vontade entre os sócios.  

 A partir de 2011, os vinhedos passarão por uma reestruturação. A idéia é 

minimizar o vinhedo de Bom Retiro na intenção de manter as variedades brancas em 

Bom Retiro por apresentarem melhor adaptação e visando a maior qualidade. Porém, 

todas as variedades tintas serão transferidas para o vinhedo de São Joaquim, esta 

divisão aproveitará o potencial de produção qualitativo destas propriedades (terroir). 

Nesta fase inicial de reestruturação vai ocorrer a redução de 50 hectares de área 

plantada para 40 ou 35 hectares, bem como em termos de variedades de uvas. 

 Bettú destaca que havia inicialmente uma intenção de produzir 500 mil garrafas 

por ano, mas que não se sabia se o mercado absorveria estes produtos nos preços 

comercializados pela vinícola. Há uma relação entre o que o vinho custa e por quanto é 

comercializado. Esta relação é inversamente proporcional, quanto menor for o preço do 

vinho, mais será vendido. Porém, esta relação não é inversamente proporcional à 

qualidade e a Villa Francioni queria produzir um grande número de garrafas mantendo a 

alta qualidade, “só que o mercado não entende isso, não se pode impor ao mercado um 

consumo de vinho que ele não está disposto”. 

 Desde 2004, o trabalho do enólogo e de sua equipe somados às condições geo-

climáticas da região, resultaram em safras de qualidade normal (safras 2004, 2005, 

2007, 2008 e 2010), porém a safra 2006 foi considerada acima do normal e se 

houvesse um histórico se poderia considerar a safra 2009 como a safra do século pela 

excelência dos resultados obtidos com as uvas (as uvas foram colhidas até no dia 4 de 

junho, permitindo uma maturação plena do fruto). Houve um aumento no volume de 

produção de 2004 a 2008, e partir de 2009 e 2010 buscou-se uma redução, devido ao 

estoque de vinhos na adega. “Está ocorrendo uma equalização entre a produção e a 

demanda para que a empresa seja mais competitiva”. 
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 Sobre a terceirização da vinificação na Villa Francioni, esta foi iniciada em 2004 

com o Pinot Noir da Quinta da Neve. Esta prestação de serviço de vinificação surgiu 

pelo fato dos demais empreendimentos não terem condições de investir, naquele 

momento, na construção de sua vinícola e com a intenção de manter as uvas na região. 

 Para Bettú, que não teve controle sobre o cultivo destas uvas, as uvas 

transformadas em vinho tinham a expressão de seu cultivo, “vinho de excelência, 

quando o vinhedo era de excelência”.  Este trabalho de vinificação terceirizada encerrou 

em 2009, para incentivar os empreendimentos a investirem na região (evitar o 

comodismo dos investidores), por uma reestruturação da Villa Francioni e por falta de 

espaço nas adegas. O enólogo afirma que a região precisa de maiores investimentos, 

que o empresário precisa acreditar no desenvolvimento da região. 

 A vinícola investe nos vinhos com o corte de ao menos 2 variedades de uvas, o 

que faz com que o cultivo de certas variedades não se sobressaiam. Porém, acredita 

em castas ainda pouco conhecidas do consumidor brasileiro e pouco cultivadas pela 

vitivinicultura nacional, como é o caso da Nebbiolo e da Sangiovese. Com isso a região 

tende a crescer e a ganhar espaço no mercado, sendo lembrada por seu diferencial, 

por um ícone, não pela mesmice da padronização dos vinhos monovarietais do Novo 

Mundo75. 

 Ao comentar sobre a distribuição do produto, Bettú relatou que começaram um 

trabalho com as importadoras que depois foi substituído pelos representantes sob a 

supervisão da direção comercial e de marketing. Este sistema visa consolidar a 

comercialização, que é algo lento, onde não se consegue vender grandes quantidades 

devido à concorrência com os importados.  

 Nas entressafras, o enólogo se faz presente nas degustações tendo por 

definição garantir o aspecto qualitativo de seus vinhos, colocando-os em confronto às 

cegas com vinhos de excelência e renome internacional sem receios. O objetivo é 

explorar o mercado interno e consolidá-lo, para depois ir ao mercado externo. Segundo 

Bettú, a produção nacional de vinhos é pouco reconhecida e as exportações não 

                                                 
75

 A crítica do filme Mondovino ao risco de generalização indiscriminada da padronização do processo de 
produção vitivinícola, sob a liderança das corporações transnacionais, é pertinente. A aliança estratégica 
de diferentes setores e etapas do mercado de vinhos que se beneficiam mutuamente (entre eles enólogo, 
a vinícola, os canais de distribuição, a crítica especializada) torna a competitividade de produções 
isoladas e sem protecionismos muito difícil (AGUIAR, 2008, p. 101). 
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podem ser o foco principal da Villa Francioni. 

Entre os investidores pioneiros dessa nova fase da vitivinicultura, agora voltada 

diretamente ao comércio do vinho fino, destacam-se as empresas Quinta da Neve e 

Villa Francioni pelo seu pioneirismo, mas há muito mais para relatar, pois a busca pela 

diversificação de sua produção fez com que o empresário Everson Suzin76, 

descendente de italianos e proprietário junto com o pai e o irmão da Agro Suzin, 

plantasse em 2001 suas primeiras videiras numa área de 3 hectares. Seu vinhedo vem 

crescendo e seus primeiros vinhos foram elaborados pela Epagri (2003) e pela vinícola 

Monte Lemos de Bento Gonçalves, sendo lançados para o mercado nacional (safra de 

2006) apenas no ano de 2008 (LOMBARDO, 2009). 

 A Agro Suzin iniciou em 1977 com o plantio de batata e Everson relatou que 

desde os 7 anos já ajudava seu pai. Em 1988, depois de formados como técnicos 

agrícolas criaram, ele e seu irmão Jeferson, uma sociedade com o pai. Nesta época 

plantavam 1 hectare de batata e atualmente cultivam 85 hectares, podendo chegar 100 

hectares de batata ao longo de 2010. Iniciaram com o cultivo de maçãs em 1991 e em 

2001 com o plantio das uvas européias. 

 Em seu depoimento, Everson relatou que seu pai foi no ano de 2000 para a 

região de Púglia na Itália, com o intuito de conhecer a produção da VCR Clones que é 

uma das maiores cooperativas produtoras de mudas de uvas viníferas. Foi uma visita 

técnica que visou igualmente conhecer algumas propriedades vitícolas onde a Epagri 

compareceu com seu respaldo e suporte técnico. Além desta viagem técnica, os 

resultados das pesquisas da Epagri em relação ao vinho obtido da Cabernet Sauvignon 

e sua origem italiana influenciaram a família Suzin a investir em 2001, de forma paralela 

aos demais cultivos, nos primeiros 3 hectares de vinhedo. Mais 3 hectares foram 

plantados em 2002 e mais 2 hectares em 2003, chegando a 10 hectares em 2005 com 

o plantio da variedade Merlot.  

 O empresário confirma que hoje estão com 10,5 hectares plantados, sendo 7 

hectares de Cabernet Sauvignon, 3 hectares de Merlot e 0,5 de Pinot Noir, além da 

                                                 
76

 Everson Fernando Suzin é o único da família que é nascido em São Joaquim. Seus pais e irmãos são 
todos gaúchos, nascidos em Vacaria, Bom Jesus e São Marcos. Formou-se como Técnico Agrícola, 
graduou-se em Administração e fez uma pós-graduação em Gestão em Vitivinicultura nos anos de 2003 
e 2004, em Bento Gonçalves.  



107 

 

área teste com Barbera, Riesling Renano, Grenache, Gewustraminer e Sauvignon 

Blanc. Ressalta que o vinho obtido da uva Pinot Noir é excelente e nesse ano de 2010 

foi considerado um dos melhores da Expovinis. Entre suas apostas junto à variedade 

Pinot Noir está a casta branca Gewustraminer que resultou em um vinho bem 

interessante e aromático, porém vem encontrando dificuldades em estabelecer 

parcerias para as micro vinificações já que a Suzin não possui sua estrutura de vinícola. 

 Abaixo pode-se visualizar a distribuição do vinhedo da vinícola Suzin que utiliza 

como condução o sistema espaldeira e, no momento, não pretende expandir sua área 

de cultivo: 

 

Figura 11: Vista do vinhedo da Vinícola Suzin, São Joaquim. 

Fonte: http://vinhoverdeamarelo.blogspot.com/2010_03_01_archive.html, (2010). 

 

 A Fazenda São José do Alecrim foi adquirida pela família Suzin em 1999 e 

compreende uma área de 113 hectares. Na época da aquisição da fazenda não 

visavam particularmente empreender no setor vitivinícola. Este vinhedo (Fazenda São 

José do Alecrim) fica localizado no distrito da Lomba Seca, uma região onde a menor 

incidência de chuva favorece o cultivo da videira, devido à menor ocorrência de 

problemas e pragas. Everson afirma que a altitude de 1.800 metros, minimiza os 
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problemas de maturação, elevando a qualidade das uvas e consequentemente, dos 

vinhos.  

 Como ainda não possuem a estrutura de vinificação, seus vinhos já foram 

vinificados pela Dal Pizzol (Bento Gonçalves) em 2003 e 2004, depois vinificaram na 

Villa Francioni de 2005 (mas mantiveram nos tanques e não será comercializado) a 

2009 e agora é a vinícola Kranz (Treze Tílias) que vem prestando esse serviço de 

vinificação. A produção de 2009 deve chegar a 19 mil garrafas e para aumentar essa 

quantidade, teriam de ampliar a área plantada.   

 Em relação ao capital investido, o empresário confirma ter investido 

aproximadamente R$ 1 milhão e que obter os financiamentos junto ao BRDE não é 

tarefa difícil, porém pagar é que se torna impossível pelo prazo de carência ser muito 

pequeno, o que acaba ocasionando o uso de recursos dos outros cultivos, como da 

batata e da maçã, que possuem um retorno de investimento mais rápido que o vinho.  

 Para a construção de uma estrutura de vinificação seria necessário investir entre 

R$ 2 ou 3 milhões, e a Suzin não está disposta ainda à empregar tal montante. 

Preferem consolidar a marca primeiro para se sentirem mais seguros em continuar este 

novo empreendimento. 

 Ao entrevistar Everson Suzin foi possível reafirmar a relação destes 

empreendimentos com os órgãos e institutos de ensino e pesquisa, como Epagri e 

Udesc, que estão permitindo o desenvolvimento da vitivinicultura de altitude associada 

à ousadia e visão de futuro dos investidores da região, que por razões muito pessoais 

(paixão pelo mundo do vinho, influência cultural de origem familiar, capital acumulado 

de outros investimentos, diversificação de setor de atuação) estão contribuindo para 

imprimir um novo rumo ao desenvolvimento regional da Serra Catarinense. 

Em 2000, o empresário português Nazário Santos77 chegou a São Joaquim com 

o intuito de investir nesta região, após longa pesquisa realizada em toda a América em 

busca de condições ideais para o cultivo da pêra Rocha (ou portuguesa). Diferenças 

                                                 
77

 Nazário Santos possui formações técnica e agrícola e também foi seminarista em Penafirme, distrito de 
Lisboa. Através de seu espírito empreendedor começou a visitar o Brasil em 1995 liderando o esforço 
português de desenvolver novos mercados paras as peras Rocha, na época exportadas quase que 
exclusivamente à Inglaterra. “As peras comercializadas por Nazário eram vendidas por oito Libras 
esterlinas o quilo na seção de perecíveis da Harrod‟s. No Brasil, suas frutas eram oferecidas com 
exclusividade nas gôndolas refrigeradas da prestigiosa Casa Santa Luzia, em São Paulo” 
(ARTENOLOGIA, 2009). 
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conceituais fizeram com que três anos mais tarde, o wine maker, a partir de nova 

sociedade com um grupo de 7 profissionais liberais paulistas idealizasse a Quinta Santa 

Maria. O empreendimento vitivinícola surgiu em 2004, baseado no conceito de 

produção de vinhos finos de qualidade, por meio do emprego de técnicas apuradas de 

manejo do vinhedo e de vinificação.  

A Quinta Santa Maria ocupa uma área de aproximadamente 170 hectares, no 

bairro de Pericó, a 22 km de São Joaquim. A propriedade é banhada em sua divisa 

norte por cerca de 1.700 m de margem com o Rio Lava Tudo, área que desde o período 

do povoamento com os colonos portugueses serviu de pasto para a criação de gado 

(ARTENOLOGIA, 2009). 

 A propriedade da Quinta Santa Maria está situada numa área montanhosa na 

Serra Catarinense que permitiu a organização do vinhedo em patamares ou terraços 

devido às encostas do Rio Lava Tudo, assegurando máxima insolação para as folhas e 

frutos das videiras e criando uma paisagem singular para quem a visita, conforme 

demonstra a figura 12: 

 

 

Figura 12: Vista do vinhedo em patamares da Vinícola Quinta Santa Maria, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 
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 Ao se conhecer os vinhedos da Quinta Santa Maria, é impossível não perceber a 

curiosa semelhança com as regiões de produção de vinhos das encostas do vale do rio 

Douro, no norte de Portugal, o que confere um charme e um encantamento à visitação. 

A presença do rio proporciona uma surpreendente proteção natural contra 

geadas que são comuns na região. Segundo o empresário Nazário Santos, a proteção 

contra as geadas (cobertura dos parreirais) utilizada na maior parte dos vinhedos desta 

região pode interferir na qualidade da uva, devido à menor incidência do sol. A figura a 

seguir destaca o fato das vinhas não apresentarem nenhuma espécie de proteção, 

diferindo de outros vinhedos: 

 

 

Figura 13: Detalhe do vinhedo da Vinícola Quinta Santa Maria, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

 

A vinícola Quinta Santa Maria está instalada no distrito de Pericó, numa altitude 

que varia entre 1100 e 1300 metros. Para a elaboração dos vinhos foi feita uma 

parceria com o enólogo Jean Pierre Rosier e a cantina instalada na propriedade, ainda 

inacabada, garante o emprego da técnica e a eficiência idealizada no manejo de 

pequenos lotes de vinho. Todo o projeto da vinícola, desde o vinhedo, passando pelas 
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cubas de fermentação até a linha de envase e embalagem foi adaptado para que, ao 

invés de processar 6 lotes de 10.000 litros de vinho, fosse produzido 1.000 litros de 

vinho em 60 lotes de uvas (ARTENOLOGIA, 2009). 

 A escolha da propriedade garante ao investidor o máximo de aproveitamento do 

terroir para a produção de vinhos finos de excelência. A orientação da encosta, voltada 

para o norte, possibilita a maior incidência de sol sobre os canteiros, favorecendo a 

fotossíntese das plantas que se beneficiam também da grande amplitude térmica que 

ultrapassa os 21˚C nos períodos de frutificação. 

 A estratégia da Quinta Santa Maria está pautada nas escolas européias, 

especialmente a portuguesa, e na produção de vinhos de corte sobre os vinhos 

varietais. Os vinhedos foram compostos, amparados pelos resultados das primeiras 

colheitas de uvas da região, por castas francesas (Cabernet Sauvignon, Sauvignon 

Blanc, Merlot, Pinot Noir, Shiraz e Chardonnay), portuguesas (Touriga Franca, Touriga 

Nacional, Tinta Roriz) e italianas (Moscatto Bianco e Trebbiano) para a produção do 

vinho fortificado Portento e de álcool vínico, respectivamente. 

 Quanto à condução das videiras, a Quinta Santa Maria adotou o sistema de 

espaldeira dupla (com dois engalhamentos derivados do caule da planta a duas alturas 

distintas do solo) por maximizar a área foliar disponível por cacho de uva, o que exigiu 

que a disposição dos ramos tivesse forma de espinha de peixe. 

 Nazário relatou que se aproximou dos técnicos da Epagri para garantir o melhor 

manejo e desenvolvimento das parreiras. Ao conhecer o trabalho de Jean Pierre 

Rosier78 houve uma afinidade imediata que o levou a convidá-lo para ser o enólogo da 

vinícola. Afirma contar com o trabalho de um dos melhores enólogos do Brasil. 

“Baseado em registros individualizados, Rosier estuda cada videira, de cada variedade, 

com o objetivo de obter dos vinhedos um rendimento médio de 4 a 5 toneladas por 

hectare” (ARTENOLOGIA, 2009, p. 23). 

 Os investimentos na cantina já foram iniciados, porém Nazário ressalta que ainda 

não efetuaram todo o investimento necessário. Declarou que prefere avaliar o 

                                                 
78

 Jean Pierre Rosier é agrônomo e pesquisador da Estação Experimental da Epagri de Videira, além de 
apoiar os trabalhos de pesquisa relacionados ao cultivo de viníferas e a produção de vinhos finos que 
vem ocorrendo em São Joaquim. Rosier possui formação e doutorado em enologia pela Universidade de 
Bordeaux (França). 
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comportamento do mercado consumidor e a aceitação de seus vinhos para ampliar a 

área de vinificação e concluir, assim, o edifício. A vinícola foi projetada em quatro 

blocos assentados em patamares sobre um declive orientado para o sul que oferece 

proteção contra o excesso de insolação incidente sobre o prédio e aproveita as baixas 

temperaturas locais, porém somente dois blocos foram concluídos até o presente (figura 

14).  A construção de um quinto bloco subterrâneo está prevista para armazenar os 

vinhos de guarda79.  

 As decisões técnicas para a construção da cantina contaram com as decisões de 

Rosier e Nazário, e foi a linha de envase que desafiou o conhecimento e espírito de 

adaptação de ambos. Como uma linha automática não seria adequada à filosofia de 

pequenos lotes, tiveram de adaptar máquinas manuais e semiautomáticas estruturando 

uma linha de envase que assegurasse todos os critérios de segurança e higiene 

adequando-as às operações em baixa escala.  

 

 

Figura 14: Vista da cantina da Vinícola Quinta Santa Maria, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

  

 A vinícola aposta no seu vinho Grand Utopia que é produzido apenas em anos 

                                                 
79

 Os vinhos de guarda são assim chamados, pois se prestam ao longo envelhecimento (mais de dez 
anos) em garrafa.  
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de safras consideradas excepcionais. É um vinho composto de um corte de 70% 

Cabernet Sauvignon e 30% de Merlot, com 13,8˚ de teor alcoólico e bastante 

estruturado. São fabricadas somente 2.000 garrafas por safra e nos últimos anos foram 

produzidos o Grand Utopia 2006 (já esgotado), o Grand Utopia 2008 (lançado em 2010) 

e o Grand Utopia 2009, que será comercializado apenas no segundo semestre de 2011.  

 Outro destaque é o vinho Portento, que já faz parte da adega oficial do Palácio 

Santa Catarina e remete o consumidor aos nobres vinhos fortificados da região do 

Porto (Portugal). 

 Cabe destacar que a propriedade da Quinta Santa Maria está situada no mesmo 

bairro em que as vinícolas Pericó (figura 15) e Sanjo se instalaram, o que nos permite 

vislumbrar a integração destes empreendimentos no sentido de estabelecer uma rota 

de vinhos, pois sua viabilização precisa inicialmente da vontade dos empresários 

vitivinícolas, para depois despertar o interesse do turista ou visitante através do suporte 

de logística e comercialização que cabe às agências ou operadoras de turismo. 

   

 

Figura 15: Vista da parte central da propriedade da Vinícola Quinta Santa Maria, com vista para os 

vinhedos da Vinícola Pericó, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 
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 Para Inácio (2007), o enoturismo é uma nova modalidade de turismo que 

possibilita ao turista a exploração e a reinvenção do espaço rural, de forma à 

potencializar o desenvolvimento e a dinâmica de uma região.  

A vinícola Pericó está instalada no bairro de Pericó, em São Joaquim, e a 

propriedade foi escolhida por apresentar dias ensolarados e noites frias a uma altitude 

de 1.300 metros. A preparação das terras durou 2 anos e foi iniciada em fevereiro de 

2003. Na primeira fase de implantação do vinhedo (final de 2004), foram plantados 15 

hectares de área com as uvas francesas das variedades Cabernet Sauvignon, Pinot 

Noir, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc.  

   

 

Figura 16: Vista aérea dos vinhedos da vinícola Pericó, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da vinícola, (2010). 

 

 Segundo a responsável comercial Tânia Delis Camargo80, o capital investido na 

vinícola Pericó é proveniente da Malwee81, de Jaraguá do Sul e o Sr. Wander Weege 

                                                 
80

 Tânia Delis Camargo é de Urupema e se formou em comunicação, com especialidade em vendas. Atua 
hoje como responsável comercial da vinícola Pericó, mas já trabalhou como vendedora na loja De Vino, 
da vinícola Sanjo e assessorou a vinícola Suzin. 
81

 A Malwee Malhas Ltda é uma empresa têxtil brasileira fabricante de roupas desde julho de 1968, 
sediada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e se originou da empresa Weege que foi fundada por 
Wilhelm e Bertha Karsten Weege, de origem alemã, em 1906. Com cerca de 6.700 funcionários

 
é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAxtil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaragu%C3%A1_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Weege&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
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sempre comenta que são investimentos oriundos da sua aposentadoria. O 

empreendimento está vinculado ao Grupo Malwee e à família Weege. O Sr. Wander e 

seus filhos detém a direção dos negócios, tendo como suporte todo o respaldo e 

expertise administrativa do Grupo. Não foram realizados financiamentos até o 

momento, nem para a aquisição de imóveis, nem para a compra de maquinários. 

 Tânia relatou, em seu depoimento, que é difícil chegar ao montante total de 

investimentos realizados desde o ano 2002 com a compra da Fazenda Menino Deus.  

Comentou que são muitos investimentos e todos os anos investem cada vez mais, 

como por exemplo, na aquisição de mudas francesas, na compra de garrafas e barricas 

francesas, na ampliação do vinhedo, no lançamento de produtos, na participação em 

feiras (Expovinis) e até em futuras instalações para realizarem seu processo de 

vinificação em São Joaquim. Os investimentos na construção do edifício da vinícola 

com o centro de visitação já fazem parte dos projetos da vinícola Pericó. O terreno já foi 

adquirido, está localizado mais próximo do centro da cidade de São Joaquim e num 

prazo de 2 anos as obras devem ser iniciadas. 

 A vinícola Pericó estabeleceu parceria para a vinificação de seus vinhos 

terceirizando estes serviços para as vinícolas Monte Reale e Fabian, em Flores da 

Cunha (RS) e assim se mantém até o ano de 2010.  

 A vinícola aposta em vinhos espumantes desde o lançamento do primeiro vinho, 

se posicionando de forma diferenciada e aproveitando o reconhecimento dos 

espumantes nacionais no mercado interno e eventualmente, externo. Com a safra 2010 

obteve cerca de 50 mil garrafas, entre todos os produtos da vinícola, sendo 

imprescindível destacar o lançamento do primeiro vinho Icewine82 (vinho do gelo) do 

Brasil, com somente 3.300 exemplares e sem previsão para uma nova safra.  

 Os primeiros espumantes Cave Pericó brut branco e rose foram lançados em 

2008, assim como o Taipa Rosé elaborado de um corte de Cabernet Sauvignon e 

                                                                                                                                                              
considerada uma das maiores indústrias de confecção do país. A empresa dirigida por Wolfgang Weege 
passa, em 1985 a ser administrada por Wander e Laurita Karsten Weege mantendo-se assim até hoje. 
Possui o Parque Malwee há 30 anos como parte de suas iniciativas ambientais, sociais e culturais, além 
da ajuda e apoio à entidades como Hospitais, Bombeiros Voluntários, Redes Femininas de Combate ao 
Câncer, Igrejas e Escolas. 
82

 O Icewine Pericó é um vinho licoroso elaborado com uvas Cabernet Sauvignon colhidas maduras no 
final do outono e congeladas naturalmente nos vinhedos a uma temperatura de -7,5 °C. Estas parreiras 
são cultivadas em espaldeira e produzem somente 0,500kg por planta. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Malwee&action=edit&redlink=1
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Merlot. A responsável comercial Tânia atenta para o capital investido amortizado, pois 

os vinhos tintos varietais Cabernet Sauvignon e Merlot da safra 2007/2008 serão 

lançados em 2012 e o vinho de Pinot Noir foi lançado em junho de 2010.  Na tabela 

abaixo pode-se averiguar o volume total produzido de cada uma das linhas da vinícola 

Pericó lançadas no mercado: 

 

Tabela VI: Volume total produzido das linhas de vinhos da vinícola Pericó. 

 
Linha do vinho Safra Ano de 

lançamento 
Número de 

garrafas 
Tipo de uva Descrição 

Taipa 2007 2008 4.600 Cabernet 
Sauvignon e 

Merlot 

Vinho fino seco 
rosé 

Basaltino 2007 2009 700 Pinot Noir Vinho fino seco 
tinto 

- - - 2007  
Aguardando 

8.000 Merlot com 
Cabernet 

Sauvignon 

Vinho fino seco 
tinto 

- - -  2007 Aguardando 4.000 Merlot Vinho fino seco 
tinto 

Cave Pericó 2007 2010 6.500 Cabernet 
Sauvignon 

Merlot e 
Chardonnay 

Vinho 
espumante brut 
champenoise 

 

Fonte: Entrevistas, (2010). Elaborado pela autora, (2010). 

 

 É interessante notar que os investidores tiveram seu interesse despertado para o 

universo do vinho de uma forma muito pessoal, levados pela constatação de que o 

vinho acompanha a humanidade a mais de 6.000 anos e ainda exerce tamanho 

fascínio, capaz de despertar o empreendedorismo de empresários ligados a diferentes 

setores, como o setor têxtil, o cerâmico, a fruticultura, a pecuária e até mesmo 

profissionais liberais da área da saúde, como é o caso do médico oftalmologista Ernani 

Abreu que aplica com Janaína Soares de Abreu na vinícola Abreu Garcia em Campo 

Belo do Sul, numa área de 7,2 hectares de vinhedo R$ 2 milhões de recursos próprios. 

 Cabe destacar, também, que o capital investido nas vinícolas Villa Francioni, 

Quinta da Neve, Quinta Santa Maria e Pericó, além de oriundos de outros setores que 

não a vitivinicultura, são externos à região de São Joaquim, o que promove um aporte 
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de capital à região e um provável „aquecimento‟ da economia local através da geração 

de emprego e renda. 

 Em relação à reconfiguração da vitivinicultura nacional face à reconversão do 

setor em âmbito mundial, conforme aponta Aguiar: 

 

“as mudanças começam pela própria infra-estrutura empresarial, mas também 
podem ser notadas na composição dos produtos, nas linhas, nos estilos e nas 
marcas oferecidos e no design mais estilizado e contemporâneo das garrafas e 
dos rótulos, os quais também trazem mais informações e atrativos para o 
consumidor” (2008, p. 54).  
 

De certo modo, as vinícolas apresentadas até o presente expressam seu 

interesse na busca pela qualidade e na estratégia do produto diferenciado, como 

estratégia para salvaguardar a competitividade, mobilizando o desejo de consumo pela 

singularidade, isto é, a atração e valorização do produto pelas características únicas 

obtidas nas áreas de altitude da serra catarinense. 

 A Cooperativa Agrícola de São Joaquim - Sanjo, uma das maiores produtoras de 

maçãs do Brasil, no intuito de diversificar sua área de atuação e sair da dependência de 

um único tipo de plantio, vem investindo, de acordo com seu presidente, Roberto 

Katto83, desde 2002 em pesquisas na área da fruticultura, no cultivo das uvas européias 

e na produção de vinhos finos, assim como, investiu na produção de outras frutas, 

como o mirtillo e a goiaba serrana (CORREIO LAGEANO, 2010).  

 De acordo com o depoimento de Olavo Gavioli84, que se divide entre a produção 

e as ações comerciais dos vinhos da Sanjo, foi o capital particular de 23 cooperados da 

Sanjo que deu origem aos investimentos da Sanvit (Sanjo Vinhos). Estes cooperados 

montaram, assim, uma pequena cooperativa dentro da própria cooperativa. Ao ser 

entrevistado, Olavo enfatizou que, no caso da produção e comercialização das uvas e 

                                                 
83

 Roberto Katto é presidente da Sanjo desde janeiro de 2008 e vai concluir o mandato no final deste ano. 
Katto é descendente de imigrantes japoneses, mas nasceu em São Paulo e veio para São Joaquim com 
17 anos, em 1975, para ser um dos produtores de maçã do assentamento da então cooperativa paulista 
Cotia. Com a falência dessa cooperativa gigante, em 1993, participou do grupo que fundou a Sanjo. Em 
sua propriedade produz maçãs, uvas viníferas e outras frutas. Hoje a Sanjo aproveita a onda favorável da 
economia para investir R$ 18 milhões no complexo agroindustrial de 80 sócios, dos quais 78 são 
descendentes de japoneses, e dois, de italianos (DIÁRIO CATARINENSE, 2010). 
84

 Olavo Gavioli é natural de Caçador, formou-se engenheiro agrônomo e anteriormente trabalhava na 
vinícola Abreu Garcia, em Campo Belo do Sul (Serra Catarinense). 
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dos vinhos, as decisões são tomadas em reuniões de diretoria e assembléias gerais 

entre os cooperados Sanvit. 

A Sanvit Sanjo iniciou a implantação de seus vinhedos em 2002 numa altitude de 

1.100 a 1.400 metros e atualmente possuem cerca de 30 hectares de área plantada e 

uma média anual de produção de 70.000 litros de vinho fino de altitude, produzindo 

uvas das variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc, 

dentre outras para testes e que ainda não são reveladas.   

No ano de 2009, a produção de vinhos chegou a 120 mil litros, e quanto ao ano 

de 2010, ainda não tinham o volume exato da safra. É certo que houve, porém, uma 

redução na quantidade obtida devido às condições do clima que influenciaram no 

padrão de qualidade das uvas e assim, parte foi vendida in natura para pequenos 

produtores do Paraná e de Itajaí (lugares sem as condições climáticas adequadas para 

o cultivo das uvas viníferas) por não adequar-se ao desejado pelo enólogo, conforme 

relato de Olavo Gavioli. 

O empreendimento optou pela utilização do sistema de condução espaldeira em 

quase toda a área de vinhedo, voltando-se para baixas produções e para a alta 

qualidade dos frutos. As condições climáticas aliadas às características do solo 

proporcionam um terroir distinto, onde seus vinhedos são cultivados em diferentes 

níveis de altitude resultando em uvas com grande potencial de cor e açúcar, com o 

desenvolvimento de aromas mais finos e delicados, devido à maturação ocorrer de 

maneira mais lenta e controlada, proporcionada pelas baixas temperaturas.  

 A primeira vinificação foi feita em parceria com a Epagri de Videira em 2005, 

porém a Sanjo não fechou uma assessoria com a Estação Experimental.  A assessoria 

é realizada por 2 enólogos de Bento Gonçalves, Marcos Vian e Anderson Schmidt que 

vem semanalmente na época de vinificação para acompanhar o desenvolvimento do 

vinho e de outros produtos, como o suco e o fermentado de maçãs (Icesin charmat). 

Segundo Olavo Gavioli, o sistema de elaboração é especialmente desenvolvido 

buscando extrair o máximo de qualidade e preservar as características únicas das uvas 

produzidas na região de altitude que podem ser observadas na figura a seguir, 

atentando para o detalhe da beleza dos cachos dos frutos cultivados nestes vinhedos: 
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Figura 17: Detalhe do vinhedo da Vinícola Sanjo, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da vinícola, (2010). 

 

Hoje a Sanjo constrói sua nova e moderna estrutura de vinificação junto à sede 

da cooperativa na entrada de São Joaquim (via Urubici), mas já opera com sua própria 

estrutura de cantina desde 2006, instalada em um prédio alugado próximo ao centro da 

cidade (figura 18).  

 Os equipamentos e maquinários empregados pela vinícola são na maioria 

importados. Foi informado que os tanques de aço inoxidável são nacionais e que o 

maquinário é italiano. Em relação às barricas (figura 19), foram feitos vários testes até o 

presente e os enólogos tendem a optar pelas de origem francesa, aos poucos as 

barricas americanas serão substituídas.  

 Olavo comentou que junto às novas instalações da vinícola Sanjo haverá uma 

loja especializada em vinhos, abrindo a possibilidade de visitação ao setor de produção 

e degustação de seus produtos num ambiente diferenciado. Atualmente os vinhos da 

Sanjo são comercializados na loja da Sanfuji que é uma cooperativa de 43 sócias, 

fundada por mulheres de associados.  
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Figura 18: Setor de vinificação da Vinícola Sanjo, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

 

 

Figura 19: Cave da Vinícola Sanjo, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 



121 

 

 As mulheres cooperadas da Sanfuji produzem e comercializam derivados de 

frutas, como geléias de mirtilo, goiaba serrana e physalis, além dos demais produtos da 

cooperativa mãe, maçã, suco e fermentado de maçã (Icesin) e, como já foi comentado 

anteriormente, os seis vinhos lançados até o presente pela vinícola (DIÁRIO 

CATARINENSE, 2010). 

 Entre os empreendimentos pioneiros da região vitivinícola de São Joaquim, que 

visam articular os recursos físicos, tecnológicos e humanos para o aproveitamento 

eficaz e eficiente deste conjunto, capazes de criar um produto diferenciado no país, 

surgiu, em 2007, a vinícola Santo Emílio. 

 Os vinhedos da vinícola Santo Emílio estão localizados no município de 

Urupema, na Fazenda Quinta dos Montes e, segundo a enóloga da vinícola Patrícia 

Poggere85, ao adquirir a propriedade em 2003, a família Binotto não pensava 

especificamente em instalar um empreendimento vitivinícola. Devido aos investimentos 

que ocorriam no setor nesta região, ao potencial relatado pela Epagri e outras 

instituições de pesquisa, os irmãos Binotto vislumbraram o potencial emergente, que se 

confirmou com uma viagem técnica realizada à Itália, onde puderam conversar com 

pessoas que já trabalhavam com a vitivinicultura, e ao visitarem uma empresa que 

produz mudas de uvas viníferas, já saíram de lá com as suas primeiras mudas 

compradas. 

 Patrícia destacou, em seu depoimento, o perfil do empresário da vitivinicultura 

que investe nesta região. De maneira geral, são empresários bem sucedidos em outros 

setores e por gostarem de vinho (por distintas razões), eles optam por este novo 

investimento.  Porém, somente a paixão pela bebida não seria motivo suficiente para se 

empreender e sim a oportunidade de ter um bom negócio, inovador que vislumbre a 

lucratividade e possa desenvolver mais a região economicamente e culturalmente. 

 Um aspecto importante já citado anteriormente que merece ser enfatizado é o 

empreendedorismo e o intenso dinamismo econômico da região do Estado de Santa 

Catarina que faz com que haja iniciativas de empresários procedentes de outras 

regiões que venham aplicar seu capital em novas empresas e novas atividades, 

                                                 
85

 A Patrícia Poggere é natural de São Marcos (RS) e formou-se como enóloga e viticultora em Bento 
Gonçalves pelo IFRS, além de ter se especializado em vitivinicultura pela Universidade de Caxias do Sul. 
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dinamizando assim, a própria região de São Joaquim, que tem origem no latifúndio 

pastoril. 

 Considerando-se estes aspectos, o Grupo Binotto86 passou a investir em sua 

vinícola através do capital de seus proprietários, dos 3 irmãos, filhos do Sr. Emílio 

Binotto. Patrícia não sabia e nem podia informar o montante total do investimento. 

Revelou que na planilha de custos não consta o valor da propriedade, e sim, começam 

pela implantação dos vinhedos (momento em que as mudas foram adquiridas). Afirmou 

que ao iniciar seus trabalhos na Santo Emílio já havia 12 hectares plantados e hoje são 

17 hectares. Sob a assessoria técnica do técnico da Epagri de Videira, Jean Pierre 

Rosier, “quem implantou o vinhedo foi um antigo agrônomo que trabalhava na parte da 

maçã, chamado Arli com a ajuda de outro engenheiro agrônomo chamado Júnior”. 

 O vinhedo foi implantado no ano de 2004 e a primeira safra foi a de 2006, com a 

produção do vinho Leopoldo, oriundo de corte de Cabernet Sauvignon e Merlot. No 

inverno de 2010 foi lançada a segunda safra deste vinho, o Leopoldo 2007. Lançaram 

ainda o espumante brut rosé chamado Stellato, em 2008 e o Cellebrato que é um 

espumante Moscatel, em 2009. Ambos podem ser encontrados em garrafas de 750 ml 

e em mini garrafas de 187 ml (tendência no mercado de espumantes nacional por ser 

facilmente comercializada em festas e casas noturnas).  

 As variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc, Moscato 

Gialo e Chardonnay estão sendo cultivadas, além de uma coleção com mais de 20 

variedades para testes. Em 2006, retomaram a parceria com o enólogo Jean Pierre 

Rosier e atualmente contrataram outra consultora, Susana Balbo87, enóloga argentina 

de renome internacional, muito bem conceituada por conhecer toda a vitivinicultura no 

mundo e a tendência de mercado para os vinhos.  

 Abaixo se pode ver a propriedade da vinícola Santo Emílio, a construção da sede 

da fazenda, bem como perceber a potencialidade da propriedade (belezas naturais, 

                                                 
86

 O grupo Binotto é uma empresa familiar, foi fundada à 40 anos por Emílio Binotto, de origem italiana e 
hoje administrado por seus 3 filhos. Contempla empresas do segmento de transportes e logística, 
possuindo o controle acionário da Sundown, além de negócios na área florestal e fruticultura. O escritório 
central do grupo fica localizado na cidade de Lages (SC). A Binotto é uma das maiores frotistas da VW, 
de quem tem mais de 1.100 caminhões. 
87

 Na década de 1980, Susana Balbo trabalhou ativamente como consultora internacional de vinhos.  
Posteriormente, na década seguinte, participou de maneira significativa na transformação dos vinhos 
argentinos, ajudando a trilhar um caminho na direção dos mercados internacionais e sendo fundadora da 
vinícola Dominio del Plata, em 1999. 
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extensa área e paisagem vitivinícola) para estruturar um centro de visitações adequado 

ao turismo do vinho: 

 

 

Figura 20: Propriedade da Vinícola Santo Emílio, Urupema. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

  

 De acordo com a enóloga Patrícia Poggere, em 2010, tiveram uma produção um 

pouco menor que a de 2009 (80 mil litros), atingindo cerca de 40 mil toneladas entre os 

17 hectares, pois alguns hectares ainda não estão em plena produção e a carga de 

produtividade da vinícola não é muito alta. A Santo Emílio projeta ampliar sua área de 

vinhedo para 50 hectares dentro de 5 a 8 anos.  

 Inicialmente, optaram por estruturar o setor de vinificação junto ao escritório do 

Grupo Binotto, em Lages, para no futuro investirem em uma nova vinícola na 

propriedade de Urupema. A decisão parece acertada, pois se concentraram no fabrico 

de vinho de boa qualidade, buscando meios para se colocar no mercado e, mais tarde 

fazer um investimento maior relativo à construção da nova vinícola que deverá conter 

um centro de visitação ao turista com estrutura de hospedagem e alimentação. 
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 Entre os estudos do vinho de altitude inclui-se um convênio com o Istituto Agrario 

Di San Michele All’Adige que é uma instituição italiana especializada em vitivinicultura. 

Esse projeto também tem por objetivo avaliar o comportamento de diferentes cultivares 

nos municípios de São Joaquim, Água Doce e Campos Novos. Neste sentido, percebe-

se que todos estes trabalhos de pesquisa estão influenciando o aumento da produção 

de uvas viníferas em Santa Catarina a cada ano.  

 Desta afirmativa destaca-se a implementação de 1,7 hectares de castas 

européias pelo jovem empresário Marcus Zilli88 em sua propriedade na Serra do 

Panelão, distante 9 km do centro de Urubici, a 1.250 metros de altitude. Marcus relatou 

que sua origem italiana, as lembranças das vindimas e festas do vinho que presenciou 

na casa do bisavô quando era criança marcaram e consolidaram a vontade em estudar 

agronomia e empreender no setor vitivinícola. 

 O projeto da vinícola Serra do Sol teve início em 2004 com a instalação dos 

vinhedos (figura 22) na propriedade da família que era utilizada principalmente para o 

cultivo da maçã. Conforme afirmação do empresário, a Serra do Sol contou com o apoio 

e suporte técnico da Epagri de São Joaquim para estruturar as parreiras e também 

efetuar o plantio de 20 variedades, entre Chardonnay, Pinot Noir, Tannat, Tempranillo, 

Sauvignon Blanc e Syrah, no intuito de servir de base para análises futuras. Atualmente 

produzem em 90% da área plantada as variedades Cabernet Sauvignon e Merlot, e 

ainda mantém o experimento da Epagri. Neste ano de 2010, estão efetuando o plantio 

de mais 5 hectares com algumas variedades italianas (principalmente Sangiovese), 

uvas híbridas (sem semente) e americanas para a produção de suco e a venda in 

natura. 

  Em 2007, ao finalizar a parceria com a Epagri, foi oficializada a parceria já 

existente com a vinícola San Michele89 da cidade de Rodeio que é uma extensão 

                                                 
88

 Marcus Zilli é natural de Urubici, seu bisavô era italiano e chegou a cultivar uvas americanas (Bordô e 
Isabel) para a fabricação caseira de vinhos coloniais. A família não deu continuidade a este vinhedo, 
porém ao se formar em agronomia decidiu investir na vitivinicultura. 
89

 No Médio Vale do Itajaí (Rodeio), a Vinícola San Michele aumentou em 30% a produção em 1999, 
obtendo um aumento de 45% em seu faturamento no período. A experiência com vinhos nobres no Vale 
do Itajaí começou em 1992, quando sete descendentes de italianos de Rodeio ao retornarem de um 
curso de enologia na Europa e em parceria com o Circolo Trentino e a província de Trento, introduziram a 
técnica e a tecnologia da produção européia na cantina San Michele. A linha de vinhos finos tem o nome 
de Ritrato (Cabernet Sauvignon, Riesling e Moscato) e a de vinhos coloniais suaves é a Torre di Luna 
(tinto, rosé e branco). Desde 1997 aposta exclusivamente na venda direta dentro da cantina. 
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brasileira do anteriormente citado Istituto Agrario Di San Michele All’Adige, um dos 

maiores centros mundiais de pesquisa em vinho. Marcus relatou que para o cultivo das 

uvas híbridas e americanas estabeleceu uma sociedade com a San Michele, e efetuam 

uma troca entre sua assistência técnica e a assistência tecnológica deles, efetuando a 

vinificação de suas uvas até que construa sua própria estrutura de cantina. 

 

 

Figura 21: Vista do vinhedo da Vinícola Serra do Sol, Urubici. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

  

 Outra troca de experiências através da assessoria técnica vem ocorrendo na 

prestação de serviços que Marcus Zilli fornece para dois empreendimentos vitivinícolas 

que estão se instalando na cidade de Bom Retiro. Uma dessas assessorias acontece 

intermediada pela San Michele que foi contratada para implantar o vinhedo de uma 

associação onde um dos sócios é o deputado Edson Andrino e o outro investimento 

vem sendo realizado pelo empresário Meris Buratto. A premissa da altitude superior a 

900 metros estabelecida pela ACAVITIS faz com que estas novas empresas não 

possam se unir aos associados e tão pouco fazer uso do diferencial adotado para a 
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vitivinicultura de altitude como estratégia de competitividade no mercado do vinho 

nacional. 

  A vinícola Serra do Sol, segundo informações do proprietário, teve sua primeira 

safra em 2006, quando produziu 500 garrafas de vinho. Em 2007 foram 3.000 garrafas, 

em 2008 foram 6.000, e em 2010 chegaria em torno de 12.000 garrafas de vinho fino, 

mas como o granizo prejudicou 40% da produção, o total de garrafas deve cair para 

8.000. Dentre estes vinhos, o primeiro lançado no mercado foi um assemblage das 

safras 2007 e 2008, com o corte de Cabernet Sauvignon e Merlot. 

 Devido o projeto marca coletiva que ocorre dentro da ACAVITIS, Marcus 

pretende finalizar no máximo em 2 anos a primeira fase da construção de sua cantina já 

com o centro de visitação, para manter-se dentro da área da futura indicação 

geográfica. Afirmou que a San Michele deverá ser parceira neste projeto já que 

pretendem vinificar seus espumantes na região dos vinhos finos de altitude, integrando 

assim, o projeto da ACAVITIS. Para a estruturação da cantina, a Serra do Sol visa obter 

financiamento junto ao BRDE, o que ainda não tinha sido necessário devido às trocas 

obtidas no sistema de parcerias. 

 A Serra do Sol aposta na oferta de um vinho de qualidade, porém com um preço 

médio variando entre R$ 25,00 e R$ 30,00 a garrafa visando fortalecer sua marca no 

mercado consumidor como um vinho de cotidiano, acessível e capaz de fazer 

concorrência na batalha competitiva com os importados do MERCOSUL. 

 Além das oito vinícolas apresentadas até o presente, constata-se que a maioria, 

dentre os 20 associados da ACAVITIS, encontram-se em fase de implantação de seus 

vinhedos ou em fase de lançamento de seus vinhos para os próximos dois anos. 

 No sentido de melhor compreender o processo de implementação do setor 

vitivinícola na região de São Joaquim foram entrevistados ainda três dentre estes ainda 

mais recentes investidores: Vinícola Hiragami, Quinta São Francisco e Villaggio 

Bassetti.   

 Assim como a Sanjo, o fruticultor Fumio Hiragami90 que iniciou na produção de 

maçãs em 1974, sendo um dos pioneiros na região, investe na diversificação de sua 

                                                 
90

 O Sr. Fumio Hiragami faz parte do grupo dos primeiros japoneses que se instalaram em São Joaquim 
através de um projeto de fruticultura da Cooperativa Cotia. Ele decidiu vir para a cidade enquanto seu 
irmão permaneceu em São Paulo trabalhando com o cultivo de verduras e hortaliças. Ao perceber que 
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produção, com o cultivo de pêssego, pera, kiwi e uva. Esta última é destinada 

exclusivamente para a produção de sua nova marca de vinhos finos de altitude que 

esperam no início do próximo ano (DIÁRIO CATARINENSE, 2010). 

 De acordo com o relato de Celito Soldá91, responsável pelo cultivo das macieiras 

e demais frutas da Hiragami, a empresa iniciou seus testes com a vitivinicultura em 

2001 com a uva Cabernet Sauvignon e outras variedades, porta enxertos e sistemas de 

condução sob a supervisão da Epagri em propriedades nos municípios de Painel e São 

Joaquim (local chamado de Colônia Cotia, a 5 km do centro), abrangendo hoje uma 

área de aproximadamente 6,5 hectares de uvas viníferas.  

 A Hiragami efetuou as vinificações em parceria com a vinícola Villa Francioni 

(supervisão do enólogo Orgalindo Bettú) em três safras, e esta última de 2010 foi com a 

vinícola Kranz, de Treze Tílias, sendo processados 20.000 kilos de uvas. 

 Quanto à organização da empresa e a origem do capital, Celito confirmou que 

apesar do Grupo ser o mesmo, foram constituídas empresas diferentes, a Hiragami‟s 

Fruits e a Vinícola Hiragami com um novo registro. O engenheiro agrônomo não soube 

informar o total do capital investido e nem o montante financiado com o BRDE. 

 O economista e empresário Francisco Brito informou que no ano de 2005 

encontrou uma propriedade em São Joaquim (próximo à Vila Isabel, mais precisamente 

entre Pericó e Santa Isabel) que se adequa-se aos seus projetos vitivinícolas. Fez uma 

parceria com proprietário da terra que é produtor de maçãs para que ele o auxiliasse na 

composição de seus vinhedos.  

 Em 2006, ano em que implantou os vinhedos da Quinta São Francisco, decidiu 

vender sua parte na Quinta da Neve e se dedicar a este novo empreendimento junto da 

família (Liliane Martins, Lucas Azevedo de Brito, Júlia Fernandes de Brito e João Vitor 

Fernandes de Brito). O investimento inicial foi de R$ 250 mil numa área de 3,2 hectares 

de vinhedo com as variedades Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, 

Sauvignon Blanc e Tempranillo (LOMBARDO, 2009). Encontra-se ainda na fase de 

                                                                                                                                                              
algo estava errado na cooperativa, ele e o irmão decidiram fundar sua própria empresa, mantendo o 
cultivo em São Joaquim e a comercialização em São Paulo. 
91

 Celito Soldá é gaúcho e formou-se engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo. As 
oportunidades de trabalho o levaram à residir em São Joaquim, já que fez estágio na área da fruticultura, 
em Vacaria, especificamente na cultura da macieira. 
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testes através das microvinificações e não há previsão para o lançamento de seu 

primeiro vinho. 

 O investidor da Villaggio Bassetti já assumiu a presidência da ACAVITIS de 

dezembro de 2009 até novembro de 2011, antes mesmo de lançar seu primeiro vinho 

no mercado nacional. Eduardo Bassetti92 esclareceu que em 2005 adquiriu uma 

propriedade junto à Rodovia SC 438, acesso para São Joaquim via Lages, a 8 km do 

centro e 3 km da Villa Francioni.  A localização da propriedade foi também escolhida em 

função da facilidade de acesso para futuros investimentos no setor de turismo. 

 Bassetti e seus dois irmãos (sócios) contrataram há dois anos um enólogo de 

Bento Gonçalves com mestrado em viticultura, Anderson de César, para ajudar na 

implantação e condução dos vinhedos e na fabricação do vinho. Hoje o vinho da 

Villaggio Bassetti está sendo produzido no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, 

em parceria com uma única vinícola de projeto muito semelhante e deve ser lançado 

até 2011. 

 Atualmente, numa área de cerca de 50 hectares, a Villaggio Bassetti possui 7 

hectares plantados com projeção de crescimento para 25 hectares com as variedades 

tintas Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir e Sauvignon Blanc entre as brancas, 

além  um pequeno experimento com 25 mudas de outras brancas como Riesling 

Renano e a Gewürztraminer. Até o presente foram investidos R$ 3 milhões no 

empreendimento Villaggio Bassetti e 10% apenas foram financiamentos com o BRDE. 

Para a construção da vinícola estima-se um investimento de mais R$ 3 milhões. 

 A recente produção vitivinicultora da região de São Joaquim não se esgota com 

estes empreendimentos já descritos. Abaixo apresentamos uma tabela com a listagem 

de outros investimentos em fase de implantação:  

 
 
 
 
 

                                                 
92

 Eduardo Bassetti é natural de Curitiba (Paraná), mas vive a 20 anos em Florianópolis. Apesar de ser 
engenheiro químico, durante muito tempo trabalhou na área de comunicação, principalmente no ramo 
editorial e desde 2009 se afastou deste setor para se dedicar ao seu novo empreendimento. Disse que 
seu avô produzia vinho de mesa (com uvas americanas) no interior do Paraná e esta relação 
estabelecida com a bebida desde sua infância o fez averiguar a viabilidade de investir na vitivinicultura.  
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Tabela VII: Novos empreendimentos de vinhos finos de altitude na região de São 
Joaquim.  
 

Empreendimento Cidade Proprietários/Investidores Tipo de 
empreendimento 

Brighenti São Joaquim Humberto Luiz Brighenti e 
Emílio Brighenti 

Projeto de enoturismo, 
com vinícola, 
restaurante e 
hospedagem 

 

Fazenda Colégio São Joaquim João Rogério de Souza 
Campos 

Projeto de enoturismo 
com hotel fazenda e 

cantina 
 

Ilson Castelo Branco São Joaquim Ilson Castelo Branco e família 
 

Vitivinícola 

Tenuta do Sol São Joaquim Alceu Ranzi Vitivinícola 
 

Vinhedos Monte Agudo São Joaquim Alceu Muller e Leônidas 
Correa Ferraz 

 

Vitivinícola 

Vinhedos Terras Altas São Joaquim 12 sócios engenheiros 
agrônomos 

 

Arrendado para a 
Quinta da Neve 

Vinícola Monte Nevado São Joaquim Telmo Inácio Palma de Souza 
e filho 

 

Vinícola e pousada 

Vinícola Villa Vêneto São Joaquim Saul Paulo e Alcinita Maria 
Bianco  

 

Vinícola e restaurante 

 

Fonte: Lombardo, (2009). Elaborado pela autora, (2010). 

  

 Por fim, o mapa a seguir, apresenta a distribuição de parte dos empreendimentos 

vitivinícolas instalados na região de São Joaquim que vinculados aos serviços turísticos 

existentes permitem uma análise da potencialidade da região para a definição de rotas 

e roteiros enoturísticos: 
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Mapa 4: Distribuição dos empreendimentos vitivinícolas na região de São Joaquim. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 
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2.4 Mão-de-obra da vitivinicultura na região de São Joaquim 

 

 Conforme Emerique (2008), o número de trabalhadores rurais na região de São 

Joaquim é menor se comparado à região de Fraiburgo (ambas regiões com base na 

economia da maçã) devido à dimensão dos pomares e a característica da região de 

pequenos e médios produtores que ocupam muitas vezes a mão-de-obra familiar e sem 

registro. Em 2008, o pesquisador registrou junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de São Joaquim, 3000 empregos permanentes relacionados com a maçã e um 

aumento de 2000 ocupações nos períodos de raleio e colheita. 

 Vale ressaltar estes dados sobre o trabalho no setor macieiro já que se 

identificou um aproveitamento de mão-de-obra deste para os investimentos vitivinícolas 

quando ambas as atividades são desenvolvidas na mesma propriedade ou pelo mesmo 

investidor.  

 Há uma preferência para a mão-de-obra residente nas proximidades das 

propriedades (local / regional) e como foi relatado por Emerique (2008), neste caso, as 

empresas fornecem o transporte para as áreas dos vinhedos por meio de ônibus 

próprio, caracterizando os maiores cuidados com este trabalhador devido ao alto 

investimento efetuado na constituição destas plantações e igualmente nos setores de 

processamento da uva e produção do vinho fino, bem como o esforço em se constituir 

uma equipe de trabalho permanente. 

 No caso da vitivinicultura, percebeu-se uma tendência dos empregadores em 

compor sua equipe de campo e de vinificação, buscando qualificá-la diretamente na 

empresa com o intuito de adquirir qualidade técnica e de evitar a alta rotatividade de 

trabalhadores recorrente nas atividades rurais da região. No caso da origem desses 

trabalhadores (de campo), cabe destacar que são na sua maioria provenientes da 

região de entorno (bairro, distrito, comunidade, vilarejo) das propriedades vitivinícolas. 

 Os recursos humanos são os mais exigidos dentre os recursos básicos que 

estão sendo mobilizados pelas vinícolas para atender aos padrões de competitividade 

que estas se propõem. Acredita-se que neste aspecto, a vitivinicultura possa ter 

vantagens devido à cultura já desenvolvida sobre a fruticultura de clima temperado, 
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principalmente o cultivo da maçã, que exige um manejo específico tão complexo quanto 

o cultivo de uvas para a produção de vinhos finos (BLUME; HOFF; PEDROZO, 2007). 

 A tabela a seguir demonstra que a mão-de-obra de campo e de produção do 

setor vitivinícola de São Joaquim está sendo qualificada na própria empresa, apesar da 

existência da oferta do curso técnico integrado ao ensino médio pela rede estadual de 

ensino na cidade. O próprio curso reflete o pouco conhecimento pela região sobre esta 

atividade, devido a pouca estrutura de laboratórios e a metodologia aplicada à prática 

de campo, conforme relatos dos diversos entrevistados ouvidos ao longo da pesquisa 

de campo. 

 

Tabela VIII: Panorama da mão-de-obra nas vinícolas da região de São Joaquim.  

 

Vinícola Número de funcionários 
fixos 

Qualificação Enólogo Origem do 
Enólogo 

Quinta da Neve 12 funcionários 
 

Na empresa Anselmo 
Mendes 

 

Portugal 

Villa Francioni Entre 30 e 50 
funcionários 

Na empresa Orgalindo Bettú Bento 
Gonçalves 

(RS) 
 

Suzin Entre 50 e 100 
funcionários 

(mesmos do cultivo da 
batata e maçã) 

 

Na empresa Nei Geraldo 
Rasera (Kranz) 
e Jean Pierre 

Rosier 
(consultor) 

Bento 
Gonçalves 

(RS) 
e  

Videira (SC) 

Quinta Santa Maria Entre 45 e 50 
funcionários 

 

Na empresa Jean Pierre 
Rosier 

Videira (SC) 

Pericó 10 funcionários Na empresa Jefferson 
Sancineto 

Nunes   

Flores da 
Cunha (RS) 

Sanjo 10 funcionários na 
cantina e no campo usam 
os funcionários da maçã 

Na empresa Marcos Vian e 
Anderson 
Schmidt 

Bento 
Gonçalves 

(RS) 
 

Santo Emílio Entre 18 e 23 
funcionários 

Na empresa Patrícia 
Poggere 

São Marcos 
(RS) 

Serra do Sol 1 fixo e mais 15 para a 
colheita 

Na empresa Vinícola San 
Michele 

Rodeio (SC) 

 

Fonte: Entrevistas, (2010). Elaborado pela autora, (2010). 

 

 As informações contidas na tabela acima indicam que a origem da maioria dos 

enólogos é do Estado do Rio Grande do Sul, provavelmente devido à tradição do 
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estado como maior produtor nacional de vinhos e por contar com formações técnicas e 

tecnológicas de enologia e viticultura em vários municípios. 

 De acordo com o informado por Olavo Gavioli (vinícola Sanjo), a empresa teve 

sorte em contratar um cantineiro muito bom, natural de São Joaquim, que apresentou 

um rápido aprendizado. O cantineiro da vinícola possui ensino médio completo, sem 

formação técnica na área, mas o restante dos funcionários possui normalmente ensino 

fundamental completo e/ou incompleto. 

 Num primeiro momento, descreveu a enóloga Patrícia Poggere (vinícola Santo 

Emílio), foi preciso adaptar a mão-de-obra da fruticultura (maçã na maioria) para o 

cultivo da videira, capacitando-os no sentido de que compreendessem que a uva é o 

início de um processo, deve ser cuidada durante todo o ano para então ser colhida e 

gerar o vinho.  

 Na vinícola Santo Emílio, a mão-de-obra é própria do vinhedo, não há o 

aproveitamento da mão-de-obra do cultivo da maçã para o de uva, mesmo porque são 

propriedades diferentes: o vinhedo localiza-se em Urupema  e em Lages a plantação de 

maçãs. Optaram por trabalhar com funcionários fixos, sendo 15 funcionários no 

vinhedo, outros 3 funcionários na vinificação e mais 5 durante a safra, sendo que a 

maioria deles não concluiu o ensino médio e reside no vilarejo Vila Isabel, localizado 

próximo à propriedade. 

 No caso da vinícola Villa Francioni, Bettú ressaltou que como na região a 

economia é voltada para a pecuária e para o cultivo da maçã, foi preciso esforço no 

sentido de capacitar, treinar e desenvolver na mão-de-obra as técnicas referentes à 

vitivinicultura. Trabalhou-se igualmente com a assessoria técnica para se atingir a 

qualificação necessária ao tipo de vinho pretendido pela empresa. 

 Após desenvolver a capacitação da mão-de-obra buscou-se manter a equipe. 

Existem funcionários que estão na empresa há mais de 6 anos. Contudo, o enólogo 

expôs a dificuldade em manter a mão-de-obra, pois são pessoas inquietas e com 

tendência migratória. Bettú descreveu seus funcionários como uma mão-de-obra 

qualificada e permanente, polivalente, que atende ao conceito de multifunção entre 

campo e vinícola. Há uma variação entre 30 e 50 funcionários, porém a necessidade 
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produtiva é praticamente estável e a oscilação de funcionários vem ocorrendo de 

acordo com o plano de comercialização adotado. 

 Conforme informou Everson Suzin, nos vinhedos da vinícola Suzin há um 

aproveitamento da mão-de-obra do cultivo de maçãs e batatas e apenas um funcionário 

é fixo no vinhedo, o que para ele é uma vantagem porque vai mantendo o quadro 

efetivo com um maior número de pessoas e por um período mais longo, resultando em 

100 funcionários entre a Agro Suzin e a Vinícola Suzin.  

 Quanto à Quinta Santa Maria a informação é a de que ao todo já passaram pela 

empresa aproximadamente 170 pessoas, das quais ainda se mantém como 

funcionários cerca de 50 pessoas. O empresário Nazário Santos expôs que seus 

funcionários devem ser polivalentes por cultivarem frutas distintas como a pêra, a 

ameixa, a maçã e a uva para a produção do vinho, porém cada setor possui um 

responsável. 

 Cabe ressaltar ainda, que a Quinta da Neve dá preferência à contratação de 

casais que sejam os responsáveis pelas áreas plantadas e os manejos de manutenção 

que devem ocorrer diariamente, priorizando sempre aos residentes na região de Lomba 

Seca, onde estão instalados. 

 No caso da vinícola Pericó, as informações não diferem muito das demais 

vinícolas, já que a mão-de-obra contratada é da região de Pericó onde estão instalados, 

sendo que o enólogo (cargo de maior capacitação) é de Flores da Cunha e o gerente é 

de Jaraguá do Sul (Sr. Lino) que trabalha com o Sr. Wander Weege há bastante tempo 

no ramo têxtil. 

 No que se refere à remuneração destes trabalhadores apenas através da 

vinícola Suzin obtivemos a informação de que o salário médio é de R$ 600,00 para os 

atuantes no campo e no suporte de vinificação. Em relação aos salários dos 

responsáveis técnicos, dos enólogos, dos funcionários dos setores comercial, 

administrativo e financeiro não foi possível levantar informações. 
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3 O TURISMO NA SERRA CATARINENSE: O CASO DO ENOTURISMO 

 

3.1 O desenvolvimento do turismo rural como atividade sócio-econômica 

 

Tendo como premissa que o turismo93 é um fenômeno sócio-econômico, político 

e cultural, é possível apontar as categorias de análise espacial propostas por Milton 

Santos como perspectiva capaz de avaliar um determinado espaço turístico (destino, 

produto). “A revolução do turismo tem ensejado grande complexidade de relações, 

tanto entre as pessoas e os componentes físicos da natureza quanto entre os grupos 

sociais, exigindo maior exploração dos recursos disponíveis” (XAVIER, 2007, p. 75), o 

que aponta para o dinamismo desta atividade de abrangência mundial e reflexo dos 

valores e das necessidades das sociedades atuais. 

 Cabe considerar que o turismo, ao ser analisado como uma atividade econômica 

é definido a partir da perspectiva da demanda, ou seja, como o resultado econômico do 

consumo dos visitantes, que devem gerar produtos turísticos classificados de acordo 

com a sua importância em relação ao consumo total (IBGE, 2009). 

 Segundo o estudo Economia do Turismo (IBGE, 2009), no ano de 2006, as 

atividades características do turismo, constituindo-se exclusivamente como atividades 

prestadoras de serviços, geraram um valor da produção de aproximadamente R$ 150 

bilhões. Sua participação no total do valor da produção gerado pelo setor de serviços foi 

de 7,1% e em comparação com a economia brasileira, este valor representou 3,6%. Os 

segmentos das atividades ligadas ao turismo em relação ao valor da produção, com 

maior participação foram as atividades de serviços de alimentação com 40,94%, 

seguidas pelo transporte rodoviário (17,67%) e pelas atividades recreativas, culturais e 

desportivas (13,82%). 

A atividade turística no Brasil manteve, em 2008, a primeira posição no setor de 

serviços da balança comercial e deteve o quinto lugar na pauta de exportações 

brasileiras. Ainda no mesmo período, a atividade empregou mais de 2 milhões de 

                                                 
93

 Para a Organização Mundial do Turismo - OMT é admitido como prática do turismo todas as atividades 
de deslocamento e permanência em locais fora de seu ambiente de residência, por período inferior a um 
ano consecutivo, por razões de lazer, negócios ou outros propósitos. 
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trabalhadores que somados aos trabalhadores informais e incluindo também o setor de 

bares e restaurantes, atinge a cifra de 6,3 milhões de empregos (INFO COMÉRCIO, 

2010).  

Conforme dados divulgados pelo relatório do Conselho Mundial de Viagem e 

Turismo - WTTC (2008), o Estado atraiu aproximadamente 21 milhões de visitantes94, 

sendo 19,8 milhões (95%) oriundos do turismo doméstico, ou seja, visitantes de outros 

estados brasileiros.  

Na alta temporada (entre festas de fim de ano e carnaval), Santa Catarina recebe 

4 milhões de turistas, conforme estudo encomendado pelo Governo do Estado à 

Universidade de Oxford, entregue em 2009. A pesquisa demonstrou que a 

movimentação econômica em torno do turismo atingiu R$ 6,4 bilhões/ano (12,5% do 

PIB catarinense), isto representou 510 mil empregos, equivalendo a 11,9% de todos os 

postos de trabalho do período em Santa Catarina. Há uma perspectiva de crescimento 

da demanda de 4,5% ao ano, chegando a US$ 12,8 bilhões até 2019 (13,3% do PIB 

catarinense) (INFO COMÉRCIO, 2010). 

 A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL95 apresenta entre 

suas ações prioritárias a construção do Plano de Desenvolvimento Integrado de 

Turismo, Cultura e Esporte - PDIL96 no intuito de direcionar suas políticas públicas. A 

partir da Lei Estadual 13.336, de 2005, Santa Catarina revolucionou sua Política de 

Desenvolvimento do Turismo com a implantação dos Fundos Estaduais de Incentivo ao 

Turismo, à Cultura e ao Esporte, entre os quais destacamos o FUNTURISMO. Assim, 

entre 2005 e 2009, foram aprovados 1.553 projetos no FUNTURISMO, com um valor 

repassado de R$ 142.316.287,56, contemplando investimentos de infra-estrutura, 

promoção turística, qualificação e manutenção das estruturas organizacionais.  
 De acordo com o relatório do WTTC (2008), os estados do Rio Grande do Sul 

                                                 
94

 É importante ressaltar que para a OMT, as estatísticas sobre a atividade turística no Brasil e em Santa 

Catarina se portam de maneira conflitante em muitos os momentos e nem sempre inspiram confiança. 
Este fato pode influenciar negativamente o desenvolvimento do setor, pelos dados não demonstrarem 
corretamente as potencialidades e as reais possibilidades e tendências de mercado que devam ser 
exploradas (INFO COMÉRCIO, 2010). 
95

 Dados obtidos em slide de apresentação do palestrante Valdir Rubens Walendowsky (Secretário da 
SOL) no Seminário sobre Desenvolvimento Turístico das Cidades Catarinenses (2010). 
96

 Em 2003 houve a contratação da consultoria para o mapeamento das potencialidades nas áreas de 
turismo, cultura e esporte, em todos os municípios catarinenses, ocorrido nos anos de 2003 e 2004. Após 
esta fase de diagnóstico, foi possível, em 2006, que o PDIL torna-se Lei Estadual (Nº 13.792/06). 



137 

 

(20,5%), Paraná (22,55%), São Paulo (11,96%) e Rio de Janeiro (1,70%) são os 

principais responsáveis pelo fluxo turístico nacional em Santa Catarina. No caso dos 

emissores estrangeiros, em primeiro aparece a Argentina (78,53%), seguida pelo 

Paraguai (11,80%), Chile (3,39%) e Uruguai (3,11%).  

 Tradicionalmente, o Estado de Santa Catarina é conhecido pela prática do 

turismo de lazer em seu extenso litoral, o que lhe garantiu o título de “Melhor Destino 

Turístico do Brasil - A escolha do leitor” promovido pela revista Viagem e Turismo 

(Editora Abril) pela quarta vez consecutiva, demonstrando a competitividade de seus 

serviços e equipamentos turísticos, que em 2009 somavam 11.620 estabelecimentos 

ligados diretamente ao setor. 

 Os demais resultados do prêmio que elege os melhores do Turismo no Brasil e 

no exterior concederam a Florianópolis o título de terceira melhor cidade do Brasil para 

a prática do turismo. Também foram lembrados os estabelecimentos Costão do 

Santinho Resort que conquistou pela sexta vez o prêmio na categoria melhor resort e 

ainda na categoria hotel fazenda, o Fazenda Park Hotel (Gaspar) obteve o segundo 

lugar e o Hotel Fazenda Boqueirão (Lages) foi contemplado com a terceira posição. O 

Hotel Recanto das Águas (Balneário Camboriú) conquistou o terceiro lugar na categoria 

melhor SPA e o Beto Carreiro World foi eleito o segundo melhor parque temático do 

país. Todos esses são exemplos da vitalidade do setor no Estado de Santa Catarina. 

  Os Roteiros Turísticos Regionais de Santa Catarina - Caminho dos Príncipes, 

Costa Verde e Mar, Grande Florianópolis, Encantos do Sul, Caminho dos Cânions, Vale 

Europeu, Serra Catarinense, Vale do Contestado, Grande Oeste e Caminhos da 

Fronteira foram elaborados pela Santur97 (Santa Catarina Turismo S/A), dividindo o 

estado em dez regiões turísticas, cujos limites territoriais reproduzem o quadro 

geoeconômico e histórico-cultural do Estado.  

  Os contrastes geográficos (extenso litoral, paisagem de serra, altitude, campos, 

florestas de araucárias) e histórico-culturais (mistura de diferentes povos, costumes dos 

nativos e dos colonizadores, culinária) privilegiam a prática do turismo em todas as 

                                                 
97

 A Santur (Santa Catarina Turismo S/A) é uma empresa de economia mista criada em 1977 e seu 
principal objetivo é o fomento e a divulgação da política estadual de turismo, encontrando-se vinculada a 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. 
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regiões do estado, possibilitando a diversidade de destinos e roteiros durante o ano 

inteiro.  

Contudo, o segmento de turismo no espaço rural, marco desta atividade sócio-

econômica na Serra Catarinense, também se constitui numa importante atividade para 

o Estado de Santa Catarina. Entende-se que esta atividade pode contribuir na 

preservação ambiental e cultural, além de ser capaz de estimular a produção de 

alimentos98 diferenciados gerando a valorização do agricultor e de seu trabalho no 

campo.  

 

A expansão deste segmento no mundo nos remete a lembrar que, após a 
Revolução Industrial, ocorreu um processo migratório muito grande de pessoas 
dos espaços rurais para os centros urbanos buscando de certa forma uma 
melhoria no padrão de vida. Esse processo aos poucos vai se invertendo até 
termos a possibilidade de identificar um fluxo urbano-rural na busca pelo ar do 
campo, visita a familiares, contato com costumes, hábitos e gastronomia. 
Porém, foi no século XX que o turismo em áreas rurais começou a ser 
reconhecido como atividade econômica. Desde a década de 1950, as 
atividades turísticas rurais são consideradas estratégicas de desenvolvimento 
local em muitos lugares, como na Europa e Estados Unidos; na década de 1980 
na América Latina e nos anos de 1990 até hoje, em alguns locais como no 
Continente Africano, Oceania e Japão (RIBEIRO; SILVA, 2006, p. 90). 
 

Para Lins (2008), a experiência turística vivenciada na Serra Catarinense 

reporta-se, primeiramente, ao meio rural dotado de atrativos primários na forma de 

importantes e bem divulgados recursos paisagísticos e climáticos. O turista é motivado 

pelo frio pela expectativa de ver e sentir a neve, mas identifica-se também com os 

aspectos socioculturais e a história regional.  

 Vale enfatizar que o Ministério do Turismo do Brasil, segundo as Diretrizes para 

o desenvolvimento do turismo rural no Brasil 2003-2007, definiu que o turismo rural 

deve comprometer-se com a atividade agrícola. A atividade é vista como o conjunto de 

atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade (PORTUGUEZ, 2005). 

                                                 
98

 Há uma tendência da sociedade civil e pública brasileira em organizar seus indicadores geográficos, 
como as conhecidas denominações de origem (AOC) utilizadas pela França. Na Serra Catarinense 
comenta-se que o Queijo Serrano através do Ministério da Agricultura visa o reconhecimento de suas 
especificidades por meio de uma certificação. A SOL também inicia um projeto de extensão estadual 
neste sentido, onde por exemplo o Frango Caipira de São José do  Cerrito seria contemplado. 
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 Do ponto de vista da pluriatividade do meio rural brasileiro, identificada através 

da inserção de novas funções, verifica-se que este espaço deixa de ser sinônimo de 

agrícola e passa a ser o espaço das múltiplas funções que eram, até o presente, típicas 

do espaço urbano.  

 
“Essas múltiplas funções foram acompanhadas pelo aparecimento das funções 
não agrícolas, como as questões ambientais, a proteção à natureza, o lazer e o 
turismo, a caça, a pesca e o acolhimento daqueles que pretendem residir 
temporária ou permanentemente. A transformação no espaço rural brasileiro 
abre portas para novas atividades que, com o passar do tempo, se enquadram 
na formatação do turismo rural” (RIBEIRO; SILVA, 2006). 
 

 Além do turismo rural da região de entorno da cidade de Lages, ressalta-se a 

constituição de novos pólos de Agroturismo, principalmente no Vale do Itajaí e nas 

regiões Sul e Oeste de Santa Catarina, tendo por base, especialmente 

empreendimentos de pesque-pague e a venda de produtos tradicionais.  

 

Estas três regiões apresentam, de modo geral, características semelhantes 
quanto ao processo de ocupação da terra e quanto à origem de seus 
colonizadores. Foram imigrantes europeus e seus descendentes, em sua 
grande maioria italianos e alemães, que se instalaram em pequenas áreas para 
explorar a agricultura em regime de trabalho familiar. Estas condições histórico-
culturais devem ter favorecido o processo de exploração da atividade turística 
nestas regiões (TORESAN et al, 2002, p. 24). 

 

 O turismo rural, nas últimas décadas, passou a ocupar um papel de destaque 

nas discussões sobre o problema da renda e do emprego, visando a busca de 

alternativas para a agricultura familiar com a implantação de atividades que possam 

substituir as que não estão mais sendo lucrativas naquele meio, assegurando, assim, a 

permanência da população nestas regiões. Para o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, do ano de 2003, estas 

oportunidades acabaram influenciando as próprias políticas públicas. Assim, o Governo 

Federal lançou no mesmo ano uma linha de crédito chamada de PRONAF Turismo 

Rural, objetivando oferecer crédito aos agricultores familiares que pretendem implantar 

atividades turísticas no âmbito das unidades familiares de produção (RIBEIRO; SILVA, 

2006).  

 Na tabela abaixo visualizamos a distribuição dos empreendimentos turísticos no 

espaço rural das Mesorregiões geográficas de Santa Catarina para o ano de 2002 
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(estudo mais recente que abrange o setor): 

 

Tabela IX: Distribuição dos empreendimentos turísticos no espaço rural de Santa 
Catarina das Mesorregiões geográficas de Santa Catarina. 

 
Região  Número de 

Empreendimentos  
Percentual 

Serrana  75 6% 

Grande Florianópolis  96 8% 

Norte Catarinense  151 13% 

Oeste Catarinense  241 21% 

Sul Catarinense  290 25% 

Vale do Itajaí  321 27% 

 

Fonte: Toresan et al., (2002). Elaborado pela autora, (2010). 

 

Na região da serra catarinense, as cidades mais visitadas são Lages, famosa 

pela Festa Nacional do Pinhão e pelos hotéis fazenda; São Joaquim, procurada pela 

ocorrência de neve e pela colheita da maçã e Urubici, por seus cânions, grutas, 

cachoeiras e paisagens naturais impressionantes, adequadas à prática do turismo de 

natureza. Entretanto, identificam-se atualmente projetos e investimentos de Agroturismo 

na cidade de São José Cerrito, por exemplo.  

Conforme relatou Ana Helena Carneiro, Gerente de Turismo, Cultura e Esporte 

da Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR de Lages, existem 7 proprietários 

que estão recebendo turistas em suas propriedades em São José do Cerrito, ainda com 

uma infraestrutura acanhada,muito embora ofereçam condições mínimas de conforto 

(limpeza, um chuveiro bem quente, um quarto aquecido), além da hospitalidade 

serrana. Ao iniciarem esta oferta de serviços turísticos, decidiram que o principal 

investimento devia ser em sinalização. Foi, então, criada por parte destes agricultores 

uma associação e em assembléia decidiram pela melhoria da sinalização de seus 7 

empreendimentos de hospedagem rural. Foi também através do associativismo que 2 

proprietários com recursos próprios estão auxiliando os demais na melhoria da 

qualidade de suas estruturas.  
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A implantação99 da atividade turística na região dos Campos de Lages, a partir 

de meados da década de 1980, foi pioneira na exploração do turismo rural no Brasil. 

 
“Para não depender mais dos governos e reduzir a alta vulnerabilidade 
econômica, inúmeras comunidades rurais passaram a reagir, mobilizando suas 
próprias forças - mesmo que poucas - para resolver seus problemas. Tal reação 
é fruto das dificuldades enfrentadas pelas populações rurais de se inserirem no 
modelo dominante de desenvolvimento (conhecido como modelo pós-fordista), 
com base em critérios de crescimento do capital, em detrimento do meio 
ambiente e da qualidade de vida. [...] Foi, portanto, nesse cenário que o turismo 
rural despertou o interesse da população rural a partir dos anos 1960 na Europa 
e, no Brasil, a partir da segunda metade da década de 1980. Essa iniciativa 
contou com o interesse de inúmeros segmentos da sociedade, que 
vislumbraram nessa atividade uma oportunidade de agregar renda e trazer 
benfeitorias infra-estruturais para o campo” (PORTUGUEZ, 2005, p. 578). 
 

A busca por novas alternativas de renda para as tradicionais fazendas de gado 

da região identificou na atividade turística uma opção adequada para o incremento da 

economia local. Foi durante a administração de Paulo Alberto Duarte, Prefeito Municipal 

de Lages no mandato de 1° de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, que 

surgiram as primeiras iniciativas, tanto que a literatura sobre o tema coloca em 

destaque o fato de que 

 

“[...] o turismo rural tenha se iniciado como fruto de uma política pública na 
cidade de Lages (Santa Catarina), de onde se disseminou por todo o país. 
Lages lançou seu produto turístico em 1984, a partir de uma iniciativa da 
Prefeitura, que contou com parcerias locais importantes para o sucesso da 
empreitada” (ZIMMERMANN; CASTRO, 1996 apud PORTUGUEZ, 2005, p. 
581). 
 

Segundo Bathke (2002), o turismo rural em Lages nasceu da necessidade de 

aumentar o tempo de permanência dos turistas e viajantes na região serrana e seu 

lançamento se deu através de várias ações conjuntas do órgão oficial de turismo do 

município Serratur Empreendimentos e Promoções Turísticas S.A. A proposta era 

redirecionar as atividades agropecuárias nas fazendas da região, valorizando o espaço 

natural e o patrimônio cultural.  

O relevante papel do turismo na produção e consumo do espaço100 o evidencia 

                                                 
99

 O desenvolvimento da concorrência no mercado turístico faz com que os destinos procurem “melhorar 

vários aspectos das atrações, instalações e infra-estrutura a fim de continuar atraindo visitantes ou pelo 
menos ampliar o ciclo de vida do produto. Muitas áreas que passaram por recentes reestruturações 
econômicas significativas também querem agora desenvolver o turismo para atrair investimentos, 
promover o crescimento econômico e gerar empregos” (HALL, 2004, p. 31). 
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como uma importante atividade econômica (RODRIGUES, 1999) e no meio rural, 

viabiliza o incremento da economia local através da diversificação da produção, 

oferecendo novas oportunidades para a geração de empregos e renda (PELLIN, 2004). 

Conforme Filippim e Hoffmann (2006, p. 32), para a região do planalto 

catarinense  

 

“o turismo apresentou-se como uma opção adequada, pois os recursos 
paisagísticos, aliados ao clima típico da serra, onde se registram temperaturas 
negativas e ocorrência de neve e geadas durante o inverno, representavam 
potenciais atrativos para o mercado turístico emergente”. 
 

Dentre os municípios com maior concentração de empreendimentos no espaço 

rural, Lages, com 26 cadastrados, é o município catarinense que possui a segunda 

maior concentração em Santa Catarina, formada em sua maioria por equipamentos de 

hospedagem (hotéis fazenda e pousadas rurais). “Além da prestação de serviços de 

hospedagem para o turismo de inverno, este município dispõe de um bom número de 

unidades que propiciam ao turista a pesca de trutas, peixe de clima frio, bastante criado 

na região” (TORESAN et al., 2002, p. 25). 

Como é recorrente nas demais regiões do Estado de Santa Catarina, a pesquisa 

desperta a atenção para o fato de que o capital investido nos empreendimentos e 

estabelecimentos prestadores de serviços turísticos é principalmente local, regional e 

estadual, sobressaindo as empresas de caráter familiar, quando empresários buscam 

investir em novos setores, diferentes de sua principal fonte de renda. 

 

“Na região Serrana, onde se localizam os campos de altitude com grandes 
fazendas de criação de gado, 44% dos 75 empreendimentos cadastrados 
caracterizam- se pela oferta de serviços de hospedagem como atividade 
principal. Esta é a região da neve e da geada de Santa Catarina e abriga a rota 
turística do frio, onde as pessoas buscam aproveitar o clima de inverno e 
desfrutar do ambiente típico da estação, hospedando-se nas pousadas e hotéis-
fazenda da região. A Festa do Pinhão, que ocorre todos os anos no mês de 
junho em Lages, tem servido de estímulo à ampliação da infra-estrutura de 
hospedagem ligada ao turismo no espaço rural da serra catarinense” 
(TORESAN et al, 2002, p. 27). 
 

                                                                                                                                                              
100

 “Em cada configuração espacial, um arranjo de paisagens dará origem a distintos entendimentos da 
ruralidade e, desse modo, o turismo que lá for praticado terá aspectos próprios de acordo com a 
organização histórica, cultural e geográfica de cada lugar” (PORTUGUEZ, 2005, p. 578). 
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 Entre os primeiros hotéis fazenda que se estruturaram no município de Lages, 

conhecido nacionalmente como capital do turismo rural, estão o Hotel Fazenda 

Boqueirão, Hotel Fazenda Pedras Brancas e Hotel Fazenda do Barreiro. Segundo 

Torseran et al. (2002), a região serrana apresenta um baixo número de unidades 

turísticas em relação às demais que atuam com o turismo no espaço rural, pois  a 

característica da atividade ali desenvolvida tem por base a oferta de serviços nos hotéis 

fazenda, que se localizam em fazendas de grande extensão e estão concentrados nos 

municípios de Lages, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra. 

  A Fazenda Boqueirão, distante apenas 4 km do centro de Lages, pertence à 

família Gamborgi desde 1896, quando foram adquiridas as primeiras partes de terra 

pelo Coronel Vicente Gamborgi101, entretanto 10 anos depois, em 1906, já possuía uma 

área de aproximadamente 3.000 hectares. Hoje, o hotel fazenda é administrado por 

Rogério Silveira e Adriana Gamborgi, oferecendo uma tradicional fazenda em plena 

atividade associada a uma infra-estrutura completa de hospedagem, gastronomia e 

lazer, onde os grandes atrativos são as cavalgadas e a possibilidade do turista vivenciar 

as atividades do campo. 

  A Fazenda Pedras Brancas, localizada na SC 438, a 10 km do centro de Lages, 

foi fundada em 1894 por Vicente Gamborgi que, conforme citado anteriormente, 

também era proprietário das terras que deram origem à Fazenda Boqueirão, além de 

dono de um armarinho na cidade. O Hotel Fazenda Pedras Brancas (administrado via 

arrendamento por uma outra família da região) está em funcionamento desde 1985 e 

além da diversidade de belezas naturais (montanhas, cachoeiras, pássaros) oferece 

passeios de trenzinho e charrete, apresentações de danças típicas regionais, entre 

outros serviços. Cabe salientar a diversificação do empreendimento com a recente 

oferta, desde 2008, dos serviços de turismo de aventura oferecidos pelo Adventure 

Park Lages, permitindo a diminuição da sazonalidade. 

A Fazenda do Barreiro foi fundada em 1782 e atualmente a 8ª geração da família 

procura preservar os hábitos e costumes da região, assim como as construções do 

                                                 
101

 A família Gamborgi detém a concessionária da Água Mineral Puris (extraída do Aqüífero Guarani) que 
tem sede na Fazenda Boqueirão, Lages - SC. Não foi possível, no caso desta pesquisa, investigar 
exatamente à quais integrantes da família pertence esta empresa. 
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passado. As atividades da fazenda sempre a destacaram no setor agropecuário, entre 

elas a criação de gado de corte e de cavalos crioulos, a plantação de milho e feijão.  

 O Hotel Fazenda do Barreiro está localizado na Rodovia SC 438, a 45 km de 

Lages e 35 km de São Joaquim, entre a divisa dos municípios de Painel e Urupema. Os 

4 km de estrada de chão que dão acesso ao hotel também acedem ao vinhedo da 

Vinícola Santo Emílio e segundo a enóloga da vinícola Patrícia Poggere há uma 

parceria entre os proprietários do hotel e da Santo Emílio que viabiliza aos hóspedes da 

Fazenda do Barreiro visitas à cavalo aos vinhedos. Patrícia informou que os vinhos da 

Santo Emílio são comercializados no hotel fazenda e comentou que possuem 1 hectare 

de uva vinífera plantada, mas que ainda não abriram o local para seus próprios 

hóspedes.  

 A Secretaria de Turismo de Lages foi criada em 2009 e depois um ano ainda se 

encontra em processo de estruturação, conforme descreveu o Secretário de Turismo 

Mário de Souza. Para o secretário, Lages vem perdendo sua capacidade em 

desenvolver o turismo rural, apesar de seu título e dos serviços prestados pelos hotéis 

fazenda já citados, assim como pela SESC Pousada Rural. É fundamental destacar que 

os empreendimentos de turismo rural, onde os mais conhecidos são os hotéis fazenda, 

necessitam adequar-se às necessidades da demanda focalizando nos processos de 

interação dos espaços rural e urbano, onde se espera, eventualmente, a introdução de 

atividades urbanas no meio rural, como o maior conforto nos serviços e equipamentos 

turísticos. 

 Paralelamente, o Secretário de Turismo de Lages informou que estão 

estruturando o Projeto Tropeada que visa captar investimentos para a viabilização de 

uma rota de turismo rural na região da Coxilha Rica. A Coxilha Rica é uma localidade 

da cidade de Lages, distante cerca de 40 km do centro e possui aproximadamente 100 

quilômetros de extensão.  

 As propriedades localizadas na Coxilha Rica destinam-se à criação de gado 

utilizando-se de pastagem natural, o que remete à gênese das atividades econômicas 

dos Campos de Lages, ligadas ao latifúndio pastoril, que tomava por base a 

desigualdade de classes já que a classe dominante, no caso o fazendeiro, constituía a 

estrutura política da formação social e espacial correspondente. O projeto prevê que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gado
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com a estruturação da rota e adequação dos serviços, o turista possa se hospedar 

nestas fazendas centenárias e vivenciar o dia-a-dia como um tropeiro ou um homem do 

campo lageano. Entretanto, além de conquistar os investidores (no caso há uma 

negociação com um empresário belga), a Secretaria de Turismo de Lages precisa 

quebrar alguns paradigmas, como a visão de que o turismo vai alterar o espaço e 

modificar a cultura local/regional. 

 A partir da premissa de que a agricultura familiar é força motora para o 

desenvolvimento rural, construir uma estratégia que considere a atividade turística 

como fator de incremento da atividade agrícola foi fundamental para a Gerente de 

Turismo da SDR de Lages que expôs o plano de vender a cultura, os atrativos naturais, 

o clima e a paisagem, com segurança alimentar e profissionalismo. 

 A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Lages vêm implementando desde 

2009 o Projeto Bela Serra Catarina, através do qual, classifica a atividade turística em 

desenvolvimento nas comunidades rurais da região do município de Lages, localizadas 

próximas à BR 282, como Turismo Sustentável no Espaço Rural. Em conjunto estão as 

universidades da região serrana, a Epagri e a UDESC estão atuando em conjunto na 

capacitação dos agricultores para bem receber o turista. Este projeto piloto apresentará 

um roteiro que começa antes de Lages, na localidade de Lambedor, onde há criação de 

truta, cultivo de verduras, além de furnas e cavernas. Seguindo o roteiro pela BR 282 

até a região do Salto (cerca de 30 km em estrada de chão) cerca de 12 pequenas 

propriedades estariam preparadas para receber o turista que pretende vivenciar o meio 

rural e sua simplicidade diária.  

Neste sentido, o crescente interesse pelo desenvolvimento deste setor vem 

evidenciando o potencial turístico ainda pouco explorado na região da Serra 

Catarinense e, nos últimos anos, diversas ações do governo do estado de Santa 

Catarina, como o Programa de Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento 

(ACORDE)102 da região de São Joaquim e o Plano de Marketing Turístico do Estado de 

                                                 
102

 O Programa ACORDE começou a ser implantado pelo Governo do Estado, representado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR de São Joaquim, através da Secretaria de Planejamento. 
As principais ações propostas envolvem o estímulo ao empreendedorismo, obras do contorno viário do 
centro de São Joaquim, sua revitalização urbana, a pavimentação do Caminho das Neves que liga a 
região à Serra Gaúcha, a rodovia que contorna os pomares da cidade, saneamento básico, melhorias 
nos sistemas regionais de educação, saúde e segurança pública, ampliação do sistema de armazenagem 
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Santa Catarina (Plano Catarina)103, demonstram que o destino turístico “Serra 

Catarinense” pode ser mais procurado, tornando mais expressiva a necessidade de 

investimentos que permitam o incremento de sua oferta turística. 

De acordo com Maria Gorete Oderdenge, Secretária de Turismo de São 

Joaquim, a prefeitura de São Joaquim não participou do Programa ACORDE. Apesar 

da sua evidente importância como iniciativa, na prática, as ações aconteceram com 

pouca participação da comunidade. Declarou que foram convidados (Secretária de 

Turismo, Secretária de Planejamento, Arquiteta e Engenheiro da Prefeitura) às três 

últimas reuniões para estarem cientes das análises antes da apresentação oficial para 

os prefeitos que compõem a SDR São Joaquim (Painel, Urupema, Urubici, Bom Jardim 

da Serra, Rio Rufino e São Joaquim). Apesar de vários aspectos do Programa, em 

relação ao urbanismo, serem inadequados à realidade dos municípios, nada foi alterado 

e até o presente, foram repassados para prefeitura apenas os slides de apresentação, 

sem nenhuma planilha detalhada de orçamento ou cronograma de execução ou 

indicações sobre como e onde buscar fundos para estes investimentos de infra-

estrutura básica e turística. Em relação ao diagnóstico turístico, nada foi apresentado 

até o presente à prefeitura de São Joaquim ou à Gerência de Turismo da SDR São 

Joaquim, apesar da entrega oficial à Secretaria de Planejamento do Estado de Santa 

Catarina já ter sido efetuada pela UNIVALI. 

Os entrevistados desta pesquisa, quando questionados sobre o Programa 

ACORDE São Joaquim, foram unânimes quanto à importância da iniciativa para a 

região, apesar da concentração dos diagnósticos e ações programadas se direcionar 

somente para a cidade de São Joaquim, contrariando a proposta de desenvolvimento 

regional e evidenciando conchavos e disputas de caráter político. Todavia, destacou-se 

que nada saiu do papel e que poucas foram as informações e projetos compartilhados 

com o poder público e privado local. 

A mais recente pesquisa mercadológica de estudo de demanda turística sobre 

                                                                                                                                                              
a frio (impulso aos negócios dos fruticultores), projetos de qualificação e requalificação de pessoas para o 
turismo de alto padrão e para atividades da agroindústria familiar. 
103

 O Plano Catarina visa tornar os produtos turísticos de Santa Catarina e das suas 10 regiões turísticas 
bem posicionados no mercado, gerando desenvolvimento e empregos. É uma iniciativa da SOL e da 
SANTUR e está sendo executado pela Chias Marketing. Foram 10 meses de trabalho, 27 técnicos 
envolvidos, 85 municípios visitados, 11 seminários e 4 pesquisas de mercado, gerando resultados e 
informações para a construção compartilhada de ações de marketing. 
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Lages foi desenvolvida pela SANTUR em 2003, demonstrando que a taxa de ocupação 

da rede hoteleira era de 48,14%, com uma permanência média de 2,32 dias. O gasto 

médio diário estimado por turista nacional em dólar se apresentou em US$ 13,05, tendo 

como principal mercado emissor nacional o Estado de Santa Catarina (43,92%). A 

Argentina se apresentou como principal mercado emissor estrangeiro (62,50%), porém 

entre os meios de hospedagem, a casa de amigos e parentes (50,52%) foi mais 

utilizada que a rede hoteleira (42,36%). 

   No caso do município de São Joaquim, 100% dos turistas são domésticos 

(oriundos do Brasil), com predomínio de visitantes oriundos de São Paulo. Apresentam 

um tempo de permanência médio de 1,39 dias em todos os meios de hospedagem, 

com um gasto médio de US$ 43,86, gerando uma receita de US$ 445.133,06. Quanto 

ao município de Urubici, não há grandes diferenças. Convém destacar que apesar dos 

turistas serem 100% nacionais, a maioria é proveniente do próprio Estado de Santa 

Catarina (SANTUR, 2008). 

 No estudo realizado pelo Ministério do Turismo, os esforços da esfera técnico 

institucional do setor de turismo da região de São Joaquim, como o Programa de 

Desenvolvimento Turístico Integrado e Sustentável (PDTIS) e a criação em 2002, do 

Convention & Visitors Bureau da Serra Catarinense, resultaram no reconhecimento 

nacional das possibilidades e potencialidades da área. Como resultado mais 

expressivo, a região de São Joaquim integrou, assim como Balneário Camboriú e 

Florianópolis, o conjunto de 65 destinos turísticos (Mtur, 2009) escolhidos para serem 

estimulados ao alcance de padrão internacional de qualidade. A distribuição de 

recursos e a execução de projetos de regionalização do setor serão prioridade para as 

cidades que compõem as regiões indutoras, permitindo o planejamento de toda a 

cadeia produtiva, no intuito de desenvolver o turismo regional. 

São Joaquim possui um Conselho Municipal de Turismo e um Fundo Municipal 

de Turismo, os quais foram instituídos com o suporte do Grupo Gestor do destino 

indutor São Joaquim. A Secretária Municipal de Turismo informou que, desde que foram 

reconhecidos como destino indutor, recebem a Fundação Getúlio Vargas (responsável 

pelo estudo junto ao Ministério de Turismo) todos os anos. A FGV faz o diagnóstico 

apontando as deficiências e a melhor maneira de se investir no turismo da região. A 
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secretária reconhece que é um trabalho excelente, mas ressalta que colocá-lo em 

prática demanda além de investimentos, muita articulação no âmbito político, com o 

setor privado e junto à comunidade. 

O Grupo Gestor de São Joaquim é composto pelo Conselho Municipal de 

Turismo, Convention & Visitors Bureau Serra Catarinense, SEBRAE, AMURES, CDL, 

dentre outras entidades locais. Elegeram 10 ações prioritárias para a infraestrutura, o 

marketing e de alcance social (que abrange a participação da comunidade e a 

mobilidade urbana) para a elaboração de um projeto sujeito à aprovação do Ministério 

de Turismo e envio de investimentos públicos para a sua aplicação. Atualmente um 

projeto de sinalização turística está sendo implementado na região do entorno de São 

Joaquim.  

Vale destacar, no sentido de aprofundar as discussões sobre a recente 

segmentação turística - o enoturismo, que o período histórico marcado pelo 

deslocamento de gado através do caminho das tropas, deu origem a uma sociedade 

que ocupou o Planalto Catarinense imprimindo características econômicas e culturais 

singulares à formação social da região. As condições naturais e as realizações 

humanas formam, pois, “uma rede de relações, de cujo ordenamento os frutos 

constituem um todo complexo e uma realidade definida” (SANTOS, 2008, p. 116), que 

já resultaram na constituição de uma oferta turística pautada no turismo rural e no 

agroturismo. 

 Isto se deve ao fato de que o capitalismo apresenta um processo evolutivo, uma 

forma ou um método de mudança que nunca pode estar estacionário, razão pela qual a 

análise deve estar atenta à introdução e difusão de inovações que se tornam 

responsáveis pelas modificações das necessidades do homem, imprimindo 

modificações na estrutura da oferta de diversos setores da economia, especialmente, 

no caso desta pesquisa, na produção do turismo moderno. As mudanças no turismo, na 

atualidade, são influenciadas de maneira decisiva por diversas forças do ambiente. O 

desenvolvimento tecnológico e suas múltiplas aplicações, não somente no turismo, mas 

também no conjunto da vida social, se destacam neste contexto (MOLINA, 2003).  

 O turismo, devido ao enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos 

locais em que elas vivem, além da forma pela qual ele é significativamente influenciado 
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pelo mundo que o rodeia, merece uma abordagem analítica mais ampla, no sentido de 

melhor compreender sua manifestação, propondo uma articulação dos 

empreendimentos e a criação de rotas e roteiros interligados e complementares, que 

integrem os diferentes atrativos turísticos dos municípios desta região.  

 

3.2 Possibilidades de rotas enoturísticas na região de São Joaquim 

 

 Este estudo considerou a relação que pode ser estabelecida entre as atividades 

de turismo e de vitivinicultura, tendo como premissa que o vinho fino de altitude da 

região de São Joaquim apresenta interferência na economia local por agregar valor e 

influenciar os fluxos turísticos regionais já estabelecidos. A percepção de que o vinho 

pode ser fator de permanência cultural, visto a partir da manifestação de uma cultura, 

como fator de expressão da identidade e dos hábitos alimentares de sua região 

produtora (ou de quem o produz), sustenta retratar o turismo do vinho (enoturismo) 

como facilitador do desenvolvimento regional por meio da “venda” do território turístico a 

partir das peculiaridades de sua própria origem e identidade cultural.  

  Conforme informações apresentadas no item 2.3, percebeu-se que a maioria dos 

empreendimentos vitivinícolas da região de São Joaquim planeja construir centros de 

visitação para os turistas, a fim de que possam conhecer e divulgar seus produtos.  As 

incursões turísticas nas vinícolas auxiliam na percepção dos visitantes em relação aos 

custos de produção do vinho e assim, são capazes de promover o consumo do 

excedente de produção, destacado por algumas empresas, maximizando os lucros. 

  É fato que o turismo do vinho se estabeleceu como uma forma de turismo 

temático, devido à multiplicidade de atividades complementares que podem ser 

mobilizadas a partir dele, permitindo afirmar que qualquer produto agroalimentar pode 

incentivar a composição de produtos turísticos específicos capazes de incrementar os 

fluxos atuais. Neste sentido, o enoturismo pode ser associado à prática do turismo rural 

que vem sendo empregada de forma singular nesta região. O enoturismo é 

compreendido como um produto turístico capaz de se inserir simultaneamente no 

turismo em espaço rural, no turismo de natureza e no turismo cultural, evidenciando 

ainda, sua interação com a gastronomia de uma região.  
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Pelo papel que desempenha nas sociabilidades locais, como parte integrante 
da gastronomia regional e como elemento do patrimônio cultural das principais 
regiões produtoras, a vinha e o vinho encontram-se numa posição privilegiada 
para responder aos novos desafios que se colocam ao mundo rural. [...] O 
aproveitamento da ligação do vinho à gastronomia e a outras formas do 
patrimônio cultural regional é feito sobretudo, através do turismo, ou seja, por 
via de manifestações voltadas sobretudo para os forâneos (SIMÕES, 2008, p. 
273). 
 

  Segundo informou Valduga (2007), foi na Itália, em 1993 que teve início o 

processo de transformação do vinho em produto turístico, através do Movimento 

Turismo do Vinho (MTV) e da consolidação de um evento mundial chamado Wine Day. 

Ainda destacando a recente atividade do turismo do vinho, afirma-se que em 2003, por 

intermédio da Assembléia das Regiões Vinícolas da Europa - AREV foi lançada a Carta 

do Enoturismo da Europa, no sentido de potencializar os diferenciais das regiões com 

vocação vitivinícola e turística, agrupando todos os envolvidos e permitindo aos 

visitantes escolherem seu destino em nível local, regional e nacional. 

Apesar da relação do homem com o vinho datar da antiguidade, conforme 

ressaltamos acima, somente nas últimas décadas é que o enoturismo vem sendo 

abordado e referenciado, podendo assim, ser visto, não apenas como mais uma 

ramificação da indústria turística, mas sim como uma oportunidade de resgatar a 

história da humanidade, seu valor e sua simbologia. 

 

Se a terra, o clima e a técnica diferenciam os vinhos, o mercado diferencia o 
consumo. O vinho sempre foi um instrumento poderoso de diferenciação social. 
Outrora, como hoje, às diferentes condições sociais de produção estiveram 
sempre associados diferentes padrões de consumo. Por outro lado, a 
característica de bebida natural capaz de transformar o estado normal de 
consciência, acrescida da apropriação simbólica que dela fez o ritual cristão, 
coloca o vinho numa dimensão imaterial, única entre as mercadorias produzidas 
(SIMÕES, 2008, p. 273). 
 

O vinho é um produto carregado de valor simbólico, seja de vida eterna, nas 

crenças judaico-cristãs, seja na simbologia que a sociedade de consumo transferiu para 

ele como, por exemplo, a associação com a cultura, status, glamour, estética de uma 

sociedade ou classe social. Seus rituais de consumo e apreciação podem também ser 

responsáveis pela elitização da bebida: a taça para o vinho, a temperatura para 

degustação, a harmonização com as comidas, dentre outros. Aguiar (2008, p. 207) 
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defende que “grande parte dos que emitem essa opinião especializada são, sobretudo, 

consumidores de vinhos de escalas de preço mais altas do que as dos consumidores 

da população mediana brasileira”. De certo modo, a pesquisa demonstrou que a maior 

parte das vinícolas da Serra Catarinense tende a se posicionar com vinhos de padrão 

para conhecedores, os enófilos, mantendo sua competitividade junto aos segmentos de 

consumo das classes mais abastadas, que deverá refletir no perfil do enoturista da 

região. 

O enoturismo traz embutido, na sua essência como atividade econômica, a idéia 

de transformar o vinho em um evento cultural, valendo-se dos aspectos históricos e 

culturais das regiões produtoras. A atividade “se fundamenta na viagem motivada pela 

apreciação do sabor e aroma dos vinhos e das tradições e tipicidade das localidades 

que produzem a bebida” (ANSARAH, 2005, p. 294). Esta atividade porta-se como um 

grande negócio para a indústria do vinho, por garantir as vinícolas um rendimento 

paralelo, reforçando a venda direta dos produtos e possibilitando uma maior exposição 

da marca. Na Serra Gaúcha e na região de Mendonza (Argentina), esta atividade 

desponta como umas das principais ações do turismo regional (AGUIAR, 2008). 

As regiões vitivinícolas da Califórnia (EUA), onde o vale mais famoso é o Napa 

Valley, recebem aproximadamente 4,5 milhões de turistas por ano, sendo o segundo 

maior destino turístico da Califórnia (atrás da Disneylândia). Na América Latina, o 

destino enoturístico de maior renome é a região da cidade de Mendoza que recebeu, 

em 2004, 1,5 milhão de pessoas. Quanto ao Velho Mundo, destacam-se as inúmeras 

regiões vitivinícolas francesas que oferecem aos turistas desde visitas a vinhedos e 

cantinas até tratamentos de saúde à base de vinho, a vinoterapia. Na região da Alsácia, 

23% dos vinhos são comercializados diretamente aos turistas; na Borgonha, as 

compras dos turistas representam 12% das vendas (VALDUGA, 2007). 

Alguns pesquisadores defendem que a organização para a oferta do segmento 

de enoturismo está pautada em dois modelos: o modelo cultural, que enfatiza e destaca 

a identidade cultural da região produtora, representativo das regiões produtoras do 

Velho Mundo; e o modelo comercial, onde o foco é o vinho e sua qualidade como 
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produto, referindo-se às rotas enoturísticas implantadas em Napa Valley, Califórnia104. 

O vinho, enquanto produto turístico, requer uma série de cuidados e estudos, como por 

exemplo, a estrutura da empresa, a localização dos vinhedos, a paisagem da região 

produtora, assim como a oferta de bons vinhos pautada na modernidade do maquinário 

e dos equipamentos, evidenciando sua tecnologia produtiva. A característica da 

inovação aplica-se, sobretudo, à forma de organização e ao desenvolvimento assumido 

pela atividade, onde fundamentalmente, as rotas de vinhos contribuem para o 

fortalecimento e sucesso deste segmento.  

 O projeto das rotas do vinho em Portugal nasceu em 1993, com o programa 

Dyonisios promovido pela União Européia, que incentivava financeiramente tais 

iniciativas, preparando as bases regulamentares, os critérios de qualidade e a seleção 

das regiões para a implementação. Grande parte das rotas do vinho implantadas em 

Portugal entraram em funcionamento entre os anos de 1996 e 1998, tendo como 

articuladores as Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) e as Regiões de Turismo. O 

intuito das rotas é estimular o potencial turístico de cada uma das regiões produtoras, 

através da integração das localidades, das empresas e órgãos turísticos (SIMÕES, 

2008). 

 Cabe destacar a visão de Getz (2000), que definiu o enoturismo como a 

atividade que engloba 

 
“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. Assim, o Enoturismo, isto é, o turismo em espaço rural 
ligado ao tema do vinho e da vinha constitui um produto turístico ainda 
largamente inexplorado em numerosas regiões vitícolas” (COSTA; 
KASTENHOLZ, 2009, p. 1489). 
 

Entretanto, para Falcade (2001), o enoturismo pode ser definido como o 

deslocamento de pessoas cuja motivação está relacionada ao mundo da uva e do 

vinho. As rotas de vinho atendem às necessidades dos consumidores e dos estudiosos 

desta bebida no que se refere ao contato direto com as características do espaço e dos 

                                                 
104

 Palestra Prof. Luiz Vicente Elías Pastor no Congresso latino-americano de enoturismo, Bento 
Gonçalves – RS, Brasil, setembro de 2010. 
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meios de cultivo da vinha, além de permitir a aproximação dos visitantes com o 

processo de produção do vinho.  

Cabe ressaltar que os agentes do mercado turístico articulam os meios de 

produção e a distribuição de seus produtos, influenciando na formação territorial, 

gerando empregos e assim, envolvendo suas atividades na dinâmica social local. “Essa 

abordagem é centrada no sujeito, tendo em vista que às suas atitudes e nos seus 

valores correspondem a criação, reformulação e exploração do espaço turístico” 

(RODRIGUES, 1999, p. 48). 

 A Serra Gaúcha, com a Rota do Vale dos Vinhedos e a Rota da Montanha, é um 

exemplo da iniciativa entre as vinícolas da região numa ação conjunta para organizar e 

a promover a atividade de enoturismo. Na região do Vale dos Vinhedos, o enoturismo 

surgiu entre as décadas de 1970 e 1980, a partir do investimento na produção de 

vinhos finos por parte de algumas empresas familiares. Neste período, os turistas 

podiam visitar a vinícola de maior estrutura, a Aurora (Bento Gonçalves), além de 

adquirir os vinhos finos que eram comercializados nas próprias vinícolas familiares e de 

pequeno porte. A década de 1990 marca o fortalecimento das vinícolas familiares do 

Vale dos Vinhedos e o início da estruturação da atual rota de vinhos, organizada ao 

longo da antiga Linha Leopoldina com a oferta de visitação turística nos vinhedos, 

degustações, meios de hospedagem, estabelecimentos de alimentação, dentre outros 

produtos e serviços turísticos (VALDUGA, 2007). 

Em Santa Catarina, as cidades de Tangará e de Urussanga também estão 

apostando neste novo segmento do turismo principalmente por meio da oferta de 

visitações em algumas vinícolas e da organização de eventos tendo a uva e o vinho 

como tema central. A Rota Vales da Uva Goethe (Urussanga, Sul do Estado de Santa 

Catarina) foi criada tendo por base, aliada à oferta das adegas, os serviços de 

hospedagem: Pousada da Vinícola Mazon, Hotel Contessi, Casa de Hóspedes Dona 

Alice, Pousada Vale dos Figos; os serviços de alimentação, Piatto D’Oro, Restaurante 

Pirago e outros. No sentido de obter o reconhecimento como destino regional, outros 

municípios da região compõem a oferta turística da rota, como por exemplo, Lauro 

Muller, Siderópolis e Nova Veneza. Cabe ressaltar que a “criação de uma rota do vinho 

é um processo muito complexo. Em geral, envolve vários agentes públicos e privados 
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com interesses distintos, quer ao nível do setor da vitivinicultura, quer ao nível do 

turismo” (COSTA; KASTENHOLZ, 2009, p. 1500).  

 Através da abordagem sobre o enoturismo apresentada por Hall et al. (2004), 

pode-se reunir as definições e conceitos já expostos, no intuito de discorrermos sobre a 

oferta de turismo do vinho já identificada na região de São Joaquim e as possibilidades 

de estruturação de rotas enoturísticas regionais. Portanto, o enoturismo é definido como 

a realização de visitas a empreendimentos vitivinícolas (adegas e cooperativas), a 

festas, festivais e espetáculos da uva e do vinho, tendo como premissa que a 

motivação do turista é a possibilidade de saborear o vinho e conhecer os principais 

atributos da região produtora.  

 Todavia, para que o segmento do turismo do vinho contribua com o 

desenvolvimento local e regional, faz-se necessário que, assim como as vinícolas se 

organizam para receber os turistas, o destino turístico em sua totalidade saiba atrair e 

motivar a permanência destes visitantes. A criação das rotas de vinhos deve ser uma 

ação conjunta entre os órgãos públicos, as associações e instituições dos setores de 

vitivinicultura e turismo, os empreendimentos de hospedagem, alimentação e demais 

serviços turísticos e as vinícolas, tendo como base a melhoria das infra-estruturas de 

acesso, transporte e sinalização, garantindo aos investidores uma base sólida para a 

implementação de sua oferta turística. 

 O aspecto interessante das rotas de vinhos é que representam uma forma 

coletiva de turismo, oferecendo ao turista a possibilidade de adquirir um produto 

comercializado de forma organizada, com roteiros compostos por passeios de um dia 

ou mais, que oferecem além das visitas às vinícolas, os mais variados serviços 

turísticos. 

 Todavia, para o Professor Enrique Torres Bernier - Titular de Economia Aplicada 

na Universidade de Málaga (2010)105, o turismo do vinho possui diversas perspectivas: 

a gastronomia como aliado inseparável do vinho; o enoturismo como oportunidade 

imediata do negócio empresarial; e a atividade como um negócio em si mesmo, um 

segmento do turismo. A tabela abaixo apresenta detalhadamente as abordagens para o 

                                                 
105

 Notas da palestra intitulada Bases para o Enoturismo, proferida Pelo Professor Enrique Torres Bernier, 
no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis - Continente, novembro de 2010. 
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desenvolvimento do enoturismo na visão citada anteriormente: 

 

Tabela X: Abordagens para o desenvolvimento do enoturismo. 

 

Perspectivas do 
Enoturismo 

Descritivo Perfil da atividade Perfil do turista Componentes 

Turismo 
específico 

O vinho como 
motivação 
turística 

É um turismo de 
alto poder 

aquisitivo, de nível 
cultural elevado e 

de importância 
estratégica para o 

setor. 

- se desloca para 
conhecer, beber e 

comprar vinho; 
- sem o vinho não 

viajaria; 
- partilha sua 
motivação. 

 

- críticos 
gastronômicos; 

- proprietários de 
restaurantes; 

- atacadistas e 
varejistas de 

vinhos; 
- associações e 

academias 
gastronômicas e 

vitivinícolas; 
- apreciadores e 
conhecedores de 

vinhos. 

Turismo genérico O vinho como 
ocasião turística 

- é uma opção a 
mais entre outras 

atividades; 
- setor amplo e 

variado; 
- menor gasto 

médio. 
 

- que realizam 
alguma atividade 

de enoturismo 
durante suas férias 
e local de viagem. 
- turistas de todos 

os perfis em 
viagem à região 

produtora. 

- Não há 
componentes 
específicos. 

Outras atividades 
que vinculam ao 

vinho 

O vinho como 
pretexto turístico 

- uso para o 
fortalecimento do 

destino turístico ou 
das marcas 
vitivinícolas; 
- atividades 

turísticas 
complementadas 
por abordagens 

enológicas 
(concertos de 

música,  
campo de Golf, 
cavalgadas, Of 
Road junto aos 

vinhedos). 

- turistas de todos 
os perfis em 

viagem à região 
produtora; 
- alto poder 
aquisitivo. 

 

- Não há 
componentes 
específicos. 

 
Fonte: Bernier, (2010).  Elaborado pela autora, (2010). 

  

 Muitos são os aspectos positivos referentes à oferta enoturística em uma região 

produtora, porém, é possível elencar alguns aspectos negativos, como o aumento dos 
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custos e do tempo necessário de gerenciamento, a inserção de capital para o 

acolhimento do visitante, podendo afetar o capital de giro para o negócio do vinho e a 

incapacidade de aumentar substantivamente as vendas (HALL et al., 2004). Apesar 

destas possíveis dificuldades, através dos depoimentos coletados nesta pesquisa, a 

perspectiva de incremento do turismo na Serra Catarinense através de investimentos 

em produtos enoturísticos foi defendida por todos. A gerente de turismo da SDR de 

Lages, Ana Helena Carneiro, enfatizou que o enoturismo, além de valorizar a produção 

da região, tem a grande função de elevar a qualidade dos serviços de alimentação, já 

que a enogastronomia é uma conseqüência óbvia neste caso. 

 Apesar de ser considerado um “turismo de nicho”, por meio do enoturismo, a 

região tem a possibilidade de capitalizar oportunidades complementares às atividades 

agrícolas e também, às demais atividades turísticas existentes, resultando no 

incremento de ambos os setores (INÁCIO, 2007). 

 O setor de vitivinicultura da região de São Joaquim desponta como uma 

atividade promissora, capaz de redirecionar a economia regional aliando-se ao turismo, 

que, de acordo com Marcus Zilli (proprietário da vinícola Serra do Sol), parece ser uma 

conseqüência aos investimentos vitivinícolas instalados. Marcus comentou, ao ser 

entrevistado, que qualquer pessoa que se hospeda na Pousada das Flores106, ao 

provar seu vinho faz questão de conhecer o vinhedo. E que principalmente na época de 

colheita, com os cachos destacando a maturação do fruto, as folhas que já ficam 

amareladas, o vinhedo se torna um atrativo ainda maior para o turista. 

 As paisagens vitícolas servem de âncora na atratividade deste ainda recente 

segmento - o enoturismo. Ela pode ser entendida como a marca de uma civilização e 

como participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação de uma 

sociedade, torna-se simbólica, portanto subjetiva, sujeita a interpretações sócio-

culturais. As fotos seguintes (figuras 22 e 23) ressaltam a potencialidade da paisagem 

vitivinícola como atratividade para o enoturismo nesta região: 

                                                 
106

 A Pousada das Flores, localizada no centro de Urubici, é administrada pela família Zilli, especialmente 
pela mãe de Marcus. Iniciaram a oferta de hospedagem em 1998 com apenas três acomodações junto da 
residência da família e atualmente possuem 9 apartamentos. 
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Figura 22: Paisagem vitivinícola da Vinícola Serra do Sol, Urubici. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

 

 

Figura 23: Paisagem vitivinícola da Vinícola Santo Emílio, Urupema. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 
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A paisagem vitícola é original, não só pela forma escultural de construir o 
espaço rural, por permanecer longo tempo, mas pela produção „dos deuses‟ 
que o homem extrai dela. É, assim, resultado de trabalho e pode ser preservada 
como patrimônio da identidade cultural da sociedade que a produz, do mesmo 
modo que se preserva a arquitetura e o meio ambiente (FALCADE, 2003, p. 
133).  
 

 Considerando as características próprias da região de São Joaquim para o 

cultivo da vinha e a produção de vinhos finos de altitude, percebe-se o grande potencial 

para o desenvolvimento da atividade de enoturismo, pois pode despertar o interesse do 

viajante que já esteja na região ou trazê-lo em períodos do ano em que as vinhas se 

apresentem com os frutos, tornando-se um atrativo a mais na paisagem rural. Conforme 

Elías (2008), a imagem da natureza transformada pelo homem constitui a percepção de 

paisagem, e na atualidade, o passo seguinte, é o reconhecimento dos valores culturais 

pelos diversos setores da sociedade, tanto pela sua importância em si mesma, quanto 

pela utilização posterior como recurso turístico107. 

 De acordo com Falcade (2003), a paisagem vitivinícola tem incorporado, nos 

últimos 30 anos, tecnologia para a qualificação da produção, como as mudanças dos 

sistemas de condução das videiras, o que altera a paisagem vitivinícola. No caso da 

paisagem vitivinícola da região de São Joaquim, por se tratar de investimentos 

recentes, a condução das vinhas na forma de espaldeira ou manjedoura traça, desde o 

princípio, as linhas mestras desta paisagem. Além disso, esta paisagem vitivinícola está 

influenciando o espaço rural da Serra Catarinense, aliando-se aos cultivos das 

macieiras, aos campos naturais, às matas de araucárias, as taipas centenárias e ao que 

ainda está por vir, como a provável pavimentação das principais estradas que facilitarão 

o incremento do turismo e o desenvolvimento do enoturismo.  

 A obra de pavimentação e estruturação da chamada Rota dos Cânions BJS 050, 

que liga Bom Jardim da Serra à São José dos Ausentes, recebeu recursos (em 2010) 

de R$ 7 milhões do Governo Federal, via Ministério do Turismo, e estão garantidos 

mais R$ 20 milhões para sua finalização até a divisa com o Estado do Rio Grande do 

Sul. Esta rodovia parte do Cânion Laranjeiras (SC) passando pelos Cânions do 

Malacara, Itaimbezinho e Fortaleza (RS), tendo ao logo da via araucárias e taipas 

centenárias preservadas. Os mais de 2 milhões de turistas que visitam anualmente 
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 Tradução livre. 
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Gramado e Canela  passarão a ter esta nova opção, viajar entre as encostas da Serra 

Geral, cruzando as Serras Gaúcha e Catarinense (CORREIO LAGEANO, 2010).  

 Assim como esta melhoria, outras estão sendo realizadas atualmente na Serra 

Catarinense, como as obras de pavimentação da SC 439 que liga o centro de Urubici a 

Serra do Corvo Branco e a melhoria da pista do aeroporto de São Joaquim Ismael 

Nunes, obtendo um total de 1.420 metros, com mais 180 metros de área de escape, 

possibilitando a operação com aeronaves de até 50 passageiros. Haverá uma segunda 

fase da obra que compreende a construção dos hangares e do acesso até a SC 438. 

 A melhoria da infra-estrutura da região, além de ser uma reivindicação dos 

empresários com negócios instalados nos municípios, amplia a qualidade da oferta do 

destino turístico Serra Catarinense. Portanto, cabe destacar a visão da ACATIVIS que 

associa a cadeia produtiva do vinho à cadeia produtiva do turismo, afirmando que a 

 

“vitivinicultura, em todo o mundo, dá visibilidade ao lugar e, atrai para a região 
onde está instalada outros empreendimentos ligados a essa atividade, que 
muito emprega e apropria renda no local; como o turismo, a gastronomia e o 
enoturismo. 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” (ACAVITIS, 2009). 
 

Para o Secretário de turismo de Lages, Mário de Souza, a implantação de um 

roteiro regional de enoturismo é viável. Ressalta que o fato de existirem 

empreendimentos vitivinícolas em Bom Retiro, Urubici, São Joaquim e Urupema, 

possibilita a construção de uma rota integrada. Porém, destaca que o papel articulador 

deve vir da ACAVITIS, no sentido de mobilizar o setor turístico já instalado e o poder 

público regional. Isso remete à importância dada por Cordeiro ao destacar que 

 

“o município de São Joaquim apresenta um dos mais baixos Índices de 
Desenvolvimento Humano do Estado de Santa Catarina, embora seja 
conhecido nacionalmente por dois títulos: a Capital Brasileira da Maçã – uma 
alusão direta às excelentes condições ecológicas para o cultivo dessa fruta, e o 
título de Cidade Mais Fria do Brasil – um atrativo irresistível para turistas de 
todas as partes do país. A vitivinicultura apresenta-se, assim, como mais uma 
alternativa econômica para o município” (2006, p. 14). 
 

Neste sentido, Eduardo Bassetti, presidente da ACAVITIS, enfatiza ser 

necessário alcançar e consolidar três importantes metas: a) a marca coletiva ACAVITIS 
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e a certificação dos vinhos finos de altitude (parceria Epagri, Embrapa Uva e Vinho e 

SEBRAE), b) a construção de uma sede em São Joaquim (apoio da prefeitura de São 

Joaquim), e c) o projeto de enoturismo (parceria com o SEBRAE). Em relação ao 

projeto de enoturismo, Bassetti expôs que este prevê a melhoria da sinalização turística 

e a criação de roteiros enoturísticos que possam integrar, eventualmente, os três pólos 

produtores da associação (Caçador, Campos Novos e São Joaquim). Estão sendo 

pensados três roteiros para a região de São Joaquim, dois para a região de Caçador e 

também, dois roteiros para a região de Campos Novos, visando que o turista conheça 

entre 2 ou 3 vinícolas por dia, além dos demais atrativos das regiões. A construção da 

sede da ACAVITIS prevê uma sala para a degustação dos vinhos e uma loja para a 

compra dos vinhos finos de altitude e dos futuros roteiros enoturísticos. 

Conforme informado no depoimento de Fábio Búrigo Zanuzzi, consultor Sebrae 

para Agronegócios, o Sebrae presta serviço para a ACAVITIS desde 2006, e o projeto 

iniciado na época tinha o foco de dar visibilidade aos vinhos catarinenses de altitude, 

através da organização de Fantours  reunindo experts e profissionais do mercado do 

vinho de Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, dentre outros, e a participação na 

Expovinis, em São Paulo. O consultor do Sebrae evidencia que, apesar das demais 

vinícolas não apresentarem a mesma estrutura vitivinícola e de visitação ao turista 

como a da Villa Francioni, a partir do ano de 2006, houve um crescimento, não só na 

oferta de vinhos, mas também, na oferta enoturística da região, com empreendimentos 

que abriram seus vinhedos à visitação, como é o caso da Quinta Santa Maria.  

No caso da vinícola Villa Francioni, os investimentos feitos para a produção do 

vinho, agregaram, desde o início, ao seu projeto, instalações que possibilitassem a 

visitação enoturística (figuras 24 e 25). A estrutura da sede da Villa Francioni foi 

construída no ano de 2003 possuindo 6 andares que acompanham o declive do terreno 

para, assim, aproveitar a força da gravidade em todo o processo de vinificação. O 

visitante paga uma taxa de R$ 30,00 pela visitação, que pode ser revertida em 

desconto nas compras ao final do passeio. A degustação de vinhos junto à loja 

instalada no edifício está prevista na taxa de visitação. Ao visitar a Villa Francioni, o 

turista, acompanhado de um técnico ou enólogo, conhece a história da empresa e o 

processo de produção desde a seleção das uvas até o armazenamento do vinho, 
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passeando por uma construção em estilo italiano, repleta de detalhes em sua 

arquitetura. 

 

 

Figura 24: Centro de Visitação da Vinícola Villa Francioni, sede, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

 

 Atualmente, a Villa Francioni recebe visitantes e turistas de todo Brasil, 

inclusive de outros países. A maioria dos turistas brasileiros vem do Estado de Santa 

Catarina, seguidos por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul. Os meses de maior visitação na vinícola são entre maio e agosto, época de maior 

frio e considerada alta temporada na Serra Catarinense, durante os quais a Villa 

Francioni recebe aproximadamente 1000 turistas por semana. Nos meses de baixa 

temporada esse número diminui para 100 a 300 pessoas ao mês. 
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Figura 25: Portal da Vinícola Villa Francioni, sede, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2009). 

 

A organização das empresas produtoras de vinho, para a prática do enoturismo 

nos países produtores de vinhos do Novo Mundo, tende a manifestar-se primeiramente 

através de uma loja central nos centros urbanos mais próximos à localização de seus 

vinhedos. Em São Joaquim, a vinícola Quinta Santa Maria (figura 26) já instalou sua 

loja, recebendo turistas, fornecendo informações e comercializando seus produtos, bem 

como oferecendo passeios guiados aos seus vinhedos a partir de degustações que são 

executadas neste espaço. 

 O passeio ao vinhedo inicia-se pela manhã com a degustação de seu vinho 

fortificado tinto harmonizado com café expresso. Em seguida, dirigem-se à fazenda e 

com um carro “tipo van” os turistas são levados a conhecer os vinhedos estruturados 

em patamares, o que nos leva à recordar a paisagem da região do Douro em Portugal. 

Os pomares de maçã, pera Rocha (ou portuguesa) e ameixa também podem ser 

visitados durante o passeio. O almoço é servido às margens do rio Lava Tudo e o custo 
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da visitação fica em R$ 150,00, com desconto de 30% na compra de vinhos. Este 

roteiro passou a ser ofertado pela vinícola no mês de abril, no período da Festa 

Nacional da Maçã. 

 

 

Figura 26: Fachada da loja da Vinícola Quinta Santa Maria, centro, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

  

No caso da vinícola Pericó, a empresa se organizou no centro de São Joaquim 

com um escritório e show room (figura 27) das bebidas que produzem. Este espaço foi 

previsto para receber fornecedores, representantes, jornalistas e formadores de 

opinião. A vinícola informou que apesar dele ainda não se apresentar como um espaço 

de informações aos turistas, eventualmente, estes são recebidos no local. 

A empresa prevê a construção de sua cantina próxima ao centro de São 

Joaquim, onde, além de fabricar seus vinhos, pretende receber os visitantes para as 

incursões turísticas, os rituais de degustação e a compra de bebidas. 
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Figura 27: Fachada do show room da Vinícola Pericó, centro, São Joaquim. 

Fonte: Acervo da autora, (2010). 

  

 A Quinta da Neve acaba de finalizar a primeira fase da construção da sua 

vinícola no distrito de Lomba Seca, em São Joaquim. “A vinícola está projetada para ser 

executada em duas fases: uma com a parte de elaboração e serviços e outra com a 

parte de visitação e loja” (QUINTA DA NEVE, 2010). O mesmo escritório de arquitetura 

(Fernando e Maurício Carneiro) que projetou e acompanhou as obras da vinícola Villa 

Francioni realizou o projeto arquitetônico da construção da vinícola Quinta da Neve. 

Atualmente, com agendamento prévio é possível realizar gratuitamente visitas e 

degustações junto às vinhas. 

Na atualidade, acredita-se que a obra arquitetônica pode e deve ser muito bem 

explorada, haja vista que todos os pólos vitivinícolas do mundo são também fortes 

atrativos turísticos. O mundo do vinho está recriando seus conceitos com base na 

criatividade, na inovação e no lúdico, porém, sempre associado com a tradição. A 

tradição, aqui nomeada, é a produção de vinhos, e não a forma ou o espaço. Com a 

reconfiguração do vinho no mundo, a bebida se globalizou e a concorrência comercial 

evidenciou a qualificação do produto. Neste caso, a arquitetura recebeu dupla função: 
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assegurar ao vinho as melhores condições para sua elaboração e guarda (por meio dos 

critérios da higiene, do controle de temperatura e considerando o processo de 

elaboração em si) e ainda proporcionar-lhe um local que o enobreça e o diferencie dos 

demais, o que favorece a nova estética de arquitetura aplicada às construções das 

vinícolas hoje (CONFRARIA DO VINHO, 2010). 

 Outras empresas do setor vitivinícola de São Joaquim já demonstram atualmente 

o interesse em empreender no segmento do enoturismo, como é o caso das vinícolas 

Santo Emílio (Urupema), Serra do Sol (Urubici) e Villaggio Bassetti (São Joaquim). É 

possível visualizar no site da vinícola Santo Emílio o projeto já elaborado para a 

construção do centro de visitação aos turistas na propriedade localizada em Urupema. 

Igualmente, o projeto do centro de visitação da Quinta Santa Maria (figura 28) pode ser 

visualizado na sua loja/escritório localizada na região central da cidade de São 

Joaquim. Isto se deve ao fato de que por força das relações capitalistas de produção 

faz-se necessária uma evolução constante ou a introdução de mudança para evitar a 

estagnação, razão pela qual a investigação realizada manteve-se atenta às inovações.  

 

 

Figura 28: Maquete eletrônica da Vinícola Quinta Santa Maria, São Joaquim. 

Fonte: BRDE, (2007). Acervo da ACAVITIS. 

 

 É importante dizer que em 2009 foi concluído o projeto inicial de visibilidade dos 

vinhos catarinenses de altitude (parceria Sebrae e ACAVITIS) e iniciado  o Projeto de 
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Enoturismo, com o intuito de capacitar a mão-de-obra local para a oferta enoturística e 

gastronômica.  Conforme relatou o consultor Sebrae (Fábio Zanuzzi), no ano de 2010 o 

projeto ainda se encontra em fase inicial. O fato de existirem outras ações semelhantes 

dificulta a articulação, no sentido de que não sejam repetidas. O Sebrae Nacional tem 

uma parceria com a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e o 

Ministério do Turismo, o Projeto Caminhos do Sabor, onde o foco para o ano de 2010 é 

a região de São Joaquim. O Projeto Caminhos do Sabor foi lançado em São Joaquim 

em outubro de 2010 e deve ser realizado em cinco etapas, no período entre cinco e oito 

meses. Ele visa, além de atrair um maior fluxo de visitantes para o Estado, a 

capacitação profissional e a melhoria da gestão financeira de cada bar e restaurante 

envolvido, neste caso, estabelecimentos dos municípios de São Joaquim, Urubici e 

Bom Jardim da Serra. O Projeto de Enoturismo da ACAVITIS / Sebrae pretende dar 

continuação as capacitações oferecidas pelo Caminhos do Sabor, com a organização e 

oferta de capacitações sobre serviços de vinhos e harmonização. Porém, estruturar a 

oferta enoturística na região de São Joaquim deve prever ações de médio e longo 

prazo e este planejamento ainda está sendo sistematizado. 

 Enquanto isso, outras parcerias se estabelecem para promover a capacitação da 

mão-de-obra da serra catarinense para os serviços turísticos. Entre os meses de agosto 

e novembro de 2010, através de uma parceria do Instituto Federal de Santa Catarina – 

IFSC, Campus Florianópolis - Continente e Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 

Serra, foram ofertadas 4 turmas de qualificação profissional em hospedagem e 

gastronomia, beneficiando aproximadamente 80 jovens e trabalhadores do setor de 

turismo. 

 

Assim, como forma de aumentar a competitividade de uma determinada região, 
é necessário produzir e divulgar conhecimento sobre a mesma, de forma a ser 
aproveitado pelos agentes econômicos e pelos organismos institucionais na 
definição de novas estratégias competitivas. Este conhecimento deve ser de 
natureza técnico econômica, relativo à competitividade setorial, mas também de 
natureza territorial, ligado à sua simbologia como região produtora de vinho. 
Neste aspecto, e no que concerne à produção de vinho, é fundamental produzir 
conhecimento sobre a história da região, a sua cultura e as suas 
especificidades (SIMÕES, 2008, p. 279). 
 

Ao considerarmos o pensamento de Boullón (2002, p. 72) que apresenta a 

finalidade do planejamento físico como “o ordenamento das ações do homem sobre o 
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território, e [que este] ocupa-se em resolver harmonicamente a construção de todo tipo 

de coisas, bem como em antecipar o efeito da exploração dos recursos naturais”, 

definimos a perspectiva para a estruturação de roteiros enoturísticos integrados para a 

região de São Joaquim, considerando a participação da comunidade local, o 

aproveitamento dos equipamentos e serviços turísticos já instalados, as empresas de 

vitivinicultura e a articulação entre o poder público local e regional, o Convention & 

Visitors Bureau Serra Catarinense e a ACAVITIS. 

O turismo, na sua enorme complexidade, reveste-se de tríplice aspecto com 

incidências territoriais específicas em cada um deles (RODRIGUES, 1999, p. 83). 

Dentre estes aspectos (áreas emissoras e receptoras), destacamos as áreas receptoras 

como responsáveis pela produção do espaço turístico, agindo sobre o espaço já 

estabelecido e ocupado pelo residente.  

Segundo Boullón (2002), as atividades produtivas não ocupam de forma absoluta 

o território por sua atividade. Podem-se identificar muitos elementos materiais de 

natureza distinta compartilhando uma mesma unidade espacial. Se para cada área de 

influência de um atrativo turístico faz-se necessário um recorte espacial mais amplo, 

podemos dizer que este recorte irá até o próximo atrativo, mesmo que nele estejam 

incluídas áreas intermediárias, que também produzam atividades não-turísticas.  

Neste sentido, é importante ressaltar, que a atividade turística apropria-se do 

espaço e da paisagem em seu sentido abrangente, o que quer dizer, das áreas 

destinadas especificamente à atividade turística e das áreas que lhe fornecem suporte, 

como a infra-estrutura básica de uma cidade. 

 Conforme estudo realizado pela Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI) para o 

Projeto ACORDE São Joaquim, demonstra-se a seguir, o diagnóstico turístico dos 

municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Urupema e Urubici 

(tabela XI). A metodologia aplicada neste diagnóstico foi a de hierarquização dos 

atrativos turísticos adaptada à realidade sócio-econômica e espacial dos municípios e 

sugerida pelo Ministério do Turismo para o Programa de Regionalização do Turismo.
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Tabela XI: Diagnóstico Turístico dos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Urupema e Urubici. 

 

Fonte: ACORDE, (2009). Elaborado pela autora, (2010). 

                                                 
108

 Na categoria Meios de Hospedagem estão os hotéis, pousadas e campings. 
109

 Na categoria Equipamentos e serviços de lazer estão praças, clube, CTG, ecoturismo, enoturismo, cooperativa, empresa de pesquisa, mirante, 
transporte, agência, associação de produtores de vinho, adega, posto de informação turística, associação de artesãos e parques. 

Municípios Meios de 
hospedagem

108
 

(Quantidade) 

Áreas de 
eventos 

(Quantidade) 

Restaurantes 
(Quantidade) 

Equipamentos 
e serviços de 

lazer
109

 
(Quantidade) 

Análise e Avaliação 

São Joaquim 12   3  19 21 Os elementos turísticos em quantidade no município 
são os atrativos culturais (34%) e os equipamentos de 
lazer e entretenimento (34%), destacando-se a Igreja 
Matriz e a Villa Francioni, o Museu Assis Chateaubriand 
e o Monumento Manoel Joaquim Pinto. Dentre os 
eventos, que representam 21% dos elementos citados, 
ressaltam-se a Cavalgada da Nevasca, a Festa 
Nacional da Maçã, o Festival da Neve e a Florada das 
Cerejeiras.  
Mesmo com grande atratividade turística há 
necessidade de infra-estrutura e organização do 
produto turístico em 56% dos elementos avaliados.   

 
Urupema 

7 5 1 5 A atratividade local é dada pelas belezas naturais, com 
destaque para as Trutas no Rio Caronas, a existência 
de uma Cachoeira que congela e do Morro das Torres. 
Dentre os atrativos culturais, destacam-se as Taipas e a 
Igreja Sant‟Ana. 

 
Bom Jardim da 

Serra 

9 --- 8 7 Os elementos turísticos em maior quantidade no 
município são os atrativos naturais (68%), destacando-
se o Mirante da Serra do rio do Rastro, Cascatas e 
Cânions. Dentre os eventos, que representam 32% dos 
elementos citados, ressalta-se a Cavalgada Aparados 
da Serra. Merece destaque ainda a torre eólica e o Eco 
Resort Serra do Rio do Rastro. 
Mesmo com grande atratividade turística há 
necessidade de infra-estrutura e organização do 
produto turístico em 50% dos elementos avaliados.   
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Tabela XI: Diagnóstico Turístico dos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Urupema e Urubici 
(continuação). 
 

 

Fonte: ACORDE, (2009). Elaborado pela autora, (2010). 

 
 
 

Municípios Meios de 
hospedagem 
(Quantidade) 

Áreas de 
eventos 

(Quantidade) 

Restaurantes 
(Quantidade) 

Equipamentos 
e serviços de 

lazer 
(Quantidade) 

Análise e Avaliação 

Bom Retiro 3 8 1 6 Destacam-se principalmente os atrativos culturais que 
representam 60% dos elementos analisados. Neste 
contexto, o seu expoente é o Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, além das Festas Religiosas e a arte em 
vime. O município apresenta ainda abundante área 
verde e vinhedos. 
A maioria dos elementos avaliados (70%) apresentam 
falta de apenas alguns aspectos relacionados a infra-
estrutura e organização do produto para receberem 
turistas. 

Urubici 28 15 2 14 Destacam-se suas áreas naturais (73%), apresentando 
como itens de maior importância e atratividade o Morro 
da Igreja – Pedra Furada, Campo dos Padres, Cascata 
Véu de Noiva, Rio Sete Quedas e a Cascata do 
Vacariano, além do Mirante da Cascata do Avencal, 
Morro do Oderdenge, Cânions do Espraiado, as 
inscrições rupestres e a Serra do Corvo Branco. A 
FENAHORT (Festa Nacional das Hortaliças) também 
recebe grande destaque, além da Festa da Padroeira 
Mãe dos Homens. No campo cultural merece destaque 
a Igreja Matriz e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. 
Mesmo com grande atratividade turística há 
necessidade de infra-estrutura e organização do 
produto turístico em 63% dos elementos avaliados.   
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 Ao observar o diagnóstico realizado para o Projeto ACORDE São Joaquim, foi 

possível constatar, no âmbito desta investigação, que parte de sua análise assemelha-

se em muito com os aspectos levantados por esta pesquisa, reforçando a análise que 

segue. Identificou-se que os municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom 

Retiro, Urubici e Urupema possuem Secretarias de Turismo atuantes, bem como outras 

entidades engajadas no desenvolvimento da atividade turística na região, como os 

Conselhos Municipais de Turismo, a Associação dos Municípios da Região Serrana - 

AMURES, o Convention & Visitors Bureau Serra Catarinense, o Conselho de Turismo 

da Serra Catarinense - CONSERRA e mais recentemente, a Associação Catarinense 

dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, com a implantação do Projeto de 

Enoturismo. 

 Em relação à acessibilidade do destino turístico Serra Catarinense, a partir de 

Florianópolis, passando por Bom Retiro, a rodovia BR 282 possui boa sinalização.  É, 

porém, uma via mal sinalizada no que diz respeito à atividade turística. É pavimentada 

(asfalto), sua conservação é considerada boa e não há pedágio nesta via (assim como 

nas demais desta região). O acesso à Urubici através da SC 430 é bem sinalizado, 

embora não apresente sinalização turística. É uma rodovia pavimentada (asfalto), 

porém sua conservação nas proximidades do centro de Urubici e de São Joaquim não 

se encontra em boas condições. Seguindo para São Joaquim, via Lages, pela SC 438, 

constata-se que a rodovia é, de um modo geral, mal sinalizada. Além de não apresentar 

sinalização turística, apresenta alguns trechos em péssimo estado de conservação. 

Cabe destacar que a sinalização turística vem passando por melhorias nesta segunda 

metade do ano de 2010. 

 Quanto à potencialidade, São Joaquim apresenta potencial de investimentos 

para o desenvolvimento do turismo cultural, turismo de eventos e, em especial, 

enoturismo, com destaque para o equipamento Villa Francioni e para a necessidade de 

implantação de equipamentos de hospedagem e serviços de alimentação integrados ao 

cultivo da uva e fabrico do vinho.  

 O mapa 5, destaca a distribuição das propriedades vitivinícolas instaladas na 

região de São Joaquim, evidenciando a sua potencialidade para a estruturação de uma 

rota enoturística: 
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Mapa 5: Rota enoturística da região de São Joaquim. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 
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 Há uma série de elementos a serem considerados na elaboração de uma rota de 

vinho, como a qualidade do vinho, os serviços turísticos, o comércio, a hospitalidade, a 

acessibilidade, os serviços básicos, a segurança, o ambiente limpo, a harmonia da 

paisagem, a tradição do meio rural, as atividades participativas, a interpretação, a 

assistência técnica, a promoção, dentre outros110. Conforme Bernier, os indicadores de 

avaliação da potencialidade associada a uma rota de vinhos são: critérios de 

valorização vitivinícola, aspectos e equipamentos turísticos, valorização ambiental, 

destaque local / regional e da economia (capacidade empreendedora). 

 No município de Bom Jardim da Serra relaciona-se com destaque a Serra do Rio 

do Rastro, que além de ser uma via de acesso ligando o litoral e o planalto catarinense, 

representa a beleza e imponência da região dos cânions do Sul do Brasil. Destacam-se 

o mirante da Serra do Rio do Rastro, um dos principais atrativos da região e o 

equipamento de hospedagem mais bem estruturado, o Rio do Rastro Eco Resort, 

propriedade de Ivan Cascaes111, presidente do Convention & Visitors Bureau Serra 

Catarinense. O Rio do Rastro Eco Resort localiza-se na entrada do planalto serrano, no 

topo da Serra do Rio do Rastro, em frente ao mirante da Serra e às margens do Parque 

Nacional de São Joaquim, distante 230 km da capital Florianópolis e cerca de 60 km de 

São Joaquim. O empresário Ivan Cascaes é mais um investidor que representa o 

empreendedorismo oriundo do Sul do Estado, cujo capital tem origem na pequena 

produção mercantil dos Vales Atlânticos onde se instalaram os imigrantes (áreas 

coloniais muito dinâmicas). 

 Uma rota pode ser traçada em um momento específico, por decisão de mercado 

ou por política pública. Também pode ser desenhada como um produto novo, baseada 

em uma idéia original. A Rota enoturística da região de São Joaquim, sugerida neste 

trabalho, será composta por três roteiros. O mapa 6 apresenta o Roteiro enoturístico 

vinícolas de Pericó - Serra do Rio do Rastro: 

                                                 
110

 Slide de apresentação intitulado “Las Rutas del Vino como Planteamiento Estratégico para la 
Implantación del Turismo Enológico: la perspectiva de las AAPP” do Curso de Verão "Turismo Enológico“, 
Universidade Internacional de Andaluzía Sede de La Rábida, ministrado pelo Prof. Dr. Enrique Torres 
Bernier.  
111

 Ivan Cascaes é de Orleans (Sul do Estado de Santa Catarina) e morou 46 anos em Florianópolis. Há 4 
anos vive em Bom Jardim da Serra por causa de seu empreendimento turístico. Formado em engenheira 
civil, o capital aportado no Rio do Rastro Eco Resort é oriundo de seus negócios do setor de construção 
civil, em Florianópolis. 
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Mapa 6: Roteiro enoturístico vinícolas de Pericó - Serra do Rio do Rastro. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 
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 Este roteiro propõe a visita aos vinhedos da localidade de Pericó (Sanjo, Quinta 

Santa Maria e Pericó) via passeios realizados em veículo of Road ou cavalgadas, 

devido à qualidade da via de acesso, além das opções de serviços de alimentação na 

Churrascaria da Cascata; de hospedagem e alimentação no Rio do Rastro Eco Resort 

ou Pousada Santa Rita; de visitação ao Mirante e Serra do Rio do Rastro e ao Parque 

Eólico (ainda em construção). O roteiro integra comunidades e equipamentos turísticos 

localizados nos municípios de Bom Jardim da Serra e São Joaquim.  

 Cabe ressaltar que os equipamentos turísticos apresentados nos roteiros 

sugeridos foram escolhidos por serem representativos da oferta de serviços turísticos 

desta região.  

 No mapa 7, apresenta-se a sugestão de roteiro que integra estabelecimentos de 

Bom Retiro e Urubici, chamado de Roteiro enoturístico Serra do Panelão - Serra do 

Corvo Branco. Este roteiro propõe a visitação ao vinhedo da Villa Francioni, em Bom 

Retiro (hoje a propriedade não está aberta à visitação, porém entre os projetos 

idealizados pelo Sr. Dilor de Freitas esta estruturação estava prevista) e ao vinhedo da 

vinícola Serra do Sol; os serviços de alimentação e hospedagem no Curucaca Hotel 

Fazenda, Hotel Fazenda Serra do Panelão, Pousada Kiriri-eté, Pousada e Restaurante 

A Taberna ou Pousada Serra Bela; além da visitação aos atrativos turísticos naturais, 

Cachoeira do Avencal, Cascata Véu da Noiva, Morro da Igreja (Pedra Furada) e Serra 

do Corvo Branco. 

 O grande número de opções de serviços de hospedagem presentes nesta 

proposta de roteiro demonstra a grande oferta existente, além do destaque dado aos 

atrativos naturais, devido ao fato de Urubici ser conhecida por sua natureza exuberante, 

que se mantém preservada, pelas matas de araucárias, cachoeiras e cascatas e por 

abrigar no Parque Nacional de São Joaquim, o ponto mais alto do Sul do Brasil, o Morro 

da Igreja (altitude de 1.822m). 
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Mapa 7: Roteiro enoturístico Serra do Panelão - Serra do Corvo Branco. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 



176 

 

 Urubici possui como principais atividades econômicas, a produção de hortaliças, 

o cultivo de maçã das espécies Gala e Fuji, a piscicultura, especialmente a produção de 

trutas, e o turismo. A vocação para o turismo, entretanto, só começou a se revelar há 15 

anos, dividindo espaço com a tradicional atividade agropecuária trazida no final do 

século XIX por imigrantes alemãs, leto-lituanos e italianos (AVENTURA E AÇÃO, 2009, 

p. 38).  

 O Morro da Igreja, localizado em Urubici, é um dos atrativos com expressivo 

potencial para o turismo de aventura e ecoturismo, onde as possibilidades de 

investimento encontram-se no mapeamento de trilhas e na elaboração e 

aperfeiçoamento de roteiros voltados às atividades de aventura tais como mountain 

bike, rappel, trekking e arvorismo (ACORDE, 2009), que podem ser integradas à 

visitação aos vinhedos. 

 A cidade de Bom Retiro possui potencial para o turismo religioso, porém, no caso 

deste estudo, evidencia-se que, apesar de possuir um dos vinhedos da Villa Francioni e 

outros projetos vitivinícolas, assim como o empreendimento de agroturismo Curucaca 

Hotel Fazenda, praticamente não se integra ao roteiro Serra Catarinense, apontado 

pela SANTUR. Conforme o depoimento do Secretário de Turismo de Bom Retiro, Fábio 

Almeida, o município é eclético, pois além de sua sede estar localizada no planalto 

serrano, 30% de seu território encontra-se no Alto do Vale do Itajaí. Portanto, é uma 

cidade diferente das demais do planalto. Surgiu de Palhoça e Lages, e na sua gênese, 

Ituporanga fazia parte de seu território, que se estendia até a divisa com Rio do Sul.  

Este fato, segundo Fábio, ainda se reflete nos hábitos e na identidade da população 

local, que se relaciona com maior facilidade com o Alto Vale do Itajaí do que com o 

Planalto Serrano. 

 A seguir, propomos o roteiro (mapa 8) composto por diversos vinhedos que se 

encontram próximo à região central do município de São Joaquim e, no caso das 

vinícolas Villa Francioni e Villaggio Bassetti, se localizam junto à SC 438, elemento 

facilitador na acessibilidade do turista. 
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Mapa 8: Roteiro enoturístico Central. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 
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 Para a visitação aos vinhedos das vinícolas Quinta da Neve e Suzin sugere-se a 

organização de passeios em veículo of Road ou cavalgadas, devido à qualidade da via 

de acesso. A associação da visitação em vinhedos aos passeios em veículo of Road 

retrata uma das perspectivas do enoturismo proposta pelo Prof. Enrique Torres Bernier, 

na qual outras atividades são vinculadas ao vinho, tornando-o um pretexto turístico.  

 Para pensarmos um modelo de roteiro enoturístico que integre a propriedade da 

vinícola Santo Emílio, faz-se necessário destacar sua proximidade do Hotel Fazenda do 

Barreiro e as possibilidades de atrativos da cidade de Urupema, como por exemplo, a 

criação de trutas, que podem resultar em investimentos relacionados ao turismo de 

pesca esportiva e em restaurantes típicos a base de truta e comida campeira. Cabe 

destacar ainda, que o Hotel Fazenda do Barreiro oferece cavalgadas para a região da 

Coxilha Rica, relembrando a atividade tropeira na região e que poderia integrar a 

visitação à vinícola Quinta da Neve. 

 No caso do último roteiro enoturístico proposto, parte encontra-se nas 

proximidades da Rodovia SC 438, que liga a cidade de São Joaquim à Lages, o que 

sugere uma relação com a herança cultural tropeira fortemente percebida na 

comunidade local e inclusive, na oferta dos meios de hospedagem, os tradicionais 

hotéis fazenda. Estes empreendimentos são símbolos da oferta turística da Serra 

Catarinense, sendo responsáveis pela captação de grande parte dos visitantes à 

região.  

 Cabe destacar, que assim como o Estado de Santa Catarina, o planalto serrano 

possui uma enorme diversidade quanto às suas características naturais (reflexo da 

exuberante paisagem de campos naturais e matas de araucárias) e às incursões dos 

povos que participaram da construção da sua história, da apropriação e das 

modificações deste espaço. O turismo, na Serra Catarinense, poderá mobilizar ainda 

mais os fluxos de investimentos, o empreendedorismo e o incremento da oferta de 

empregos e geração de renda para a sua população. Basta que o poder público atue de 

forma mais integrada, trabalhando o destino Serra Catarinense, instituído pela 

SANTUR.  

 A seguir, visualiza-se parte dos empreendimentos de turismo rural de Lages, 

complementando a oferta de serviços da rota enoturística da região de São Joaquim:
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Mapa 9: Oferta turística de Lages complementar à rota enoturística da região de São Joaquim. 

Fonte: Elaborado pela autora e pela geógrafa Renata Duzzioni, (2010). 

 

Assim, a perspectiva de associar a oferta turística existente ao turismo do vinho, 

representa um importante negócio para o setor de turismo e para a vitivinicultura local 

que ainda inicia suas atividades. A rota enoturística da região de São Joaquim sugerida 

por esta investigação foi fragmentada em três opções de roteiros, que pretendem 

incrementar e articular a oferta enoturística regional, sem privilegiar um município em 

detrimento de outro. Esta proposta visa incentivar, sobretudo a ACAVITIS, na 

elaboração de produtos que aproveitem os equipamentos e serviços existentes, 

valorizando os atrativos naturais e culturais de cada comunidade e promovendo o 

surgimento de incursões turísticas inovadoras, assim como o incentivo às melhorias e 

novos investimentos no setor. 

De acordo com Boullón (2002, p. 79), “o espaço turístico é conseqüência da 

presença e distribuição territorial dos atrativos turísticos que, não devemos esquecer, 

são a matéria-prima para o turismo”. Se considerarmos que “o espaço é a síntese, 

sempre provisória entre o conteúdo social e as formas espaciais” (SANTOS, 1997, p. 

88), a paisagem (urbana ou natural) reveste-se de atributos que geram atratividade e 
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motivação no deslocamento dos turistas, possibilitando o crescimento e 

desenvolvimento desta economia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As reflexões e as evidências empíricas apresentadas neste estudo expressam os 

resultados da análise acerca da introdução do cultivo da uva e do desenvolvimento da 

produção de vinho na região vitivinícola de São Joaquim (SC) como alternativa para a 

prática do enoturismo. No decorrer do trabalho foram investigados os elementos que 

permitiram discutir as origens da formação sócio-espacial do planalto catarinense e 

suas transformações.  

O processo de ocupação do planalto catarinense, sua evolução e as recentes 

transformações ocorridas nesta região levaram à interpretação de um universo 

econômico e social, para o qual a herança cultural permanece fortemente vinculada aos 

tropeiros e seus valores, embora as correntes migratórias dos séculos XIX e XX, a 

convivência com modernas influências através do desenvolvimento tecnológico e do 

incremento de atividades econômicas tenha permitido à região integrar-se a uma nova 

dinâmica social, valorizando atividades produtivas que não representam sua cultura na 

gênese e que estão atreladas aos valores culturais destes novos habitantes, ao uso que 

estes fizeram do solo com base nas características geo-climáticas da região, bem como 

ao surgimento da atividade econômica do turismo. 

 A ocupação do espaço dos Campos de Lages se deu através do processo 

histórico de povoamento e da formação da cidade de Lages, dos desmembramentos 

ocorridos a partir deste território e das atividades econômicas que aí se desenvolveram. 

Neste sentido, é fundamental retomarmos a visão complexa do paradigma de Formação 

Sócio-Espacial, através da qual a realidade pode ser observada e analisada mantendo 

como referencial o espaço considerado em sua totalidade e para fins analíticos como 

“uma forma de fragmentação do todo que permite, ao seu término, a reconstituição 

desse todo” (SANTOS, 1997, p. 5).  

A área de estudo integra a microrregião dos Campos de Lages que representa 

uma parcela do território catarinense marcada pela altitude, manchas de campo e 

florestas de araucária, além da presença de grandes cânions, sendo considerada a 

região mais fria do país. Ela constitui uma das poucas áreas do território brasileiro onde 

há precipitação de neve, apontada como fator catalisador de turistas para a região. O 
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foco central da pesquisa foram os municípios de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom 

Retiro que atualmente abrigam 8 empreendimentos vitivinícolas de altitude com vinhos 

finos lançados no mercado nacional desde 2004. A temática do turismo impôs ao 

estudo que os municípios de Lages e Bom Jardim da Serra fizessem parte de sua área 

de referência, visto que participam da oferta turística do destino Serra Catarinense. 

A análise apresentada neste estudo fundamenta-se no paradigma de Formação 

Sócio-Espacial, referencial teórico proposto por Milton Santos (1977), que permite a 

apreensão da realidade levando em conta as características naturais que vão se 

modificando para atender às demandas sociais, definidas não somente por imposições 

locais, mas também, regionais, nacionais e internacionais. A aplicação da categoria de 

Formação Sócio-Espacial, por sua vez, foi complementada pelas idéias de A. Cholley 

(1964) que sugerem considerar, na análise do espaço geográfico, o modo como ao 

longo do processo histórico se combinam numa determinada área, os elementos físicos, 

biológicos e humanos. Os referenciais adotados permitiram, pois, uma abordagem 

dialética da realidade, propiciando uma análise que pressupõe iniciar o estudo partindo 

do mais complexo, mesmo sendo abstrato, para o mais simples e concreto, voltando ao 

complexo que pode ser apreendido de maneira concreta.  

 A região dos Campos de Lages teve seu destino marcado por uma localização 

geográfica singular, que praticamente o isolou do litoral até meados do século XVIII, 

quando as primeiras rotas tropeiras foram abertas pelos vicentistas. O tropeirismo, 

portanto, foi responsável pelo povoamento original da região, marcando seu primeiro 

ciclo econômico por meio da criação e do comércio de gado, desenvolvendo o latifúndio 

pastoril e dando origem aos seus tipos humanos característicos: o tropeiro, o vaqueiro e 

o fazendeiro. 

 Ao longo do ciclo da pecuária, a região de Lages se beneficiou de distintas 

etapas, passando do latifúndio voltado para atividades comerciais para o surgimento da 

indústria madeireira, o melhoramento de raças devido aos altos investimentos em 

engenharia genética, e a partir da década de 1980, para a exploração das fazendas 

através do Turismo Rural. 

A década de 1940 é o marco para o desenvolvimento do ciclo da exploração 

madeireira no planalto catarinense. As extensas matas de araucárias passam a ser 
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exploradas, inicialmente, para abastecer e suprir as atividades nas fazendas e 

posteriormente, com os avanços tecnológicos em equipamentos e condições técnicas 

para o aproveitamento da madeira, possibilitam o incremento do comércio da cidade de 

Lages e a diversificação da economia regional estimulada pelo surgimento da indústria 

de papel e celulose, pautada nas áreas de reflorestamento, em razão do esgotamento 

das reservas naturais. 

O processo de parcelamento da terra por herança e a chegada de correntes 

migratórias italianas, alemãs e japonesas alteraram seu uso pela inserção de novas 

atividades de utilização e aproveitamento das condições geo-climáticas disponíveis, 

associadas ao incentivo do poder público estadual das décadas de 1950 e 

especialmente, 1970, com a criação do Programa de Fruticultura de Clima Temperado - 

PROFIT. A implantação da fruticultura de clima temperado em Santa Catarina marca 

profundamente o atual cenário econômico regional, destacando-se como uma das 

principais atividades econômicas do planalto. A região produtora de maçãs de São 

Joaquim é caracterizada pelos pequenos e médios produtores. Um aspecto importante 

é que estes pequenos produtores são provenientes das áreas de pequena produção 

mercantil, sobretudo do Sul do Estado de Santa Catarina.  

Cabe ainda destacar o associativismo, representado pela Cooperativa Agrícola 

Sanjo de São Joaquim, que reúne 80 associados de origem japonesa (78) e italiana (2), 

e o empreendedorismo da família de origem japonesa do Sr. Fumio Hiragami, sócio 

com seu irmão na Hiragami‟s Fruit. Estas empresas, na busca da diversificação de sua 

produção, passaram a instalar seus vinhedos de vitis viníferas, e atualmente a Sanjo já 

faz parte das primeiras vinícolas desta região.  

Reconhece-se que a atividade vitivinícola teve grande importância para a fixação 

da cultura italiana no Sul do Brasil, tendo como marco inicial a chegada e a instalação 

dos imigrantes italianos na Serra Gaúcha no século XIX. A vitivinicultura brasileira atual 

é uma atividade identificada, principalmente, em nove regiões do país, dentre as quais 

a região da Serra Gaúcha (RS) e as regiões do Vale do Rio do Peixe e Planalto Norte e 

Carbonífera (SC) se destacam como áreas produtoras tradicionais.  

As transformações ocorridas nos sistemas de cultivo das uvas viníferas, no 

fabrico, na comercialização e no consumo do vinho levaram o setor vitivinícola a uma 
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reconfiguração mundial desde a década de 1980. Nesse cenário, os países produtores 

de vinhos finos do Novo Mundo estabeleceram concorrência acirrada com os países do 

Velho Mundo, permitindo à promoção de um conceito atualizado da bebida que 

favorece a pesquisa e possibilita a inserção de novas regiões para o cultivo da uva e a 

produção de vinhos finos. 

Esta reconfiguração da vitivinicultura se fez notar também no Brasil e, 

especialmente no caso do Estado de Santa Catarina, constatou-se que foram as 

pesquisas realizadas pela Estação Experimental da EPAGRI São Joaquim, a partir de 

1991 e depois retomadas no ano 2000, que beneficiaram o surgimento dos 

investimentos vitivinícolas no planalto catarinense, por terem apontado que a altitude da 

região de São Joaquim proporciona elevada amplitude térmica com temperaturas 

noturnas amenas, capazes de influenciar no metabolismo da videira, retardando o 

amadurecimento dos frutos, reduzindo o crescimento das plantas e permitindo a 

fabricação de vinhos com coloração e aromas intensos, mais encorpados e de teor 

alcoólico mais elevado que a maioria das bebidas produzidas no país.  

O avanço da pesquisa demonstrou que o surgimento da atividade de 

vitivinicultura de altitude está intimamente relacionado às condições geo-climáticas da 

região, às diferentes fases de seu crescimento, à busca pela diversificação da 

economia local e ao empreendedorismo destes investidores pioneiros. 

Além do importante papel dos órgãos de pesquisa, obviamente as linhas de 

crédito instituídas pelo BNDES e operadas pelo BRDE (Programa Nacional de Apoio à 

Agricultura Familiar - PRONAF, Programa de Desenvolvimento da Fruticultura – 

PRODEFRUTA, BNDES Automático e Financiadora Nacional de Máquinas e 

Equipamentos - FINAME) auxiliaram alguns empresários a implantarem seus vinhedos 

ou a adquirir equipamentos para o cultivo da uva européia, conforme entrevistas 

realizadas com Acari Amorim (Quinta da Neve), Nazário Santos (Quinta Santa Maria), 

Everson Suzin (Suzin) e o enólogo Orgalindo Bettú (Villa Francioni). Cabe ressaltar, 

porém, que estas linhas de financiamento não foram estabelecidas especificamente à 

vitivinicultura e, muitas vezes, o prazo de carência precede significativamente ao tempo 

de retorno de tais investimentos. 
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 Neste contexto, um importante aspecto a ser enfatizado é a visão 

empreendedora destes empresários procedentes de outras regiões e que vieram aplicar 

seu capital em novas empresas e numa nova atividade, a vitivinicultura, dinamizando 

assim, a própria região de São Joaquim, que tem origem no latifúndio pastoril, 

responsável pela herança cultural e pela organização espacial dessa porção do 

território catarinense.  

 É interessante notar que os investidores tiveram seu olhar empreendedor 

despertado para o universo do vinho de uma forma muito pessoal, levados pela 

constatação de que a uva, aliada às inovações tecnológicas de produção do vinho é 

capaz de se tornar uma nova opção econômica para os municípios da serra 

catarinense.  

O recente dinamismo da vitivinicultura na região aponta para os investimentos 

pioneiros da Vinícola Quinta da Neve, com vinhedo implantado no ano 2000 e o 

primeiro vinho lançado em 2004, e da Vinícola Villa Francioni, com vinhedos 

implantados em 2001 e o lançamento do primeiro vinho em 2005. Entre os empresários 

há pessoas descendentes de italianos do Sul do Estado de Santa Catarina, do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Estado do Paraná, regiões cujo capital tem origem na 

pequena produção mercantil do Sul do Brasil, onde se instalaram os imigrantes, 

definindo e dinamizando estas áreas coloniais.  

Há que se ressaltar que os empresários pioneiros do setor vitivinícola de altitude 

de São Joaquim, que representam as oito primeiras vinícolas que atualmente 

comercializam seus vinhos no mercado nacional, estão ligados a diferentes setores, 

como o setor têxtil, o cerâmico, a fruticultura, a indústria madeireira, a pecuária e a 

comunicação, enfatizando que 50% destes (Suzin, Sanjo, Serra do Sol e Santo Emílio) 

já possuíam outros negócios na região e a outra metade não (Quinta da Neve, Villa 

Francioni, Quinta Santa Maria e Pericó). 

Evidentemente, estas vinícolas estão fazendo uso de estratégias competitivas 

para atraírem o público consumidor, mobilizando a compra com base na qualidade, no 

diferencial e na singularidade das bebidas e valorizando as características únicas 

obtidas nas áreas de altitude da serra catarinense. Cabe destacar o associativismo que 

resultou na constituição da Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de 
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Altitude (ACAVITIS) em 2005 visando defender os interesses dos produtores de uvas e 

vinhos de altitude de Santa Catarina. Para isso, estabeleceram três ações mestras, a) a 

consolidação da marca coletiva ACAVITIS e a certificação dos vinhos finos de altitude 

(parceria Epagri, Embrapa Uva e Vinho e SEBRAE), b) a construção de uma sede em 

São Joaquim (apoio da prefeitura de São Joaquim), e c) a implantação do Projeto de 

Enoturismo (parceria com o SEBRAE). 

Porém, a recente produção vitivinicultora da região de São Joaquim não se 

esgota com estes oito empreendimentos, destacamos que ao menos oito novas 

empresas estão em fase de implantação dos vinhedos ou testando suas primeiras 

safras de vinhos.  

A apreensão dos múltiplos fatores que levaram a associação das atividades de 

vitivinicultura e de turismo permitiu avaliar o surgimento do enoturismo no planalto 

catarinense, partindo da identificação da gênese da atividade de turismo rural. A 

atividade turística desta região tem na década de 1980 seu marco, devido à origem da 

oferta de turismo rural com base na implantação de serviços de hospedagem e de lazer 

nas tradicionais e centenárias fazendas do entorno da cidade de Lages.  

É fato que a implantação da atividade turística na região dos Campos de Lages, 

a partir de meados da década de 1980, foi pioneira na exploração do turismo rural no 

Brasil e nasceu da iniciativa de alguns fazendeiros (Hotel Fazenda Pedras Brancas, 

Hotel Fazenda Boqueirão e Hotel Fazenda do Barreiro) devido à busca por novas 

alternativas de renda para suas tradicionais fazendas de gado. 

Entretanto, no destino Serra Catarinense destacam-se também, as cidades de 

Urubici, pela imensa oferta de meios de hospedagem junto ao meio rural e a 

atratividade para a prática do turismo de natureza; Bom Jardim da Serra pela 

imponente Serra do Rio do Rastro, que além de ser uma via de acesso ligando o litoral 

e o planalto catarinense, representa a beleza natural da região dos cânions do Sul do 

Brasil; e a cidade de São Joaquim, procurada pela ocorrência de neve e pela colheita 

da maçã.  

Com a inserção das atividades vitivinícolas na região, surge a oferta do 

enoturismo, que desponta como uma atividade promissora, capaz de redirecionar a 

economia regional e apresentando-se como uma conseqüência aos investimentos 
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vitivinícolas instalados. Atualmente, o turista pode visitar, em São Joaquim, as 

instalações da Vinícola Villa Francioni, adequadas para as incursões enoturísticas e a 

loja e a fazenda da Vinícola Quinta Santa Maria, que também oferece passeios aos 

vinhedos com almoço servido às margens do rio que corta a propriedade.  

Constatou-se que as demais empresas do setor vitivinícola de São Joaquim já 

demonstram o interesse em empreender no segmento do enoturismo, como é o caso 

das Vinícolas Sanjo e Pericó, que pretendem construir seus centros de visitação ao 

turista na região central de São Joaquim; da Vinícola Santo Emílio, com a estruturação 

de um complexo enoturístico (hospedagem, gastronomia e cantina) no vinhedo em 

Urupema; a Vinícola Serra do Sol, com a implantação da cantina e centro de visitação 

junto ao vinhedo em Urubici; e também, a Vinícola Villaggio Bassetti, que pretende 

edificar uma estrutura completa de enoturismo junto aos seus vinhedos na rodovia SC 

438, próximo a sede da Vinícola Villa Francioni, na chegada à São Joaquim via Lages. 

Contudo, cabe enfatizar que para a consolidação da oferta enoturística da região 

de São Joaquim ocorrer, faz-se necessária a articulação do empresariado dos setores 

de turismo e vitivinicultura, através do associativismo (ACAVITIS), que mobilizará o 

poder público e as instituições de ensino locais/regionais no sentido de estimular um 

comprometimento mútuo com o incremento deste produto. Estes devem fazer uso dos 

atuais projetos iniciados na região como o Programa de Ação Conjunta de 

Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE, região de São Joaquim, o Plano de 

Marketing Turístico do Estado de Santa Catarina - Plano Catarina e as ações do 

Ministério de Turismo direcionadas ao Destino Indutor São Joaquim. 

Neste cenário, o presente estudo ousou propor uma rota enoturística para a 

região de São Joaquim, composta de três opções de roteiros (Roteiros enoturísticos: 

Serra do Panelão - Serra do Corvo Branco, Vinícolas do Pericó - Serra do Rio do Rastro 

e Central) capazes de incrementar e articular a oferta enoturística regional, de forma 

integrada e sem privilegiar um município em detrimento de outro. Esta proposta 

pretende incentivar a elaboração de produtos que utilizem os atuais equipamentos e 

serviços disponíveis, motivando novos investimentos e valorizando os atrativos naturais 

e culturais de cada comunidade por meio da promoção de incursões turísticas 

inovadoras. 
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 Por fim, salienta-se que os estudos sobre a implantação da atividade de 

enoturismo não se esgotam com esta pesquisa. Portanto, sugere-se uma avaliação da 

oferta de educação profissional nesta região, para se contrapor aos fatores de 

restrições ao desenvolvimento econômico da população local. Indica-se como ponto de 

partida os movimentos de aprimoramento e crescimento da oferta de educação na 

região, como é o caso de projetos desenvolvidos pela SDR São Joaquim com a oferta 

de cursos técnicos onde a educação profissional é integrada ao ensino médio (área de 

vitivinicultura e de hotelaria) e a implantação de duas novas unidades do Instituto 

Federal de Santa Catarina, o Campus de Lages e o Núcleo Avançado de Urupema, 

gerando condições impulsoras para sustentar as tendências positivas atuais. 
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APÊNCIDE A 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 
CULTIVO / FABRICAÇÃO DE VINHO 

 
 
Data: 
Hora:  
Tempo de duração: 
Responsável pela entrevista: 
 
Entrevistado: 
Contato: 
 
Bloco I 

 

1) Onde nasceu? 

2) Qual sua formação? 

3) Como veio viver nesta região?  

4) Qual sua atividade atual?  

5) O que fazia antes? 

 

Bloco II 

1) Em sua opinião, quais as atividades econômicas de maior peso na região? 

2) Como vê as características naturais (tipo de solo, terreno acidentado ou não, 

temperatura) e humanas (mão-de-obra, contatos técnicos, de onde adquiriram 

know how) da região? 

3) O que destacaria como sendo uma nova tendência regional? Por quê?  

4) Qual é o município mais dinâmico da região (Painel, São Joaquim, Urubici, 

Urupema, Bom Retiro, Rio Rufino e Bom Jardim da Serra) na sua visão? Por 

quê? 

 

Bloco III  

1) Possui plantações de uva?  

2) Quando começou o cultivo? Como isso se deu? Como conheceu esta região? 

3) Como ocorreu a escolha da propriedade?  
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4) Qual é a localização do cultivo?  

5) Que castas são cultivadas na sua propriedade? Quais fatores levaram ao cultivo 

desta(s) casta(s) na região?  

6) Dentre as espécies cultivadas, qual é a que mais se destaca? Por quê?  

7) Há apenas cultivo de uva para a produção de vinho?  

8) Qual a área total cultivada?  

9) Possui cantina própria? Onde é fabricado seu vinho? Que tipos são produzidos? 

Quantas safras já foram lançadas no mercado? 

10) O cultivo da uva e a fabricação do vinho exigem mão-de-obra especializada? 

Qual é a capacitação exigida por função? Qual a procedência da mão-de-obra na 

sua propriedade? É preciso mão-de-obra externa à região? Em que época do 

ano? Para quais atividades especificamente? 

 

 

 

 

Bloco IV 

1) Existe algum incentivo governamental para a implantação deste tipo de 

atividade? Há diferentes incentivos para o cultivo da uva e para a fabricação de 

vinho?  

2) Qual a origem do capital investido na sua empresa? Existem mais sócios?  Como 

participam das decisões da empresa? 

3) Como a comunidade local percebe este tipo de investimento? Como o poder 

público local percebe este tipo de investimento? 

4) A vitivinicultura pode contribuir para o desenvolvimento da região? Como? É 

possível identificar algum impacto neste período? Qual? 

5) A vitivinicultura pode contribuir para o desenvolvimento do turismo na região? 

Como? Há interesse na sua empresa em atuar no segmento do enoturismo? Há 

incentivo ao desenvolvimento do turismo? A comunidade local entende a 

importância da atividade turística? 
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6) Na sua visão, como esta pesquisa poderia contribuir para incrementar a atividade 

de enoturismo na região? 
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APÊNCIDE B 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 
TURISMO / ENOTURISMO 

 
Data: 
Hora:  
Tempo de duração: 
Responsável pela entrevista: 
 
Entrevistado: 
Contato: 
 
Bloco I 

1) Onde nasceu? 

2) Qual sua formação? 

3) Como veio viver neste município?  

4) Qual sua atividade atual?  

5) Qual sua relação com a atividade de turismo? 

 

Bloco II 

1) Em sua opinião, quais as atividades econômicas de maior peso na região? 

2) Como vê as características naturais e humanas da região? 

3) O que destacaria como sendo uma nova tendência regional? Por quê?  

4) Qual é o município mais dinâmico da região na sua visão? Por quê? 

 

Bloco III 

1) Do seu ponto de vista, qual é a importância da vitivinicultura de altitude de São 

Joaquim para o desenvolvimento do turismo na Serra catarinense? 

2) O que precisa ser feito para estabelecer um roteiro de enoturismo? 

3) Como percebe a ação do poder público (municipal/ regional / estadual/ federal) 

no incremento da atividade de turismo? 

4) Como vê a relação entre a vitivinicultura e o turismo? 

5) Quais são as metas de sua entidade / instituição para o turismo hoje? 

6) A região apresenta mão-de-obra para este setor? Especializada ou amadora? 
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7) Há uma relação conjunta entre os municípios da Serra Catarinense para o 

desenvolvimento do turismo regional? 

8) São Joaquim é um dos 65 destinos indutores. Existe algum trabalho sendo 

realizado em parceria? 

9) Há incentivo direcionado ao setor de turismo para os municípios do destino 

indutor São Joaquim? Quais? Como obtê-los? Como estão sendo utilizados? 
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APÊNCIDE C 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS E ATIVIDADES DE CAMPO 2010 
 
 

Data Empresa / Instituição Localização Atividade 

10/03 Vinícola Quinta Santa 
Maria 

São Joaquim Entrevista com proprietário 
Nazário Santos. 

10/03 Vinícola Villa Francioni São Joaquim Visita ao Centro de visitações e 
conversa informal com 
responsável técnico de campo. 

30/03 Secretaria de Turismo Bom Retiro Entrevista com Secretário de 
Turismo - Fábio Almeida. 

30/03 Vinícola Serra do Sol Urubici Visita à propriedade e 
entrevista com o proprietário 
Marcus Zilli. 

12/04 Vinícola Quinta Santa 
Maria 

São Joaquim Visita à propriedade Quinta 
Santa Maria – vinhedos, setor 
de produção: reconhecimento 
do formato de visitação 
implantado. 

11/05 Vinícola Sanjo São Joaquim Visita à área de produção e 
entrevista com responsável de 
produção da Sanjo - Olavo 
Gavioli.  

11/05 Vinícola Pericó São Joaquim Visita ao Show Room e 
entrevista com responsável 
comercial Pericó - Tânia Delis 
Camargo. 

12/05 Vinícola Suzin São Joaquim Visita ao local de 
armazenagem e entrevista com 
o proprietário Everson Suzin. 

12/05 Vinícola Quinta São 
Francisco e loja de 

vinhos De Vino 

São Joaquim Entrevista com Francisco Britto 
- proprietário da Quinta São 
Francisco e da loja De Vino. 

12/05 Estação Experimental 
Epagri 

São Joaquim Conversa informal com o 
enólogo da Epagri São 
Joaquim – João Felipeto (não 
acompanhou o surgimento da 
vitivinicultura na região, 
contratado em 2009). 

19/05 Epagri / Ciram Florianópolis Busca de dados sobre a 
vitivinicultura de altitude de SC 
com o pesquisador Luiz 
Vianna. 

20/05 Vinícola Villaggio 
Bassetti e Acavitis  

Florianópolis Entrevista com proprietário do 
Villagio Bassetti e presidente 
da Acavitis - Eduardo Bassetti. 
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25/05 Vinícola Quinta da Neve Florianópolis Entrevista com um dos 
proprietários da Quinta da Neve 
- Acari Amorim. 

01/06 Vinícola Hiragami São Joaquim Entrevista com o responsável 
técnico de campo da Hiragami 
vinhos - Celito Soldá. 

01/06 Vinícola Villa Francioni São Joaquim Entrevista com o enólogo 
responsável – Orgalindo Bettú. 

01/06 Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional – SDR 

Secretaria de Turismo 

São Joaquim - Entrevista com a gerente de 
turismo – Elenita Camargo 
Gós. 
- Participação da reunião do 
Grupo Gestor do destino 
indutor São Joaquim. 

02/06 Eco Resort Rio do 
Rastro e Convention e 
Visitors Bureau Serra 

Catarinense  

Bom Jardim da Serra Entrevista com o Ivan Cascaes, 
presidente do Convention e 
Visitors Bureau Serra 
Catarinense e proprietário do 
Eco Resort Rio do Rastro. 

22/06 Vinícola Santo Emílio Lages Entrevista com a enóloga 
responsável – Patrícia 
Poggere. 

22/06 Secretaria de Turismo Lages Entrevista com o Secretário de 
turismo de Lages - Mário Souza 
Hoeller. 

23/06 Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional - SDR 

Lages Entrevista com a gerente de 
turismo Ana Helena Carneiro. 

23/06 Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional - SDR 

São Joaquim Participação como jurada no 
concurso de Gastronomia Maçã 
em foco. 

24/06 Secretaria de Turismo  São Joaquim Entrevista com a secretária de 
turismo de São Joaquim - Maria 
Goreti Luenenberg. 

15/07 SEBRAE Florianópolis Entrevista com o gestor de 
projeto com a Acavitis (marca 
coletiva e enoturismo) - Fábio 
Búrigo Zanuzzi. 

25/08 SANTUR  Florianópolis Coletar junto ao Diretor de 
Marketing (Flávio Luiz Agustini) 
dados sobre o Plano Catarina.  

31/08 Vinícola Villa Francioni Via internet Contato com o Departamento 
comercial da Villa Francioni 
para obtenção de dados sobre 
o fluxo de turistas no centro de 
visitação. 

02/09 Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional – SDR 

São Joaquim - Entrevista com colonos 
italianos que produzem vinhos 
coloniais – Jordelino Nezzi e 
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Estação Experimental 

Epagri 

família. 
- Visita ao vinhedo 
experimental da Epagri. 

 29/09 Hotel Fazenda Serra do 
Panelão 

Urubici Entrevista com um dos 
proprietários (Fernando 
Oliveira) do hotel Serra do 
Panelão em Urubici; presidente 
do Pouserra – associação local 
do setor de turismo e 
hospitalidade. 

30/09 Vinícola Villa Francioni Via internet Contato com o Departamento 
comercial da Villa Francioni 
para confirmação de dados 
sobre turistas. 

26/10 ACAVITIS Via internet Contato com o Presidente da 
ACAVITIS Eduardo Bassetti 
para maiores informações 
sobre o Estatuto de 
normatização da associação. 

 

 

 


